
Omfietsroutes bij de Zestig van Texel 
 
Fietsers bij 60 km lopers worden afgeraden om de Hors en het eerste stuk strand 
te fietsen (bij elkaar 6.3 km) want het is vaak gewoon te zwaar en je houdt je 
loper niet bij (ook niet altijd met een mountainbike). Ook het tweede stuk strand 
langs De Koog (van ongeveer 4.5 km) kan zwaar zijn en ook daar kan je beter 
omrijden. Hier komen de beschrijvingen van de 2 grote omrij-routes. Plus een 
kleinere na 43 km. 
 
Route van de Mokbaai naar Paal 12 
 
Zodra je het schapenrooster (met chipmat) bij het natuurgebiedje De Petten 
gepasseerd bent, even opletten en niet meefietsen met de lopers rond de 
Mokbaai maar op de T-kruising van Molwerk en Mokweg, rechtsaf het tweede 
veerooster over, de Mokweg op richting Den Hoorn.  Als je Den Hoorn 
binnenkomt eindigt de Mokweg op een weg die Naalrand heet en daar ga je 
linksaf de bocht om. Even verder volg je de bocht weer naar links en daar begint 
het Klif. Als je die uitgereden hebt, kom je op een kruising en ga je rechtsaf, het 
fietspad op, langs een weg die Rommelpot heet. Dat fietspad rijdt je langs de 
duinen helemaal uit, en ook als je in het bos De Dennen komt blijf je rechtdoor 
gaan, de Jan Ayeweg op. Die weg blijf je volgen – je passeert de T-kruising met 
de Nattevlakweg, al lekker druk met lopers – en dan kom je het bos uit en rij je 
door de duinen naar Paal 12. Hier moet je loper bij verzorgingskraam A het 
strand afkomen.   
Als loper en fietser weer verenigd zijn, gaat het gezamenlijk terug naar het bos, 
maar daar scheiden de wegen alweer. De fietser slaat linksaf de Nattevlakweg in 
maar de loper gaat schuin het bos in. En blijft over bospaden rennen naar de 
eerste doorkomst- en wisselplaats Turfveld. lHier bij het Turfveld staan een paar 
Eco-ctjes en ook in de kiosk zijn WC’s die door deelnemers gebruikt mogen 
worden. Onder begeleiding van verkeersregelaars steek je samen met je loper de 
Westerslag over en blijf je de weg door het bos volgen. Een heel eind verderop 
kom je bij het begin van het Paggapaadje, met een verzorgingskraam B, waar de 
loper door een hek het duin in gaat, weer naar het strand (paal 16,5). De fietsers 
worden geacht niet te volgen want het paadje is nogal smal en dan is mee- en 
terugfietsen snel hinderlijk voor (andere) lopers. Dus hier bij kraam B begin je 
aan de 2e omrijroute.  
 
Route van het Paggapaadje naar Paal 21 
 
Ga over het fietspad langs de Randweg almaar naar het noorden. Gewoon steeds 
rechtdoor dus. Eerst passeer je de T-kruising met de Ploeglanderweg – hier staat 
een hek om het toeristisch verkeer een paar uur tegen te houden – vervolgens 
passeer je de T-kruising met de weg naar Ecomare en Paal 17, en dan heet de 
Randweg opeens Ruijslaan. Blijf op het fietspad. Je passeert de Pelikaanweg en 



verderop kom je aan de rand van De Koog. Je komt voorbij Hotel Opduin (het 
chiqste van Texel) , en dan steek je de Badweg (naar Paal 20) over, een 
gevaarlijk punt (bij het reddingboothuis van de Koger whipperploeg). Blijf op het 
fietspad door het bos naar het noorden gaan. Je rijdt voorbij het voetbalveld van 
SV De Koog en de camping De Shelter en als het bos ophoudt kruist het fietspad 
de weg naar het strand, Paal 21. Linksaf richting Paal 21 heb je meteen rechts 
van je de ingang van De Nederlanden, het pad wat naar De Slufter gaat. Fiets 
naar de parkeerplaats van Paal 21 om je loper op te wachten.  
Het pad door De Nederlanden is goed te fietsen want het is met steenslag 
verhard tegenwoordig. Maar op tweederde van dat pad, na een haakse bocht, 
wordt je gesommeerd om de looproute te verlaten. Via een klinkerweg ga je 
naar het nieuwe brede fietspad en via dat fietspad rij je naar de doorkomst- en 
wisselplaats bij de Slufter te rijden. Het is namelijk een hele toer om verderop 
met de fiets aan de hand de steile klim over het duin te doen, temeer omdat er 
een fietssluisje zit waar ook de lopers door willen. 
Vanaf de wisselplaats bij de Slufter is alles verhard en te fietsen.  
 
Omleiding vanaf Hotel Prins Hendrik naar Krassekeet 
 
Het befaamde sluisje bij de molen Het Noorden is een geweldig punt om foto’s te 
maken van je loper. Bij de derde wisselplaats Hotel Prins Hendrik mag je NIET 
met je loper mee de Stuifweg op, richting de molen, maar moet je terug naar de 
grote weg langs de dijk. Die Lancasterdijk volg je tot bij dat sluisje (foto vanaf 
boven nemen!)  en even verderop komt de loper ook op de Lancasterdijk bij het 
gemaaltje Krassekeet. Vervolgens ga je samen rechts de hoek om, naar Oost. 
 
De routes hierboven lijken voor debutant-fietsers soms wat ingewikkeld maar 
vergeet niet dat je met een heel peloton fietsers bent. Velen zijn niet voor het 
eerst bij De Zestig van Texel dus met gewoon meepeddelen met de stroom kom 
je er ook. 
Veel succes bij het fietsen, maak er samen een heel mooie dag van en wees 
vriendelijk tegen nietsvermoedende fietstoeristen en hinder andere lopers niet! 
Pal voor de finish wordt de fietser door de organisatie linksaf naar de wielerbaan 
geleid dus spreek aub niet met je loper af dat je samen over de finish gaat want 
dat gebeurt dus niet.  
 
Martien Baars     


