
  

 
 

Wandelroute: 
Schaopedobbe en de 
Monden  
 
Voorjaar 2013 
 
Wandeltijd 3 uur  
Afstand: 12 km  
 
Deze wandeling is uitstekend 
geschikt om in twee keer te 
lopen. Na punt 5 kunt u het 
fietspad volgen tot aan het 
kruispunt van de Kloosterweg 
en de Hoofdweg. Als u daar 
linksaf gaat bent u na 10 
minuten weer terug bij eetcafé 
't Anker.  
 

 
foto 1: eetcafé 't Anker 
 
1. Onze wandeling begint bij 
eetcafé 't Anker (foto 1)  in het 
centrum van het dorp. Vanuit 't 
Anker gaan we rechtsaf. Na 
500 meter steken we het 
kruispunt over en lopen door 
tot de driesprong van 
Hoofdweg, Noord en 
Peperstraat. Hier houden wij 
rechts aan en lopen de 
Peperstraat in.  
 
2. Na 100 meter kunnen we 
rechtsaf het zandpad op. Als 
het zandpad slecht begaanbaar 
is loop dan door tot vlak 
voorbij Peperstraat 20 en ga 
bij ANWB paddenstoel 
24375/001 rechtsaf over het 
in 2012 aangelegde betonpad. 
U loopt dan rechtstreeks na-
tuurgebied de Schaopedobbe 
in. 
 

 
foto 2: de Schaopedobbe 
 

3. Het natuurgebied is het hele 
jaar toegankelijk. (foto 3) 
Alleen het 'broedgebied' van 
de Schaopedobbe is tijdens het 
vogelbroedseizoen (15 maart 
tot 1 juli) verboden gebied 
voor bezoekers. In het 
natuurgebied is een met rode 
palen bewegwijzerde route 
uitgezet De rode wandeling is 
2,8 kilometer en duurt 45 
minuten. Na de rode wandeling 
door het gebied verlaten we de 
Schaopedobbe aan de zijde van 
de Kloosterweg.  
 

 
foto 3: uitzicht over de dobbe 
 
4. De dobbe zelf ligt centraal in 
het gebied (foto 3) op een 
verhoging (een zogenaamd 
fort) en komt, als je de rode 
palen route volgt, maar één 
keer goed in het zicht. Kijk uit 
bij het beklimmen van de 
dobbe. Het pad is door het 
doorsijpelende water ook in de 
zomer vaak wat glibberig. De 
aankomst bij het bankje met 
het uitzicht over de dobbe 
voelt als een beloning. De 
Schaopedobbe is een van de 
mooiste natuurgebieden van 
provincie Friesland.  
 

 
 
foto 4: oorlogsmonument 
 
5. Bij de hoofdingang van de 
Schaopedobbe aan de 
Kloosterweg en staan we even 
stil bij het oorlogsmonument 
(foto 4) dat daar is geplaatst 
ter herinnering aan joodse 
arbeiders die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in het 
aan de overkant van de 
Kloosterweg gelegen 
werkkamp "De Landweer" te 
werk werden gesteld. Het 
werkkamp werd genoemd naar 
het nabij gelegen vestigings-
wal met dezelfde naam. Wij 
gaan rechtsaf en wandelen 

over het in 2012 aangelegde 
fietspad richting Elsloo.  
 

 
foto 5: linksaf het Kloosterpad 
op 
 
6. Even voorbij de Vrije Vogel 
op Kloosterweg 3 gaan we 
links af (foto 5) en lopen het 
Kloosterpad op. Wij volgen het 
betonpad en maken een paar 
haakse bochten.  
 

 
foto 6: tussen 2 stevige houten 
palen door 
 
 7. Bij het houten bord dat 
richting Appelscha wijst gaan 
we rechtdoor. Het brede pad 
buigt af naar rechts, maar wij 
houden het pad schuin naar 
links aan en lopen twee keer 
tussen 2 stevige houten palen 
door. (foto 6)  (Wie nog even 
een kijkje wil nemen bij 
historische vestingwal de 
Landweer moet, waar het 
fietspad rechts afslaat, een 
paar honderd meter 
doorlopen) Wij volgen het 
fietspad dat langs de bosrand 
loopt, naar rechts afbuigt en 
uitkomt bij de geasfalteerde 
doorgaande weg. (de Monden)  
Op het kruispunt staat 
paddenstoel 24372/001. Wij 
gaan rechtsaf. Vlak voor 
paardenpension Elserveld gaan 
wij links af het smalle bospad 
op.  
 
8. Al vrij snel passeren we het 
Tiesingabosje. Het bosje is 
vernoemd naar de voormalige 
eigenaar. In het bosje is door 
in de buurt wonende 
particulieren een korte 
wandeling uitgezet. We  lopen 
door tot we bij de doorgaande 
weg tussen Elsloo en Boyl 
uitkomen. Hier gaan we 
rechtsaf. In een kwartier zijn 
we weer terug bij eetcafé 't 
Anker in Elsloo.  
 
Einde wandeling 


