WANDELING

Diepsterbosroute

5 km; blauwe markering
Voor ibooks en Acrobat Reader

Welkom in Nationaal Park Lauwersmeer,
Vogelparadijs op vroegere zeebodem.
Tot 1969 had de zee hier vrij spel. Na de
afsluiting heeft de natuur een unieke
invulling aan het gebied gegeven met
een enorme vogelrijkdom en tal van
bijzondere planten en dieren.
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Wandeling Diepsterbosroute
Start route
Parkeerplaats aan einde De Rijsdammen
9293 MH Kollumerpomp, routebeschrijving
via Google maps.

Openbaar vervoer
Zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.

Honden mogen mee, mits aangelijnd. De
paden zijn onverhard en kunnen nat zijn!

Printen
Deze route printen? Kies dan bij
Adobe acrobat > printen > meerdere >
4 pagina’s per vel.
Deze route werkt het beste op je
smartphone in Adobe Acrobat of ibooks.
Gebruik de onderstaande knop om door de
route te navigeren.
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Wandeling Diepsterbosroute

Tik op de blauwe nummers
in de kaart voor meer
informatie.
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BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).
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Wandeling Diepsterbosroute
Wandeling Diepsterbosroute
De wandeling loopt grotendeels door
het Diepsterbos en deels langs de oevers van het Dokkumerdiep. Het bos is
in de jaren zeventig van de vorige eeuw
aangeplant en bestaat voornamelijk uit
populieren, abeel, els en wilg. Met het
ouder worden van dit bos, biedt het
steeds meer bosvogels, zoals buizerd
en grote bonte specht, een prima
onderdak.
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Natuurkampeerterrein De Pomp
Ten zuiden van de parkeerplaats ligt
Natuurkampeerterrein De Pomp van
Staatsbosbeheer. Wil je echt eens een
paar dagen genieten van de natuur en
de rust dan is dit een prima verblijfplaats. In het voorjaar ga je hier naar
bed met het “gehoemp” van de roerdomp en sta je op met het “dudeljo”
van de wielewaal. Klik hier voor meer
informatie over deze unieke camping.

Roerdomp
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Bomen en struiken
Na de afsluiting van de Lauwerszee is
dit bos aangeplant ten behoeve van de
recreatie. Naast de aanplant zijn er in
de loop der jaren ook bomen en struiken spontaan aan komen waaien. Verspreid door de wind of door vogels en
andere dieren. Hier vind je bijvoorbeeld
veel hazelaars. Hazelnoten vormen in
het najaar een belangrijke voedselbron
voor vogels en muizen.

Hazelnoten

Met name de gaai verstopt in de herfst
veel van deze noten in de grond als
voorraad voor de barre winter. Hoewel
hij de meeste later weer weet te vinden,
vergeet ie er ook wel een paar. En met
een beetje geluk levert dit weer een
nieuwe hazelaar op!
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Hoge bomen vangen veel wind

Met het ouder worden van de bossen
werden de bomen steeds groter en hoger. En kreeg de wind steeds meer vat
op het bos. Met name de hoge snelgroeiende populieren leggen de laatste
jaren bij storm geregeld het loodje. Op
plekken waar dat niet tot gevaarlijke siparnassia
tuaties leidt, is dat geen probleem. Dit
is een natuurlijk proces en omgewaaide
bomen bieden tal van planten en dieren
nieuwe kansen. Daar waar de bomen
over de wandelpaden dreigen te vallen
grijpt Staatsbosbeheer in door deze
bomen om te zagen. Wel laat men de
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omgevallen en omgezaagde bomen zoveel mogelijk liggen. Zij vormen een
rijke voedingsbodem voor
tal van andere soorten
(bijv. paddenstoelen
en insecten). Andere
dieren, zoals vogels
en zoogdieren, profiteren op hun beurt
van die rijk gedekte
Elzenbundelzwam
tafel.
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Wuivend riet en ruigte
Hier langs de rand van het Dokkumerdiep tref je een brede rietkraag aan, die
vol staat met zogenaamde ruigtekruiden. Deze planten houden van voedselrijke omstandigheden en voelen zich
hier prima thuis. Dit komt enerzijds
door de voedselrijke kleigrond, die hier
in het verleden door de Lauwerszee is
afgezet. En anderzijds door het zich al
jaren ophopende bladafval van het riet.
Vooral koninginnekruid, watermunt en
haagwinde bloeien hier in de zomer
volop.
KA ART

