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Informatiekrant

Welkom bij Activiteitencentrum Lauwersnest
Activiteitencentrum Lauwersnest is het ideale startpunt voor een 
bezoek aan Nationaal Park Lauwersmeer. In en rond het 
Lauwersnest vind je alles over vogels en Dark Sky.  Zo vogel 
je hier uit hoe trekvogels het Lauwersmeer als tankstation 
gebruiken in de Oost-Atlantische trekroute. Of neem een 
kijkje in de geheimen van de nacht en word een ster in de 
duisternis. In het winkeltje vind je onder andere 
plattegronden, boeken en kaarten, natuurlijk over vogels 
en Dark Sky. En in het folderrek vind je ook 
interessante informatie over deze onderwerpen. 

Routes en informatie
Vanuit het Lauwersnest loop je zo de natuur in. Er zijn ver-
schillende wandelroutes en het is het startpunt voor excur-
sies. Tijd voor een pauze? Met een zelf meegenomen lunch of 
tussendoortje kan je uitrusten aan onze picknicktafels.

Spelen en ontdekken
Kom je kabouters zoeken? Loop het Kabouterpad en beleef 
allerlei avonturen. Leuk voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Als je 
op stap gaat met oudere kinderen, is er het Vogelbeleefpad; 
ga op zoek naar vogelnestkasten en doe de leuke vogelop-
drachten. Het boekje dat erbij hoort, is tijdens openings-

tijden in het Lauwersnest 
verkrijgbaar. Wil je op zoek naar 
digitale dieren? Dan is Perfect Earth 
Animals  leuk om te doen 
(perfectearthanimals.nl). Ook is er bij het Lauwersnest een 
nieuwe natuurspeelplaats, voor kinderen gegarandeerd veel 
speelplezier!

Zakelijk gebruik Lauwersnest
Ben je als bedrijf op zoek naar een vergaderruimte of ruimte 
voor workshops of trainingen? Ook daar heeft het Lauwers-
nest mogelijkheden voor. De vergaderzaal heeft alle voor-

zieningen voor een geslaagde vergadering. Vraag naar 
de mogelijkheden door een mail te sturen naar 

lauwersmeer@staatsbosbeheer.nl. 

Openingstijden
1 april – 1 november: woensdag, zaterdag en 
zondag van 11.00 - 17.00 uur.
1 november – 1 april: woensdag, zaterdag 
en zondag van 11.00 - 16.00 uur.
In de schoolvakanties: dinsdag t/m zon-

dag van 11:00 - 16:00. Op 25 en 26 december 
(kerst) en op 31 december en 1 januari is het 

Lauwersnest gesloten. Ook als wij er niet zijn, is 
het Nationaal Park open voor bezoekers en zijn er 

diverse routes te bewandelen en te � etsen.

Adres
De Rug 1, 9976 VT Lauwersoog

Meer informatie: 
www.np-lauwersmeer.nl

 Kom spelen in de nieuwe natuur-
speelplaats bij het Lauwersnest
 Op vrijdag 2 december is door 70 leerlingen van CBS 
De Borgstee uit Grijpskerk de nieuwe natuurspeel-
plaats bij het Lauwersnest geopend. De bestaande 
vijver is groter gemaakt, zodat er voor kinderen 
meer ruimte is om waterbeestjes te vangen en te 
bestuderen. Er is nu genoeg plek om met water te 
spelen en er zijn verschillende spannende water-
oversteken, zoals stapstenen en apentouwen.

Het huttenbouwbos is ook leuker en spannender inge-
richt. Er is meer plek om je te verstoppen tussen de ver-
schillende ronde wilgenmuren. Ook het Kabouterpad 

heeft een nieuwe start gekregen, met een voorlees-
kring voor de kleinste kinderen. 

Het letterlijke en � guurlijke hoogtepunt is een speel-
object van 5 meter hoog dat eruitziet als een groot 
vogelnest. En omdat het Lauwersmeer een of� cieel 
Dark Sky Park is, zie je dat terug in het ontwerp. Het 
speelobject heeft een Dark Sky verdieping met een 
sterrenhemel. Om daar te komen, moeten kinderen 
via netten omhoogklimmen. Met de kabelbaan onder 
het speelobject kunnen ze als een vogel over het ge-
bied ‘vliegen’. 

Tot ziens in 
Nationaal Park Lauwersmeer

Veel hoogtepunten 
in Nationaal Park 
Lauwersmeer 
De afgelopen periode is er weer hard gewerkt om Natio-
naal Park Lauwersmeer nog beter beleefbaar te maken. 
En dat resulteerde in een aantal letterlijke hoogtepun-
ten! Zo heb je vanaf de nieuwe uitkijktoren De Reiddomp 
een fenomenaal uitzicht over het Nationaal Park. Bij hel-
der weer zie je aan de horizon Werelderfgoed Wadden-
zee en zelfs de vuurtoren en duinen van Nationaal Park 
Schiermonnikoog. 

Ook de iets kleinere bezoeker kan ervaren hoe het is om een 
vogel te zijn in de nieuwe natuurspeelplaats bij het Lauwers-
nest. Vanaf het 5 meter hoge speelobject kunnen kinderen 
met een kabelbaan als een vogel over het gebied vliegen. An-
dere hoogtepunten zijn wat ons betreft de lancering van de 
allereerste trektocht in het gebied, de speciale  ontdekkaart 
voor gezinnen en de bijzondere verhalen van onze vrijwil-
ligers. Je leest er alles over in deze krant. Maar we willen je 
vooral oproepen: kom het prachtige Lauwersmeergebied 
zelf ervaren! 



