Wandelroute Het Booze Wijf - De Noorman & Opstapplaats Zeehonden Tocht
2 km / 30 minuten
Van Het Booze Wijf via het Zwevend
Vlonderpad naar de haven
Door de haven naar De Noorman
U start bij de Museumhaven, naast het terras van Het
Als u de N316 bent overgestoken gebruikt u de trap
Booze Wijf, en loopt langs de kade van de haven.
om over de dijk te komen.
Aan het einde van de haven aangekomen kunt u het
vlonderpad over de vijver al zien liggen. U steekt de
straat over en wandelt over het zwevende
vlonderpad.*

Eenmaal over de dijk steekt u de weg over. U wandelt
nog even rechtdoor zodat u bij het water uitkomt. U
bent nu in de haven.***

Als u het water bent overgestoken blijft u het houten
vlonderpad volgen. U kruist een fietspad en gaat
rechtdoor.** Direct daarna buigt u met het houten
pad mee rechtsaf. U wandelt nu over een klein veld
(de Orchideeënweide) en komt uit bij een
betonnen fietspad.

U gaat rechtsaf en wandelt door tot u bij ‘Punt B’ bent
aangekomen.

Ga linksaf en volg het fietspad. Deze loopt iets
omhoog. U komt uit bij een oversteekplaats op de
N361. U bent aangekomen bij ‘Punt A’

U loopt de pier af tot het einde en u bent
aangekomen bij De Noorman. Aan de linkerkant vindt
u de steiger van de zeehonden tocht.

Wist u dat?
*Het vlonderpad in samenwerking met de Gemeente
De Marne is aangelegd in 2015?
**Het houtenvierkant dat u ziet is het zogenaamde
‘orchideeënvenster’. Hierdoor heeft een mooi uitzicht
over de Orchideeënweide.

U gaat linksaf en wandelt langs het water tot u
opnieuw linksaf kan. U bent nu op de pier
aangekomen.

*** De haven van Lauwersoog is ontstaan tijdens het
afsluiten van het Lauwersmeer in 1969. Eerst als
werkeiland van Rijkswaterstaat werd het spontaan
ook als uitvalsbasis gebruikt door de vissers. Zo
groeide het uit tot een ware vissershaven.
Ook De Noorman haalt zijn vis rechtstreeks uit de
haven van Lauwersoog.

