
 

 

 

 

 
 
Omschrijving route: 

 Start route: Waddenzeestraat ter hoogte van einde Vechtstraat.  
Aansluiting voor Tellus locatie ‘De Groene Vecht’  
Sla aan het einde van de Vechtstraat, linksaf de Waddenzeestraat op. 

 Steek de Waddenzeestraat over bij het zebrapad, sla aan de overzijde linksaf de Marsdiepstraat op 
(voor Reus sport). 

 Volg de Marsdiepstraat, steek rechtdoor de Rijnstraat over. 

 Volg de Marsdiepstraat, steek rechtdoor de Noordzeestraat over. 

 Volg de Marsdiepstraat, steek rechtdoor de Dollardstraat over. 

 Sla ruim voor de rotonde rechtsaf het wandelpad/voetpad in 
Vraag:  
- Welke bomen staan hier links? Dit zijn Eikenbomen 
- Zintuigentest: welke struiken staan hier rechts? Bramenstruiken, proef maar! 
- Zintuigentest: voel eens aan de verschillende stammen. 
- Welke geluiden zijn hier te horen? Vogels, honden blaffen, kinderstemmen, etc.  
- Wat hangt hier rechts aan de bomen? Vogelhuisjes 
Let op: honden mogen hier los lopen! 
 

 Steek aan het einde van het wandelpad/voetpad rechtdoor over, naar de stoep. ** 

 Steek de weg over om de route om het zwembad heen te vervolgen. 

 Steek de weg schuin naar de overkant over en vervolg het pad langs het water (het water is aan uw 
linkerkant). 

 Sla aan het einde van het pad rechtsaf  
Vraag: Wat is hier te zien aan de overkant van de weg? Fort Dirks Admiraal 
Vraag: Wat was hier vroeger te doen? Activiteiten in het kader van de jeugdvakantieweken 

 Vervolg de route over de stoep of het fietspad.  

 Steek het fietspad rechtdoor over, hier zijn rechts bankjes te vinden voor het zwembad  
Doe tip: steek linksaf over en breng een bezoek aan het tuincentrum 
 

 ~ Steek links de weg over op het fietspad en volg het fietspad naar rechts, loop daarna de brug over  
Tip: soms zijn hier kanoërs te zien op het water 
Let op: honden mogen hier los lopen! 
Let op: pas op voor fietsers! 

 
 
 
 
 



 
 

 

 Hou aan het einde van het fietspad rechts aan en steek links over bij de verkeerslichten 

 Sla rechtsaf het voetpad van de Waddenzeestraat op  
Aansluiting Den Koogh: volg de Drs. F. Bijlweg en pak hier op de Waddenzeestraat de route op 

 Loop verder over de stoep van de Waddenzeestraat 

 Steek de Reggestraat rechtdoor over. 
Vraag: Wat is hier aan de overkant te zien? ATV Texelstroomlaan (= Amateur tuinders vereniging).  
Doe tip: Indien gewenst kan de weg hier overgestoken worden om een bezoekje te brengen aan de 
tuinen; pak daarna de route weer op, op de Waddenzeestraat 

 Volg de Waddenzeestraat, steek rechtdoor over via het zebrapad (over Texelstroomlaan) 

 Volg de Waddenzeestraat, steek rechtdoor over (over Biesbosstraat) 

 Steek rechtsaf de Waddenzeestraat over bij het zebrapad (richting Reus sport) 

 Steek direct links over bij het zebrapad en loop verder over de stoep richting Vechtstraat.  

 U bent nu op het startpunt van de route.  
 
 
 
** Is de route te lang? 
Ga dan aan het einde van het wandelpad/voetpad rechtsaf en loop over de Dollardlaan naar de 
Texelstroomlaan 9dit is niet aangegeven met blauwe vogel iconen). Vervolg dan de route vanaf deze 
aanduiding in bovenstaande routebeschrijving: ~ 
 
 
U kunt vanaf deze route aansluiting vinden op wandelroute 5 (groen/boom: oversteken vanaf de 
Vechtstraat) en wandelroute 2 (roze/blaadjes: door bij de rotonde op de 
Waddenstraat/Texelstroomlaan links af te slaan) 
 
Meer informatie en de routekaarten zijn te vinden op www.deheldersevallei.nl.  
 
Het Groene Lint is mogelijk gemaakt door het programma Betrekken bij Groen van de Provincie Noord-Holland en Convenant Wijkaanpak-Plus.  

http://www.deheldersevallei.nl/

