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WANDELEN OP DELTAHOOGTE 
 
Wandelroute – Friesland – DR 2021.04 
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 25 km lange wandeling van Boer door Tzumma-
rum naar de Seedyk die NW Friesland tegen de Waddenzee beschermt. Vandaar gaat het 
langs en over de dijk naar Harlingen met een ommetje langs de Liauckama State. 
 
OV naar Franeker, station Franeker, de opstapper naar Boer, en vanaf Harlingen, halte 
Veerbootterminal 
Raadpleeg hiervoor volgende website(s): 

• www.9292.nl voor de trein naar station Franeker en met de bus terug vanaf Harlingen, 
bushalte Veerbootterminal. 

• www.ns.nl of www.arriva.nl voor de trein naar Franeker of vanaf Harlingen (Haven).  

• www.arriva.nl (Aanvullend vervoer Friesland) voor De Opstapper Franeker – Boer (lijn 
8042). Reserveren is noodzakelijk (minimaal een uur voor vertrek): via het gratis tele-
foonnummer 0800-2802803 of per E-mail aan centrale@kijlstra.nl. Een enkele reis kost 
€ 2,50 p.p. 

 
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Wandelen op Deltahoogte - route.  
 
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is afhankelijk van het dijktraject 
van zo’n 8 km. Wandelen over de kruin van de dijk gaat over gras; wandelen over de weg 
aan de landzijde van de dijk of over de buitenberm, zeezijde, gaat over asfalt. In de beide 
laatste situaties is 10 à 15% onverhard. 
 
Wandelroute 

1. Wandel na aankomst in Boer richting het kerkje, maak een rondje rond de kerk en wan-
del daarna terug richting de halte. Sla na die halte RA, Miedweg. Meteen na de brug LA. 
De zijtak van de Miedweg gaat over in een fietspad langs de waterkant, dat na een dikke 
km aan de rand van Tzummarum uitkomt in een bocht van de parallelweg rechts van de 
N384, Hegesylsterwei. Ga op de splitsing van het fietspad RA, Bargereed, houd bij huisnr. 
76 links aan en volg de sterk kronkelende smalle weg. Verlaat ter hoogte van nr. 46 de 
Bargereed naar links, die uitkomt op een voetpad, LA.  
 

2. Voetpad komt uit op de Lytse Buorren. LA, De Kamp, eerste rechts; op viersprong RA, 
Finkepôlle. Na huisnr. 7, LA, voetpad. Einde voetpad LA, Terskerspaed. Meteen daarna 
RA, Smidssteech. Steek de N393, Buorren, over en wandel linksom de Martinuskerk. Na 
de brug over het Tsjummearumer Feart meteen RA, voetpad langs het water dat op de 
Buffer uitkomt, LA, en op de splitsing RA, ook Buffer. Aan het eind heel even naar rechts 
en meteen LA via het pad dat langs het stationsgebouw loopt. Steek na de stationsge-
bouwen het gras over en loop via de Skoalstrjitte langs de andere kant van het station 
terug naar de Buffer. Loop vervolgens de Buffer uit tot in de bocht naar links. Ga RD via 
het tegelpad richting het bord Einde bebouwde kom, de parallelweg van de Kleasterwei. 
Ga na huisnr. 6C RA. Zijweg gaat over in een fietspad dat uitkomt op de Sinaedawei, LA. 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3023949
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Blijf deze volgen tot op de splitsing met de Hoarnestreek, RA. 
 

 
Foto links: Halte 

informatie over De 

Opstapper bij de 

uitstaphalte in 

Boer. 

 

Foto rechts: Net 

ten oosten van 

Boer bevond zich 

de Elgermastate. 

Het huidig in-

gangsportaal van 

de Mariakerk is 

van deze stins af-

komstig.  

 

3. Ga bij de tweede afslag LA, Griene Leane met de Dyksfaert aan de rechterhand. Het on-
verharde pad komt bij wknp 62 uit bij de Sedyk. Vanaf hier is de route gemarkeerd: met 
zowel wandelknooppunten als (deels) met de wit/rode markering van het Kustpad. Wan-
del verder naar wknp 51, 78 (Steek tussen dijkpaal 5.6 en 5.5 de dijk over om uit te ko-
men bij het Fiskerspad), 19, 18, 17 (Liauckama State), 16, 11 (terug naar de Sedyk), 36, 
(verlaat de Seedyk ten laatste bij dijkpaal 1.0), 95, 82 (Tjerk Hiddessluizen) en richting 81. 
Steek voor de bus ri Kop Afsluitdijk echter niet de Oude Ringmuur over, maar blijf op het 
terrein van de ‘eilanderboten’. Hier bevindt zich de halte van de bus in de belangrijkste 
richtingen. Loop RD dit terrein af voor de trein vanaf station Harlingen Haven naar Leeu-
warden en steek daarvoor aan het eind de Sasbrug over. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voormalig stationsgebouw van de NFLS aan de westelijke tak van de voorma-

lige -spoorlijn vanuit Leeuwarden. Tzummarum – Dorpszijde. 
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LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter, ri = richting, wknp = wandelknoop-

punt. 

 

Horeca 

In Boer en onderweg is er geen horeca; beperkte mogelijkheden zijn er in Tzummarum. In en 
rond de vertrekhal van Rederij Doeksen in Harlingen is de nodige horeca aanwezig. Een rui-
mere keuze biedt de binnenstad.  
 
2021.08.02 

Het station aan de perronzijde, vanaf het voetpad van de Sko-

alstrjitte. 