8

Haagwinde wordt ook
wel “pispotje” genoemd
naar de vorm van de
Haagwinde
bloem. Deze nectarrijke
planten trekken talloze insecten aan, waaronder veel vlinders.
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Dokkumerdiep
Let hier even goed op! Verscholen tussen de bosjes staat hier op een heuveltje aan je rechterhand een bankje dat
prachtig zicht biedt op het Dokkumerdiep en de achterliggende voormalige
zeedijk van de Lauwerszee. Een heerlijke plek om even pauze te houden en te
genieten van de rust en de weidsheid.
KA ART

9

Het Dokkumerdiep vormt van oudsher
de vaarweg naar Dokkum. Tot in de
negentiende eeuw kon men vanuit zee
zonder belemmeringen naar Dokkum
varen. Tegenwoordig moet men via de
sluis bij Lauwersoog en Dokkumer
Nieuwe Zijlen (zijl betekent sluis) naar
Dokkum varen.
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Door de rietvelden
Aan beide zijden van het pad liggen uitgestrekte rietvelden. Deze velden zien
er wellicht wat eentonig uit, maar bieden met name tal van bijzondere
moerasvogels onderdak. Zij vinden hier
een veilige plek om te broeden en de
velden zijn rijk aan insecten. Soorten als
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rietzanger, kleine karekiet en rietgors komen hier voor. Door de dichtheid van
de velden is het vaak lastig deze soorten
in de kijker te krijgen: Karre, karrekiet, je hoort me wel, maar
ziet me niet! Ook roerdomp
en bruine kiekendief
komen hier voor.

Rietzanger
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Vruchtbare akkers
Als je naar het zuiden kijkt, zie je in de
verte de oude zeedijk van de Lauwerszee. In deze beschutte kom van de Lauwerszee is in het verleden veel vruchtbare (zee)klei afgezet. Na het uitspoelen
van het zout zijn dit zeer vruchtbare
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akkers geworden, waar suikerbieten,
aardappelen en granen verbouwd
worden. In de winter zie je hier vaak
honderden ganzen, die zich te goed
doen aan de oogstresten en/of het
malse gras.
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Langs de bosrand
De overgang van bos naar open gebied
is voor veel soorten planten en dieren
van belang. In de randen krijgen struiken en bloeiende planten vaak de ruimte. En hier profiteren vele soorten insecten en vogels van. Hier zie je in de
zomer dan ook vaak verschillende soorten libellen en vlinders.
Steenrode heidelibel
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In de schemering vormen
deze overgangen het
jachtterrein voor de
vleermuis. Ook voor
zoogdieren als ree
en vos zijn dit
interessante gebieden. Het bos biedt
beschutting en het
open terrein voedsel.
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Jonge vossen

Wandelen over de zeebodem
Naast dit kronkelige paadje door het
bos zie je aan je linkerhand op kale
plekken heel veel witte schelpen liggen.
Dit zijn stille getuigen uit de tijd dat
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Lauwersmeer nog Lauwerszee was.
Deze schelpen zijn de restanten van
schelpdieren, die ooit in de Lauwerszee
leefden. Net als hun soortgenoten nu
nog in de Waddenzee. Voor 1969 kon je
hier bij hoog water niet wandelen; het
water
stond
hier
dan
waarKleine vos
schijnlijk tot aan je lippen!

Reebok
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Volg ons op

SMARTMOBILETOUR .NL

Meer weten?
We hopen dat je genoten hebt van deze
wandeling. Wil je meer te weten komen
over Nationaal Park Lauwersmeer en wat
daar allemaal te beleven valt? Stap dan
eens binnen bij het Activiteitencentrum
Lauwersnest of neem een kijkje op de
website van het Nationaal Park: www.nplauwersmeer.nl. Hier vind je ook het
laatste nieuws en een overzicht van de
excursies en activiteiten in het gebied.
Wie weet tot ziens.
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