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Terschelling bestaat voor het grootste deel uit natuur. En dat is precies waar het 
bij deze route om gaat. Via de polders wandelt u door duinen en duinvalleien naar 
de Noordzee. De ‘plakken’, zoals de natte duinvalleien op Terschelling genoemd 
worden, zijn een oase voor veel bijzondere planten. Imponerend is ook het 
Noordzeestrand. Bijna nergens in Europa treft u zo’n breed strand als hier op 
Terschelling. Geen wonder dat het aloude strandjutten hier nog volop in bedrijf is. 
Terschelling is ook het eiland van historische sagen en bijzondere figuren. Zo 
ontmoet u een beroemde natuurvorser en het legendarische Stryper wyfke.

Midsland
Struinen en jutten

© ANWB B.V.



Oerol, tien dagen feest
De naam Oerol – overal –  
herinnert aan de dyna-
miek en vrolijkheid in de 
weiden zodra het vee na 
een lange winter op stal 
weer naar buiten mocht. 
In de afgelopen decennia 
is Oerol uitgegroeid tot 
een internationaal toon-
aangevend theaterfesti-
val. Tienduizenden lief-
hebbers, van zang, dans, 
theater, beeldende kunst 
en ander spektakel trek-
ken van de ene naar de 
andere voorstelling. Tien 
dagen lang. En de podia 
zijn uniek: bosweiden, 
duinmeertjes, boeren-
schuren of gewoon de 
straat (www.oerol.nl).

zouden in de verte bij het 
dorp Stryp donkere schim-
men hebben gezien. Een oud 
vrouwtje waarschuwde hen 
met de woorden: ‘Ze staan  
er met honderden, maar 
liggen er bij duizenden.’ Het 
vrouwtje had het echter over 
het kerkhof waar honderden 
grafzuilen stonden, maar 
waar in de loop der tijd 
duizenden begraven werden.

£ De polder van Terschel-
ling is van oorsprong een 
kwelder waar een zeedijk 
omheen is gelegd. Aan de 
noordkant van de open 
polder zijn de weilanden 
omrand met elzensingels. 
Veeteelt is verreweg de 
belangrijkste bron van 
inkomsten voor de boeren 

¡ Ten zuiden van het dorpje 
Midsland ligt, op een 
natuurlijke verhoging, het 
Stryper kerkhof. Op deze 
bult zijn de oudste sporen 
van bewoning op Terschel-
ling teruggevonden. Al in de 
9e eeuw bevond zich hier 
een kerkje met een kerkhof. 
De verweerde grafstenen 
geven het kerkhof een 
bijzondere sfeer.

Ω De sage rond het Stryper 
wyfke vertelt over de 
Engelse soldaten die in 1666 
na hun plundering van 
West-Terschelling al 
stropend over het eiland 
trokken. Plots keerden ze  
om, lichtten het anker en 
keerden huiswaarts. De 
reden daarvoor? De Engelsen 

Ze staan er met honderden, maar liggen er bij duizenden



Duinmeertje
van Hee

ZeeMidsland

M
ol

en
w

eg

W. aan
Zee

Lies

Duinweg

Ba
dw

eg

Duinweg

FormerumDuinweg

W
itzandpad

H
ee

re
w

eg

Dijk

Oude

Seerijp

B a
dw

e g

Duinweg

AkkerswegHoofdweg

St
or

tu
m

er
di

jk

Hoofd
weg

W
est

erdijk

Nwe DijkHoofdweg

Midsland aan Zee

West aan Zee

Seeryp

Hee Kaart
Kinnum

FormerumLanderum

Baaiduinen

Midsland

p o l d e r

T e r s c h e l l i n g e r

Meisterplak

Waterplak

Landerumer
HeideRijsplak

Sterneplak
Lange Streep

Studente
plak

Arjensduin

't Schaal

Formerumerbos

23052

23053

23270
2305123271

64618

20709 23056
23058

23054

23269

23049

23055 23050

2305923894

23057
2071020970

06367

06515

23889 05396
23890

21863
22413

20800 06364

70968

2234320708

06363

18336

0 1 km

Afstand 
11,5 km, ca. 4 uur

Startpunt 
NH-kerk, Westerburen 2, 
8891 GP Midsland

Parkeren
Heereweg, 8891 HS  
Midsland; loop naar kerk  
in centrum

OV
Vanaf veerhaven buslijn 
120, uitstappen Midsland, 
halte VMBO (veerdienst 
zie www.rederij-doeksen.
nl). Loop naar doorgaande 
weg, Midslander Hoofdweg, 
zie . 

Honden
Aangelijnd welkom; op 
strand en in bos loslopen 
toegestaan

Landschapstype
Polder/duin/strand

Bijzonderheden
Geen knooppunten;  
volg de beschrijving.

Deze route is tot een 
meerdaagse wandeling te 
combineren met route 7.



op Terschelling. Voor veel 
vogelsoorten is de polder 
van grote betekenis.

