
WANDELING

Konijnenroute

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. 

3,3 km; groene markering

Voor ibooks en Acrobat Reader
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Wandeling Konijnenroute

Start route 
Activiteitencentrum Lauwersnest, 
De Rug 1, 9976 VS Lauwersoog, 
routebeschrijving via Google maps.

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

Honden mogen niet mee ivm de 
konikspaarden. 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/gnd2K6XhgN6i9He59
http://www.9292ov.nl


Wandeling Konijnenroute

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

BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).
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Wandeling Konijnenroute
De naam van deze route stamt nog uit 
de tijd dat het hier wemelde van de ko-
nijnen. Helaas zijn deze konijnen door 
ziekten (vrijwel) geheel verdwenen. Je 
hebt nu meer kans een konikpaard, ree 
of vos in dit gebied aan te treffen. Met 
het verdwijnen van de konijnen is ook 
het aantal vossen drastisch afgeno-
men. Deze beschutte route loopt door 
aangeplante bossen. Hoewel de bossen 
steeds ouder worden en vrijwel hun 
eigen gang mogen gaan, is de hand 
van de mens op vele plekken nog dui-
delijk te zien.

Wandeling Konijnenroute
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Vossen



1  Activiteitencentrum Lauwersnest
De route start bij het Lauwersnest. In 
dit centrum vind je informatie over de 
vogelrijkdom van het gebied, Dark Sky 
Park Lauwersmeer en een winkeltje met 
leuke souvenirs en natuurboeken. Ook 
voor (gratis) folders kun je hier terecht. 
De enthousiaste vrijwilligers helpen je 
graag verder op weg. Ook start hier het 
Kabouterpad voor de allerkleinsten. 
Haal binnen de rugzak en ga verkleed 
als kabouter op ontdekkingstocht.
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2  Oeroude plant in jong bos
Dit is één van de weinige plekken met 
varens op deze route. De meeste soor-

ten varens houden van natte 
omstandigheden. Maar de 

brede stekelvaren houdt 
van vrij droge, voedsel- 
arme zandgronden. 
Varens leven al vele mil-
joenen jaren op onze 
planeet. Opvallend zijn 

de sporen op de onder-
kant van de bladeren. Dit 

zijn de zaadjes van de varen. 
Keer maar eens een blad om. Zie je de 
sporen?

3  Aangeplant in vakken
In dit gebied kun je goed zien dat de bo-
men door de mens zijn aangeplant. Ze 
staan in veel gevallen netjes gegroe-
peerd per vak. Zo loop je langs een vak 
met eiken en even verderop een vak met 
berken of populieren. Dit bos is inder-
tijd aangeplant als proeftuin om te on-
derzoeken welke bomen op vroegere 
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zeebodem kunnen groeien. Tot in de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw waren 
er serieuze plannen grote delen van de 
Waddenzee in te polderen. Met de ken-
nis uit het Lauwersmeer, zou het plan-
ten van bomen in de nieuwe wadden-
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polders een stuk beter kunnen. De 
tijden zijn veranderd en tegenwoordig 
heeft de Waddenzee de status van 
Unesco Werelderfgoed!

4  Tussen de duindoorns door
Aan beide zijden van het pad staan gro-
te duindoornstruiken. In het najaar valt 
het op dat sommige struiken vol oranje 
bessen zitten en andere struiken geen 
enkele bes dragen. Dit komt doordat 
duindoorns tweehuizig zijn. Dit bete-
kent dat er aparte mannetjes en vrouw-
tjes struiken zijn. En alleen de vrouwelij-
ke struiken dragen bessen. De bessen 
zijn zeer zuur, maar rijk aan vitamine C. 
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Ten tijde van de VOC namen de zeil-
schepen vaten met deze bessen mee 
om scheurbuik onder de bemanning te 
voorkomen.

