WANDELING

Vogelroute
MET VELDGIDSJE

5,5 km; witte markering
Voor ibooks en Acrobat Reader
Welkom in Nationaal Park Lauwersmeer,
Vogelparadijs op vroegere zeebodem.
Tot 1969 had de zee hier vrij spel. Met de
afsluiting ging een uniek stuk natuur
verloren. Het heeft vriend en vijand
verbaasd hoe snel de natuur een nieuwe
invulling aan het gebied gegeven heeft.
Met tal van bijzondere zeldzame planten
en vogels.
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Wandeling Vogelroute
Start route

Parkeerplaats aan einde De Rijsdammen
9293 MH Kollumerpomp, routebeschrijving
Je kunt ook starten op de parkeerplaats
langs de Kwelderweg (zie kaart).

Openbaar vervoer

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

Honden mogen niet mee i.v.m de
konikpaarden en Schotse hooglanders,
die in dit gebied lopen. De paden zijn
onverhard en kunnen in de winter slecht
begaanbaar zijn. Laarzen of hoge waterdichte schoenen zijn dan noodzakelijk!

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 knoppen om naar
de kaart of de vogelgids te gaan.
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Wandeling Vogelroute

Tik op de blauwe nummers
in de kaart voor meer
informatie.
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Wandeling Vogelroute
Wandeling Vogelroute
Een must voor de rustzoeker en vogelliefhebber! Onderweg maak je kennis
met alle karakteristieke landschappen
van het Lauwersmeer (open water, rietvelden, grazige vlakten en bos) en word
je halverwege beloond met volgens velen het mooiste uitzicht over Nationaal
Park Lauwersmeer. Ook kom je langs
het domein van het zeearend paar, dat
hier al vele jaren leeft. Vergeet je verrekijker niet.
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Natuurkampeerterrein De Pomp
Aan je rechterzijde 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.
Wielewaal
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Uitgestrekte rietvelden
Deze uitgestrekte rietvelden bieden onderdak aan tal van bijzondere en zeldzame moerasvogels. In de zomer zitten
hier volop rietzangers en rietgorzen.
Eind maart/begin april vormen de kleine struikjes favoriete zangposten voor
de prachtige blauwborst. In deze tijd
laat ook de roerdomp geregeld
van zich horen. Denk je het
geluid van een misthoorn
in het riet te horen? Dat
is de roerdomp. In de zomermaanden is boven de
rietvelden vaak de bruine
kiekendief aan te treffen.

Blauwborst

Bruine kiekendief
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In de wintermaanden kun je genieten
van de luid gakkende ganzen, die geregeld overvliegen.
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Patronen uit het verleden
Aan de rechterzijde zie je in het landschap nog strakke rechthoekige patronen van grasland en greppels liggen.
Dit stamt nog uit de tijd van de
Lauwerszee. Middels palenrijen en rijshouten dammen probeerde men in die
tijd land op de zee te winnen. Met elk
hoogwater bracht de zee een laagje slib
mee, dat in deze rechthoekige vakken
kon bezinken. De greppels dienden voor
een goede afwatering.
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Was de grond uiteindelijk voldoende opgeslibd, dan kon het als grasland voor
het vee gebruikt worden.
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Spontaan bosopslag
Na de afsluiting van de Lauwerszee is
op verschillende plekken bos aangeplant. Maar niet hier! De bomen en
struiken, die hier staan, zijn door de natuur zelf aangeplant. De zaden zijn komen aanwaaien of door vogels en zoogdieren hier gebracht. De grote bomen
zijn voornamelijk wilgen. Daarnaast zijn
vlier en meidoorn de meest voorkomende struiken. Karakteristieke vogels van
dit half open landschap zijn roodborsttapuit, grasmus, fitis en kneu.
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Savanne van het Lauwersmeer
Vanaf hier heb je een weids uitzicht over
de grazige vlakten van de Kollumerwaard. Meestal zie je hier ook de konikpaarden en Schotse hooglanders lopen.
Kieviten en ganzen zijn
hier vrijwel altijd te vinden. Ook roofvogels
als buizerd, torenvalk
en kiekendief zijn hier
geregeld te zien. En in
Torenvalk
het voorjaar klinkt hier het
vrolijke lied van de veldleeuwerik. De
open vlakte met de grote grazers doet
veel mensen(een beetje) aan de savannes in Afrika denken.
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		Wilgenbos

Het gebied aan je linkerzijde is erg nat
en vormt een ideaal gebied voor wilgen.
Door de wisselende waterpeilen, zie je
hier ook verdronken dode bomen staan.
In het dichte wilgenbos voelen havik en grote bonte
specht zich prima thuis.
Aan de rechterzijde staan
de wilgen wat meer verspreid en zie je ook vlier,
meidoorn en duindoorn
Kramsvogel
in het landschap. Deze bessendragende struiken zijn in
het najaar geliefd bij wolken spreeuwen
en verschillende lijsterachtigen als
kramsvogel, koperwiek en zanglijster.