Nu te boeken: IVN Trektocht 
Nationaal Park Schiermonnikoog 
en Lauwersmeer
Ontdek de twee noordelijkste 
Nationale Parken van 
Nederland. Hier vind je nog 
een rijke natuur en rust 
en ruimte in overvloed. 
Trek door twee Nationale 
Parken, die middels 
Werelderfgoed Waddenzee 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. 

 Je verkent het landschap op de 
� ets en wandelend en leert meer over de 
historie van het gebied met het verhaal “Zout 
als erfenis”. Stap op de � ets, rijd 73 km op de 
vaste wal van het Lauwersmeergebied en 
pak de boot naar Schiermonnikoog om dit 
bijzondere eiland te voet en/of op de � ets te 
ontdekken. 

Onderweg slaap je bij onze gastheren/
gastvrouwen van de Nationale 

Parken. Zij kunnen je van alles 
vertellen over de prachtige 

gebieden waar je doorheen 
trekt. Geniet van de weidse 
vergezichten, de zilte 
waddenlucht en de duizenden 

vogels. Vergeet je verrekijker 
niet!

De meerdaagse IVN Trektocht 
Lauwersmeer-Schiermonnikoog is nu als 

pakket te boeken bij reisorganisatie Avontuur 
Dichtbij. 
Meer informatie op www.ivn.nl/trektochten.  

Ervaar de donkerte in Nationaal Park Lauwersmeer
Wil je de donkerte ervaren in Nationaal Park Lauwersmeer? Ga dan een keer mee met een 
donkerte-activiteit in één van de donkerste gebieden van Nederland. 

Gezinsexcursie
Elke eerste vrijdag van de vakantie is er een 
gezinsexcursie ‘Beleef de nacht in het Lauwersmeer’. 
Je krijgt hierbij eerst een introductie in 
Activiteitencentrum Lauwersnest en daarna maken 
we natuurlijk een wandeling in het donker. Deze 
excursie is speciaal voor kinderen die laat op mogen 
blijven. Dappere ouders mogen mee!

Vollemaanwandeling 
Als het volle maan is, kan je mee met een 
vollemaanwandeling. Je kan de maan dan in 
al haar glorie bewonderen. Samen 
met een gids of boswachter 
ga je op pad voor een 
avondwandeling en 
dwaal je door stille 
bossen en over de 
door de maan 
verlichte 
velden.

Vallende sterren 
Elke nacht zijn er wel 

enkele vallende sterren te 
zien, maar één paar keer per jaar zie je er heel veel in 
een nacht tijdens de zogenoemde sterrenregen. Een 
bijzondere ervaring die je kunt beleven tijdens de 
excursie ‘Vallende sterren boven het Lauwersmeer’. 

Voor meer informatie over deze en andere donkerte-
activiteiten ga je naar www.np-lauwersmeer.nl. Let 
op! Wij hebben geen reservelijst en hanteren de 
regel vol is vol.

Zelf op pad 
Wil je toch liever 
zelfstandig 
op 

pad? Dat kan; h et park is ook ’s 
nachts open voor publiek. Er gelden dan dezelfde 

regels als overdag: blijf op wegen/paden. 

Tijdens openingstijden van het Lauwersnest kun je 
daar een nachtkaart halen, met allemaal informatie 
om de nacht optimaal te beleven. Je kunt deze ook 
downloaden via www.np-lauwersmeer.nl/folders. 
Een andere mogelijkheid is om overdag de Dark Sky 
Park route te lopen. Hiermee kom je van alles te 
weten over donkerte en dieren die dan op pad gaan. 

Scan overdag de QR-codes die op de bordjes staan. 
Kom na zonsondergang terug om de nacht zelf te 
ervaren.

Dag Waddenzee
De enthousiaste Natuurschoolgidsen begeleiden 
de klassen over het wad, in het Lauwersmeer en 
door de vissershaven. Ze vertellen allerlei boeiende 
weetjes over de verschillende planten en dieren. Een 
vissershaven is een wereld op zich, waar leerlingen 

vaak weinig vanaf weten. Door verschillende activi-
teiten maken leerlingen kennis met een aantal vissen 
van de Waddenzee. In een ondiepe zijarm van het 
Lauwersmeer wordt daarna gevist op kevers, wantsen, 
garnalen en visjes. Bij de vangstbespreking is er extra 

aandacht voor de bijzondere levenswijze van de dieren 
in het Lauwersmeer.

Leren vanuit verwondering
Een schoolreis of excursie bij de Natuurschool is een 
actieve dag in de buitenlucht, plezier beleven met 
de klas, uitwaaien en ook nog wat opsteken over de 
natuur. Tijdens de verschillende programmaonderde-
len spelen de kinderen tot ze groen zien. Door vanuit 
de beleefwereld van het kind te werken, planten de 
gidsen het zaadje van de liefde en zorg voor de natuur. 

Schoolklassen beleven een onvergetelijke schoolreis 
en worden meegenomen in de boeiende wereld van de 
Waddenzee, het Lauwersmeer en de vissershaven van 
Lauwersoog. 

Kijk voor meer informatie op www.natuurschool.nl.

