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Programma:
Verzamelen Jonenweg 27, Jonen
10:00 uur Start met koffie en thee
10:20 uur Laarzenpad excursie gebied
13:00 uur Gezellige lunch 
13:45 uur Vaartocht door de karakteristieke  
 wateren

Aanmelden via deze e-mail  wordt op prijs 
gesteld i.v.m. lunch.
info@natuurlijk-jonen.nl

Voor vragen: 0521 36 20 34

Ontdek het geheim achter de 
schoonheid van Natuurlijk-Jonen!

• Ontdek het geheim achter de schoonheid van Natuurlijk Jonen,  
 dat alleen te voet of per fiets te bereiken is.

• Maak kennis met de enthousiaste inwoners van Jonen en leer  
 hoe zij met passie voor hun eigen leefomgeving het landschap  
 onderhouden.

• Ga op avontuur met boswachter Broer Blaauwbroek en struin  
 over het Laarzenpad door het riet en graslanden naar moeilijk  
 te bereiken percelen.

• Bekijk de demonstratie van hoe de inwoners samen met  
 Natuurmonumenten de hooibergen over water afvoeren.

• Geniet in de pauze van een welverdiende lunch.

• Vaar met de bijzondere vlotten van de Stichting  
 Natuurlijk-Jonen door de karakteristieke wateren rondom  
 Jonen en Dwarsgracht.

Met lunch!

Neem bij nat weer laarzen mee! Bij droog weer zijn wandelschoenen voldoende.



Ontdek een bijzonder Natura 2000-gebied: 
De Wieden

Jonen ligt midden in het Natura2000 gebied de Wieden en is 
alleen te voet of per fiets te bereiken. Dit is één van de 162 
prachtige Natura 2000-gebieden die Nederland rijk is.  Natura 
2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in 
Europa van grote biologische, esthetische en economische 
waarde. Veel van de gebieden zijn van levensbelang voor 
kwetsbare en bijzondere dier en plantensoorten. Beschermd 
betekent niet automatisch verboden voor mensen. De meeste 
gebieden zijn prima toegankelijk per voet, fiets of boot. 

Excursie

Natuurgids en boswachter Broer Blaauwbroek neemt je mee 
over het laarzenpad en laat je genieten van mooie riet- en 
graslanden, karakteristieke sloten en bloemrijke hooi-en 
weilanden. Je struint op je laarzen door het rietland en soms 
zak je er behoorlijk in weg. Onderweg bezoek je moeilijk te 
bereiken percelen. Hier wordt ter plekke gedemonstreerd 
hoe het hooi over het water wordt afgevoerd met de 
karakteristieke vlotten. Deze vorm van beheer organiseren 
de omwonenden samen met medewerkers van 
Natuurmonumenten. 

Ontdek op 23 mei het geheim achter de schoonheid 
van natuurlijk Jonen. De inwoners van Jonen laten 
vol enthousiasme zien hoe zij met hun buurtschap het 
prachtige landschap zo mooi houden.

Toen de omwonenden van Jonen hun karakteristieke natuur- en cultuurlandschap zagen verdwijnen zijn ze in actie 
gekomen. Een aantal jaren verder is het landschap weer in oude glorie hersteld. Nu maaien de bewoners het land, weiden 
weer vee en baggeren de sloten om zo het oorspronkelijk “open” landschap in ere te herstellen. De verdwenen planten en 
vogels keren zo weer terug in het unieke landschap.

De Wieden is een laagveenlandschap van internationale betekenis. Alle karakteristieke begroeiingen zijn hier te vinden: 
open water, jonge verlandingen, trilvenen, veenmosrietlanden, strooiselruigten, dotterbloemhooilanden, broekbossen 
en weidevogelgraslanden. Toch is De Wieden “slechts” een restant van een enorm moerasgebied dat tussen de hogere 
zandgronden en de kustduinen heeft gelegen. Vanaf 1300 is men het veen gaan afgraven. Zo zijn de plassen ontstaan.

Enkele bijzonder waterdiersoorten in De Wieden zijn de kleine modderkruiper, rivierdonder pad en de gestreepte 
waterroofkever. Ook is de ringslang en de heikikker hier te vinden. Vogelsoorten die veel voorkomen in De Wieden zijn 
o.a. de kwartelkoning, paapje, bruine kiekendief, de kleine zwaan en visarend. In de moerasgebieden broeden roerdomp, 
purperreiger, snor grote karekiet, rietzanger en porseleinhoen.

Adres verzamelplek: De auto kan geparkeerd worden in de berm van de Hevenweg in Blokzijl. Vervolgens 
het Jonenpad oplopen en na 900 meter kan met de pont “Jonen” de Walengracht worden overgevaren naar 
de buurtschap Jonen. Via Dwarsgracht kan over de Jonenweg worden gewandeld of gefietst. Na 2 kilometer 
bereik je Jonen.