Spreeuwen
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Blauwe kiekendief

Eindeloos riet

Aan de rechterzijde
lijkt de rietvlakte schier
eindeloos. Geniet van
de rust, de ruimte en
prachtige wolkenluchten.
Boven het riet zijn vaak roofvogels te
zien. Buizerds zijn het hele jaar aan te
treffen. De bruine kiekendief zie je vooral in de zomer en de blauwe kiekendief
en de ruigpootbuizerd juist weer in de
winter. Kortom hier is jaarrond wel wat
te beleven.
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Zomerhuisbos
Dit bos is eind jaren zeventig van de vorige eeuw aangeplant. Idee was om hier
een huisjespark aan te leggen. Vandaar
de naam Zomerhuisbos. Dat huisjespark is er nooit gekomen en de
natuur mag hier ongehinderd zijn gang gaan.
Vooral voor bosvogels is
dit een prachtige plek.
In de zomer vind je hier
wielewaal, zwartkop,
fitis en tjiftjaf.

Grote bonte specht
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In de winter kun je hier op zoek gaan
naar bijvoorbeeld goudhaantje, koperwiek en kramsvogel. Soorten als boomkruiper, grote bonte specht en buizerd
zijn het hele jaar te vinden.
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Mooiste uitzicht?
Op deze uitzichtheuvel aan de rand van
het Zomerhuisbos heb je een fantastisch uitzicht over Nationaal Park
Lauwersmeer. Hier valt altijd wel wat te
beleven. In de uitgestrekte rietvelden
voelen baardman, roerdomp en waterral
zich thuis. Denk je een gillend speenvarkentje te horen? Dat is de waterral.

Waterral
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Op het open water zijn altijd wel verschillende eenden, ganzen en zwanen te
bewonderen. In het bos in het noorden
aan de horizon ligt het nest van de zeearenden. Met enig geluk zie je deze
enorme roofvogel boven zijn domein
zweven. Hij wordt niet voor niets door
vogelaars liefkozend de
Zeearend
“vliegende deur’
genoemd!
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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.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.

15

Beknopte vogelgids

Baardman
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Rietvelden

Blauwborst
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Zomergast (april – september)
Leefgebied: Rietvelden met struikjes
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Blauwe kiekendief
Grootte:
Formaat buizerd
Voorkomen: Wintergast (oktober – maart)
Leefgebied: Rietvelden, akkers, graslanden

Boomkruiper
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Bos
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Buizerd
Grootte:
Formaat buizerd
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Bos en open gebied

Bruine kiekendief
Grootte:
Formaat buizerd
Voorkomen: Zomergast (april – oktober)
Leefgebied: Rietmoerassen
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Fitis
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Zomergast (april – oktober)
Leefgebied: Bos en struweel

Goudhaan
Grootte:
Formaat winterkoning
Voorkomen: Vooral wintergast (oktober – maart)
Leefgebied: Bos
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Grasmus
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Zomergast (april – oktober)
Leefgebied: Bos en struweel

Grote bonte specht
Grootte:
Formaat merel
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Bos
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Havik
Grootte:
Formaat buizerd
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Bos

Kievit
Grootte:
Voorkomen:
		
Leefgebied:
KA A RT

Formaat waterhoen
Hele jaar aanwezig
(trekt alleen bij strenge vorst weg)
Graslanden en akkers
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Beknopte vogelgids

Kneu
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Zomergast (maart – oktober)
Leefgebied: Half open landschap en struweel

Koperwiek
Grootte:
Formaat merel
Voorkomen: Wintergast (oktober – maart)
Leefgebied: Bos, half open landschap, grasland
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Kramsvogel
Grootte:
Formaat merel
Voorkomen: Wintergast (oktober – april)
Leefgebied: Bos, half open landschap, grasland

Rietgors
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Rietvelden
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Rietzanger
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Zomergast (april – oktober)
Leefgebied: Rietvelden

Roerdomp
Grootte:
Formaat kleine reiger
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Rietvelden
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Roodborsttapuit
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Zomergast (maart – oktober)
Leefgebied: Halfopen landschap

Ruigpootbuizerd
Grootte:
Formaat buizerd
Voorkomen: Wintergast (oktober – maart)
Leefgebied: Open landschap, graslanden
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Spreeuw
Grootte:
Formaat merel
Voorkomen: Hele jaar aanwezig
Leefgebied: Vrijwel overal

Tjiftjaf
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Zomergast (maart – oktober)
Leefgebied: Bos en struweel
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Torenvalk
Grootte:
Groter dan merel
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Graslanden en akkers

Veldleeuwerik
Grootte:
Formaat mus
Voorkomen: Zomergast (maart – oktober)
Leefgebied: Graslanden
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Waterral
Grootte:
Formaat waterhoen
Voorkomen: Standvogel (hele jaar aanwezig)
Leefgebied: Rietvelden en moerassen

Wielewaal
Grootte:
Groter dan merel
Voorkomen: Zomergast (mei – september)
Leefgebied: (populieren)bos
KA A RT
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Beknopte vogelgids

Zanglijster
Grootte:
Formaat merel
Voorkomen: Vooral zomergast (feb – sept)
Leefgebied: Bos

Zeearend
Grootte:
		
Voorkomen:
Leefgebied:
		
KA A RT

Grootste vogel Noordwest Europa.
Bijnaam “vliegende deur”.
Standvogel (hele jaar aanwezig)
Waterrijke uitgestrekte
natuurgebieden
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