
10 jaar Wetterwâlden  
Bûtenfjild

Drie enthousiaste inwoners van Feanwalden
presenteerden zich in de zomer van 2011 bij
Dantumadiel en Tytsjerksteradiel met een - voor 
die tijd - ambitieus plan om de recreatieve kracht 
van het Bûtenfjild beter te benutten. Onder de 
naam Wetterwâlden Bûtenfjild hadden ze met 
een tiental verenigingen van Dorpsbelangen een 
netwerkplatform opgericht.  
 
Door van onderop de belangen van inwoners op 
een lijn te brengen met natuurbelangen, het  
milieu, de landbouw en de ondernemers wilden 
ze hun doel bereiken. De gedachte erachter was, 
dat overheden en instanties uitstekend in staat 
zijn om projecten te realiseren van beton, asfalt, 
zand en stenen; maar dat een gebied als het  
Bûtefjild pas geslaagd is, als inwoners en bedrij-
ven het omarmen met excursies, wandeltochten 
of fiets- en botenverhuur of een verblijfsarrange-
ment.  

Dit vereist inbreng, creatieve ideeën en partici-
patie van burgers en gebruikers. De initiatief-
nemers Oege Hiddema, Sybren Ytsma en Sigrid 
Keimpema presenteerden zich met de afgebeelde 
handgetekende flipoverschets bij de gemeenten, 
Wetterskip, Fryslân, Fryske Gea, Marrekrite,  
recreatieondernemers, Staatsbosbeheer, musea, 
provincie, ingenieurs- en ecologische advies-
bureaus, de toenmalige VVV, ingenieursbureaus, 
universiteiten, MBO’s en financiële instellingen en 
aannemers.  
 
Nu, tien jaar later, is Wetterwâlden Bûtenfjild 
uitgegroeid tot een stichting die een uitgebreid 
adviesnetwerk onderhoudt op het gebied van 
recreatie en toerisme. De focus ligt onveranderd 
op het verbinden van de belangen van burgers, 
ondernemers en gebruikers zodat een gezonde 
balans ontstaat tussen cultuurhistorie, natuur en 
de gebruikers. Belangrijke partijen in het gebied 
hebben elkaars meerwaarde weten te ontdekken 
onder het Wetterwalden-motto “Tûk Ferbine”.  
Letterlijk en figuurlijk.
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Jessica Speelman,  
Dantumadiels nieuwe  
coördinator toerisme
 
Jessica Speelman is sinds het najaar van 2020 
coördinator toerisme en recreatie van de  
gemeente Dantumadiel. Zij volgt Grietje Kraak 
op, die bij de gemeente Noardeast-Fryslan haar 
professionele aandacht heeft verlegd naar de 
Waddenkust.  
 
Jessica werkte hiervoor als planner in de logistiek, 
maar is opgegroeid in het recreatiebedrijf van 
haar ouders. 

In de zaken die Wetterwâlden Bûtenfjild betref-
fen werkt Jessica nauw samen met haar even-
knie Tineke Bergsma van de gemeente Tytsjerk-
steradiel.



Bûtenfjild wordt Bûtefjild

Moet er een “n” in de naam van ons gebied of 
spellen we het zonder “n”? Er was nog altijd
onduidelijkheid over de schrijfwijze van ons  
natuurgebied. De gemeenten Tytsjerksteradiel en
Dantumadiel vonden het de hoogste tijd om hier 
helderheid in te brengen en 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”. De 
juiste benaming is dus: Bûtefjild.  
 
Hier sluit onze Stichting zich in haar publiciteit
graag bij aan. Probleem is echter dat onze  
stichting officieel geregistreerd staat mét een ‘n’.  
Statutenwijziging kost honderden euro’s en die 
uitgave lijkt ons bestuur op dit moment niet  
verstandig. Ons logo blijft dus nog enige tijd  
onveranderd. 

