
Lauwersmeer, nationaal
park in wording zaterdag 29 juni 1996

Aduarderzijl in Lauwersland: knipklei en wijde horizon.

hut waar men . via een compu
terprogramma . zijn kennis kan
testen door de vragen van een
boswachter te beantwoorden.
Een oude werkkeet geeft een in
druk van de tijd toen het ••nleg
gen van dijken nog handwerk
wos.

Jn een and;re ruimte is een
gduid-<n~icht·show geïnstalleerd.
die begint met een luidruchtig
onweer. Naast een overziehts
beeld. wordt er op een zijdoek
een detail . een aardhommel.
een bedauwd blaadje . geprojec
teerd. Hoewel de sfeer van de
seizoenen centraal staat. is men
toch niet bezweken voor de ver
leiding de beelden door vwaldi
te laten begele iden. Zeer de
moe ite waard zijn de bassins die
in de waddtnhal zijn enderge
bracht. Hier zijn levensechte
zeelandschappen . zoals een eb
strand. een droogvallende kwel
der en een getijdepoel op kleine
schaal nagebootst, Here miet
kreeften scharrelen er in hun ge·
vonden onderkomens over de
bodem en zeewolven wachten er
op hun levende prooi. De hier
aanwezige vissen en krabben
zijn overigens niet bedoeld voor
het aanpalende restaurant.

Ik gebruik de lunch met de da
mes en heren van een werkgroep
die de oprichting van het natie
naal park Lauwersmeer moet
voorbereiden. Helaas. hun beo
raadslagingen zijn geheim.
Daarom volsta ik met de mede
deling dot de geserveerde spo·
ghetti met gerookte zalm en de
heek in roomsaus werkelijk
voortreffelijk waren.
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LAUWERSLAND

Toekomstig Nationaal Park

Ferwerd , don moet men ter plek
ke niet net doen alsof de naam
verkeerd wordt ui tgesproken.
Behalve Friese kruidkoek. is er
Groninger kruidkoek. In beide
provincies meet men zich een
wijde blik aanmeten. in overeen
stemming met de weidsheid van
het landschap.

Op de grens van zilt en zoet is
het thema dat de tentoonstelling
over de natuur en de geschiede.
nis van de Wadden en het Lau
wersmeer be-heerst. De bezoeker
maakt als het ware een avontuur
lijke tocht door het gebied. Hij
komt over een dijk binnen en be
treedt een landschap dot door
middel van diorama's is uitge
beeld. Er is een veldwerkruimte
met microscopen en een vogel-
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Die werd twee maanden geleden
doo r H. Vonhoff. de sche idende
Commissaris van de Koningin
in Groningen. geopend. Vonhoff
kreeg daarbij een speciaal pa"
poort uitgereikt. een soort arran
gementenpas voor bezoekers
aan Lauwersland. Het is voort
..n de bedoeling dot een pl• • tse
Iijke VVV niet alleen oog heeft
voor de bezienswaardigheden in
de eigen buurt. maar in de hele
regio.

Vraagt een toerist in het Gro
ningse Zoutkamp naar borgen,
dan moet men aldaar niet de
Frieze stinzen verzwijgen. Het
zelfde geldt voor de Groningse
wierden en de Friese terpen.
Vraagt iemand in het Groningse
Peerwerd de weg naar het Friese

spontaan ontstaan, andere
aangeplant.

Vier jaar geleden overhandig
de de Rijksdienst Ijsselmeerpol
ders de scepter aan Staatsbosbe
heer. Die organisatie steekt de
natuur graag een helpende hand
toe. Zo wordt op sommige plek
ken het gras gemaaid en afge
voerd, waardoor zeldzame plan
ten. zoals orchideeën. weer een
kans krijgen. Elders houden
schapen. paarden en Schotse
Hooglanders de vegetatie in
toom. W.t vogelri jkdom betreft.
heeft het Lauwersmeer een
n••m hoog te houden. Havik,

polderen. Van meet af aan stond blauwborst en kemphaan bren
vast dot het leeggepompte ge· gen er hun jongen groot. In de
bied vrier bestemmingen zou herfst en winter strijken dutzen
kri jgen: landbouw. aaruurbe- den eenden. gonzen en zwanen
scherming, defensie en recrea - in het gebied neer.
tie. Wie bij Zoutkamp de di jk af

