Etappe 1. De Cocksdorp - De Waal (19 km Noord Zuid etappe)
Routebeschrijving – Texelse natuur en de Waddenzee
De route
Start- of eindpunt:
• De Cocksdorp: infopaneel NH-pad, Volharding 4 (of beginnen bij
vuurtoren, Texelhopper stopt daar ook).
• De Waal: infopaneel NH-pad Bij Hogereind 67 (dorpsstraat), in
plantsoentje bij rotonde (5 min. lopen naar bushaltepaal 86).
RD: rechtdoor
RA: rechtsaf
LA: linksaf

RD over brede grasdijk (Eierlandse Zeedijk) richting kerktoren De Cocksdorp.
Variant lammerseizoen, 15 febr.-15 apr.
Vanaf het startpunt ga je niet de dijk op maar volgt de asfaltweg rechts van je
(Volharding).
Na 95 m LA bij T-splitsing (Stengweg).
Na 2,6 km RA brug over en onverharde weg Natuurgebied Dorpszicht in.
Vervolg hoofdroute
Na ca. 2 km bij De Cocksdorp RA zeedijk af en vóór ingang dorp LA, fietspad langs
gemaaltje Eierland.
Na ca. 400 m RA brug over en onverharde weg Natuurgebied Dorpzicht in.
Na 500 m via klaphekje begrazingsgebied Staatsbosbeheer in, weilandpad met aan
linkerhand watergeul.
Einde geul LA langs perceelgrens en na 200 m RA langs schrikdraad, na 250 m LA naar
bosje, bosje aan rechterhand houden, na overstapje RA en vóór sloot LA door weiland.
Aan einde RA weiland uit via klaphekje en direct LA.
Hoofdweg RD kruisen, doodlopende Hollandseweg volgen.
Met trekpont over Eijerlands Kanaal, via traptreden grasdijk op (Binnendijk Eierlandse
polder) en RA.
Via asfaltweg dijkkruin af en (Eendracht)weg onderlangs dijk volgen.
Bij brug naar Oorsprongweg RD, grasdijk weer op en RD, 2 asfaltwegen negeren.
Na 5 km bij huis Eijerlandsend RA dijk af, over hek, LA afrit, weg oversteken en LA fietspad,
direct RA doodlopende Zaandammerdijk.

Alternatief
Bij huis Eijerlandsend over Zaandammerdijk/ Hoofdweg naar grasdijk, hier LA en na ca. 50
m schuin LA via fietspad onderlangs Zaandammerdijk.
RD, zijpaden/-wegen negeren. Na ca. 3 km op kruising schuin RD Polderweg.
Na 80 m vlak vóór Bungalowverhuur De Bongerd LA weiland in, direct LA, 2x RA.
Op asfaltweg (Grienwegje) RD, in De Waal LA Hogereind naar eindpunt.
Vervolg hoofdroute
Na ca. 250 m weg met bocht naar links volgen, vóór brug RA hek door (natuurgebied
Waalenburg) water aan linkerhand.
Geul met bocht LA volgen, op betonnen fietspad RA, fietspad met bochten volgen, na een
bruggetje RD graspad op.
Na ca. 300 m, vóór hek LA, blauwe pijltjes door grasland volgen. Aan einde door klaphek
en RA fietspad op, na brug RD Westerboersweg.
1e asfaltweg LA De Staart, na ca. 500 m RA voetpad langs Mosselsloot,
Hel van Waalenburg.
Aan einde schuin RA over voetbrug naar fietspad en scherp LA.
Aan einde LA fietspad langs weg, 1e LA Bomendiek naar De Waal.
1e schuin RA, om kerk heen en 1e LA Hogereind naar eindpunt: infopaneel NH-pad op
Hogereind, De Waal.
Scan de QR-code voor de route van etappe 1.

