DE GRUTTE LAUWERSKRITE – WANDELROUTE 14 – KOLLUMERPOMP

Kollumerpomp
Afstand: ±5 km
Startpunt: de kerk aan de Foijingaweg (Kollumerpomp)

Doarpswurk
Buorren 28
9012 DH Raerd
0566-625010
Info[@]doarpswurk.nl
www.doarpswurk.nl

Routebeschrijving
Ga de Foijingaweg op richting Warfstermolen. Na ± 1 km linksaf het Wester-Nieuw-Kruisland
in. U loopt door de gelijknamige polder.
Volg deze weg tot de dijk, ga linksaf de dijk op en langs het voormalige contributiehuisje van
het waterschap terug naar de Foijingaweg. Hier gaat u linksaf, terug naar het dorp
Kollumerpomp.

Copyright © Stichting Doarpswurk, Raerd

DE GRUTTE LAUWERSKRITE – WANDELROUTE 14 – KOLLUMERPOMP

Pagina

2

Kollumerpomp (De Pomp)
Kollumerpomp (De Pomp) is een klein en langgerekt dorp dat achter de oude zeedijk van de oude Lauwerszee
ligt. Even buiten het dorp staat een mooie watermolen.
Waar nu Kollumerpomp ligt, golfde eens de zee. Mede door toedoen van de kloosters werden er in de
Middeleeuwen zeedijken aangelegd, waardoor steeds meer land van de zee werd gewonnen. In de periode
1250-1275 werd de dijk Kollum-Burum-Visvliet aangelegd. Tussen 1325 en 1375 ontstond de oude zeedijk, de
dijk vanaf Terlune, ten noorden van Kollum, via het tegenwoordige Kollumerpomp naar Warfstermolen en
Pieterzijl.
De huidige Foijingaweg is nog een deel van eerdergenoemde dijk.
Voor Kollumerpomp is de indijking van het Nieuwkruisland in de jaren 1529-1542, belangrijk geweest. In 1534
werd in de oude zeedijk een zogenaamde "pomp" (=duiker) aangelegd voor de afwatering van het
Nieuwkruisland via de Pompsterried, de Torpsterried en Dwarsried naar de zee bij Kollumer-Oudzijl.
De eerste bewoning van wat nu Kollumerpomp is, zal waarschijnlijk ook uit deze periode dateren, al was het
maar één woning, namelijk van de man die de pomp moest bedienen. In 1612 verkeerde de pomp in zeer
slechte staat en werd deze vervangen door een "tille", een brug. De pomp, waaraan het dorp zijn naam dankte,
heeft dus niet lang dienst gedaan.
In Kollum kwam een kerk leeg te staan en de "Pompsters" kregen toestemming om het gebouw af te breken en
in eigen dorp weer op te bouwen. Met de komst van de kerk in 1906 werd ook de dorpsstatus verkregen.
Het natuur- en recreatiegebied "Kollumeroord" ligt noordelijk van het dorp. In dit gedeelte van het
Lauwersmeergebied zijn een aantal mooie wandelroutes uitgezet.

Meer informatie
Beleef Friesland: Kollumerpomp
Friesland Wonderland: Kollumerpomp
Staatsbosbeheer: Lauwersmeer
VVV Lauwersland

---------------------------------------------------Route-adviezen/correcties:
Johannes de Jong, Doarpswurk
B. Kingma, dorpsbelang Kollumerpomp
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