
Helaas moet vermeldt worden dat iedereen volledig op zijn eigen verantwoording rijdt en dat 

MTC – Heerhugowaard op géén enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor welke 

vorm van schade en/of letsel dan ook 

 

 

 

 

 

Ritje vanuit Heerhugowaard naar Texel en weer terug naar Heerhugowaard. 

 

 

 

 

De route van Heerhugowaard naar Den Helder is 58 kilometer lang en duurt ongeveer 1 uur 

en 20 minuten. 

 

Op deze dag zal er in Callantsoog nog een rijder worden opgepikt tijdens de heen route. 

 

Aangekomen in Den Helder zal er op de Teso-haven een kaartje gekocht moeten worden door 

iedereen die een motor bezit (á € 10,60 per motor). Met dit kaartje kun je naar Texel en je 

motor en je bijrijd(st)er mag voor dit zelfde kaartje ook mee naar de overkant. 

 

Geniet lekker van de overtocht met de pont buiten op dek zodat je ook wat van de overtocht 

ziet. Als je een bakkie aan boord wilt bestellen moet je snel wezen want meestal is er een 

lange rij en voor je je bakkie op heb ben je alweer aan de overkant. We gaan na de overtocht 

even een bakkie halen bij de haven van Oude schild (+/- 10 minuten rijden) dus erg lang hoef 

je niet te wachten op een cafeïne shot. 

 

Dan gaan we vervolgens een ritje rijden op Texel dat ongeveer 134 kilometer lang zal worden 

en waar we tevens een bezoekje gaan brengen aan Ecomare na 72 kilometer (€ 8,50 p.p.). 

Deze rondrit over Texel neemt ongeveer 2 uur en 20 minuten in beslag met de motor. 

Er zullen diverse andere bezienswaardigheden te zien zijn en we zullen ook door diverse 

dorpen heen rijden. 

 

Na deze lange dag gaan we weer huiswaarts via een route van 54 kilometer en die ook iets 

meer dan een uur in beslag gaat nemen. 

 

 

Natuurlijk hopen we op een stralende dag zonder al te veel water van boven. 

 

 

Iedereen veel plezier en een leuke dag toegewenst 

 

 

 

 

P.s.: Zet het herbereken van de route UIT, (want de route moet de route blijven). 

 

 

 

MTC – Heerhugowaard. 

Datum: 17 augustus 20.. 

Rondje HHW – Texel. 

Totale afstand: 246 km. 

Kosten boot: € 10,60 p.m. 

Kosten Ecomare: € 8,60 p.p. 



Helaas moet vermeldt worden dat iedereen volledig op zijn eigen verantwoording rijdt en dat 

MTC – Heerhugowaard op géén enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor welke 

vorm van schade en/of letsel dan ook 

 

Rondje Texel 

 

 
Zoals je ziet zijn er weinig plekjes waar we niet komen. Probeer vanaf de start de 

route maar eens te bepalen zonder al te veel dezelfde wegen te nemen. 
 
 
 

Hoe het echt moet kun je maar op één manier bekijken: 
“”en dat is door mee te gaan !!”” 

 