Die uitgangspunten gelden ri jdt. het nieuwe land in. kri jgt
nog steeds. De nieuwe haven het viertal bestemmingen de een
van Lauwersoog moesto naefClà1c:.~demder In et ViZier. Rie--r.-
bieden aan de vissersvloot en land en akkers wi sselen elkaar i
aan de veerboten naar Schier- af. Aan de kim ligt de Willem 1.0- F-----
monnikoog. Wat natuurterrei- dewijk van Nassau-kazerne. die e,

nen betreft. is er een afwisseling als een boerderij com plex is ge- t
tussen ruige graslanden. zand- bouwd. Tussen de kazerne en
en kleiplaten. loofbossen en riet- Lauwersoog duiken bij de Bal-
land. Sommige bossen zijn lastplaat rood -witte pannekoek

huisjes in het
landschap op. Het
gaat hier om he t
natuurdorp Suyde
roo gh. dot in korte
tijd uit de grond is
ges tam pt. Tot ver
rassing van velen
gingen alle huizen
vlotjes van de
ha nd. Het Lau

zijn wersmeer trekt namelijk vooral
dagjesm en sen uit de omgeving
aan, die er komen wandelen,
fietsen. surfen . zeilen of een
maaltijd bestell en in de visres
taurants in Lauwe rsoog.

De initiatiefnemers van Lau
wersland zouden daar graag ver
andering in aanbrengen. In de
logementen van plaatsen als het
vestingstadje Dokkum, Zout
kamp en Veenklooster kan de beo
zoeker, die graag wat lange r in
het gebied wil rondkijken. zijn
moede hoofd te rusten leggen.

In het restaurant, dot ••n Ex
poZee in Lauwersoog grenst.
vertelt een medewerker mij iets
over de achtergronden van het
initiatief. Door het accent te leg
gen op een groot gebied rond het
Lauwersmeer hoopt men de re
creatiedruk op deze voormalige
zeebodem iets te verlichten. De
naaste omgeving heeft immers
veel te bieden. Denk ..n terp-
do rpjes als Hogebeintum. An-
jum en het prachtige Niehove:
aan de Groningse borgen en de
Friese stinzen: his torisch inte-
ressante plaatsen als Doklcum en
Veenklooster ; aan rustieke dorp.
jes, zoals het Gron ingse Garn-
werd ••n het Reitdiep. of het
Friese Foudgum, waar dominee
Haverschm idt. beter bekend als
Piet Paaltjen s. eens op de kansel
stond.

Mijn informant beveelt verder
bezoekjes aan het zeehonden
centrum in Pieterburen . het
theemuseum in Houwerzijl en
het Wierdenmus eum in Ezinge
aan. het dorpje waaraan voor al
tijd de n••m van de archeoloog
en hunebedvorser professor Van
Giffen is verbonden. Over Zuid
horn. eens een rijk boerendorp.
gelegen op een zandrug. nu om 
kneld door veel te veel nieuw.
bouwwijken. hoeft hi j mij niets
te vertellen, want daar woon ik
zelfal bijna twintig j• ar,

Eén van de attracties in Lau
wersland is ongetwi jfeld de ver
nieuwde expositie in ExpoZee .

Vraagt iemand in het Groningse
Feerwerd de weg naar het Friese

Ferwerd, dan moet men niet doen
alsofde naam verkeerd wordt

uitgesproken

Ooor Cerrit Jan Zwier

W
IE GEEN IDEE heeft
waar hi j Koetstemlle.
Lichtaard. Roodkerk.

Vierhuizen of Rasquert op de
kaart kan vinden. moet hoogno
dig eens naar het noorden afrei
zen .

De genoemde pl••ts jes bevin
den zich zowel in het noordwes
ten van Groningen als in het
noordoos ten van Friesland. Dit
is het land van de knipklei en de
....i jde horizon. Na de gemeente
lijke herindeling in beide provin
cies zijn er nieuwe
namen ontstaan
als Achtkarspelen
e n De Marne. Nog
nieuwer is de
naam Lauwers-
land. , een samen
werkingsverband
van de VVV's in
acht Friese en Gro-
ningse gemeen-
ten. Onder de kop 'een verade
ming voor rust- en ruimtezoe
kers.' probeert men de natuur en
de cultuur van dit gebied aan de
man te brengen. Het hart ervan
is natuurlijk het Lauwersmeer.
dat op de nom inatie staat om tot
nationaal park te worden verhe
ven . Als alle obstakels uit de weg
zijn eruimd, zal het grenzen
aan et eerste nationaal park van
Nederland. Schiermonnikoog.

J 969 werd de Lauwerszee
afgesloten. Na de Waters·
noodramp van 195J gingen er in
het noorden steeds meer stem
men op om deze binnenzee in te


