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Uitgave boek: 
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Interesse?
Meldt u zich voor
18 februari bij de 

routeontwikkelaar
Fokko Bosker

Contact
06-19882286

Mail
f.bosker@planet.nl
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FOKKO BOSKER

WANDEL- EN FIETSROUTES 
DOOR DE FRIESE WADDENDELTA

NIEUWKLOOSTER CLAERCAMPPAD
WANDEL- EN FIETSROUTES DOOR DE FRIESE 
WADDENDELTA

De Friese waddendelta spreekt tot de verbeelding. Een 
kustgebied waar water en land elkaar ontmoeten, op elkaar 
inwerken en waar de heroïsche strijd van de mens en de zee 
vanaf de middeleeuwen het landschap heeft gevormd. Een 
open landschap dat vooral bestaat uit glooiende kwelder-
ruggen, bedijkte geulen en getijdensystemen, dijken en 
polders. Een laagland waar de natuur nooit ver weg is en de 
hemel dichtbij de aarde komt. Het wad is de laatste ongerepte 
wildernis van Nederland. Het Nationaal park Lauwersmeer en 
de weidevogelgebieden in natte hooilanden en op buitendijkse 
kwelders, de alomtegenwoordigheid van de zee, dragen bij  
aan grote natuurlijke variatie.  De eeuwenoude cultuur-
geschiedenis van terpen, deltawerken, middeleeuwse kerken, 
kloosters en florerende handelssteden versterken een 
bijzonder gelaagd verhaal. Het Klooster Claercamppad vertelt 
dit verhaal in het noordelijk kustgebied: van Lauwersmeer en 
Middelsee tot de Afsluitdijk. De route bestrijkt de drie grote 
deltawerken van het noorden: de indijking van de Middelsee 
(vanaf de middeleeuwen tot aan 1754), de Zuiderzee (1932) en  
de Lauwerszee (1969).

Het Klooster Claercamppad loopt van Lauwersoog over Zoutkamp naar 
pelgrimsstad Dokkum en daarna naar Zwarte Haan en Sint Jacobi
parochie. Vervolgens over Franeker naar Bolsward en Harlingen tot aan 
Makkum en de Afsluitdijk. Tevens zijn er twee fietstochten langs het 
middeleeuwse erfgoed opgenomen in Noordoost en ZuidwestFryslân. 
Een meer daagse fietsroute gecombineerd met een buitendijkse 
wandeling over de vroegere zeedijken van de Middelzee voert de fietser 
vanaf de waddenkust naar het groene hart van Friesland.
De stichting Klooster Claercamp die het erfgoed van het klooster levend 
houdt, fungeert als opdrachtgever voor het routeontwerp en de 
bijbehorende verhalengids. 
Het Claercamppad in oostwestelijke richting vormt zo de noordelijke 
tak van een cultuurhistorisch routenetwerk dat heel Fryslân omvat.  
Dit pelgrimsroutenetwerk helpt de afwisseling van cultuurlandschap 
beter te lezen en te begrijpen. Want ogen zien niet wat het hoofd niet 
onderscheidt. De mens heeft al eeuwen grote invloed op de natuur en 
het klei, zand en veengebied in Fryslân. De aardkundige sporen 
daarvan zijn in de streeklandschappen overal goed te zien. 





WANDEL- EN FIETSROUTES DOOR DE 
FRIESE WADDENDELTA

De gids voor het Klooster Claercamppad ‘laadt’ de routes met verhalen en achtergronden en 
maakt het landschap van de Friese waddendelta beleefbaar. De zilte wind, het slijk van het 
wad, de uitgestrektheid van de kwelder, het gekwetter van vogels en de vele tinten grijs van 

de zee met daarboven de altijd wisselende wolkenluchten. Het zijn elementen van een schilderij met 
steeds veranderende vergezichten. Zoals schilders van de Groninger kunststroming De Ploeg in het 
begin van de vorige eeuw ontdekten: de landschappelijke omgeving voedt de verbeelding. De lichtval 
en open vergezichten met glinsterend water in sloten, meanderende vaarten en rivieren, dompelen 
fietsers en wandelaars in een verkwikkend bad.
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Eerder verschenen in de reeks
Tussen Landweer & Friese waterlinie
ISBN 978 94 6022 416 4

Langs de mooiste diepjes in de Kop van Drenthe
ISBN 978 946 022 421 8

Koningspad XL
ISBN 978 94 6022 454 6

Bonifatius Kloosterpad 
ISBN 978 90 5615 561 2

Leesboek Bonifatius Kloosterpad – 
In het voetspoor van heiligen en pelgrims
ISBN 978 90 5615 565 0

Het Vallei en Eempad –
Door de Gelderse Vallei naar de monding van de Eem
ISBN 978 90 5615 625 1

Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.noordboek.nl
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FOKKO BOSKER

ATTENTIE: UW PLEISTERPLAATS 
OP DE ROUTE VERMELD?

Wandelaars, streekkenners, gemeenten en recreatieondernemers reageren 
buitengewoon positief op het initiatief een pelgrimsroutenetwerk te realiseren in 
Fryslân. Dat geldt voor streekmusea, lokale horeeca en vele verblijfsaccommodaties 

(B&B, hotel, campings) op het Friese platteland. Zeker nu toeristen de vakantie dichter bij huis 
vieren, groeit de animo voor recreëren in de regio. 

Geïnteresseerde toeristische ondernemers langs de route, zoals verblijfsaccommodaties en 
musea of ‘points of interest’ kunnen vermeld worden met een korte tekst in de wandelgids en 
een vermelding op de routekaart. De kosten bedragen eenmalig 75,- euro. Als tegenprestatie 
ontvangt u een presentexemplaar van de wandelgids (winkelprijs 19,90 euro) en een uitnodiging 
voor de feestelijke presentatie in het voorjaar: het begin van het nieuwe wandelseizoen. 

GEÏNTERESSEERD IN VERMELDING IN DE ROUTEGIDS EN OP DE ROUTEKAART?
Stuur een mail naar Fokko Bosker: f.bosker@planet.nl

Voor de exacte route zie: https://www.topokaartopmaat.nl/Portfolio.html 
Klik Klooster Claercamppad XL aan om het kaartscherm te openen. Vervolgens kunt u inzoomen 
tot op straatniveau waar de routes langs lopen en kunt u zo beoordelen of voor u vermelding als 
pleisterplaats voor fietsers en wandelaars interessant is. 

Landschapsjournalist en voetreiziger Fokko Bosker heeft in zijn wandelboeken meerdere  
nieuwe routes ontworpen, in kaart gebracht en beschreven. In zijn verhalen verwerkt hij 
persoonlijke indrukken, historische anekdotes en natuur- en landschapsobservaties. Voor deze 
routegids verdiepte hij zich in de middeleeuwse kloosters en deltawerken die het noordelijk 
kustlandschap vormden.  


