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Informatie

Natuurgebied de Schaopedobbe bij Elsloo is een pareltje 

dat vaak over het hoofd wordt gezien. De rust die er heerst, 

maakt het heide- en bosgebied aantrekkelijk. Typerend zijn 

de opvallende hoogteverschillen, ontstaan door zandver -

stuivingen. Terwijl in de omgeving vroeger veel terrein is 

ontgonnen, bleef dit landschappelijke juweeltje bewaard. 

Recent zijn zelfs weer enkele landbouwgronden toege -

voegd aan de Schaopedobbe. 

Wandelroute

Het natuurgebied omvat zo’n honderd hectare en heeft 

voor een wandeling drie verschillende startpunten. Tij -

dens het broedseizoen (15 maart tot 1 juli) is een deel 

van de route afgesloten. Een rondje lopen kan in die peri -

ode alleen door uit te wijken naar (zand)wegen buiten het 

natuurgebied. Dan is het wel handig om de kaart vooraf 

goed te bekijken. Binnen het natuurgebied zijn de wan -

delpaden gemarkeerd met rode paaltjes. De lengte van de 

gemarkeerde route is 5 kilometer. In het broedseizoen 3 

kilometer. Het zandpad van de ingang aan de Kloosterweg 

tot het beginpunt van de route is 0,5 kilometer.

Bereikbaarheid en parkeren

De ingang aan de zuidkant wordt beschouwd als de hoofd -

entree. Een handig herkenningspunt is het oorlogsmonu -

ment aan de Kloosterweg. Automobilisten kunnen vanaf 

dat punt via een zandweg door het bos de parkeerplaats 

aan de rand van de Schaopedobbe bereiken. Aan de noord -

kant van het dorp Elsloo is parkeren mogelijk bij de ingang 

van de Peperstraat. Vanaf daar loopt een zandpad langs 

weilanden en maïsvelden zo naar de Schaopedobbe. Aan 

de noordkant van het gebied is een ingang voor wandelaars 

of �etsers, bereikbaar via een zandpad en betonnen �ets -

pad tussen de Peperstraat en de Haerdijk.
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Geelgors

De naam Schaopedobbe geeft de herkomst van de 
naam al weer: poel voor drinken en wassen van vee, 
van schapen. Door de opvallend hoge ligging is de 
dobbe volledig aan het oog onttrokken. Het water 
komt pas halverwege de wandeling in zicht, na een 
kleine klim op een opgestoven ‘fort’ dat middenin 
de heide ligt. Tot in de jaren twintig van de vorige 
eeuw zijn heel wat schapen voor hun jaarlijkse 
scheerbeurt in het water gewassen. Ook voor de 
inwoners van de omliggende dorpen was de dobbe 
een mooie zwemplek. Die tijd is voorbij. Het heideven 
is nu alleen nog een ideale drinkplaats voor veel 
dieren. 

Schaopedobbe

Bij tijd en wijle grazen er nog wel schapen in het gebied, vertelt 

gastheer Ane Zijlstra, die als districtshoofd Súd bij It Fryske Gea 

ook de Schaopedobbe onder zijn beheer heeft. Gehuurde kuddes 

dragen een deel van het jaar hun steentje bij aan het op peil houden 

van de landschappelijke kwaliteiten, maar ze poedelen niet meer in 

de dobbe. Gelukkig is het ook zonder schapen volop genieten in de 

Schaopedobbe, want het gebied is vermaard om haar rijkdom aan 

dieren en planten en landschappelijk gezien een paradijsje.

Andere wereld

We starten de wandeling bij de hoofdingang die via een zandweg 

door het bos met de auto vanaf de Kloosterweg bereikbaar is. Bos is 

op dit natuurterrein vrij beperkt aanwezig. Toch wekt de Schaope-

dobbe een bosrijke indruk doordat driekwart van de heidevelden 

wordt omzoomd door bomen. Bovendien ontstaat een geborgen 

sfeer die in combinatie met de hoogteverschillen soms bijna bui-

tenlands aandoet. Vooral wie de weidsheid van Fryslân gewend is, 

waant zich hier in een andere wereld. En dan staan we nog maar 

op de parkeerplaats die al een prachtig voorproefje geeft van wat 

er nog gaat komen.
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Balans bewaken

Terwijl we eerst een stukje door het bos wandelen, vertelt Ane 

Zijlstra over het belang van beheer. Dat geldt voor elk natuur-

gebied, maar zeker voor de Schaopedobbe, omdat heidevelden 

onherroepelijk vergrassen en verbossen als de balans niet wordt 

bewaakt. Schapen spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook vrij-

willigers, scholen en bedrijven die met regelmaat hun handen uit 

de mouwen steken in het gebied. It Fryske Gea is blij met die onder-

steuning, zeker omdat de Schaopedobbe in de afgelopen jaren is 

uitgebreid met enkele landbouwgronden. Even verlaten we het 

pad om een kijkje te nemen op een voormalig maïsveld dat na de 

pioniersfase inmiddels het tweede successiestadium heeft bereikt, 

de ruigte. Grassen, kruiden en mossen vinden hun weg, maar het 

kan nog wel tien jaar duren voordat zich hier weer heide vestigt.

In de hoofdrol

We steken nog een klein stukje bos door, waar in de halfschaduw 

plantensoorten als dalkruid en salomonszegel goed gedijen. Een 

indicator van oude bosgrond. Reeën, dassen en konijnen kunnen 

beschutting vinden in de volop aanwezige varens en struiken. We 

zien vooral karakteristieke soorten als lijsterbes en gewone vuil-

boom, terwijl aan de bosranden veel meidoorn en sleedoorn staan. 

