
WANDELING 
Duindoornroute

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. 

3 km; groene markering

Voor ibooks en Acrobat Reader
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Wandeling Duindoornroute

Start route 
Restaurant Het Booze Wijf,
Strandweg 1, 9976 VS Lauwersoog, 
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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https://goo.gl/maps/BP56qa6HPkvMmhX66
http://www.9292ov.nl


Wandeling Duindoornroute

Tik op de blauwe nummers 
in de kaart voor meer
informatie.

Duindoornroute (groen) en 
Orchideeënroute (blauw) 
zijn tot een route van circa 
6 km te combineren.

BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).
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Wandeling Duindoornroute
De route loopt door de voormalige in-
gang van de Lauwerszee. In het noor-
delijk deel staan vele duindoorns, een 
soort die we normaal gesproken op de 
Waddeneilanden vinden. 
Aan deze markante struiken dankt de 
route zijn naam. In de zomer kun je 
langs de paden op verschillende plek-
ken orchideeën en parnassia aantref-
fen. In de herfst is het gebied een para-
dijs voor trekvogels en paddenstoelen.

Wandeling Duindoornroute

Startpunt
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Roerdomp

1  Restaurant Het Booze Wijf
Wie noemt zijn restaurant nu “Het 
Booze Wijf”? De naam herinnert aan 
een verraderlijke geul in de Waddenzee, 
waar schepen vroeger geregeld in de 
problemen kwamen. De mannelijke zee-
lui bedachten vaak vrouwelijke namen 
voor gevaarlijke gebieden. 

2  Museumhaven
Hier in dit beschutte haventje liggen 
veel historische schepen. Vooral ver-
schillende modellen platbodems met 
hun houten masten vinden hier een 
veilige haven. Maar ook oude vissers-
schepen en sleepboten kom je tegen 
langs de kade.
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3  Voormalige slenk
Aan beide zijden van de weg ligt water. 
De weg loopt door een voormalige 
slenk, die vroeger een open verbinding 
met de Waddenzee had. Vroeger had-
den eb en vloed hier vrij spel en stroom-
den er via deze slenk enorme hoeveel-
heden water op het ritme van het getij 
in en uit de Lauwerszee.

4  Duinvegetatie
Vanaf het vlonderpad heb je een prach-
tig uitzicht op een grasveld, waar ’s zo-

mers tal van zeldzame en kleurrij-
ke bloemen staan. Zo groeien 

hier verschillende soorten 
orchideeën en andere plan-
ten, die we normaal gespro-
ken in de duinen van de 
Waddeneilanden vinden. De 

voedselarme en kalkrijke 
zandgrond lijkt qua samenstel-

ling erg op de duinen en Schiermon-
nikoog is vlakbij. Waarschijnlijk zijn de 
zaden van deze planten overgewaaid 
van het eiland. 
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5  Verruiging gevaar voor 
  zeldzame planten

Hier aan de rand van dit open veld kun 
je goed zien wat er gebeurt als deze bij-
zondere velden niet jaarlijks gemaaid 
worden. Al heel snel rukken dan strui-
ken en bomen op en delven de zeld-
zame planten het onderspit. Eén van de 
eerste struiken, die in deze zandige en 
voedselarme gebieden oprukt, is de 
kruipwilg. Snel daarna volgen andere 
soorten.

Kruipwilg
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6  Domein van de duindoorn
In dit gebied staan veel besdragende 
struiken. Naast vlier, meidoorn en ligus-
ter, staan hier ook veel duindoornstrui-
ken. De duindoorn is een levend bewijs 
van het zilte verleden van het Lauwers-
meer. Normaal gesproken treffen we 
deze struiken aan in duinen net achter 
het strand. Hoewel duindoorns ook zijn 
aangeplant, zijn veel struiken waar-
schijnlijk door vogels naar het Lauwers-

meer gebracht. Deze vogels 
hebben hun buikjes volge-

geten met bessen op de 
Waddeneilanden en de 
pitten hier weer uitge-
poept.