Jonge avonturiers 
gezocht! 
Vogels spotten, kampvuur 
maken, buiten koken, lepels 
snijden, handen uit de mouwen 
tijdens de natuurwerkdag, 
struinen en opruimen; als Junior 
Ranger beleef je van alles! En 
ook niet onbelangrijk: je hebt 
contact met andere gelijkgestemde 
jongeren. En niet alleen jongeren uit 
het noorden, maar ook één keer per jaar 
uit heel het land tijdens een gezamenlijke dag, 
bijvoorbeeld op de Marker Wadden. 

Junior Rangers zijn jonge ambassadeurs van het 
Lauwersmeergebied. Een keer per maand komen zij 

samen om buiten van de vogels en 
natuur in het Nationaal Park 

te genieten. Ben jij ook een 
liefhebber van buiten in de 

natuur zijn met een goed 
oor en oog voor vogels? 
Wellicht zijn de Junior 
Rangers dan ook jouw 
club! 

Jordan van der Maas, 
24 jaar en � lmmaker 

die zijn eigen werk over 
Nederlandse natuur op 

landelijke televisie terugzag, 
begeleidt de activiteiten. Zin om 

eens mee te doen? Informeer bij IVN 
Natuureducatie - Guido Lek g.lek@ivn.nl. 

Op weg naar een 
Masterplan Donkerte 
voor Haven Lauwersoog
In het kader van het programma ‘Naar een 
duurzame haven Lauwersoog’ heeft de 
Havencoalitie unaniem besloten om te gaan 
werken aan het maken en uitvoeren van een 
Masterplan Donkerte. 

De gemeente Het Hogeland, de provincie 
Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen 
willen gaan  samenwerken met de ondernemers 
in de haven om tot een � inke lichtreductie 
te komen. Dit levert, zeker in de huidige tijd 
van hoge energiekosten, ook nog een � inke 
kostenbesparing op. Het project heeft als 
bijkomend voordeel dat het Dark Sky Park 
Lauwersmeer, dat direct naast de haven ligt, een 
stuk donkerder wordt.

Om de huidige situatie in beeld te krijgen, hebben 
Piet Zijlstra van PolyCiviel en André ter Velde 
van CLAFIS Ingenieus, alle in het havengebied 

voorkomende verlichting bekeken en beoordeeld. 
Dit werd ge� nancierd door de RUG en de 
provincie Groningen. Daarnaast heeft Piet in drie 
nachtsessies beeldmateriaal verzameld om nog 
beter in beeld te brengen wat we zien of liever niet 
zien. Dit heeft geleid tot een rapport met adviezen 
om de lichtuitstoot te reduceren. Het gaat hier 
om vijf categorieën: openbare verlichting langs 
wegen, terreinverlichting, scheepsverlichting, 
steigerverlichting en gebouwenverlichting. 

Opvallend was dat verschillende partijen zichtbaar 
bewust maatregelen hebben genomen om
lichtuitstoot te reduceren en energie te besparen. 
Hoewel vaak effectief, leiden deze maatregelen tot 
problemen elders in de haven. Alle partijen streven 
ernaar in de nabije toekomst actief te gaan werken 
aan dit Masterplan, om als voorbeeld te dienen 
voor andere havens in Nederland.

Dag Waddenzee
De enthousiaste Natuurschoolgidsen begeleiden 
de klassen over het wad, in het Lauwersmeer en 
door de vissershaven. Ze vertellen allerlei boeiende 

 Duisternis goed 
voor mens en dier 

Naast Nationaal Park, is het Lauwersmeer ook Naast Nationaal Park, is het Lauwersmeer ook 
of� cieel erkend als Dark Sky Park. Hier kun je nog of� cieel erkend als Dark Sky Park. Hier kun je nog 
volop genieten van een prachtige sterrenhemel en volop genieten van een prachtige sterrenhemel en 
de Melkweg. Daarnaast willen we mensen bewust de Melkweg. Daarnaast willen we mensen bewust 
maken van het belang van duisternis voor mens en maken van het belang van duisternis voor mens en 
natuur.natuur.

Nederland is één van de landen met de meeste 
kunstlichtuitstraling ter wereld. Dat vele kunstlicht 
heeft voordelen, maar kent ook een keerzijde. Er 
komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de 
natuur en de mens schade ondervinden van te veel 
kunstlicht. Zo raken vogels die ’s nachts trekken in de 
war door kunstlicht. 

Bekend is dat fel verlichte boorplatforms op de 
Noordzee als een magneet werken op trekkende 
vogels. Soms blijven de vogels zelfs uren om de 
platforms cirkelen, totdat ze van uitputting in zee 
storten. Dit is maar één van de vele voorbeelden van 
de nadelige gevolgen van kunstlicht op de natuur.

Maar ook voor de mens leidt teveel kunstlicht tot 
verstoring van ons natuurlijke bioritme. De gevolgen 
variëren van slecht slapen tot het bevattelijker zijn 
voor verschillende ziekten, waaronder borstkanker bij 
vrouwen.

Een donkere nacht is dus niet alleen mooi, maar ook 
nog gezond!

Meer informatie: www.nachtvandenacht.nl.

Ontdek de Waddenzee met de Natuurschool!

IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Sinds 2020 doen ze dat 

ook via de Natuurschool. Met schoolreisjes en excursies laten ze zien hoe mooi en uniek de Waddenzee en het 

Lauwersmeergebied is. Van april tot oktober zullen de enthousiaste en nieuwsgierige kinderen en hun 

leerkrachten weer te vinden zijn bij de Natuurschool.



