Bunkerwandelroute Atlantikwall Terschelling
Startpunt: Veerhaven, West-Terschelling
Eindpunt: Strandhotel Terschelling, Formerum
Lengte: ca. 13 km
1) Vanaf de veerbootkade LA langs de rand van het dorp. Voor het Zeeliedenmonument
RA fietspad op. Langs Paviljoen de Walvis (www.walvis.org). Bij rood
wandelroutepaaltje RA trap op. Boven aan de trap LA ri. Kaapsduin (met huisje). Op
Kaapsduin RA over slingerend betonpad weer naar beneden. Onderaan RA zandpad ri.
dorp. Het dorp aan je rechterkant houden tot bosrand. LA bosrand volgen. 1e RA
(kaarsrecht bospad). Einde RA en meteen LA. Links om meertje (Doodemanskisten)
heen.
2) Bij paaltje nr. 5 pad verlaten en RD (breed zandpad). Einde LA. Op viersprong
RA blauwe route volgen (dus niet scherp RA). Ca. 100 m vóór verharde weg waar
blauwe route rechtsaf gaat route verlaten en RD. LA weg op. Bij knp 6 RD, paar 100 m
verder 1e RA.
3) Op viersprong aan bosrand LA. Fietspad kruisen, bos in. Na ca. 50 m op splitsing RA
omhoog. Pad met al z'n bochten volgen (je komt op groene route terecht). Op T-splitsing
waar groene route min of meer rechts gaat: LA. Dit brede pad volgen tot groen paaltje
links. Hier LA omhoog. Nog 2 keer groen paaltje volgen. 30 m voorbij bunker (bij bordje
G5) LA. 40 m voor huis LA. Bij bordje G18 RA. Rechts om infocentrum Tigerstelling heen.
20 m verder LA, voor grote bunker (G52) langs. Dit paadje komt uit in bocht van groter
pad: loop RD dit pad op. Op splitsing LA verhard fietspad op. Bij bankje RA bospad in.
Eerste afslag LA (bij paaltje met wieltje - ruiterpad).
4) Op fietspad RA. Pad volgen tot tweede paddenstoel (nr. 23890/001) en RA bospad in.
Weg schuin links oversteken, bospad in. (300 m naar links is Cranberryschuur,
terschellingercranberry.nl, open va. eind maart). Bospad met de bocht mee volgen tot Tsplitsing, hier RA. Einde pad LA fietspad op.

5) Waar fietspad bos ingaat (bordje knp 16) LA en meteen RA ruiterpad op. Einde
naaldbos LA fietspad op. Na eerste duin aan rechterhand duinvallei in. Vallei schuin
oversteken, houd de hoge dennenboom aan de linkerhand. Op de duintop komt
Midsland aan Zee in zicht. Loop ri. bebouwing over een graspaadje tot duidelijk
zichtbaar breder pad. Ga LA dit pad op. Op soort viersprong, onder aan hoge duinen, RA
en 'karrespoor' rechts aanhouden. Einde pad LA weg op.
6) Voorbij 1e huis aan rechterhand: RA. Met bocht mee naar links. Waar weg weer links,
en omhoog, gaat: RD smal duinpaadje op. Onderlangs duin met bunkerrestant. Einde
pad LA en meteen RA. Voorbij huis De Duinpan RA. Voor de bunkers langs naar
Strandhotel (www.strandhotelterschelling.nl) waar de Terschellinger vlag wappert.
RD = rechtdoor
RA = rechtsaf
LA = linksaf
ri. = richting
knp = knooppunt

