WANDELING

Orchideeënroute

3 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 Orchideeënroute
Start route
Parkeerplaats noordzijde Strandweg ten
westen van Paviljoen Meerzicht,
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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Wandeling Orchideeënroute
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.
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Wandeling Orchideeënroute
Wandeling Orchideeënroute
Deze route loopt deels door het bos en
deels langs de mooiste orchideeënvelden
in het Lauwersmeergebied. Vooral in de
maanden juni t/m augustus kun je hier
honderden bloeiende orchideeën aantreffen. Geniet van deze ongekende bloemenweelde, maar laat ze wel staan: het zijn
wettelijk beschermde planten! Ook in de
rest van het jaar is deze route een wandeling zeker waard. In het bos leven vele soorten vogels en in de herfst staan er
volop paddenstoelen. En wie
weet ontmoet je zelfs een
ree of vos!

Icarusblauwtje

Land van juffrouw Ali
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Land van juffrouw Ali
Dit open veld staat vol met zeldzame
planten, waaronder verschillende
soorten orchideeën. Het veld
is vernoemd naar een
medewerkster van
Rijkswaterstaat, die
hier in de jaren ’80
van de vorige
eeuw onderzoek
deed naar de
planten en
dieren in dit
gebied. In juni
staan hier volop
paarsbloeiende
rietorchissen en
in juli kun je hier
de zeldzame
moeraswespenorchis in enorme
aantallen aantreffen.
Blijf op de paden!
Rietorchis
Zodat deze zeldzame
planten hier ongestoord
kunnen groeien en bloeien.
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In alle rust genieten
Aan je linkerhand vind je een heerlijke
curvebank met een weids uitzicht over
het veld. In de vroege ochtend of late
avond heb je een goede kans hier een
ree of zelfs een vos te zien. Het is een
prima plek om van de kernwaarden van
Nationaal Park Lauwersmeer te genieten: rust, ruimte, natuur en vaak prachtige wolkenluchten.
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Aangeplant bos

Je wandelt hier langs de rand van het
Lauwersoogbos. Dit bos is
na de afsluiting van de
Lauwerszee door de
mens aangeplant. Naast
veel verschillende soorten bomen, staan hier
ook veel besdragende
struiken, zoals liguster,
meidoorn en hondsroos.
Hondsroos
Deze bessen vormen in het
najaar een belangrijke voedselbron voor tal van trekvogels, zoals
spreeuw, koperwiek en kramsvogel.
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Hoge bomen vangen veel wind

De hoogste bomen in het Lauwersmeergebied zijn meestal populieren. Deze
bomen zijn indertijd door de mens
aangeplant en zijn zeer snelle groeiers.
Door hun snelle groei worden ze
meestal niet erg oud. En zeker niet in
het Lauwersmeergebied, waar het nogal
parnassia
hard kan waaien. Met name tijdens
najaarsstormen sneuvelen er geregeld
populieren.
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Zeldzame planten in overvloed
Ook dit veld is rijk aan bijzondere
planten. Naast orchideeën, staan hier
duizendguldenkruid en parnassia. Deze
velden worden in de nazomer door
Staatsbosbeheer gemaaid en het
maaisel wordt afgevoerd. Dit om te
voorkomen dat het veld dichtgroeit met
bos en om de voedselarme omstandigheden te behouden. Want het klinkt
misschien gek, maar vele van die
zeldzame planten houden juist van
voedselarme omstandigheden.

Parnassia

Strandduizendguldenkruid

Gevlekte rietorchis
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Schubbige bundelzwam
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De één zijn dood
		 is de ander zijn brood
Hier ligt veel dood hout op de
grond. Dit dode hout biedt andere
soorten een kans op leven. Zo zijn de
dode takken prachtig begroeid met
verschillende soorten mossen en
groeien er op en in de takken veel
soorten paddenstoelen. Ook vele
soorten insecten zijn dol op dit dode
hout. Draai maar eens een stuk om. En?
Nog tekenen van leven gevonden?
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Kegels van de Sitkaspar
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Netjes op een rij
Hier in dit naaldbos van sitkasparren is
heel duidelijk te zien dat de mens deze
bomen heeft geplant. De rijen zijn nog
duidelijk in het bos te zien.
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Natuurlijke wegversperring
Met het ouder worden van het bos, valt
er ook vaker een boom om. Staatsbosbeheer laat omgevallen bomen zoveel
mogelijk liggen. Maar daarbij staat de
veiligheid wel voorop. Bomen, die over
de paden dreigen te vallen, worden dan
ook meestal preventief geruimd.
Hier ben je op een uitzondering op de
regel gestuit: de omgevallen bomen zijn
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blijven liggen. Maar zeg nou zelf, maakt
dat het pad niet een stuk spannender en
avontuurlijker?
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Geef de jeugd de ruimte
In dit veld hebben de naaldbomen het
zwaar en sneuvelen er geregeld exemplaren. Dat is natuurlijk jammer voor de
sitkasparren, maar het biedt ruimte en
licht voor jonge aanwas. De sparren
worden hier vervangen door loofbomen,
zoals de berk met zijn witte bast en de
els. Ook de hondsroos profiteert van de
opengevallen ruimte. Hier is dus sprake
van een verjonging van het bos met
nieuwe kansen voor nieuwe soorten.

Hondsroos
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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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