Start werkzaamheden 
Lauwersmeerdijk in 2023 
In het voorjaar van 2023 start de versterking van de Groningse Lauwersmeerdijk. Dat betekent dat vanaf dan 
veel werkzaamheden op en rond de dijk en bij de haven zijn. De dijk is dan niet overal toegankelijk. Er zijn nu al 
voorbereidende werkzaamheden, maar vanaf het voorjaar van 2023 gaat het grote werk beginnen. Vanaf die 
periode kun je als bezoeker van de dijk of haven overlast ervaren. 

Hinder voor verkeer en recreanten
Mocht je de haven bezoeken, dan kan je te maken 
krijgen met verkeershinder op en rond de provinciale 
weg N361 en de Havenweg. Dit kan betekenen dat je 
langer onderweg bent of een andere route moet rijden. 
De haven blijft bereikbaar, maar de Kustweg richting 
de Westpolder en Hornhuizen niet. Deze is nu in de 
weekenden open, maar is vanaf voorjaar 2023 helemaal 
afgesloten. Fietsers, wandelaars en al het andere verkeer 
kunnen tijdens de dijkversterking geen gebruikmaken 
van de Kustweg, de dijk en het � etspad langs en over de 
dijk. Een omleidingsroute wordt ingesteld.

Dijkversterking en kustzone verbeteren  
De werkzaamheden vinden plaats omdat de 
Lauwersmeerdijk versterkt moet worden. De dijk 
voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Met de 
versterking zorgt Waterschap Noorderzijlvest ervoor 
dat we ook in de toekomst goed beschermd zijn tegen 
overstromingen. Bij de versterking van de dijk gaan 
ze ook aan de slag met projecten om de kustzone te 
versterken voor natuur, economie en recreatie. Zo komt 
er een tweede toegangsweg naar de haven om de 
doorstroom en de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook 
komt er een verbeterd � etspad op de dijk en een extra 
wandelpromenade in de haven. Er komen ook extra’s 

voor de natuur: ze creëren een natuurlijke overgang 
tussen wad en dijk, bevorderen de natuur met een 
zout-zoutovergang bij de Marnewaard en breiden de 
natuurlijke kwelder uit.  

Volg voor actuele informatie de facebookpagina: 
www.facebook.com/dijkverbetering

Nieuwe uitkijktoren 
Diepsterbos open
Altijd al eens willen weten hoe een zeearend het 
Lauwersmeergebied ziet? Beklim dan eens de ruim 
25 meter hoge uitkijktoren aan de noordrand van het 
Diepsterbos, aan de zuidkant van het Lauwersmeer. 
Vanaf de toren, met de naam De Reiddomp,  heb je een 
fenomenaal uitzicht over Nationaal Park Lauwersmeer. 
Bij helder weer zie je aan de horizon Werelderfgoed 
Waddenzee en de vuurtoren en duinen van Nationaal 
Park Schiermonnikoog. Op de toren staat een verrekijker 
voor een nog beter zicht. Wie weet komt de zeearend 
nog voorbij vliegen! Hij wordt hier geregeld gezien. 

Rondje Lauwersmeer 
De oplevering van de toren is het sluitstuk en het 
letterlijke hoogtepunt van het project ‘Rondje 
Lauwersmeer’. In dit project zijn de afgelopen jaren 
tal van recreatieve voorzieningen gerealiseerd om het 
gebied nog aantrekkelijker en beter beleefbaar te maken 
voor de bezoeker.

Hoe kom ik er? 
Je vindt de toren in de zuidwesthoek van het Nationaal 
Park Lauwersmeer. De toren is bereikbaar vanaf de 
parkeerplaats bij Natuurlijk Kollumeroord  (Slikweg 2) of 
vanaf de parkeerplaats aan het eind van De Rijsdammen.

Nieuw: Het WasWadPadNieuw: Het WasWadPad

Altijd al eens willen weten hoe een zeearend het 
Lauwersmeergebied ziet? Beklim dan eens de ruim 
25 meter hoge uitkijktoren aan de noordrand van het 
Diepsterbos, aan de zuidkant van het Lauwersmeer. 
Vanaf de toren, met de naam De Reiddomp,  heb je een 
fenomenaal uitzicht over Nationaal Park Lauwersmeer. 
Bij helder weer zie je aan de horizon Werelderfgoed 
Waddenzee en de vuurtoren en duinen van Nationaal 
Park Schiermonnikoog. Op de toren staat een verrekijker 
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nog voorbij vliegen! Hij wordt hier geregeld gezien. 

Rondje Lauwersmeer 
De oplevering van de toren is het sluitstuk en het 

Digitale nieuwsbrief 
ontwikkelingen Lauwersmeer

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied? Meld je dan aan voor de 
digitale nieuwsbrief van de Stuurgroep Lauwersmeer. Dit kan door de QR-code te scannen of door je aan 
te melden via de website  (Nieuws > Aanmelden nieuwsbrief). 

Speciaal voor gezinnen met kinderen (leeftijd 6 – 12 jaar) is in het Diepsterbos het ‘WasWadPad’ 

gerealiseerd. Een plek waar wad plaatsgemaakt heeft voor woud en waar wadlopers 

vervangen zijn door woudlopers. Tijdens de wandeling leer je van alles over de verandering 

van wad tot woud. In 1969 werd Lauwerszee immers Lauwersmeer, werd zout zoet, verdween 

de zeehond en verscheen het ree.

