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WADDENZEE
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Het afsluiten van de Lauwerszee in 1969 creëerde één van de
mooiste natuurgebieden van Nederland, het Nationaal Park
Lauwersmeer. Meer info over Nationaal Park Lauwersmeer:
www.np-lauwersmeer.nl

Grote Markt 29, 9712 HS Groningen
T 0900 202 30 50 (€ 0,15 pm)
www.toerisme.groningen.nl
www.lauwersmeer.groningen.nl

START ROUTE
Strandweg 5
9976 VS Lauwersoog
T 0519 34 91 33
www.lauwersoog.nl
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UITWAAIEN TUSSEN MEER EN ZEE

BELEVINGSTOCHT
LAUWERSOM
Ooit was het Lauwersmeer een zee. Kun je
het je voorstellen? Met een grote dijk werd
de zee in 1969 afgesloten en sindsdien is er
heel wat veranderd. En toch ook niet. Want
er varen nog steeds heel wat boten op het
meer. Net als aan de andere kant van de dijk,
in de Waddenzee. Tijdens deze tocht ontdek
je alle mooie plekjes in de omgeving. Dankzij
de frisse zeewind ben je na afloop heerlijk
uitgewaaid.
Je kunt zelf op zoek gaan naar alle beziens
waardigheden in het gebied, maar als je
zeker wilt weten dat je niets mist volg dan
deze aanduidingen die de route aangeven.
De start is aangegeven op de kaart.
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WATERSPEELTUIN
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In deze speeltuin kun je altijd kliederen
met water. Het is namelijk een
waterspeeltuin. Je kunt er graven
met een baggertoestel, waarmee
je het opgegraven zand ook kunt
vervoeren naar een andere plek.
Hier ontdek je bijna zonder het te
merken hoe watersystemen zoals
sluizen en dammen werken. Dankzij
de bouwplaats met een kliedertafel,
een boot en een speelvis is deze
waterspeeltuin geschikt voor alle
leeftijden.

eeltu
p
s
r
e
t
a

w

7

orchideeën

Op de plek waar vroeger een water
stroom uit de Lauwerszee samenkwam
met een stroom uit de Waddenzee, liep
een geul van wel 15 tot 20 meter diep.
Een behoorlijk gevaarlijk gebied voor
zeelieden. Ze gaven het een naam:
Het Booze Wijf, zodat ze elkaar voor
deze plek konden waarschuwen. Nu
hoef je niet meer bang te zijn voor
deze kwade dame; het is gewoon een
gezellig restaurant en een perfecte
plek om iets te eten en te drinken.
Helemaal als de zon schijnt: ze hebben
een heerlijk groot terras.
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ORCHIDEEËNVENSTER

Soms is een uitzicht zó mooi dat je het
wel in zou willen lijsten. Dat is precies
wat hier is gedaan. In de winter lijkt
het niet veel bijzonders. Gewoon
een weiland met gras. Maar schijn
bedriegt: omdat hier zoveel dieren
leven is er altijd wel iets te zien. In
de zomer knallen de kleuren je hier
tegemoet. Vooral in de maand juli is het
uitzicht hier spectaculair: het hele veld
staat dan vol bloeiende orchideeën.
De orchidee is één van de grootste
plantenfamilies op de wereld. Ze staan
erom bekend dat de bloemen er alle
mogelijke vormen en kleuren kunnen
hebben.
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De kortste route van de waterspeel
plaats naar de dijk en haven, is over
het water. Gelukkig hoef je niet te
zwemmen en ook een bootje huren is
niet nodig. Je kunt gewoon over het
water lopen via het vlonderpad. Ga
halverwege vooral even zitten aan de
picknicktafel. Lekker met je voeten
bungelen boven het water. Als je
daar rustig zit, kun je heel wat dieren
ontdekken. Het barst hier van de
vogels, libellen en jagende vleermuizen.
Al komen die laatste pas ’s avonds
tevoorschijn.
De plek waar je nu staat
is onderdeel van een park:
Nationaal Park Lauwersmeer.
Onder andere omdat hier heel
veel vogels leven, zoals de
lepelaar, de rosse grutto en in
de winter veel ganzen.
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VIZIER

Heb je wel eens zo’n lange verrekijker
gezien? Zo’n lange koker die zeebonken
gebruiken om over het water te turen?
Op de dijk bij de bushalte staat een
hele speciale. Een kijker waar je zelf
in kunt lopen. Hoe verder je komt,
hoe smaller de buis en hoe dichter
je bij zee komt. Durf je helemaal tot
de glazen wand te lopen? Hier heb
je een prachtig uitzicht over het
Lauwersmeer!

