
 
 

De 40Mijl Midzomernacht 
Lauwerszee Wandeltocht 2018 

Op 23 juni 2018 wordt de tweede 40Mijl Midzomernacht wandeling 

georganiseerd door de Stichting 40Mijl. De tweede editie van de 40Mijl wordt 

groter, interessanter en afwisselender dan de eerste editie. Zo wordt het succes 

van 2017 doorgezet om er een fantastisch evenement van te maken. Deze 

wandeltocht onderscheidt zich van vele andere wandelevenementen in 

Nederland door de route, lengte, tijdstip en doelstellingen. 

De 40Mijl Route 
De 40 Mijl start en finisht in Lauwerzijl bij camping “De Waterwolf”. Deze unieke 

locatie aan het Reitdiep is bekend door het eerste elektrisch aangedreven gemaal 

van Nederland “Electra”. Dit gemaal pompt Groningen bij wateroverlast leeg in 

het Lauwersmeer. 

Vanaf daar wordt deels de dijk gevolgd tot aan het authentieke vissersdorpje 

Zoutkamp. Er wordt langs de oude haven gelopen en langs diverse (vis) 

restaurantjes en langs het Visserijmuseum. Vanuit Zoutkamp wordt er 

doorgelopen tot aan de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne. 

Hierna wordt het Lauwersmeer gevolgd tot aan Lauwersoog. De route loopt een 

gedeeltelijk over het Lauwersmeer strand en langs Camping/restaurant “Het 

Booze Wijf”. Dit is na 19 kilometer wandelen een centraal rustpunt.  In 

Lauwersoog wordt over de zeedijk gelopen van waar men uitkijkt op het eiland 

Schiermonnikoog.  

Deelnemers van de 25 Kilometer route starten bij Suyderoogh, vlak voor 

het strand bij Lauwersoog. Zij bereiken direct na vertrek al het Cultuurplein 

en het Rustpunt Booze Wijf. 

Vanaf de zeedijk vervolgt de route door de bossen van het Lauwersmeergebied en 

wordt er langs het Militaire oefendorp “Marnehuizen” gewandeld. Dit spookdorp 

is het grootste militaire oefendorp van Europa. 

De route over de zeedijk en door de bossen zal plaatsvinden rond middernacht. 

Het is dan donker  en dit maakt het gebied, dat is uitgeroepen tot “Dark Sky Park”, 

bijzonder interessant.  



 
 

Vervolgens wordt via de dorpjes Vierhuizen, Niekerk, Houwerzijl en Roodehaan 

het nostalgische plaatsje Garnwerd bereikt. De route loopt over fietspaden en 

door weelderige landerijen. Garnwerd heeft veel charme en is mede bekend door 

het smalste straatje van Nederland; de “Burgemeester Brouwerstraat”. Er wordt 

door deze straat heen gelopen.  

Heeft de deelnemer gekozen voor de kortere 40 km variant van de route, 

dan wordt er na Houwerzijl weer richting de Waterwolf gelopen. 

Via Garnwerd loopt men  naar Aduarderzijl, daarna langs de Allersmaborg  richting 

de kerk in Ezinge en via Oldehove loopt men weer terug naar “De Waterwolf”. 

 

  



 
 

Interessante POI langs de route 
Recreatiebedrijf “De Waterwolf” – Start en finish, een camping, jachthaven en 

restaurant met een groot gemeentelijk openlucht zwembad. Het zwembad kan tegen 

betaling gebruikt worden. 

Gemaal Electra – Nederlands eerste electrisch aangedreven gemaal om Groningen 

leeg te pompen in het Lauwersmeer. Dit gemaal was samen met het stoomgemaal in 

Lemmer de grootste van Europa. 

Het Visserijmuseum en de visserijhaven Zoutkamp  - Het authentieke vissersdorpje 

Zoutkamp met vele restaurantjes en het visserijmuseum. Tegenwoordig een 

toeristische trekpleister met jachthaven. 

Recreatiecentrum het Booze Wijf – Camping en horecagelegenheid in Lauwersoog 

met veel activiteiten en een centraal rustpunt van de tocht. 