5  Gevelde reuzen
Staatsbosbeheer laat de natuur in dit 
bos zoveel mogelijk haar eigen gang 
gaan. Met name de hoge populieren en 
abelen waaien tijdens stormen geregeld 
om. Waar dit geen gevaar voor de 
bezoeker oplevert mogen de bomen 
rustig blijven liggen. Maar op en langs 
de paden worden bomen met het oog 
op de veiligheid voor bezoekers 
(preventief)omgezaagd. 
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Wel laat Staatsbosbeheer deze omgeval-
len bomen zoveel mogelijk liggen. Het 
dode hout trekt tal van bijzondere plan-
ten, paddenstoelen, insecten en vogels 
aan.

6  Een wandeling over de bodem 
  van de zee

Voor de afsluiting van de Lauwerszee in 
1969 stond hier met hoog water soms 

wel een meter water. Dat 
kun je je nu nauwe-

lijks meer voor stel-
len. Maar overal, 
waar de grond is 
omgewoeld of 
waar nog zand 
aan de opper-
vlakte ligt, zie je 

schelpen in de 
bodem. Deze 

schelpen stammen 
uit de tijd toen Lauwers- 

meer Lauwerszee was. Vooral de gerib-
belde kokkels zijn nog massaal te 
vinden. 
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7  Eiken in het gelid
Ook hier kun je nog duidelijk zien dat 
deze eiken ooit zijn aangeplant. Ze 
staan nog netjes in rijen. Het streven is 
dat dit op de lange termijn een natuur-
lijker bos wordt. Dus af van de rijtjes en 
hokjes geest! De natuur mag deze klus 
zoveel mogelijk zelf klaren. Uiteindelijk 
verdwijnen de rijen en leveren de perce-
len een grotere variatie aan soorten. 
Daarbij verdwijnen sommige soorten 
bomen waarschijnlijk in de toekomst. 
Ze waren door de mens aangeplant, 
maar passen uiteindelijk niet in het 
natuurlijkere bos van de toekomst. 
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Andere soorten (berken, wilgen en el-
zen)vullen de opengevallen plekken op.

8  Verschillende lagen in het bos
In een goed ontwikkeld natuurlijk bos 
kun je meerdere lagen onderscheiden. 
Op de grond vind je verschillende soor-
ten kruiden en grassen. De middenlaag 
wordt gevormd door verschillende soor-
ten struiken en de bomen steken daar 
met kop en schouder bovenuit. Hier zie 
je al een mooie struiklaag van wilde 
liguster. In het voorjaar en zomer zijn 
de witte bloemtrossen van groot belang 
voor insecten zoals bijen en vlinders. 
En in het najaar zijn de bessen geliefd 

Gehakkelde aurelia
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bij vele soorten vogels. Deze struiklaag 
is dus een enorme verrijking voor de 
soortenrijkdom (biodiversiteit) in deze 
bossen.

9  De paden op de lanen in
Ook hier is de hand van de mens nog 
duidelijk te zien. Je loopt hier door een 
prachtige laan van populieren. Op den 
duur zal deze laan verdwijnen. Een na-
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tuurlijker bos betekent ook dat je zaken 
gaat inleveren. Over honderd jaar is 
deze mooie laan verleden tijd. Het bos 
is dan naar verwachting veel natuurlij-
ker en waarschijnlijk ook soortenrijker. 
Maar het blijft de natuur en je weet 
nooit helemaal zeker wat er gebeurt!

10  Wintereik of zomereik?
Tijdens deze wandeling ben je veel ei-
ken tegengekomen. De eikels van deze 
bomen vormen een belangrijke voedsel-
bron voor tal van dieren, zoals muizen, 
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reeën en vele soorten vogels. Soorten 
als grote bonte specht en gaai leggen 
zelfs wintervoorraden van deze eikels 
aan, zodat ze in barre tijden nog wat te 
eten hebben. Hiermee dragen ze een 
steentje bij aan de verspreiding van 
deze bomen. Ze vergeten wel eens een 
verstopt eikeltje en wellicht levert dat 
een mooie nieuwe boom op. In dit bos 
kun je twee soorten eiken aantreffen; de 
zomereik en de wintereik. De wintereik 
houdt zijn dorre bruine blad vrijwel de 
hele winter vast, heeft een blad op een 
duidelijk steeltje van enige centimeters 
lang en heeft eikelnapjes zonder steel. 
Welke soort staat hier?

Gaai
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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