Als voor ons het heideveld zich opent, is duidelijk waarom heide 

de hoofdrol speelt in de Schaopedobbe. Het is een plaatje. Bijna 

letterlijk, want wat we zien is op veel oude schilderijen afgebeeld: 

heide in alle kleurschakeringen met een schitterende solitaire grove 

den, die - hoewel op enige afstand omringt door struiksoorten en 

boomgroepjes - meteen de volle aandacht trekt door zijn grillige en 

tegelijk sierlijke vorm.

Gentiaanblauwtje

Als we het pad langs de heide vervolgen, dartelen volop vlinders om 

ons heen. Dit natuurgebied kent alleen al twintig soorten dagvlin-

ders, zoals het groentje en de kommavlinder. Ane Zijlstra vertelt dat 

het gentiaanblauwtje helaas is verdwenen, ondanks het feit dat we 

even later op het begroeide zandpad in groten getale klokjesgenti-

aan aantreffen. Deze beschermde soort is een zogenoemde waard-

plant voor het gentiaanblauwtje. De vrouwtjes zetten namelijk hun 

eitjes af tegen de ongeopende bloemen. De cyclus van deze vlin-

dersoort is echter complex en heeft meer nodig. Zo zijn de rupsen 

als ze zich eenmaal op de grond hebben laten vallen afhankelijk 

van de knoopmier. Na adoptie kunnen ze zich in het mierennest 

verder ontwikkelen. Al moeten de rupsen zodra ze uit hun cocon 

komen snel wegwezen, omdat de mieren vlinders als indringers 

zien en zullen aanvallen.

Mozaïek van heidesoorten

Het vermoeden bestaat dat het gentiaanblauwtje door inteelt niet 

meer voorkomt op deze heide. Dit toont maar weer eens aan hoe 

belangrijk ecologische verbindingen tussen natuurgebieden zijn. 

In de natuur draait alles om een gezond evenwicht en dan is uitwis-

seling noodzakelijk. Gelukkig kent dit terrein nog een grote rijkdom 

aan flora en fauna. Dat komt mede doordat onder de op- en uitge-

stoven zandgronden van de Schaopedobbe ook stroken leemgrond 

verborgen zitten. Leem heeft de eigenschap om water te bufferen, 

waardoor op die plekken weer heel andere soorten groeien en 

bloeien. Zo kan het dat de heidevelden een bijzonder mozaïek 

vormen van drie soorten: struikheide (droge ondergrond), kraai-

heide (overgangszones van droog naar nat) en dopheide (vochtige 
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grond). De lichtgele stroken pijpenstrootje ertussen contrasteren 

prachtig met de warmgroene en grijspaarse tinten van de gecom-

bineerde heidesoorten. 

Zandforten

Overal in het gebied valt het reliëf op, ontstaan door zandverstui-

vingen. De Schaopedobbe kent nog één echte open zandverstui-

ving, al mag die eigenlijk alleen zo heten als er ruimte is om nog 

te verstuiven. Hier en daar zijn ook nog wat kleine stuifduintjes te 

vinden, waar buntgras, heidespurrie en rendier- en bekermossen 

groeien en graafwespen hun gang gaan. De opgestoven delen in het 

gebied lijken door hun hoog gelegen vlakke plateaus met een steile 

rand, midden in de uitgestoven laagten soms wel forten. En op één 

van die forten ligt de schaopewaskersdobbe van weleer verscholen. 

De rode wandelpaaltjes leiden ons naar de dobbe. Het pad omhoog 

kan soms wat glibberig zijn door doorsijpelend water. Ondanks de 

hoge ligging blijft het waterpeil in de dobbe door kwel- en regen-

water en het leem in de ondergrond op niveau.

Geneeskrachtige arnica

Aan de waterrand worden we verwelkomd door grote keizer-

libellen. Onder het oppervlak twinkelen zonnebaarsjes in het licht. 

Waarschijnlijk zijn ze door een particulier uitgezet, want ze horen 

niet thuis in de dobbe. De aanwezigheid van de zeldzame drijvende 

waterweegbree bewijst dat het water voedselarm is. 

De natte zone rondom het water is een paradijsje waar bijzondere 

soorten als zonnedauw, snavelzegge, moeraswolfsklauw en water-

aardbei welig tieren. Vlakbij de dobbe ligt de grootste natuurlijke 

wolverlei-groeiplaats van Fryslân. Deze geel bloeiende arnica is een 

veelgebruikt geneeskrachtig kruid en met zo’n driehonderd exem-

plaren zeer ruim vertegenwoordigd in het heideveld.

Zelf  ronddwalen

Als we verder lopen, zien we nog net een hagedis wegschieten. Het 

is waarschijnlijk een levendbarend exemplaar, want die behoren 

tot de vaste bewoners van de Schaopedobbe. Net als adders, heikik-

kers, de kleine watersalamander en andere reptielen en amfibieën. 

Meer opvallend aanwezig zijn de vele vogelsoorten, zoals de boom-

pieper, geelgors, roodborsttapuit en fitis. In het bos broeden boven-

dien soorten als havik, grote bonte specht, bonte vliegenvanger, 

soms ook de appelvink en nog veel meer. En dat is nog maar een 

fractie van de rijkdom aan flora en fauna die er valt te ontdekken. 

De Schaopedobbe is met recht een juweeltje. Vandaar de belang-

rijkste tip: dwaal vooral heerlijk op de prachtige paden rond in dit 

unieke natuurgebied, want er gaat niets boven de eigen beleving.

Meer lezen over de achtergrond van het gebied? In het boek Banjeren 

wijdt Karst Berkenbosch een hoofdstuk aan de Schaopedobbe.

Voormalig maïsveld Zandverstuiving
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