Best een gek idee: net had je nog
uitzicht over het Lauwersmeer en
de passantenhaven. Nu sta je ineens
bovenop een dijk met uitzicht over
de Waddenzee. De meeste boten
die hier in de haven liggen zijn van
vissers. Als je naar links kijkt zie je
een groot gebouw. Dat is de visafslag.
Hier verkopen de vissers hun vangst.
Loop er vooral even naartoe om te
kijken. Alleen al de hoeveelheid ijs die
wordt gebruikt om de vis goed koud te
houden is bijzonder om te zien.

De naam van dit kunstwerk is Vizier.
Een vizier is het venstertje waar je
doorheen kijkt om zo precies mogelijk
te richten. Misschien ken het wel
van het gezegde ‘iemand in het vizier
hebben’. Bij dit kunstwerk kan dat
letterlijk!

In de Waddenzee worden heel veel
garnalen gevangen. Vroeger (maar nog
niet eens zo lang geleden) werden al
die garnalen met de hand gepeld door
vrouwen uit de buurt. Tegenwoordig
wordt dit lastige klusje gedaan door
een garnalenpelmachine.

Tijd voor een visje! Want waar kun je
beter vis eten dan op de plek waar
het vers aan land wordt gebracht! Op
verschillende plekken in de haven kun
je terecht voor allerlei lekker verse
visgerechten, Doen hoor!

Op de meeste boten wappert een
vlag. Zo laten ze zien waar ze vandaan
komen. Naast Nederlandse vissers zijn
hier ook veel Deense, Duitse, Belgische
en Engelse vissersboten die hun
vangst komen verkopen.

PASSANTENSTEIGER

Tja, nu moet je kiezen: welke van de
drie trappen neem je om over de dijk
te klimmen? Je kunt de beslissing ook
nog even uitstellen en eerst een stukje
doorlopen over het betonpad langs het
water aan deze kant van de dijk. Wie
weet liggen er nog mooie boten bij de
drijvende steiger. Veel mensen komen
hier varend naar toe om te genieten
van een vrije dag of vakantie.
Let op, op de dijk kom je meteen bij een
drukke weg. Goed opletten dus als je
oversteekt!

UITKIJKDIJK
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FUIKNETTEN

Kijk maar eens goed in de verte. Als
een echte zeeman; turend met een
hand boven je ogen tegen de zon.
Zie je daar een streepje land? Dat
is Schiermonnikoog! Zie je het niet?
Klim dan zo hoog als je durft in een
van de fuiknetten. Hier waait de wind
nóg harder door je haren en toren
je hoog boven de haven uit. Als een
scheepsknecht die hoog in de mast
is geklommen om de omgeving af te
speuren. ‘Land in zicht!’.
Een fuik is een vissenval van verschil
lende trechters achter elkaar, gemaakt
van vissersnet. De eerste opening is
lekker wijd, zodat de vissen zonder
het in de gaten hebben naar binnen
zwemmen. Als ze verder zwemmen
komen ze steeds terecht in een nieuwe
trechter. Tot ze niet meer verder
kunnen. Als ze daarna terug willen
zwemmen, is dat bijna onmogelijk om
de weg naar buiten weer te vinden.

STATIEF

Deze torens van hout verbergen een
geheim. Je kunt er namelijk heel ver
mee kijken. Het kunstwerk heet niet
voor niets statief. Dankzij de spiegels
(heb je ze al gevonden?) kun je uitkijken
over het Lauwersmeer, terwijl je met je
gezicht richting de Waddenzee staat.
En aan de andere kant zie je juist de
Waddenzee. Heb je de veerboot naar
Schiermonnikoog al gespot?
Het Statief is ideaal om vanuit een
geheime positie de omgeving te
verkennen. Door slim gebruik te maken
van spiegels, kun je zo kijken naar
dingen die ver boven je gebeuren.
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TRIBUNE

Echte zeebonken hebben flinke spieren
van het harde werken. Op deze trap
kun je daar flink aan werken: loop
hem maar eens twee keer snel achter
elkaar op en af. Daar word je moe van
he! Gelukkig is deze trap tegelijkertijd
ook een tribune. Zo kun je rustig even
uitrusten en kijken naar de boten die
de sluis in en uit varen. Zelfs al heb je
dat al honderd keer gezien, het blijft
een mooi gezicht: al die boten die
langzaam worden opgetild door het
water, zodat ze verder kunnen varen
op het Lauwersmeer. Of andersom
natuurlijk.

statief

R.J. CLEVERING
SLUIZEN
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Loop nog even door en geniet van het
weidse uitzicht over de Waddenzee.
Indien de R.J. Cleveringsluizen
geopend zijn heb je hier grote kans
om zeehonden te spotten.

