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1 - Pontweg
2 - Mokweg
3 - Watermolenweg
4 - Hemmerkooi
5 - Fonteinsnol

6 - Trompstraat
7 - Nieuweschild
8 - Lancasterdijk
9 - Krimweg

Monument bij de Watermolenweg

Kaart van Texel gesponsord door drukkerij Langeveld & de Rooy bvKaart van Texel gesponsord door drukkerij Langeveld & de Rooy bv
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Begraafplaats Begraafplaats
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Route voor automobilisten 
en fietsers langs 
monumenten luchtoorlog
 

Bemanning B-17, gecrashed bij de Watermolenweg

Omdat Texel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in een veelgebruikte 
aanvliegroute naar Duitsland lag zijn op en 
bij het eiland naar verhouding veel 
geallieerde bommenwerpers 
neergeschoten: ongeveer 50.
Om de gelegenheid te geven de 
merendeels omgekomen bemanningen te 
herdenken zijn op negen goed bereikbare 
plekken op Texel waar bommenwerpers 
crashten kleine monumenten geplaatst in 
de vorm van een zwerfsteen met plaquette. 
De herdenkingsroute voert automobilisten 
en fietsers naar deze stenen maar ook naar 
twee begraafplaatsen, namelijk de 
begraafplaats voor gesneuvelden van het 
Britse Gemenebest aan de Kogerstraat in 
Den Burg en de begraafplaats van de 
Georgische slachtoffers van de 
'Russenoorlog' van april 1945.

Komende van de veerhaven vindt u achter 
het bosje bij Pontweg 15 de eerste 
zwerfsteen. Vervolgens rijdt u over het 
Molwerk naar de Mokweg waar zich locatie 
2 bevindt. Terugrijdend en langs de 
Watermolenweg treft u locatie 3 aan.
Dan via Den Hoorn naar de Westerweg tot 
boerderij Westerheem. Tegenover deze 
hoeve rijdt u de Hemmerkooi op waar u na 
ongeveer 200 meter locatie 4 tegenkomt. 
De Hemmerkooi komt uit op de Westerweg 
die u volgt tot de Bakkenweg die, de 
Rozendijk kruisend, uitkomt bij een hoog 
duin met uitkijktoren in het dennenbos, de 
Fonteinsnol. Langs het pad naar de toren 
ligt locatie 5. Via Rozendijk en Pontweg ziet 
u al gauw de borden die verwijzen naar de 
geallieerde begraafplaats aan de 
Kogerstraat. Terug naar de Pontweg rijdt u 
verder in zuidelijke richting tot afslag 4 
(Zuidhaffel) waaraan de duidelijk 
aangegeven begraafplaats van de Georgiërs 
ligt. Van hieruit gaat u via de Schansweg, 
het Doolhof en de Schilderweg naar de 
havenplaats Oudeschild. Naast het witte 
zeemanskerkje in dit dorp bevindt zich 
locatie 6. Via de waddendijk (fietsers aan 
de zeekant en automobilisten aan de 
landzijde) gaat u noordwaarts tot het 
poldertje Ottersaat.

Automobilisten moeten bij de dijkopgang 
uitstappen en ongeveer 250 meter lopen. 
Zo komt u bij een monument tussen de 
locaties 7 en 8 in de vorm van een 
propeller, in 1995 geplaatst ter 
nagedachtenis van de geallieerde 
oorlogsvliegers die op of bij Texel om het 
leven kwamen. Locatie 8 vindt u buitendijks 
achter de woonkern Oost. Ook om dit punt 
te bereiken moet u bij de dijkopgang 
uitstappen en een stukje wandelen. Verder 
noordwaarts kunnen fietsers de dijk volgen 
tot De Cocksdorp. Automobilisten moeten 
door de polders Het Noorden en Eierland 
rijden. Vanaf De Cocksdorp gaat u naar de 
Krimweg, richting strand. Naast het 
fietspad achter de schuur van 
duinschapenhouder Koorn komt u locatie 9 
tegen.
Terugkomend van De Cocksdorp over de 
Postweg bereikt u midden in de Eierlandse 
polder het vliegveld Texel met het 
Luchtvaart- en Oorlogsmuseum. Een groot 
deel van de collectie in dit door vrijwilligers 
gerunde museum heeft betrekking op de 
luchtoorlog rond Texel en geeft onder meer 
nadere informatie over de crashes waaraan 
de monumenten herinneren.
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