
 

De wandeling loopt deels door het centrum van Ostseebad Göhren en voor een 
deels door de bossen naar de kaap Nordperd. Het laatste stuk voert over de 
zeepromenade naar de Seebrücke (pier) van Göhren. 

 
Vanaf het station, waar de stoomtrein Rasender Roland zijn beginpunt richting 

Putbus heeft, loop je in zuidoostelijke richting naar het centrum van Göhren. Na 
een bocht naar links gaat de straat over in de Strandstrasse. Vervolgens sla je 
linksaf de Thiessower Strasse in. Op de Y-splitsing, na 200 meter, hou je rechts 

aan en blijf je de Thiessower Strasse volgen. Je loopt nu in de richting van het 
zuidelijke strand. De weg buigt naar rechts af en je passeert het museumschip 

Luise. 
 
De Luise is een platbodem uit 1906, die als vrachtschip heeft gediend. Dit 

motorzeilschip van bijna 20 meter lang is ingericht als museumschip en geeft een 
beeld van de werk- en leefomgeving van de vissers in deze regio. Het belang van 

de kustvisserij voor de eilandbewoners wordt hier verduidelijkt. 
 
Bij de bushalte op de T-splitsing sla je rechtsaf. Je passeert de waterzuivering en 

slaat na 180 meter het pad rechts omhoog in (Schlöttel). Je blijft dit pad rechts 
aanhouden totdat je weer op de Thiessower Strasse uitkomt; dan hou je links 

aan. Na 100 meter sla je rechtsaf de Hövtstrasse in. Deze weg gaat op een 
gegeven moment over in een onverhard pad. Waar het pad naar links afslaat, bij 
een open plek die uitzicht biedt op de zee, loop jij rechtdoor. Het pad voert door 

het bos. Bij splitsingen blijf je steeds rechts aanhouden. Op het eind van de 
kaap, de Nordperd, maakt het pad een ruime bocht naar links en loop je over de 

noordkant weer terug in de richting van Göhren. 
 
Je blijft het pad, dat op verschillende plaatsen uitzicht geeft op de zee, volgen tot 

je in Göhren uitkomt op de Bersteinpromenade. Voorbij het openluchttheater en 
de Seebrücke sla je links af en loop je terug naar het treinstation.  
 



 