¢ Na de polders komt u in 
de ‘plakken’, de natte duin-
valleien. Door de grote ver-
scheidenheid aan water-
standen komen er veel 
bijzondere planten voor.  
Zo zijn er plekken die altijd 
onder water staan, maar  
ook plaatsen die ’s winters 
nat zijn en ’s zomers gedu-
rende kortere of langere  
tijd droogstaan. Omdat  
de eilanders dit vochtige 
duinengebied in het ver-
leden minder intensief 
gebruikten, is het redelijk 
gaaf gebleven.

∞ Het bijzondere van de 
Badhuiskuil is het mooie 
uitzicht vanaf het uitkijk-
punt. In deze vallei zijn veel 
watervogels en meeuwen te 
vinden. Bij de plas staat een 

beeld van prof. dr. Victor 
Westhoff, een van de 
invloedrijkste natuuronder-
zoekers en -beschermers in 
Nederland. Hij was ervan 
overtuigd dat variatie en 
rijkdom in de natuur gedeel- 
telijk afhankelijk is van 
menselijk beheer. Veel van 
zijn onderzoek voerde hij  
uit op Terschelling, waar-
onder De Boschplaat en de 
Badhuiskuil.

§ Het Noordzeestrand van 
Terschelling is beroemd 
vanwege de enorme breedte. 
Terschelling heeft het 
breedste strand van Neder- 
land, en een van de breedste 
van West-Europa. Jutten is 
een geliefde bezigheid op 
het strand. Veel eilanders 
hebben een vergunning om 
’s winters met een auto over 
het strand te rijden, op zoek 
naar die ene bijzondere 
vondst.

¶ Toen er plannen waren 
voor een eerste badpaviljoen 
bij Paal 8, mocht een 
rechtstreekse verbinding 
tussen West-Terschelling en 
het badpaviljoen niet 
ontbreken. De vier kilometer 
lange Longway werd in 
1914-1915 aangelegd als 
werkgelegenheidsproject 
voor werkloze arbeiders. Ze 
gingen lopend naar het werk 
en zongen onderweg het 
Engelse soldatenliedje ‘It is a 
long way tot Tiperary’. De 
Longway, die later werd 
uitgebreid naar Midsland-
Noord, was de eerste Badweg 
op het eiland. Meezingen? 
Scan de QR-code. 

Voordat rotganzen in mei naar Siberië vliegen, vreten zij zich in de polder vol
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links negeren). Op kruising 
rd, zandweg. Einde ra en 
eerste zandweg la. Einde ra, 
asfaltpad en direct eerste 
pad la. Op splitsing la, pad 
door duinen.

 Einde la, asfaltpad. Bad-
weg volgen. Bij Badhuiskuil 
ra naar strand. Op strand ra. 
Na strandpaal met rode kop 
nr 10.200 ra, strand verlaten. 
Na trapje op asfaltweg ra. 
Einde la. Eerste weg ra, langs 
water.

 

Horeca
De Koffiepot
Oosterburen 26
8891 GC Midsland
0562 44 87 54
www.dekoffiepot.com
Open apr.-nov. dag. vanaf 
10 uur.

Strandpaviljoen West 
aan Zee
Paal 8
0562 44 83 83
www.westaanzee.nl
Open hoogseizoen dag.

Bed and breakfast 
Pension De Wadvaarder
Westerburen 30
8891 GP Midsland
0562 44 91 01
www.dewadvaarder.nl

 Bij P-23270 eerste asfalt-
fietspad ra, ri West aan Zee. 
Onverhard pad links negeren. 
In bocht naar rechts la, 
zandpad. Einde la, betonpad; 
wordt asfaltpad. Bij bosrand 
ra, onverhard pad. Bij trap 
naar uitzichtpunt la, bospad. 
Zijpaden negeren. Uit bos rd, 
over gras, langs waterplas.

 Einde na afsluitboom ra. 
Eerste weg la, Dorreveldweg. 
Einde la, Tuinenpad. Eerste 
pad ra, Koelandsweg. Op 
kruising rd, Westerburen. Op 
driesprong la naar centrum.

Duinkonijnen
Konijnen horen bij de duinen. Maar dat is niet altijd zo 
geweest. Konijnen werden in Nederland pas in de mid-
deleeuwen ingevoerd vanwege de vacht en het vlees. Tot 
halverwege de 20e eeuw leefden er veel konijnen in de 
Nederlandse duinen. Eigenlijk te veel. Ze groeven gaten 
en aten alle begroeiing op. Daarom werden ze sinds 1950 
volop bejaagd en bestreden. Dat had tot gevolg dat er 
rond 1990, mede door ziektes, vrijwel geen konijnen 
meer waren in de duinen. Nu gaat het op veel plaatsen 
weer beter met het duinkonijn. En ze zijn nuttig: ze hou-
den het gras kort zodat de duinen niet volgroeien met 
hoge planten en struiken.

Routebeschrijving
 Met de rug naar de kerk 

langs ingang supermarkt 
(aan linkerhand) lopen, 
Buitenlevenglop. Op kruising 
rd, Brouwershoekweg. Bij 
Midslander Hoofdweg ra. Bij 
standbeeld Stryper wyfke la. 
Einde ra, graspad. In Kinnum 
op driesprong ra. Hoofdweg 
Baaiduinen oversteken, 
Vluchtweg.

 Op vijfsprong eerste 
klinkerweg la (dus graspad 