Spelenderwijs leren de kinderen (en hun begeleiders) 
van alles over het zilte verleden en de huidige 
bewoners. De speelelementen en opdrachten zijn 
prachtig en uitnodigend vormgegeven door PeerDrops. 

De hele route is ongeveer 4,5 kilometer lang en wil 
je alle spellen en opdrachten doen, dan ben je circa 
anderhalf uur bezig. De route brengt je ook naar de 
nieuwe uitkijktoren, waar je een groot deel van de 
antwoorden van de opdrachten vindt. 

Het startpunt voor het ‘WasWadPad’ vind je bij 
Natuurlijk Kollumeroord of aan het einde van De 
Rijsdammen in de zuidwesthoek van Nationaal Park  
Lauwersmeer. Met de kinderen de natuur in? Dan is 
dit absoluut een aanrader!

Inrichting Ezumakeeg-West is klaar
Als maatregel uit het Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer heeft De Ezumakeeg-West een kleine metamorfose 
ondergaan. De bestaande sloten hebben een nog � auwer talud gekregen en er zijn nieuwe duikers, dammen en stuwen 
aangelegd. De aanpassingen zijn gedaan om het waterpeil met name in de herfst, winter en het voorjaar te verhogen. 

Verder is er een koppeling aangebracht tussen het 
oostelijke en westelijke gebied om vismigratie mogelijk 
te maken. Het waterpeil is voor zowel oost als west nu 
regelbaar, maar aanvulling gebeurt alleen door regenwater. 
Langs de oude Lauwerszeedijk is een sloot gegraven, 
zodat de voormalige kwelders langs de oude dijk hun 
drooglegging behouden. Bij extreem hoge peilen van het 

Lauwersmeer worden beide gebieden nog steeds ingezet 
voor waterberging. Het waterpeil kan dan tijdelijk het 
Lauwersmeerpeil krijgen. 
De aanpassingen maken met name Ezumakeeg-West 
geschikter voor steltlopers, als kievit, grutto en watersnip, 
om te foerageren en te broeden. In droge perioden was er 
voorheen niet voldoende voedsel beschikbaar. Wel blijft 

met name het zuidelijk deel geschikt voor de opvang van 
ganzen. Dit gebied wordt in de zomer gemaaid en daarna 
begraasd. Het noordelijk deel 
wordt alleen begraasd, 
zodat het net als nu al 
het geval is, deels gaat 
verruigen. 

Beheer door begrazing
Vanaf het moment dat de Lauwerszee werd 
afgesloten en het Lauwersmeer ontstond, 
begon in het gebied het proces van successie: 
de natuurlijke opeenvolging van vegetatie. Dit 
proces is nog steeds gaande en zal, als er niet 
op wordt ingegrepen, uiteindelijk uitmonden 
in een aaneengesloten loofbos. Voor veel vogels 
waardevolle rietlanden, ruigtes en vlaktes zouden 
dan verdwijnen. Een deel van het beheer is er dan ook 
op gericht om dat tegen te gaan. 

Verschillende landschappen behouden 
Staatsbosbeheer zet hiervoor Schotse hooglanders en konikpaarden in. In 
de zomermaanden wordt dit aangevuld met koeien en paarden van boeren 
en particulieren. Op deze manier blijft het gebied bestaan uit verschillende 
landschappen en blijft het aantrekkelijk voor verschillende groepen van 
vogels. Het Lauwersmeergebied is in 2009 immers aangewezen als Natura 
2000 gebied in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en heeft daarom een 
verplichting voor het in stand houden van diverse vogelsoorten. 

Voortdurend evalueren en bijstellen 
Er zijn maar weinig natuurgebieden vergelijkbaar met het Lauwersmeergebied en 
er is daardoor ook weinig ervaring met de effecten van begrazing met runderen en 
paarden. De uitwerking van begrazing op vegetatie én broedvogels wordt daarom 
voortdurend gevolgd en geëvalueerd. Deze manier van beheer heeft namelijk veel 
voordelen, maar zeker ook nadelen en deze moeten wel in balans blijven. 

 Hoewel het inzetten van grote grazers effectief is in het afremmen van de 
verbossing en het open houden van de lage vlaktes, gaat het ook ten koste van 
oevervegetaties. Daarom wordt de omvang van de kuddes geleidelijk afgebouwd 
en zijn delen van de oevers met rasters onbereikbaar gemaakt voor runderen en 
paarden. Ook de effecten van deze maatregelen worden gevolgd en geëvalueerd. 
Doel is om uiteindelijk tot het meest geschikte beheer te komen om het gebied 
gevarieerd te houden en plaats te blijven bieden aan verschillende groepen van 
vogels die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van dit soort natuurgebieden.

wordt alleen begraasd, 
zodat het net als nu al 
het geval is, deels gaat 



Naam: Hiltje Kamminga
Woonplaats: Groningen

Waarom ben je vrijwilliger bij 
SBB/NP Lauwersmeer geworden?
In 2017/2018 heb ik bij IVN Natuureducatie een natuur-
gidsenopleiding gedaan. Als je van natuur houdt en 
zeker als je, zoals ik, een vogelaar bent, is het Lau-
wersmeer natuurlijk de ‘place to be’. Dus heb ik mij 
aangemeld als excursieleider bij Staatsbosbeheer 
Lauwersmeer.

