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“Bij het Zomerhuisbos 
vind je het mooiste 
uitzicht.”

Jaap Kloosterhuis

Boswachter Lauwersmeer 

Boswachterspad Kollumeroord
Wandelen in Lauwersmeer

Startpunt
Parkeerplaats Kwelderweg 

9293 MJ, Dokkumer Nieuwe Zijlen en 

Zoutkamp

GPS-coördinaten: 53.32182569, 

6.205535476 

Lengte: 10,5 kilometer

Markering: vrijwel de hele route is 

bewegwijzerd met wandelknooppunten 

(m.u.v. 600 meter door het Diepsterbos). 

De wandelknooppuntroutes zijn beweg-

wijzerd met rood-wit-blauwe schildjes.

Met de auto
De parkeerplaats ligt aan de weg tussen 

Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp. 

Vanuit Zoutkamp: rijd richting Munneke-

zijl, via Nittersweg en neem de afslag 

Kwelderweg richting Dokkumer Nieuwe 

Zijlen. Na 4 kilometer vind je de parkeer-

plaats rechts. Vanuit Dokkumer Nieuwe 

Zijlen: rijd via Slysterwei, neem afslag  

Zoutkamp en volg Kwelderweg. Na 2 km 

vind je links de parkeerplaats. 

Openbaar vervoer
Er gaat geen openbaar vervoer naar het 

startpunt.

staatsbosbeheer.nl/boswachterspaden

Parkeerplaats

Uitzichtpunt

Horeca

Picknickbank

Bank

Boswachterspad

10,5 km 

Highlights

1 Hier grazen grote grazers als Schot-
se Hooglanders en konikpaarden.

2 Beklim de uitzichtheuvel voor zicht 
op Dokkumerdiep.

3 Uitgestrekte rietvelden zorgen in 
het Diepsterbos voor mooie afwis-
seling. 

4 Luister in het voorjaar naar de vele  
moerasvogels in het riet.



De route begint bij de parkeerplaats. 

Loop via het betonpad naar het fietspad 

(wandelknooppunt 18), sla rechtsaf 

en volg het fietspad tot je bij wandel-

knooppunt 46 bent. Ga hier linksaf, 

door het toegangshek. De komende 3,5 

km volg je de bewegwijzering van het 

wandelknooppuntsysteem tot knoop-

punt 39.

Vanwege het open karakter is het 

Lauwersmeer aantrekkelijk voor allerlei 

soorten vogels. Daarom is het gebied 

in 2003 aangewezen als nationaal park. 

Het gebied verruigt echter: struiken en 

bomen rukken steeds verder op. Dit 

gaat ten koste van het ondiepe, open 

water, de slikkige oevers, de grazige 

vlakten en de uitgestrekte rietvelden. 

Om de verruiging tegen te gaan, heeft 

Staatsbosbeheer besloten grote grazers 

in te zetten 1. Momenteel grazen er in 

de Kollumerwaard 280 Schotse hooglan-

ders en 40 konikpaarden.

Vanaf de uitzichtheuvel aan de rand 

van het Zomerhuisbos heb je zicht op 

het Dokkumerdiep, de Blikplaat en de 

Sennerplaat 2. Hier heb je het beste 

zicht op het zeearendenpaar dat sinds 

2009 de Sennerplaat in Lauwersmeer 

kiest als woonplek. Dat betekent dat 

het beheer voldoende ruimte, rust en 

voedsel oplevert voor grote roofvogels. 

Een zeearendenpaar blijft zijn leven 

lang bij elkaar.

Na de uitkijkheuvel vervolg je de route 

tot je bij een parkeerterrein uitkomt. 

Hier bevindt zich knooppunt 39. Loop 

verder in de richting van knooppunt 42 

en de blauwe paaltjesroute het Diep-

sterbos in.

Het Zomerhuis- en het Diepsterbos be-

staan voornamelijk uit populier, abeel, 

esdoorns, els en wilg 3. Het biedt 

verschillende bosvogels, zoals de grote 

bonte specht en de zomertortel, een 

goede broedplaats. Tijdens de vogeltrek 

biedt het bos onderdak aan zangvogels 

als het goudhaantje en de matkop.

Blijf de knooppuntroute volgen het bos 

uit, een kade over tot een T-steiger. Volg 

het pad langs het water (Dokummer-

diep), tot je uitkomt bij een haventje. 

Ga hier linksaf. Even verderop bij een 

wegwijzer gaat de knooppuntroute 

naar rechts. Wij volgen echter het pad 

rechtdoor, in de richting van natuurkam-

peerterrein De Pomp. Dit pad uitlopen 

en op het einde (t- splitsing) bij weer 

een wegwijzer naar links, in de richting 

van kampeerterrein De Pomp. Dit pad 

400 meter volgen, tot je terug op het 

pad van de blauwe route en de wandel-

knooppunten bent. Loop terug naar het 

parkeerterrein en het daar aanwezige 

knooppunt 39. 

Vervolg je route in de richting van 

knooppunt 34. 

Je wandelt langs uitgestrekte rietvelden. 

Deze zijn favoriet bij moerasvogels 4. 

In het voorjaar klinkt hier het mysteri-

euze ‘gehoemp’ van de roerdomp. Net 

een misthoorn. En boven het riet zweeft 

vaak de bruine kiekendief op zoek naar 

zijn prooi.

Bij knooppunt 34 verlaten we het ge-

bied en zijn we weer terug op het fiets-

pad. Volg het fietspad circa 100 meter 

tot knooppunt 18. Je bent nu terug bij 

het startpunt van de route. 

Routebeschrijving


