
WANDELING 
Observatietorenroute

Welkom in Nationaal Park Lauwersmeer. 
Tot 1969 had de zee hier vrij spel. Na de 
afsluiting van de Lauwerszee heeft de 
natuur een unieke invulling aan het gebied 
gegeven met een enorme vogelrijkom en tal 
van bijzondere planten. Maak een heerlijke 
wandeling over de vroegere zeebodem. 
Halverwege word je beloond met een 
prachtig weids uitzicht over het gebied.

6,5 km; blauwe markering

Voor ibooks en Acrobat Reader
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Wandeling Observatietorenroute

Start route 
Activiteitencentrum Lauwersnest, 
De Rug 1, 9976 VT Lauwersoog 
Routebeschrijving 

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/96Et6amxUhu6hA3p7
http://www.9292ov.nl


Wandeling Observatietorenroute

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 Observatietorenroute
De wandeling gaat over de Ballastplaat. Op 
deze plaat gooiden schepen vroeger hun 
ballast overboord als ze vreesden dat het 
water te laag zou staan om de veilige haven 
(bv. Groningen of Dokkum) te bereiken. De 
route voert door grotendeels aangeplante 
bossen naar de observatietoren, die een 
prachtig uitzicht over het Lauwersmeer 
biedt.

Wandeling Observatietorenroute
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1  Activiteitencentrum Lauwersnest
De route start bij het Lauwersnest. 
Neem hier zeker een kijkje binnen. In 
het centrum vind je informatie over de 
vogelrijkdom van het gebied, Dark Sky 
Park Lauwersmeer en een winkeltje met 
leuke souvenirs en een uitgebreid assor-
timent aan natuurboeken. 
De enthousiaste vrijwilligers helpen je 
graag verder op weg. Ook voor (deels) 
gratis foldermateriaal over het 
Nationaal Park kun je hier terecht.

5KAART



2  Bijzondere planten
In het verleden is door de zee in het 
noordelijk deel van het Lauwersmeer 
veel voedselarm en kalkrijk (door de 
vele schelpen) zand afgezet. Toen het 
zout grotendeels door de regen uit de 

bodem verdwenen was, bleek dit 
de ideale omstandigheden te 

leveren voor allerlei zeldza-
me planten, die we nor-
maal gesproken in de 
duinen aantreffen. In 
het voorjaar staan hier 
tientallen orchideeën, 
waarvan de paarse 
rietorchis en de bleke 
moeraswespenorchis 

de meest voorkomende 
zijn. In augustus/septem-

ber zie je hier de 
witte bloemen van 

de parnassia. Geniet 
van deze prachtige bloe-
men, maar laat ze wel staan. 
Het zijn beschermde 
soorten!
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Moeraswespenorchis

Rietorchis



3  Weelderige struiken
Hier langs de rand van het bos tref je 
veel struiken met bessen aan. Naast 
liguster en meidoorn, zie je ook gere-
geld de duindoorn met zijn zilvergrijze 

blad en in het najaar oranje 
bessen. Tijdens de bloei in 

het voorjaar zijn deze 
struiken zeer belangrijk 
voor insecten. In het na-
jaar vormen de bessen 
een belangrijke voedsel-

bron voor veel vogels. De 
oranje bessen van de duin-

doorn zijn zeer zuur (proef maar 
eens)en rijk aan vitamine C. 
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Parnassia

Duindoorn



In de winter gaan deze bessen gisten 
(= rotten) en ontstaat er alcohol. 
Vogels, die zich dan aan deze bessen 
tegoed doen, worden hier soms zelfs 
dronken van!