Visserijhaven Lauwersoog  en Wadden Zeedijk – Een industriehaven met veel horeca 

en visrestaurants. Een interessante locatie. De waddenzeedijk biedt uitzicht op 

Schiermonnikoog. 

Marnehuizen – Europa’s grootste militaire oefendorp waar vanuit heel Europa 

militaire troepen komen trainen. Een heus spookdorp! 

Theemuseum – In Houwerzijl ligt het bekende theemuseum, een heerlijk terras waar 

thee en koffie geschonken wordt.Waarschijnlijk is het theemuseum gesloten als deze 

gepasseerd wordt. 

Garnwerd aan Zee – In Garnwerd ligt recreatiecentrum Garnwerd aan Zee, een 

prachtige horecagelegenheid met mooie terrassen en restaurant. Een luxueus 

opgezette locatie die speciaal voor ons haar deuren opent. De brug, de tjalk, de molen 

en de jachthaven maken het plaatje compleet. 

Burg. Brouwerstraat – Ook in Garnwerd ligt het smalste voor auto’s begaanbare  

straatje van Nederland. Hier loopt de tocht door heen. Een interessante ervaring. 

Kerk Ezinge – Een prominent punt op de wierde in Ezinge is de Romaanse zaalkerk met 

vrijstaande toren die dateert uit de 13e eeuw. 

Allersmaborg Ezinge – Een prachtige trouw- en feestlocatie in Ezinge. De Allersmaborg 

wordt gepasseerd, maar men kan afbuigen en rond de borg lopen. 

Wierdenland museum –Het Museum Wierdenland richt zich op het landschap en de 

cultuur van terpen en wierden in het noordelijk waddenkustgebied. Speciale aandacht 

is er voor de wierde van Ezinge en het Nationaal Landschap Middag-Humsterland 



 
 

Start en Finish 
De start van de wandeltocht is om 20.00 uur. Het inschrijfbureau is eerder 

geopend en de wandelaars worden ontvangen met koffie en thee. 

Onderweg  wordt er gezorgd voor een soepenbuffet, snack, koffie en drinken. Het 

is echter aan de wandelaars zelf om ook te zorgen voor voldoende eten en 

drinken naar eigen inzicht. 

Bij de finish wacht de wandelaars koffie en koek. Als aandenken krijgen zij een 

medaille mee naar huis. 

Het is voor deelnemers van ver mogelijk om op het recreatieterrein “De 

Waterwolf” te overnachten. Met korting worden campingplaatsen beschikbaar 

gesteld. Tevens is er omkleedgelegenheid en is er een groot, gemeentelijk 

zwembad dat tegen betaling gebruikt kan worden. 

Het startbureau is open vanaf een uur voor de start van de tocht. Er is geen 

uiterste doorkomsttijd bij de finish. 

Wilt u voeren in laten tapen, geef dit dan tijdig aan en wees op tijd aanwezig! 

  



 
 

EHBO en Rustpunten 
Centrale Rustpunten  
Op de Centrale Rustpunten zijn EHBO teams en evt masseurs aanwezig zoals op 
het bijgaande schema aangegeven.   
 

1. Het Booze Wijf (19km) + Scan en masseur, koffie en thee 

2. Camping Robersum (32km) + Soepenbuffet en broodjes 

3. Garnwerd aan Zee (52km) + Scan en masseur, warm broodje 

Tussenrustpunten (Scanpunten) 
Met water, versnaperingen en drinken 
 

1. Zoutkamp Gaele Postma (6km)  

2. Op de dijk bij Marnewaard (26km) 

3. Schaphalsterzijl (45km)  

4. Kerk Ezinge (59km)  

Mobiele EHBO post 

1. Aanwezig 

Toiletvoorzieningen 

Toiletvoorzieningen zijn bij de horeca onderweg, op het openbare strand bij 

Lauwersoog (langs de route) en bij diverse scanposten geplaatst als mobiele Dixie. 

 

*alle locaties, tijden en geboden faciliteiten in dit document kunnen wijzigen als de organisatie 

daarvoor reden heeft of derden daarvoor redenen geven. Uitgangspunt blijft uiteraard  een goed 

verzorgde wandeltocht voor de deelnemers met de voorzieningen die zij verwachten!



 
 

  



 
 

 


