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De Verbindingsroute
De verbindingsroute voert je langs en door een aantal
mooie en interessante plekken in het landschap
van Noordoost-Friesland. De totale lengte van de
verbindingsroute bedraagt ongeveer 60 kilometer.
Er is een route voor wandelaars, fietsers en voor
automobilisten.
Op waddentour.nl/verbindingsroute kun je een
vervoerswijze selecteren (voetganger, fiets of auto)
vervolgens wordt de betreffende verbindingsroute
getoond die je tijdens de tocht kunt gebruiken.
Natuurlijk staat het je vrij om van de aangegeven
route af te wijken en gebruik te maken van kortere
of langere verbindingen tussen de dorpen. Op
die manier kun je ook zelf ontdekken hoe mooi
Noordoost-Friesland is.

Meer over de Waddentour
06-13977360

Elk dorp heeft een folder met informatie over het dorp en
de wandelroute(s). Deze folders zijn verkrijgbaar bij
toeristische informatiepunten. Met waddentour.nl
kun je op je mobiel voor elk dorp een routekaart en
-beschrijving gebruiken en weet je precies waar je bent.
Onderweg zie je informatiebordjes van de Waddentour
met een code. Als je deze code invoert op de website
op je mobiel krijg je nog meer bijzondere informatie en
beelden van het gebouw, het object of de straat. Aan het
begin of op een centraal punt van elk dorp is ook een
groot welkomstbord te vinden met meer informatie over
de Waddentour.
De Waddentour is een initiatief van de dorpsbewoners
(vertegenwoordigd in de Stichting Waddentour) die meer
bekendheid willen geven aan het noordelijke deel van
de gemeente Noardeast-Fryslân en de daarin gelegen
dorpen.

0519-724917

050-2111472

Waddentour; een toeristische- en cultuurhistorische
route langs karakteristieke dorpsgezichten

0519-220800

De Waddentour is een0519-241836
toeristische route waarbij de
rijke
historie van karakteristieke dorpsgezichten in
06
55336061
Noordoost-Friesland en de waardevolle omgeving in
beeld worden gebracht.

Waddentour wordt mogelijk gemaakt door:

In elk dorp kunnen bezoekers enkele wandelroutes
volgen (1 of 2 per dorp)(0)625270762
langs de meest bijzondere
Lorempanden
ipsumen punten. Deze zijn herkenbaar aan de
informatiebordjes die op de gevel, in de tuin van
historische panden of in de omgeving van
cultuurhistorische punten zijn geplaatst.
www.waddentour.nl
0519 589 201

0519 589 351

Dorpsbelang Wierum

Wandel met je mobiel
Ga naar waddentour.nl/oostmahorn of gebruik de QR-code
voor de interactieve wandelroute van
Oostmahorn.Op je mobiel krijg je dan
de routekaart en -beschrijving en weet
je precies waar je bent. Onderweg zie
je bij panden of objecten regelmatig
informatiebordjes van de Waddentour
met een viercijferige code. Als je deze
code invoert op de website op je mobiel
krijg je nog meer bijzondere informatie en
beelden van het gebouw, het object of de
straat. Je wandeling wordt een fantastische ontdekkingstocht.
Kijk ook op www.waddentour.nl

Route Oostmahorn
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Op toegangsweg ga 30 meter richting Westen,
Keer om en ga 50 meter richting Oosten
Buig rechtsaf en volg Oostmahorn, na 19 meter
Rechts en volg Oostmahorn, na 54 meter
Sla rechts af bij de splitsing op straat, na 19 meter
Keer om en volg straat, na 19 meter
Rechtdoor op Oostmahorn, na 54 meter
Rechts en volg Oostmahorn, na 125 meter
Links op Pad, na 17 meter
Rechts en volg voetpad, na 176 meter
Ga links bij de splitsing en volg pad na 183 meter
Keer om en volg pad, na 183 meter
Ga links bij de splitsing en volg voetpad, na 176 meter
Bij de kruising rechtdoor op Oostmahorn,
na 113 meter
Bij de kruising rechtdoor op Voetpad, na 69 meter
Rechtdoor op Oostmahorn, na 30 meter
Sla rechts af bij de splitsing op wandelpad (SAC T1),
na 338 meter
Rechtdoor op Oostmahorn, na 109 meter
Bij de kruising keer om op Oostmahorn, na 131 meter
Sla rechts af bij de splitsing en volg Oostmahorn,
163 meter

Oostmahorn
“Vele sporen uit het verleden komen boven water”
Ontstaan van Oostmahorn
“De Skâns” is de Friese benaming voor het dorpje
Oostmahorn. Al in de tijd van de Spaanse bezetting
fungeerde het als versterkte schans tegen aanvallen
vanuit de toenmalige Lauwerszee. De eerste
vermelding van de plaatsnaam dateert van 1543, toen
de plaats Oes(t)mehorne werd genoemd.
Ontwikkeling van het dorp
Begin 1810 vonden ook de Fransen hun weg naar de
schans en richtten er een kazerne op. In de dijk werd
een “krûthûske” (kruitdepot) gebouwd.
In de tweede wereldoorlog bouwde de Duitse bezetter
op De Schans bunkers bij de zeedijk. Aan het eind van
de oorlog vonden zware beschietingen plaats waardoor
huizen werden beschadigd en later herbouwd.
Vanaf 1927 werd Oostmahorn de thuishaven van de
veerboot naar Schiermonnikoog en de beroemde
eerste zelfrichtende reddingsboot “Insulinde” en
later “De gebroeders Luden”. Het reddingswezen,
het loodswezen en de veerdienst waren naast enkele
boeren, dé werkgevers voor de inwoners.
In 1969 werd de Lauwerszee echter afgesloten en
daarmee verdween nagenoeg alle bedrijvigheid. 
In de jaren ’70 werd de werkhaven (voor de afsluiting
van de Lauwerszee) omgebouwd tot jachthaven;
in de jaren ’80 werd een kleinschalig bungalowpark
opgericht en tenslotte werd in 2005 het vakantiestadje
“Esonstad” gebouwd.
Oostmahorn heeft inmiddels een nieuwe identiteit:
een levendig dorp met een ietwat nautisch karakter
met aantrekkingskracht voor de cultuur- en
natuurliefhebbers, watersporters en recreanten!