4  Jong bos
De Lauwerszee is in 1969 afgesloten. 
Vervolgens duurde het nog wel enige ja-
ren voordat het zout zover uit de bo-
dem verdwenen was dat er bomen kon-
den groeien. Het bos dat je hier ziet, is 
dan ook nog relatief jong. Opvallend 
zijn hier de berken met hun 
wittige stammen. Daar-
naast zie je ook veel 
omgevallen bomen, 
die bedekt zijn met 
prachtige mossen. 
In het najaar is dit 
de plek om op 
zoek te gaan naar 
de vliegenzwam. Je 
weet wel, die padden-
stoel rood met witte 
stippen.
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Vliegenzwam



5  Aangeplant bos
Veel bomen in dit bos zijn door de 
mens aangeplant. Dat kun je hier nog 
duidelijk zien aan de rijen waarin ze 
staan. In de jaren 70 van de vorige eeuw 
waren er nog plannen om grote delen 
van de Waddenzee in te polderen. Daar 
moesten dan natuurlijk ook bomen ko-
men. Men zag het net ingepolderde 
Lauwersmeer dan ook als een prachtige 
proeftuin om te testen welke bomen het 
op voormalige zeebodem goed zouden 
doen. Behalve de nette rijen, zie je ook 
dat er verschillende soorten in verschil-
lende vakken aangeplant zijn. Zo kom je 
eerst langs een vak met eiken, gevolgd 
door een vak met berken en een vak 
met populieren.
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6  Observatietoren
De toren ligt half verscholen in de bos-
rand. Hier heb je een schitterend uit-
zicht over de graslanden, rietzomen en 
het meer. In het ondiepe water staan in 
de nazomer soms honderden lepelaars. 
Roofvogels als slechtvalk en zeearend 
worden hier geregeld gezien. 

In dit gebied graast jaarrond een kudde 
konikpaarden. Deze natuurlijke gras-
maaiers zorgen er voor dat het 
Lauwersmeergebied niet helemaal 
dichtgroeit met bos. In de zomermaan-
den krijgen de koniks hulp van vee van 
lokale boeren. Neem hier even de tijd 
om te genieten van de rust, de ruimte 
en de prachtige wolkenluchten.
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Slechtvalk



Aan de overkant van het meer ligt Oost-
mahorn. Voor de afsluiting van de 
Lauwerszee was dit een zeehaventje.
De boot naar Schiermonnikoog vertrok 
daar en de reddingsboot lag er.

7   Welverdiende pauze
Op het heuveltje in de bosrand vind je 
een halfronde bank, waar je heerlijk be-
schut van het uitzicht kunt genieten. 
Een prachtige plek voor een korte of lan-
gere pauze. Met in het voorjaar een gra-
tis concert van de bosvogels als toegift. 
Ook heb je hier een goede kans de 
koniks te zien. Daarnaast zie je hier dat 
er in het open landschap op vele plek-
ken jonge bomen groeien. Ondanks de 
koniks verschijnt er in de loop der jaren 
toch steeds meer bosopslag. 
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8  Dood hout leeft!
De vele gesneuvelde populieren geven 
dit stuk een rommelig en wellicht wat 
dramatisch aanzicht. Maar de natuur is 
hier best blij mee. De open plekken ge-

ven andere soorten planten 
een kans. De omgevallen 

bomen bieden onderdak 
aan tal van soorten 

planten en dieren, 
zoals mossen, pad-
denstoelen en in-
secten. En met 
name die insecten 
zijn van groot be-
lang voor typische 
bosvogels als kool-
mees, grote bonte 

specht en boomkrui-
per. Vandaar dat 

“dood hout leeft”. Wist 
je dat in een goed ontwik-

keld natuurlijk (oer)bos meer 
dan 20% van het hout dood hout is? 
Dus dat rommeltje in het bos is een 
goede keuze voor de natuur!
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Grote bonte specht



9  Vroegere zeebodem
Misschien was het je al eerder tijdens 
deze wandeling opgevallen: de witte 
schelpen in de bodem. Maar hier in de 
kluit van deze omgevallen boom kun je 
goed zien dat er allerlei schelpen in de 
grond zitten. Dit zijn stille getuigen van 
toen Lauwersmeer nog Lauwerszee was. 
Het zijn dus zeeschelpen. De witte ge-
ribbelde schelpen zijn van kokkels. 
De grote witte schelpen zijn van strand-
gapers. Na de afsluiting van de 
Lauwerszee zijn deze schelpdieren 
gestorven en de schelpen in de bodem 
achtergebleven. Je wandelt dus over de 
vroegere zeebodem van de Lauwerszee!
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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

