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Beste deelnemer,

In deze nieuwsbrief lees je praktische informatie over het wandelevenement Rondje 
Lauwersmeer! Lees deze goed door voordat je aan de start verschijnt.

Aankomst en parkeren
De start is bij het Lauwersnest. Dit is het informatiecentrum van Staatsbosbeheer in Lauwersoog. 
Het adres is:

De Rug 5
9976 VT Lauwersoog

Er zijn parkeerwachters aanwezig om je naar de parkeerplaats aan de Strandweg te begeleiden. 
De grote parkeerplaats is ca 1 km lopen vanaf de start. Je kunt hier terecht vanaf 09:30 uur.

Registreren en starten
In de bevestigingsmail staat een QR code. Neem deze mee zodat de aanmelding en 
aanwezigheid geregistreerd kan worden. Je kunt je aanmelden in de tent die op het terrein van 
het Lauwersnest staat.

Bij de aanmelding krijg je een enveloppe met een stempelkaart, kaart van het gebied en een 
overzicht van de stempellocaties.

De starttijden zijn onderverdeeld per afstand.
45 Kilometer route start 10:30 uur 
25 Kilometer route start 11:00 uur 

De route is volledig gepijld en loopt rechtsom rond het Lauwersmeer.

Stempellocaties
Onderweg kan de stempelkaart afgestempeld worden bij de deelnemende (horeca) 
ondernemers. De lijst met stempellocaties staat op de website www.rondjelauwersmeer.nl en is 
achterin deze nieuwsbrief gevoegd. 

De route loopt niet expliciet langs elk bedrijf dat afstempelt omdat er meerdere stempellocaties 
in een dorp zijn. Eén stempel per dorp is voldoende!
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Doorkomsttijden
Er wordt rekening gehouden met een gemiddelde wandelsnelheid tussen de 4 en 7 kilometer 
per uur. Dit betekent een finishtijd tussen 16:45 en 22:30 uur. 

Houd rekening met de openingstijden van de horeca voor het halen van stempels en catering. 
Onderweg kan er bij de horeca van de daar geldende kaart genuttigd worden voor eigen 
rekening.

Muziek en bezienswaardigheden
Er is veel geïnvesteerd in nieuwe uitkijktorens en bezienswaardigheden op de route. Ook passeer 
je idyllische plaatsen als Zoutkamp en Oostmahorn. Afhankelijk van het weer zal onderweg 
muziek zijn en staan vrijwilligers van Staatsbosbeheer paraat om iets te vertellen over de 
bijzonderheden van het gebied.

App
Voor de route, stempellocaties, informatie over horeca en bezienswaardigheden gebruiken wij 
een App. Gebruik hiervan is niet verplicht maar het geeft nuttige extra informatie. De App is te 
gebruiken op Android en iPhone.

De link naar de App kun je vinden op https://rondjelauwersmeer.nl/layers/ 

Route en afstanden 25 km en 45 km
Er kunnen twee afstanden gelopen worden. De exacte routeafstanden zijn onderstaand 
weergegeven. De "Halve Rondje Lauwersmeer" route volgt dezelfde route als de hele ronde tot 
aan jachthaven Lunegat, Kwelderweg 1 in Dokkumer Nieuwe Zijlen. 

Bij jachthaven Lunegat is tevens een rustpost. Dit is aangegeven vanaf de route met 
splitsingsborden 45km/25km route.

Vanaf jachthaven Lunegat worden deelnemers van de 25 kilometer per boot teruggevaren naar 
Suyderoogh. Vanaf daar is het nog ca 2 kilometer lopen naar de start/finishlocatie.

Loop je de hele route maar wil je onderweg afzwaaien naar de 25 kilometer? Dan kan dat zonder 
verdere aanmelding daarvoor.

De 25 kilometer route: 28,1 kilometer
De 45 kilometer route: 48,4 kilometer
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Hulpverlening
Tijdens het evenement is hulpverlening oproepbaar vanaf de start- en finishlocatie. Via ons 
noodnummer is EHBO te bereiken.

Ons noodnummer is: 085-2016534

GPX bestanden
Er zijn GPX bestanden van de route te downloaden via de website.

Via https://rondjelauwersmeer.nl/gpx/ kun je een ZIP bestand downloaden met de routes van de 
25 en de 45 kilometer ronde.

Afvaarttijden schema
De afvaarten vanaf jachthaven Lunegat zijn op vaste tijden en wordt door twee motorjachten 
verzorgd. De "Grand Lady" en de "Zuyderzee" zullen de overtocht van ca 14 kilometer verzorgen 
en varen ongeveer een uur over het Lauwersmeer.

De afvaarttijden zijn onderstaand weergegeven.
Zuyderzee:    15:30 uur en 18:00 uur
Grand Lady:  15:00 uur en 17:15 uur

De afvaarttijden zijn indicatief en kunnen wijzigen.

Finish
De finish is op dezelfde locatie als waar gestart is, bij het Lauwersnest. Na de finish word je 
afgemeld en geregistreerd dat je binnen bent. Er  wordt daar tevens een Rondje Lauwersmeer 
medaille uitgereikt.

Bij de finish wordt koffie en thee geschonken.
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Stempellocaties

Onderstaande bedrijven kunnen de stempelkaart van een Rondje Lauwersmeer stempel 
voorzien. Niet elke stempel is verplicht. Houd rekening met de openingstijden van de locaties 
voor het halen van de stempels. Deze stempellocaties dienen tevens als rustpunten en hier kan  
gebruik gemaakt worden van het reguliere aanbod en sanitair van de horeca.

De stempellocaties staan ook in de App en op https://rondjelauwersmeer.nl/stempellocaties/

Zoutkamp
Visserijmuseum, Reitdiepskade 11, Zoutkamp
Palingrokerij Postma, Reitdiepskade 16, Zoutkamp
SPAR Bergstra, Dorpsstraat 1, Zoutkamp

Dokkumer Nieuwe Zijlen
Natuurlijk Kollumeroord, Slikweg 2, Kollumerpomp
Herberg De Pater, Sylsterwei 26, Engwierum

Ezumazijl
Zelfstempellocatie Ezumakeech (in een vogelhuisje aan een routepaal)

Oostmahorn
Landal Esonstad, Skânserwei 28, Anjum
De Gouden Stek, Oostmahorn 29, Anjum

Lauwersoog (Visserijhaven)
Sterkenburg Vis, Haven 9, Lauwersoog
't Ailand, Haven 49A, Lauwersoog
De Voormalige Noorman, Haven 50, Lauwersoog

Lauwersoog (Binnen)
Het Booze Wijf, Strandweg 1, Lauwersoog
Paviljoen Meerzicht, Strandweg 11, Lauwersoog
Landal Natuurdorp Suyderoogh, De Rug 3, Lauwersoog
Activiteitencentrum Lauwersnest (start-finish), De Rug 5, Lauwersoog



De wandel app die gebruikt wordt is SpaceTime 
Layers. Een gratis app voor Android en iPhone. 
Scan de bijgaande code om toegang te krijgen tot 
de route het Rondje Lauwersmeer.

In de app staan alle toeristische punten, bedrijven 
en ondernemers. Komt een deelnemer in de buurt, 
dan geeft de app een pop-up en kan hij deze 
gegevens inzien.

Scan de QR code hiernaast en neem alvast een 
kijkje in de app.

Rondje Lauwersmeer

RONDJE LAUWERSMEER APP
De wandel app met alle POI's op de route en toeristische informatie
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