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Ik vind het leuk om mensen de wonderen van de na-
tuur te laten zien en beleven en ze een beetje besef 
van de samenhang van de dingen mee te geven. En 
daarbij komt alles langs: vogels, planten, insecten, 
zoogdieren enz. Ook diersporen hebben mijn interes-
se. Zowel volwassenen als kinderen vinden het vaak 
heel spannend om vanuit dat perspectief naar dieren 
te kijken. Het is een cadeautje om in dit prachtige ge-
bied te mogen gidsen.

Wat was de leukste ontmoeting/het meest 
bijzondere voorval dat je hebt meegemaakt?
Er gebeuren eigenlijk heel veel leuke dingen als je 
excursies begeleidt. Zoals die vroege vogels excursie 
waarbij, toen we op de uitkijktoren stonden, een vos 
recht op ons af liep die ons helemaal niet in de gaten 
had. Of dat enthousiaste jongetje van een jaar of 10 
dat bij de sporenexcursie alles wilde weten en dol-
blij was toen hij de gipsafdruk van een paddenspoor 
mee naar huis mocht nemen. Of die excursie waarbij 
we eerst een buizerd en een kiekendief zagen, toen 
nog een visarend en daarna zelfs nog een zeearend! 
En het was niet eens een roofvogelexcursie.

Naam: Kees Verkade
Woonplaats: Leens

Waarom ben je vrijwilliger bij 
SBB/NP Lauwersmeer geworden?
De natuur heeft mij altijd geïnteresseerd. Voorheen 
ben ik lang leider bij scouting geweest en na een aan-
tal jaren rust vond ik het wel weer leuk om iets in die 
richting te doen. Ik wandel en � ets zelf graag in het 
gebied en het is leuk om iets voor anderen te kunnen 
betekenen.

Welke functie/taken doe je als vrijwilliger?
Ik ben gastheer in het activiteitencentrum, waar ik 
desgevraagd informatie geef over het Lauwersmeer-
gebied of over een mooie wandeling of leuke activi-
teit en over wat er allemaal leeft en groeit in het ge-
bied. Ook help ik af en toe mee met de activiteiten.

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Het contact met de mensen, die vaak net als ik geïn-
teresseerd zijn in de natuur. Zij leren van mij, maar ik 
ook vooral van hen. En het is leuk om een bijdrage te 
leveren aan een leuk verblijf in het unieke Lauwer-
smeergebied.

Wat was de leukste ontmoeting/het meest 
bijzondere voorval dat je hebt meegemaakt?
Het allerleukste zijn de kleine kinderen die het Ka-
bouterpad lopen en dan terug komen met grote 
verhalen over hoe leuk het wel niet was. Het meest 
bijzondere dat ik meemaakte, was dat er een gezin 
kwam dat zo graag wilde gaan wandelen, dat ze de 
deuren van de auto wagenwijd open lieten staan en 
zo op pad gingen. Uiteraard heb ik toen de deuren 
maar even  gesloten voor ze.

Naam: Renée ter Veer - van Pelt
Woonplaats: Zuidhorn

Waarom ben je vrijwilliger bij 
SBB/NP Lauwersmeer geworden?
Vroeger (vanaf 1975) wandelden we hier regelmatig 
met onze kinderen. Zelf heb ik het vanaf het begin 
een prachtig gebied gevonden, gefascineerd door 
hoe dat gebied zich ontwikkelde van zout naar zoet, 
maar wel door mensenhand beheerd. 

Welke functie/taken doe je als vrijwilliger?
Oei, laten we zeggen van alles een beetje. Met even-
veel plezier ben ik gastvrouw of ga ik met groepen 
belangstellenden door een stukje van het gebied om 
ze van alles te laten zien of ontdekken. Daarnaast 
doe ik één keer in de vier weken mee aan de vogeltel-
ling op het Lauwersmeer zelf. 

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Allereerst het omgaan met allerlei mensen en ook het 
graag willen vertellen over hoe mooi en rijk aan vogels 
en planten dit gebied is. Het is opvallend dat in de coro-
na-periode het Lauwersmeergebied meer in de belang-
stelling is gekomen en dat is echt terecht! Verder is de 
sfeer voor mij ook heel belangrijk en die is goed. 

Wat was de leukste ontmoeting/het meest 
bijzondere voorval dat je hebt meegemaakt?
Een klein jongetje dat het Kabouterpad had gelopen, 
kwam bijna huilend bij de balie om te vertellen dat hij 
een kabouter had gezien die “hartstikke dood” was! 
Toen heb ik maar verteld dat die kabouter een vilten 
popje was en dat we die zo snel mogelijk gingen repa-
reren. Daarna hij stapte met een kabouterkleurplaat 
in zijn handen weer vrolijk naar zijn ouders... 

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee wil actief 
bijdragen aan een duurzame toekomst voor het Wad-
dengebied en een impuls geven aan de economie in de 
regio. Bewustwording creëren van de kwetsbaarheid 
van het Waddengebied en de noodzaak om op zoek te 
gaan naar een nieuwe balans tussen natuur en mens 
staat hierbij voorop. Met de komst van het Werelderf-
goedcentrum zal het huidige Zeehondencentrum ver-
huizen van Pieterburen naar Lauwersoog. 

De stichting is zeer verheugd dat alle seinen voor rea-
lisatie van het centrum nu op groen staan. Dankzij de 
inspanningen van het bouwteam en forse bijdragen 
en steun van diverse partijen is het gelukt om tot een 
realiseerbaar ontwerp te komen. Naar verwachting 
start de bouw in het voorjaar van 2023. 