Meidoorn

Duindoorn

8KAART



7  Gezonde duindoornbessen?
Sommige duindoorns hebben in het 
najaar feloranje bessen, terwijl andere 
struiken geen bessen dragen. Dit komt 
doordat duindoorns tweehuizig zijn: je 
hebt mannelijke en vrouwelijke struiken. 
Alleen de vrouwen dragen bessen. Deze 
bessen zijn heel erg zuur, maar heel ge-
zond. Ze zijn rijk aan vitamine C. 
Verschillende vogels zijn dol op deze 

Kramsvogel
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bessen. De bessen gaan in de loop van 
het najaar gisten. Vogels als spreeuw en 
kramsvogel eten er zoveel, dat ze er 
soms zelfs dronken van worden!

8  Lauwersoogbos
Dit bos is na de afsluiting van de Lau-
werszee ingeplant met verschillende 
soorten bomen. De rechte rijen bomen 
laten op verschillende plekken duidelijk 
zien dat dit mensenwerk geweest is. De 
aangeplante bossen in het Lauwersmeer 

vormden indertijd ook een proeftuin om 
te leren welke bomen het op vroegere 
zeebodem goed zouden doen. We kun-
nen het ons nu nauwelijks meer voor-
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stellen, maar in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw waren er nog plannen om 
grote delen van de Waddenzee in te pol-
deren en deels met bomen in te 
planten!

9  Dood hout leeft!
Staatsbosbeheer laat in dit aangeplante 
bos de natuur nu zoveel mogelijk haar 
gang gaan. Dat betekent onder meer 
dat omgevallen bomen en afgebroken 
takken, mits ze geen gevaar voor de 
wandelaar opleveren, zoveel mogelijk 
blijven liggen. Want dit dode hout biedt 
voedsel en onderdak aan heel veel soor-
ten planten en dieren. Zo is het dode 

Berkenboleet
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hout op vochtige plekken prachtig 
begroeid met mos en vormt het een 
goede voedingsbodem voor tientallen 
soorten paddenstoelen. In en onder het 
dode hout leven veel insecten. Keer 
maar eens voorzichtig een stuk hout 
om. Grote kans dat het eronder wemelt 
van de insecten. Die insecten zijn een 
delicatesse voor tal van vogels, 
zoals spechten en mezen.

10  Schelpen in de bodem
Op de kale plekken op dit pad liggen 
veel schelpen. Deze zijn hier niet door 
de mens gebracht, maar stammen nog 
uit de tijd toen Lauwersmeer 

Steenrode heidlibel
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Lauwerszee was. Kijk maar eens goed 
rond, dan vind je waarschijnlijk verschil-
lende soorten. Door die vele schelpen in 
de bodem is de grond rijk aan kalk. En 
laat dat nu een belangrijke randvoor-
waarde zijn voor zeldzame planten als 
orchideeën, parnassia en duizendgul-
denkruid.

11  Robbenoort
Na de afsluiting van de Lauwerszee is 
het gebied op hoofdlijnen door de mens 
ingericht. Zo is er een militair oefenter-
rein gekomen, is er vooral langs de 
vruchtbare, kleiige randen landbouw ge-

Tjiftjaf
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komen en kregen natuur en recreatie 
ook een plek. U loopt nu door Robben-
oort, een park met vakantiehuisjes. De 
naam verwijst nog naar de tijden van de 
Lauwerszee, toen robben (zeehonden) 
in dit oord woonden.
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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.np-
lauwersmeer.nl. Hier vind je ook het 
laatste nieuws en een overzicht van de 
excursies en activiteiten  in het gebied.
Wie weet tot ziens.

Volg ons op
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http://www.np-lauwersmeer.nl
http://www.np-lauwersmeer.nl
https://www.facebook.com/NPLauwersmeer
https://twitter.com/NPLauwersmeer
http://www.smartmobiletour.nl
https://youtu.be/aDDtz08OIzk

