
34 Wandelgids Waddeneilanden 35

Praktische informatie:

Afstand: 10 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
Veerhaven
Willem Barentszkade 16 A
8881 BC  West-Terschelling
Coördinaten: 53°21’30” N   5°12’57” E

Horeca:
In dorp

Onderweg geen horeca

1. Volg vanaf veerhaven Torenstraat. Tegenover huisnr 35 RA 
(Dominee’s Glop). Op pleintje LA (Willem Barentszstraat).  
Aan einde LA en op plein vuurtoren Brandaris rechts van u passe-
rend RD (Trompstraat). Aan einde RD!, klinkerpaadje tussen 
huisnrs 59+1. Aan einde LA, wordt asfaltwegje. Let goed op: bij 
lantaarnpaal 817 (daar ziet u ook een vuilcontainer) RA trap op. 
Beklim alle trappen totdat u op het bitumendak staat van een 
bunker. Vandaar heeft u een prachtig uitzicht over het dorp. 
Met uw rug naar het dorp staande aan de overkant van het 
grasveldje naar de trap (de leuning ziet u waarschijnlijk al, anders 
even naar zoeken. Daal de trappen geheel! af, ook het laatste 
stukje na het kruisen van een fietspad. Aan einde op halfverharde 
weg RA, blijf deze weg flink stuk volgen, onderweg bij Ap20884 
linkerbocht volgen.Ruim 200m daarna op 1e zandweg scherp LA, 
u ziet wandelroutepaal, duinweg maakt gelijk rechterbocht. 

2. Aan einde (driesprong) RA. Loop duinweg/pad van ca 2km uit, 
negeer onderweg linkerpaden, na ca 1½ km maakt weg bij paadje 
van rechts (en mogelijk klaphekje) linkerbocht. Blijf duinweg nog 
steeds volgen, maakt nu meerdere bochten. 

Op dit prachtige Waddeneiland zijn vele, al dan niet van paaltjes voorziene, 
wandelroutes te vinden; deze lopen vaak over gebaande paden en wegen 
en zijn in het hoogseizoen niet echt stil te noemen. Met deze route gaat u 
regelmatig van die gebaande paden af. U kuiert langs de Noordsvaarder, 
door het Groene Strand en langs de Kroonpolders. In het bosdeel komt u 
regelmatig over spannende slinger- en struinpaadjes.

Kortom: veel puur natuur, avontuurlijk en over grote delen uitermate rustig. 
Na een natte periode kan het in de vochtige duinvalleien behoorlijk soppig 
zijn, dus trek dan hoge, waterdichte schoenen aan. Loop deze route het 
liefst met behulp van de gps-track op uw smartphone, dan is het volgen  
van de route appeltje-eitje. Bij 3 kunt u naar het strand heen en weer.
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Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1158/7368

http://routefabriek.nl/routekaart/1158/7368
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3. Na recht stuk van ca 250m aan einde (hier gaat smal paadje 
rechtdoor) RA,  zandduinpaadje gelijk duin op. Blijf kronkelend 
paadje flink stuk volgen, onderweg gaat u smalle opening tussen 
paaltjes door en loopt daarna met ruime linkerbocht om meer (l). 
Daarlangs lopend op 1e paadje LA (let op dat u dit niet mist), 
paadje maakt gelijk rechterbochtje, wordt hoog paadje over 
duinrichel strak meer (l) en gaat hoog duin op en af. Let op: na 
afdaling op 1e smalle paadje schuin LA, ri bosrand en op T-krui-
sinkje ook LA nog steeds ri bosrand. Na linkerbochtje (daarin 
rechterzijpaadje negeren) duikt u laag bosje in, loopt heel even 
straks langs dat meer en gaat weer laag bosje in. Daar uitkomend 
verder gaan over breed zandpad, wordt breed graspad, verderop 
ziet u fietspad al waarover u RD verder gaat. Na ruim 500m op 
fietspadenkruising in bos RD en na ruim 50m op 1e graspaadje 
RA. Na rechterbocht op fietspad LA en na 100m op 1e pad ook LA. 
Na 200m op schuine kruising RA. Op fietspad RA en al na 20m LA, 
na linkerpad (welke u negeert) maakt pad rechterbocht, loop pad 
uit, negeer linkerpad. Aan einde RA en na 100m op 1e pad wat 
scherp LA. Na 100m op driesprong RA. Na 100m op kruising RD, 
smaller paadje, loop dat uit, wordt onderweg (na linkerpaadje dat 
u negeert) steeds smaller en komt door wat dichte begroeiing.

4. Aan einde LA, grasweg met rechts grasland. Pas na hoek 
daarvan LA, smal heidepaadje. Kruising met grasweg LA, wordt 
kort daarna smal paadje door stukje bos. Eenmaal in hoog naald-
bos aan einde LA, rechts ziet u groot meer. Waar schelpenpad 
langszij komt verdergaan over dat schelpenpad tussendoor klein 
meertje links en dat grote meer rechts. In scherp linkerbochtje bij 
slagboom RA, breed pad door bosstrookje, loop pad uit, negeer 
linkerpaden. Op breed schelpenpad LA. In bos op ruime zessprong 
in rechte lijn RD, schelpenpad met rechts daarvan zandweg.  
Aan einde (voor hoog houten huis) naar rechts, passeer dat huis 
links van u, schelpenpad, en direct daarna op 1e bospad LA 
omhoog. Op schuine kruising LA, brede stijgende bosrandweg.  
Na trap op klinkerstraat RA en op 1e straat LA. Aan einde RA, 
tussen witte palen door, en gelijk LA. Op Burg. Reedekerstraat RA, 
loop straat uit. Strak voor haven RA, verderop is links veerhaven.
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