Route De Waterwolf –
Lauwersoog

Deze fietsroute loopt van het gemaal
De Waterwolf naar het Activiteitencentrum
Lauwersnest via 8 cultuurhistorische objecten.
De route langs de 8 objecten is 18 km. Voor
de terugreis hebben we ook een route
uitgestippeld. Een rondgang is 40 km.
De bijzonderheden van de objecten
waar je langs fietst, staan
hieronder beschreven.

1

Boezemgemaal De Waterwolf

53.313508, 6.355347
Gemaal De Waterwolf is in 1920 gebouwd om het
overtollige water uit het achterliggende stroomgebied
Electra af te voeren. De vier grote en twee kleine pompen
kunnen samen maar liefst 4500 kubieke meter water
per minuut verplaatsen. Achter de vijf boogvormige
ramen bevinden zich de enorme door diesel aangedreven
schroefpompen. Onder de vloer zijn vijf sluiskokers
geplaatst waardoor het water wordt gepompt.

2

Dijkcoupure Electraweg

53.465121, 6.751843
Een dijkcoupure is een door mensen aangebrachte
doorgang in een dijk. Het heeft aan weerszijden een
verticale gemetselde of betonnen dijkwand met daarin
gleuven. Hier werden bij hoog water schotbalken in
geschoven, waardoor de dijk weer waterkerend werd.
De schotbalken werden bewaard in een schotbalkhuisje,
die bij deze dijkcoupure nog authentiek is. Coupures
herinneren aan de strijd tegen water in het gebied.

3

Hunsingosluis

53.339850, 6.299817
Een kleine sluis aan de Hunsingoweg gebouwd in 1858,
wat ook blijkt uit de prachtige stichtingssteen. De sluis is
compleet met sluiswachtershuisje, draaibrug, hellingbaan
en de nabijgelegen houten loods. De sluis is zeldzaam in
zijn soort, omdat het zowel werd gebruikt om schepen van
het ene naar het andere waterpeil te brengen (schutsluis),
als beschermde tegen hoogwater (stroomsluis) van de
voormalige Lauwerzee.

4 Speciale golfbrekers nabij Zoutkamp

53.340267, 6.299199
De trapjesglooiing ten noorden van de Hunsingosluis in
Zoutkamp is een dijkbekleding die bestaat uit trapvormige
platen op betonnen liggers. De bedoeling van de trapvorm
was dat deze de golfoploop zou verminderen. Omdat
het onvoldoende werkte, wordt het sinds de Tweede
Wereldoorlog niet meer toegepast. De trapjesglooiing is als
museumglooiing aangebracht, om de zoektocht te laten zien
naar optimale hoogwaterbescherming in Nederland.

5 Zuidema’s klap

53.348775, 6.320625
Deze ophaalbrug over het Hunsingokanaal is in 1879
geconstrueerd en bestaat uit een beweegbaar deel en vaste
delen. Aan de zuidwestzijde staat een lierinstallatie voor
het ophalen van de brug. Het Hunsingokanaal zorgde voor
een scheepvaartverbinding van Winsum naar Zoutkamp.
De naam verwijst naar familie Zuidema die tot 1966 op de
ernaast gelegen boerderij woonde. Klap is het Groningse
woord voor ophaalbrug.
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6 Trekvaart bij Ulrum

53.354419, 6.336415
De trekvaart bij Ulrum maakte deel uit van een heel netwerk
dat vanaf de 17e eeuw werd gerealiseerd. Langs de vaart
werd het trekpad aangelegd, dat al rond 1850 tot aan de
haven bij Snakkeburen was verhard. Dit jaagpad was eerst
alleen voor paarden die veerschuiten trokken. Later mochten
ook voetgangers en ruiters van de trekpaden gebruik maken,
als ze tol betaalden.

7

Middendijk van Zoutkamp tot Nieuwstad

53.36626, 6.296310
Deze middendijk is zeldzaam vanwege zijn omvang. Het
bevat vele dijkcoupures en een kolk (een diepe poel, als
gevolg van een dijkdoorbraak) bij Westerhorn. De dijk is in
1718 in zijn volledige lengte in één jaar opgehoogd, dit laat
zien hoe belangrijk de dijk toen was. Nu is hij veel lager dan
de huidige zeedijk, maar hij herinnert aan de voormalige
kustlijn.

8 Kunstwerk Westpolder

53.370183, 6.284102
In 1994 werd op de oude Lauwerszeedijk een monument
onthuld met verschillende gedenkstenen met allerlei namen,
die onder andere herinneren aan de windmolen Hercules
uit 1907. Deze molen heeft gefunctioneerd tot 1937 toen
hij werd vervangen door een gemaal. Ook dit gemaal is
inmiddels afgebroken. Aan de vorm van de waterloop valt de
exacte locatie van het gemaal nog af te leiden.

ROUTE LAUWERSOOG

Lengte route: 18 km, lengte rondgang: 40 km

Activiteitencentrum
Lauwersnest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot
deel van Groningen, in Noord- en MiddenDrenthe en in een stukje Fryslân voor veilige
dijken en kades, schoon water, gezuiverd water
en voldoende water in elk seizoen. Met gemalen
pompen we water in en uit het gebied, om
bijvoorbeeld droogte of een hoog waterpeil
tegen te gaan. Daarnaast maken wij het water
van burgers en bedrijven schoon.
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www.noorderzijlvest.nl
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