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Routebeschrijving

Loop vanaf de parkeerplaats richting het fietspad.

Ga hier over het veerooster het begrazingsgebied

in en volg de handwijzer met vogelhut, na 700 m

links.

A) Loop naar uitkijkpunt De Baak en vervolg de

route over de kade het gebied in. Blijf de hele tijd

over de kade lopen, langs de Zoutkamperplaat en

met de kade mee naar rechts. Passeer het

uitzichtpunt en volg de kade, over het hek aan uw

linkerhand, tot het fietspad.

B) Sla bij het fietspad, over het veerooster,

rechtsaf. Volg het fietspad tot de wegwijzer

Dokkumer Nieuwe Zijlen.

C) Ga bij de wegwijzer naar links, over het

veerooster, een verhard pad op. Volg dit pad, over

het laatste veerooster, richting de parkeerplaats.

Onderweg

1. Kollumerwaard

U bevindt zich in het zuidoostelijk deel van de

Kollumerwaard. Het bestaat voornamelijk uit

ondiep water en uitgestrekte rietvelden. De kade

rond de Kollumerwaard is opengesteld voor

wandelaars. Er is echter geen pad en er wordt

niet gemaaid. Het middendeel is niet toegankelijk

voor wandelaars om de vele, vaak schuwe, vogels

niet te verstoren

2. Uitkijkpunt ‘De Baak’

Vanuit uitkijkpunt De Baak hebt u een prachtig

uitzicht over de grazige weiden, uitgestrekte

rietvelden en het bos. Vooral bij roofvogels is de

Kollumerwaard zeer in trek. Zo zijn hier altijd wel

Slikkige oever en grazige
velden

Het zo kenmerkende landschap van

Nationaal Park Lauwersmeer is recent

ontstaan. In 1969 werd de Lauwerszee,

uit angst voor overstromingen,

afgesloten van de Waddenzee. Voeren

hier 45 jaar geleden nog vissers met hun

garnalenkotters, nu lopen er Schotse

hooglanders en konikpaarden. Door de

afsluitdam vielen de hooggelegen

zandplaten definitief droog. Delen van

het terrein werden overgedragen aan

Defensie, andere stukken werden

bestemd voor landbouw. In de rest van

het gebied kreeg de natuur de ruimte.

Over de route

Lengte: 6 km, ca. 1,5 uur

Startpunt: P-plaats aan Kwelderweg tussen

Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp.  

Vanuit Zoutkamp: richting Munnekezijl, via

Nittersweg, afslag Kwelderweg richting Dokkumer

Nieuwe Zijlen. Na 2 km rechts p-plaats. Vanuit

Dokkumer Nieuwe Zijlen: via Slysterwei, afslag

Zoutkamp, volg Kwelderweg. Na 5 km links p-

plaats. Voor navigatiesysteem: voer postcode

9293MJ in (ligt vlakbij startpunt).

Openbaar vervoer: er gaan geen bussen naar het

startpunt.

Honden: niet toegestaan.



buizerds, kiekendieven en torenvalken te zien.

Ook bij grauwe ganzen is dit gebied geliefd. Als u

een beetje geluk hebt ziet u een grote zilverreiger

of zelfs een roerdomp over vliegen.

3. Grote grazers

Ook in dit deel van het natuurgebied rukken

struiken en bomen verder op; het gebied verruigt.

Dit gaat ten koste van het ondiepe, open water,

de slikkige oevers, de grazige vlakten en de

uitgestrekte rietvelden. Langzamerhand groeit het

gebied dicht, totdat er een (moeras)bos ontstaat.

Om dit tegen te gaan, heeft Staatsbosbeheer

besloten om grote grazers in te zetten. Na vele

jaren experimenteren blijkt de combinatie van

Schotse hooglanders en konikpaarden de beste

resultaten te geven.

4. Zoutkamperplaat

Aan uw linkerhand is een uitzichtpunt. Voor u ligt

de Babbelaar en daarachter de Zoutkamperplaat.

U krijgt een prachtig. beeld van het karakteris-
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tieke gevarieerde landschap van het Lauwersmeer,

een bolwerk van roerdomp, baardmannetje en

grote zilverreiger. Als u over het water naar links

kijkt, ziet u de uitgestrekte rietvelden met daarin

de grote spreeuwenslaapplaats (vanaf augustus).

De plek waar wellicht honderdduizenden

spreeuwen ’s avonds in het riet slapen voordat ze

in oktober vertrekken naar Zuid-Engeland om

daar te overwinteren.

5. Overjarig riet

U loopt over het fietspad tussen het overjarige

riet door, manshoog met daartussen soms als

verassing een Schotse hooglander. Het water

speelt in dit gebied een heel belangrijke rol! Door

het vele riet komen hier veel water- en moerasin-

secten voor, zoals libellen en waterjuffers. En zij

zijn weer een belangrijke voedingsbron voor de

vaak ‘rodelijstsoorten’ onder de moerasvogels,

zoals: snor, sprinkhaanzanger, roerdomp,

baardman en, wie geluk heeft in het voorjaar, ook

de grote karekiet en waterral.
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