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TOERISTISCHE ONTWIKKELING WETTERWÂLDEN – BÛTEFJILD
Ons natuurgebied, het Bûtefjild, wordt steeds toegankelijker voor fietsers,
wandelaars en recreatievaart. En er valt veel te ontdekken en te beleven.
Zo kan men genieten van een verscheidenheid aan landschapstypen,
plant- en diersoorten. En onderweg komen bezoekers langs mooie
authentieke, verrassende dorpen met een rijke historie, gastvrije B&B’s,
leuke eetgelegenheden en een bloeiend dorpsleven. Kortom een
aangename verrassing voor jong en oud!
De ondernemers uit de omgeving denken actief mee en met elkaar
leveren we een belangrijke bijdrage aan het “op de kaart zetten” van ons
gebied. Daar zijn wij ontzettend trots op.
In deze nieuwsbrief vertelt de projectgroep u graag wat er de afgelopen
tijd allemaal is gerealiseerd en vooral wat er nog op de planning staat.
Burgemeester Klaas Agricola (Dantumadiel)
Wethouder Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel)

BÛTENFJILD OF BÛTEFJILD
Hâlde wy de ‘n’ derbûten of net?
Moet er een “n” in of is het zonder “n”? Er is nog altijd onduidelijkheid over
de schrijfwijze van ons natuurgebied.
Wij vonden het de hoogste tijd om hier helderheid in te krijgen en we
hebben dit - in samenwerking met de Fryske Akademy – verder uitgezocht.
Toen het “Buitengebied” van Dantumadiel werd betiteld als “Bûtengebiet” is
de “tussen-n” in de naamgeving geslopen. Echter, historisch gezien wordt
het Bûtefjild geschreven zonder “n”. Tevens is in 2009 door het college van
B&W de naam Bûtefjild vastgesteld, zonder de “tussen-n”.
En er is nóg een reden aan te wijzen waarom de “n” er niet in moet. Wij –
als Friezen - spreken een zogenaamde “tussen-n” niet uit. Zo zeggen we
‘einekoer’ en niet ‘einenkoer’. Het komt steeds vaker voor dat “onder druk
van de Nederlandse taal” de “tussen-n” wel wordt geschreven, maar niet
wordt uitgesproken. Oftewel, ook al zal de “tussen-n” geschreven worden,
zo zal deze niet snel worden uitgesproken.
De juiste benaming is dus: Bûtefjild.

TERUGBLIK ÉN VOORUITBLIK!
Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? We blikken graag samen met u terug op 2020.
Ook kijken we vooruit: wat staat er voor 2021 op de planning? We werken aan 4 sleutelprojecten:

1. Verhaal van Wetterwâlden-Bûtefjild
In het voorjaar van 2020 hebben we diverse werksessies
gehouden met ondernemers. Zo hebben we samen inzicht
gekregen in doelgroepen en kansen voor het Bûtefjild. Tijdens deze sessies bleek ook dat de ondernemers behoefte
hebben aan een nieuwe inspiratiekaart met routes, mooie
plekken en tips.
Hier zijn we mee aan de slag gegaan! We hebben ondernemers om input gevraagd, maar ook partijen als Marrekrite en it Fryske Gea. De nieuwe kaart is voor het toeristisch
seizoen van 2021 klaar.
Wil je zelf ook kaarten ontvangen om te verspreiden onder
recreanten? Stuur dan een email naar Jessica Speelman:
j.speelman@dantumadiel.frl.

3. Elektrisch (er)varen
We zetten in op het stimuleren van het elektrisch varen in
het gebied. Als de markt er klaar voor is, hebben we de
ambitie om het electric only gebied in het Bûtefjild uit te
breiden. Het bestaande electric only gedeelte, tussen de
beide sluizen, blijft bestaan.

