
Herkenbaarheid Nationaal Park

Bij de drie toegangswegen naar 

het Nationaal Park is de entree 

vernieuwd. Ontworpen door Susan 

van den Berg, tijdens haar studie aan 

Academie Minerva. Daarnaast zijn 

de oude bewegwijzeringsbordjes 

vervangen door nieuwe en zijn de 

oude informatiepanelen vervangen 

door twaalf nieuwe informatiezuilen. 

Hiermee is het gebied van het Nationaal 

Park voor de bezoeker beter herkenbaar. 

Meerboeien 

Het Lauwersmeer is 20 meerboeien 

rijker. Deze liggen op de mooiste plekken 

in het water. Aan een meerboei is veel 

gemakkelijker aanmeren dan aan een 

steiger. Daarbij bieden de meerboeien 

de booteigenaar een poëtische ervaring: 

schrijver en journalist Marjoleine de Vos 

heeft een gedicht geschreven voor het 

Lauwersmeer (www.marboei.frl).

• • • • • • • • • • • •

Waar zijn we nu?

De boei toont ons dat wij er zijn

Maar dat wij toch de rust niet vinden.

Wij liggen hier heus niet voorgoed.

Wie zegt er dan ook dat dat moet?

Ons even zijn in dit hier stil en wijd

Dat is genoeg, dat is ons meer dan 

eeuwigheid.

TOP Oostmahorn

Een TOP, een Toeristisch Overstap Punt 

is een knooppunt waar verschillende 

bewegwijzerde fiets- en wandelroutes 

samen komen. De TOP heeft een 

informatiepaneel met een kaart van de 

omgeving en informatie over de mooiste 

plekken in de buurt van de routes. De 

TOP is goed bereikbaar per auto en er is 

horeca in de buurt. 

Aanlegsteiger Oostmahorn

Voor wie wil varen of vissen is er een 

nieuwe steiger bij Oostmahorn. 

Hemelplatform 

Het hemelplatform is speciaal 

ontworpen om overdag naar vogels en 

‘s nachts naar de sterren te kijken. Het 

Nationaal Park heeft het predicaat Dark 

Sky Park, een plek waar het nog donker 

genoeg is om een heldere sterrenhemel 

te zien. Het platform geeft uitzicht 

over het meer en maakt het mogelijk 

de vormen van de vroegere zeebodem 

te herkennen. In totaal staan er nu drie 

hemelplatforms in het gebied. 

Wandelpaden en uitkijktoren 
Kollumeroord 

In het Diepsterbos is een beleefpad 

aangelegd en aan de rand van het bos 

is een ruim 25 meter hoge uitkijktoren 

gebouwd, ontworpen door architect 

Nynke Rixt Jukema. De toren is bedoeld 

om vogels te spotten, te genieten van 

het uitzicht over het Lauwersmeer en 

het Wad. De toren is op twee manieren 

te beklimmen: via de trap, of 

klimmend (onder begeleiding). 

Veilig fietsen op de Strandweg

Om de veiligheid voor fietsers te 

verbeteren, heeft de Strandweg 

fietsstroken en verkeersdrempels 

gekregen, om de auto’s er langzamer te 

laten rijden. 

Wandelen bij Dokkumer 
Nieuwe Zijlen

Een nieuw wandelpad gaat door het 

bos via de jachthaven Lunegat naar 

het fietspad Dokkumer Nieuwe Zijlen 

– Zoutkamp. Ook is er een nieuw

Toeristisch Overstap Punt (zie 10).

Vogelkijkbanken

De oude bankjes in het Nationaal Park 

zijn vervangen door in totaal acht 

nieuwe vogelijkbanken. De vorm van 

de banken voorkomt silhouetvorming, 

waardoor vogels minder snel in de gaten 

hebben dat er iemand zit. Ideaal voor 

wie vogels wil spotten. 
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Nieuw wandel- en fietspad 
Zoutkamperplaat

De wandel- en fietsroute is verlegd,  

waardoor de route nu langs een uitloper 

van het Lauwersmeer gaat. Aan de oever 

is een hemelplatform gebouwd met 

uitzicht over het meer en de 

Zoutkamperplaat. 
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Wandelen vanuit Ezumazijl

Nieuwe trappetjes over de basaltblokken 

aan de noord- en zuidzijde van de sluis 

zorgen ervoor dat het wandelpad naar 

het vogelijkpunt bij Ezumazijl ook bij 

regenachtig weer toegankelijk is. 

Waddentribune

Deze tribune is een unieke plek om 

uit te kijken over Werelderfgoed 

Waddenzee. Ook zeer geschikt voor 

een picknick. 

Fietsknooppuntenroutes

De fietsknooppunten van het Rondje 

Lauwersmeer zijn aangesloten op het 

landelijke fietsknooppuntennetwerk 

en op het fietspad langs de Groningse 

Waddenkust, Kiek over Diek. 
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Natuur en recreatie Zoutkamp

In de natuurgebiedjes bij de sluizen, 

achter de dijk, oftewel Achter Diek, zijn 

nieuwe wandelpaden aangelegd, een 

zwemplas met een strandje, een tribune, 

een vlonderpad over een slenk en een 

vogelkijkbank. 

De 43 kilometer wandel- en 
fietsroute rond het Lauwersmeer is 
opgewaardeerd, zodat de natuur er 
nu nog beter te beleven is. Fietsend, 
wandelend of vanaf het water. De 
provincies Fryslân en Groningen, de 
gemeenten Het Hogeland en
Noardeast Fryslân, Staatsbosbeheer, 

Marrekrite en het Waddenfonds 
hebben ruim 3 miljoen euro in de 
route geïnvesteerd. 

5

Opwaardering 

wandel- en 

fietsroute 

Rondje 

Lauwersmeer

beleef de wadden

PG.Rondje.Lauwersmeer.Tekst.2022.indd   1PG.Rondje.Lauwersmeer.Tekst.2022.indd   1 21-09-2022   18:0421-09-2022   18:04



Oostmahorn

Dokkumer Nieuwe Zijlen 

Lauwersoog

Lauwersmeer

G r o n i n g

F r y s l â n

Zoutkamp

Robbenoord

Lauwerzijl

Vierhuizen

Anjum

Engwierum

Munnekezijl

Kollumerpomp

13 05

1

1

11

10

12

9

2

28

10

7

12

2

2

3

6 2
5

4

4

1

3

12

12

12

12

2

2

3

2

04

45

46

13

84

88

90

89

06

N

Vernieuwde entree en bewegwijzering

in het Nationaal Park Lauwersmeer

Vogelkijkbank

Hemelplatform

Veilig fietsen op de Strandweg

Natuur en recreatie Zoutkamp

Nieuw wandel- en fietspad 

Zoutkamperplaat

Uitkijktoren en beleefroute Kollumeroord 

Wandelen en TOP Dokkumer 

Nieuwe Zijlen – Kollumeroord

Wandelen vanuit Ezumazijl

TOP Oostmahorn en Dokkumer 

Nieuwe Zijlen

Aanlegsteiger Oostmahorn

Meerboeien

Waddentribune

Fietsknooppuntenroute

Rondje Lauwersmeer

Provinciegrens

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

05

PG.Rondje.Lauwersmeer.Tekst.2022.indd   2PG.Rondje.Lauwersmeer.Tekst.2022.indd   2 21-09-2022   18:0421-09-2022   18:04




