Wandelroute Kollumeroord
Vogels en grazers

A) Ga na 600 m over de dam naar links en houd
het water aan uw linkerhand. Houd bij de kruising

Kenmerkend voor het Lauwersmeer is het
open en uitgestrekte landschap. Het
ondiepe water en de slikkige oevers
bieden duizenden steltlopers en eenden
een rijk gedekte tafel. De grazige
graslanden zijn vooral bij ganzen en
weidevogels in trek. De uitgestrekte
rietvelden bieden nestgelegenheid aan
tal van zeldzame moerasvogels, zoals
roerdomp en baardmannetje. En twee
zeearenden broeden al een aantal jaren
in dit terrein.

Over de route

rechts aan, slingerpaadje tussen twee sloten.

B) Bij de kruising linksaf, het water aan uw
linkerzijde houdend. Ga na 800 m via een
toegangshek het bos in. Sla bij de eerste kruising
linksaf en de volgende kruising schuin rechts. Bij
het open veldje gaat u richting de uitzichtheuvel
(zie wegwijzer).

C) Volg het pad, aan uw rechterhand ligt de
uitzichtheuvel. Sla na de heuvel linksaf en loop
over de kade met het bos aan uw linkerhand. Bij
de kruising rechtsaf langs de slagboom en voor
de picknickbank aan uw rechterhand langs de
slagboom het terrein in. U volgt nu de blauwe
paaltjes.

Lengte: 10 km, ca. 2,5 uur
Startpunt: P-plaats aan Kwelderweg tussen

D) Verlaat, zodra u uit het bos komt, de blauwe

Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp.

sloot rechts de kade op, passeer een raster en ga

Vanuit Zoutkamp: richting Munnekezijl, via

bij het volgende toegangshek linksaf. Loop langs

Nittersweg, afslag Kwelderweg richting Dokkumer

de T-steiger en ga weer linksaf. Houd het water

Nieuwe Zijlen. Na 4 km rechts p-plaats. Vanuit

aan uw rechterhand en ga voor de grote bult

Dokkumer Nieuwe Zijlen: via Slysterwei, afslag

links, richting het bos.

route en sla linksaf. Loop aan het einde van de

Zoutkamp, volg Kwelderweg. Na 2 km links pplaats. Voor navigatiesysteem: voer postcode

E) Neem in het bos bij de tweede kruising links

9293MJ in (ligt vlakbij startpunt)

het bospad en loop tot aan de slagboom. Ga hier

Openbaar vervoer: er gaan geen bussen naar het

linksaf. Volg de weg tot de slagboom. Ga hier

startpunt.

rechtsaf. Ga bij het volgende toegangshek, via de

Honden: niet toegestaan.

houten doorgang, rechtsaf de kade op.

Routebeschrijving

F) Bij de eerste kruising rechts richting de
afrastering. Ga door de houten doorgang, steek

De route begint bij de parkeerplaats. Loop naar

het fietspad over en ga linksaf richting de

het fietspad, sla rechtsaf en volg het fietspad tot u

parkeerplaats.

bij een toegangshek komt. Sla hier linksaf.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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2. Grote grazers

Onderweg

Vanwege het open karakter is het Lauwersmeer

1. Kollumerwaard

aantrekkelijk voor allerlei soorten vogels. Daarom

Dit is de rand van de Kollumerwaard: een

is het gebied in 2003 aangewezen als Nationaal

uitgestrekt gebied met grazige weiden,

Park. Echter, struiken en bomen rukken steeds

uitgestrekterietvelden en spontane bosopslag.

verder op; het gebied verruigt. Dit gaat ten koste

Vooral bij roofvogels is de Kollumerwaard zeer in

van het ondiepe, open water, de slikkige oevers,

trek. Zo zijn hier vrijwel altijd buizerds, kieken-

de grazige vlakten en de uitgestrekte rietvelden.

dieven en torenvalken te zien.

Om de verruiging tegen te gaan, heeft
Staatsbosbeheer besloten grote grazers in te
zetten. Momenteel lopen er in de Kollumerwaard

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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280 Schotse hooglanders en 40 konikpaarden
rond.

3. Moerasbos
Als een gebied verruigt, met andere woorden:
dichtgroeit, ontstaat er een moerasbos. Dít bos
was aangeplant. Door het ‘nat’ te houden en
verder niet in te grijpen, wordt gehoopt op de
vorming van een natuurlijk moerasbos.

4. Zeearendenpaar (uitzichtheuvel)
Vanaf de uitzichtheuvel hebt u het beste zicht op
het zeearendenpaar dat sinds 2009 de Lauwersmeer heeft uitgekozen tot woonplek. Dat
betekent dat het beheer voldoende ruimte, rust
en voedsel oplevert voor grote roofvogels. Een
zeearendenpaar blijft zijn leven lang bij elkaar.

5. Kollumeroord
U bevindt zich inmiddels in het zuidwestelijke
deel van de Kollumerwaard, Kollumeroord
geheten. Hier treft u naast aangeplant bos, ook
uitgestrekte rietvelden aan. Het Zomerhuis- en het
Diepsterbos bestaan voornamelijk uit populier,
abeel, els en wilg. 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.

6. Rietvelden
Deze uitgestrekte rietvelden zijn favoriet bij
moerasvogels. In het voorjaar klinkt hier het
mysterieuze ‘gehoemp’ van de roerdomp. Net een
misthoorn. En boven het riet zweeft vaak de
bruine kiekendief op zoek naar zijn prooi.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