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee is een initia-
tief van Zeehondencentrum Pieterburen. 

Het wordt mogelijk gemaakt door � nanciële bijdragen 
van het Waddenfonds, de gemeente Het Hogeland, de 
provincie Groningen, het Nationaal Programmabureau 
Groningen, het fonds Water en Vis, de Waterschaps-
bank en Zeehondencentrum Pieterburen.

Bron: 
Persbericht Stichting Werelderfgoed Waddenzee

Seinen op groen voor 
Werelderfgoedcentrum 
Waddenzee
Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in de haven van Lauwersoog 
wordt de nieuwe plek om het Waddengebied te beleven. Een nieuw en 
bijzonder gebouw op de grens van land en water, Groningen en Fryslân, 
zoet en zout, midden in het Waddengebied. Hier worden de krachten 
gebundeld van nieuwsgierige onderzoekers, zeehondenverzorgers, 
duurzame vissers, bewoners en ondernemers. Samen vertellen we hier 
het verhaal van het Waddengebied. 

Vrijwilliger in Nationaal 
Park Lauwersmeer

Iets voor jou?
In Nationaal Park Lauwersmeer zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Zonder 

deze enthousiaste en deskundige natuurliefhebbers zouden heel veel 
publieksactiviteiten niet door kunnen gaan. Zo treden de vrijwilligers 

op als gastvrouw/gastheer in Activiteitencentrum 
Lauwersnest, begeleiden ze vele excursies en 

verzorgen ze tal van kinderactiviteiten. 

Belangstelling?
We zoeken vrijwilligers voor de functie van 
excursieleider en/of (kinder)activiteitenbegeleider. 
Ook zoeken wij voor de weekenden en de 
vakantieperiodes gastheren/-vrouwen voor het 
Lauwersnest. 

Ben je minimaal 12 keer per jaar inzetbaar? Informeer 
dan naar de mogelijkheden door een mail te sturen 
naar lauwersmeer@staatsbosbeheer.nl 
o.v.v. ‘ vacature vrijwilligerswerk’.

Iets voor jou?
In Nationaal Park Lauwersmeer zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Zonder 

deze enthousiaste en deskundige natuurliefhebbers zouden heel veel 
publieksactiviteiten niet door kunnen gaan. Zo treden de vrijwilligers 

op als gastvrouw/gastheer in Activiteitencentrum 
Lauwersnest, begeleiden ze vele excursies en 

verzorgen ze tal van kinderactiviteiten. 

Op zoek naar ganzen
Nationaal Park Lauwersmeer is een paradijs 

voor vogels en vogelliefhebbers. Het hele 

jaar rond kun je hier volop genieten van deze 

vogelrijkdom. In de winter is het gebied zeer in 

trek bij duizenden tot soms wel tienduizenden 

ganzen. Vooral brandganzen, grotendeels uit 

Noord-Europa en Siberië, overwinteren graag 

in het Lauwersmeergebied. Ze vinden hier 

alles wat ze zoeken: rust, ruimte, voedsel en 

veiligheid.

Overdag gaan ze meestal uit eten op de weilanden in de 
omgeving. Op het boerenland is het gras veel malser en 
voedselrijker dan in het Nationaal Park Lauwersmeer. 
’s Avonds komen de ganzen graag slapen op het water 
van het Lauwersmeer. Hier zijn ze veilig voor allerlei 
roofdieren, zoals bijvoorbeeld de vos. In de winter is deze 
zogenaamde “slaaptrek” één van de meest spectaculaire 
natuurverschijnselen in het Lauwersmeergebied. 

Ga eens op een mooie zonnige winterse dag tegen de 
avondschemering naar de Ezumakeeg of het Jaap Deensgat. 
Met een beetje geluk zie en hoor je duizenden ganzen 
over vliegen, die in het ondiepe water ter plaatse de nacht 

doorbrengen. Kleed je warm aan en vergeet je 
verrekijker niet.Ben je minimaal 12 keer per jaar inzetbaar? Informeer 

dan naar de mogelijkheden door een mail te sturen 
 lauwersmeer@staatsbosbeheer.nl 

over vliegen, die in het ondiepe water ter plaatse de nacht 
doorbrengen. Kleed je warm aan en vergeet je 
verrekijker niet.

Nieuw boek 
Vogels van het Lauwersmeer
Een boek over de geschiedenis van het Lauwersmeer was er al, maar een overzicht over vo-
gels ontbrak tot nu toe. Binnenkort komt daar verandering in, want dan verschijnt het boek 
Vogels van het Lauwersmeer, samengesteld door Egbert Boekema, met ruim 100 schitterende 
vogelfoto’s van Jan Bosch. Een compleet maar beknopt overzicht met een beschrijving van 
alle 369 soorten vogels die in de loop van de tijd in het Lauwersmeer zijn waargenomen, in-
clusief bijzondere zeevogels die vanuit de haven van Lauwersoog en vanaf de dijk van het 
Lauwersmeer zijn gezien. 

Uiteraard is er in het boek ruim aandacht voor  de karakte-
ristieke vogels van het gebied, zoals de brandganzen, zee-
arenden en de steenlopers op Lauwersoog. Een bruine 
kiekendief staat prominent op de omslag. De vele foto’s 
nemen je mee naar het gebied en geven een kijk op de gro-
te verscheidenheid aan vogels en de afwisseling van het 
landschap die maken dat Nationaal Park Lauwersmeer 
één van de mooiste vogelgebieden van Nederland is. Een 
echte aanrader voor wie meer wil weten over de vogels in 
het Lauwersmeer.