2. Aanlegsteigers en Skûltsjes
Er komen vijf aanlegsteigers, deze zijn zowel geschikt voor
kleine boten als voor kano’s. De locaties zijn in overleg met
de omgeving en de terreinbeheerders vastgesteld. De steigers komen op centrale plekken in het gebied, zoals vlakbij
een bezienswaardigheid en vlakbij wandel- en fietsroutes.
De eerste twee steigers worden in het voorjaar van 2021
gerealiseerd.
Er komen drie skûltsjes: aantrekkelijk ingerichte plekken
voor recreanten, waar ze het Bûtefjild kunnen beleven.
Deze komen langs de vaarroute, bij het Klaassluske (vlakbij Ryptsjerk), bij het Koekoekspaad (bij de uitkijkbult over
Sippen Finnen) en bij het Land van Harm en Okje (eilandje
ten noorden van Feanwalden). De architect is Nynke Rixt
Jukema. Zij vertelt je hier in deze nieuwsbrief zelf meer
over.

4. Wegwijs in het gebied
Voor de recreatievaarder is goede bewegwijzering van
groot belang. Daarom stelden we afgelopen jaar een
‘bewegwijzeringplan’ op, samen met de terreinbeheerders,
Stichting Wetterwâlden en een aantal ondernemers. Dit
plan is klaar en in het voorjaar van 2021 worden de borden
geplaatst.
Wegwijs in het gebied gaat niet alleen over het vinden van
de weg, maar ook over het vertellen van de verhalen van
het gebied. Hiervoor worden informatieborden geplaatst bij
de skûltsjes. Met leuke en interessante wetenswaardigheden op het gebied van cultuur, historie en natuur.

DRIE ‘SKÛLTSJES’ VAN BETEKENIS - NYNKE RIXT JUKEMA (ARCHITECT)
“Het Bûtefjild was voor mij een totaal onbekend terrein. Totdat
ik in 2010 de opdracht kreeg om een ‘stekje’ (een bankje) te
ontwerpen in het gebied wat ‘Oer de Wiel’ wordt genoemd.
Ik ben gaan wandelen, ben in gesprek gekomen en heb het
openluchtmuseum De Sukerei bezocht. Daar kreeg ik een
bijzondere rondleiding van een vrijwilliger. Zij legde me heel
mooi uit wat voor een bijzondere omgeving dit is.
Zo vertelde ze mij dat de plaggenhutten of spitketen in één
dag werden gemaakt. Eerst werd er een gat gegraven. De
modder en graszoden (plaggen) werden op de rand gelegd.
Wanneer een jongen en een meisje gingen trouwen, dan
moesten ze naar het gemeentehuis lopen. Als ze terugkwamen, hadden de familie en de buren de spitkeet vaak al af.
Een bijzonder verhaal op een bijzondere plek. Een gegeven
waar ik als architect wel wat mee kon.

En nu, tien jaar later, mag ik drie andere plekken vormgeven,
langs wandel- en fietspaden in het Bûtefjild. En wederom na
vele gesprekken met omwonenden en betrokkenen, ben ik erachter gekomen dat zowel op It Klaasslúske, It Koekoekspaed
als it lân fan Harm en Okje een bijzonder cultuurhistorisch
verhaal ligt te wachten om vormgegeven te mogen worden.
Op iedere plek komt een ‘skûltsje’: een bank, een rustpunt,
een schuilplaats die de omgeving een nieuwe betekenis en
belevingsdimensie geeft.”
Nynke Rixt Jukema
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Het bankje wat ik toen ontworpen heb staat er nog steeds.
Eigenlijk zijn het twee bankjes, die naar elkaar toe gericht
zijn. Het bankje nodigt voorbijgangers als het ware uit om er
te gaan zitten én om met elkaar in gesprek te gaan. En door
de hoge rugleuning, biedt het ook beschutting voor de wind.
Ondanks het feit dat het geen dak heeft kun je er wel schuilen wat in het Fries skûlje wordt genoemd. Hier is het woord
’skûltsjes’ van afgeleid.

De voortgang van het project is te volgen via Facebook.
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Jessica Speelman (j.speelman@dantumadiel.frl).
De toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden – Bûtefjild is een project van de gemeenten Dantumadiel en
Tytsjerksteradiel in samenwerking met de Stichting Wetterwâlden. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de provincie Fryslân.