Naar verwachting verschijnt dit prachtige boek (ISBN 
9789077724255) begin 2023. Hou de website van het Nati-
onaal Park (www.np-lauwersmeeer.nl) in de gaten. Zodra 
het boek uit is, zullen we dat daar vermelden.

Egbert J Boekema

Vogels van het Lauw
ersm

eer                                                                                 Egbert J Boekem
a

Vogels van het Lauwersmeer 
gaat over de vogels van het Lauwersmeer, gelegen in de provincies Fryslân en 

Groningen en ontstaan in 1969 door de afsluiting  van de Lauwerszee. Samengesteld 

door Egbert Boekema met vogelfoto’s  van Jan Bosch. Een compleet maar beknopt 

overzicht met een beschrijving van  alle 369 soorten vogels die in de loop van de tijd 

in het Lauwersmeer zijn waargenomen,  inclusief bijzondere zeevogels die vanuit de 

haven van Lauwersoog en vanaf de  dijk van het Lauwersmeer zijn gezien. De vele 

foto’s nemen je mee naar het gebied  en geven een kijk op de grote verscheidenheid 

aan vogels en afwisseling van het  landschap die maken dat het Lauwersmeer een 

van de mooiste vogelgebieden van  Nederland is.

Vogels van het
Lauwersmeer

Vrijwilligers SBB/NP Lauwersmeer
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Spreekuur van de 
boswachter 
Elke eerste zondag van de maand kan 
je in het Lauwersnest luisteren naar en 
meedoen met Vogelpraat. De boswachter 
van het Lauwersmeer vertelt tijdens dit 
spreekuur over vogels die op dat moment 
in het Lauwersmeer te zien (en te horen) 
zijn. Vanaf april komt daar het spreekuur 
Plantenpraat bij. 

Verhalenavonden 
over vissen 
Het project ‘Vissen voor Verbinding’ 
onderzoekt de visstand van het 
Lauwersmeer en neemt verschillende 
maatregelen om de visstand te verbeteren. 
Tijdens vier verhalenavonden vertellen 
betrokkenen over die werkzaamheden. 
Kom luisteren en leren over de trek 
van vissen van de Waddenzee, via het 
Lauwersmeer, tot ver in Drenthe!

Lezingen
Ook zijn er maandelijks speciale 
lezingen in de avond. Kom zo meer te 
weten over onderzoeken in en bij het 
Lauwersmeergebied.

Vogels kijken met 
excursieleiders 
Ben je een vogelliefhebber? Bezoek dan 
eens de vogelkijkhut Jaap Deensgat. Elke 
maand zijn er excursieleiders die met een 
telescoop geïnteresseerden over de dan 
daar te spotten vogels vertellen. En ze laten 
zien natuurlijk!

BELEEF HET LAUWERSMEER MET KINDEREN!

Gezinsactiviteiten 
tijdens vakanties
In elke vakantieperiode zijn er voor kinderen/
gezinnen extra activiteiten. Zo ook in de 
kerstvakantie. Ga op dinsdagen creatief aan de 
slag en leef je uit door vogels te kleien, te vilten 
of een vogelmobiel te maken. Op woensdagen 

ga je met de gids naar buiten en volg je de junior 
boswachterscursus, doe je de bosbingo of heb 
je een natuurspeurderstocht. Wil je dieren een 
handje helpen? Kom dan op donderdagen naar 
de bouwmiddagen en timmer een nestkast voor 
vogels, insecten of vleermuizen, afhankelijk van 
het seizoen.

Lauwersmeer, tot ver in Drenthe!Lauwersmeer, tot ver in Drenthe!Lauwersmeer, tot ver in Drenthe!Lauwersmeer, tot ver in Drenthe!Lauwersmeer, tot ver in Drenthe!

Op zoek naar wintergasten
Op donderdag 29 december organiseren IVN Natuureducatie en 
Staatsbosbeheer een vogelexcursie, waarbij we op zoek gaan 
naar wintergasten. Verschillende bijzondere vogelsoorten uit 

het hoge noorden overwinteren in Nationaal Park Lauwersmeer. 
Onder leiding van twee ervaren vogelaars gaan we op zoek naar die 

soorten. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Meld je 
dan snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Vergeet je verrekijker niet!

Praktische Info
Datum: donderdag 29 december van 13.00 – circa 15.30 uur
Locatie: Activiteitencentrum Lauwersnest, 
De Rug 1, 9976 VT Lauwersoog
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Kosten: € 7,50 p.p.
Aanmelden: www.np-lauwersmeer.nl/activiteitenkalender  

Planten 
en dieren 
speuren met 
de nieuwe 
ontdekkaart 
In Nationaal Park 
Lauwersmeer 
vind je een enorme 
rijkdom aan planten 
en dieren. Veel vogels 
natuurlijk, maar ook 

vlinders, kikkers, paarden en reeën. Met 
de speciaal voor gezinnen met kinderen 
ontwikkelde ontdekkaart, kun je naar ze 
op zoek! De ontdekkaart  is verkrijgbaar 
bij het Lauwersnest. Leer meer over het 
Lauwersmeer en ga op zoek naar de 
bewoners van dit gebied. Welke planten 
en dieren weet jij te vinden?

Ga voor een actueel overzicht naar 
www.np-lauwersmeer.nl/activiteitenkalender