Verbeteringen in de  
Bûtefjildroute

Aanlegsteigers en skûltsjes

Er is vanaf het seizoen 2022 sprake van vijf aan-
legsteigers in de Bûtefjildroute. 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 bij kruisingen met 
wandel- en fietsroutes. De eerste twee steigers 
zijn in het voorjaar van 2021 al gerealiseerd.  
 
Er komen langs de route drie skûltsjes: aantrekke-
lijk ingerichte plekken voor recreanten om het 
Bûtefjild vanaf de wal te kunnen beleven. Deze 
skûltsjes liggen (of worden aangelegd) bij het 
Klaas’ slúske (tussen Ryptsjerk en Hurdegaryp), bij 
het Koekoekspaad (bij de uitkijkheuvel over 
Sippenfennen) en bij het Land van Harm en Okje 
(eilandje ten noorden van Feanwalden).  

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 ieder skûltsje. 
Met leuke en interessante wetenswaardigheden 
op het gebied van cultuur, historie en natuur. De 
architect van de skûltsjes is Nynke Rixt Jukema. Zij 
licht hieronder haar ontwerpen toe.

“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 dat 
‘Oer de Wiel’ wordt genoemd. Ik ben gaan wandelen, 
ben in gesprek gekomen en heb het openlucht- 
museum De Sûkerei 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) wer-
den op de rand gelegd. Wanneer een jongen en een 
meisje gingen trouwen, dan moesten ze naar het 
gemeentehuis lopen. Als ze terug kwamen, hadden 
de familie en de buren de spitkeet vaak al af. Een bij-
zonder verhaal op een bijzondere plek. Een gegeven 
waar ik als architect wel wat mee kon. 

Het bankje dat ik toen ontworpen heb, staat er 
nog steeds. Eigenlijk zijn het twee bankjes, die naar 
elkaar toe gericht zijn. Het bankje nodigt voorbij-
gangers 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. 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 Klaas’ slúske, 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,” aldus 
Nynke Rixt Jukema.

Beter wegwijs op de Bûtefjildroute

Voor de recreatievaarder, zeker voor degenen die 
voor het eerst een fluisterboot huren, is goede
bewegwijzering van groot belang. Daarom 
stelden de gemeenten afgelopen jaar een  
‘bewegwijzeringplan’ op, samen met de terrein-
beheerders, Stichting Wetterwâlden en een aantal 
ondernemers.  

In het voorjaar van 2021 zijn de borden geplaatst. 
Aan de hand van ervaringen van het afgelopen 
seizoen met betrekking tot zicht verstorende 
rietkragen krijgen sommige borden een andere 
plek.

Het Land van Harm & Okje

In het najaar van 2021 legt de gemeente de laat-
ste hand aan het Land van Harm en Okje. Dit  
‘eilandje’, dat ten noorden van recreatieboerderij 
De Omleiding is gesitueerd, herbergt vanaf  
seizoen 2022 het derde ‘skûltsje’ langs de  
Bûtefjildroute.
 
Dit derde skûltsje krijgt, net als bij Klaas’ slúske en 
de Wâlsterslús, de vorm van een ronde bank in
cortenstaal. Het wordt geplaatst in de betonnen 
cirkel rechts van het midden op de foto.
Helemaal op de voorgrond, voor het riet, is nog 
een stukje Falomsterfeart te zien. Het eilandje 
wordt (links onderaan, waar het paadje naar de 
hoge brug ligt) bereikbaar met een houten loop-
constructie onder de brug.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts van het gemaalhuisje zijn betonnen paden
gegoten waarlangs een beleefroute wordt 
opgezet die bezoekers laat kennismaken met de 
rijke fauna van het gebied. 

Het Land van Harm & Okje is gesitueerd op een 
strategisch punt halverwege de Bûtefjildroute. Op
deze plek komen meerdere wandel- en fietsroutes 
samen. Hier wordt ook de jongste geschiedenis 
van het droogmalen en vervenen van het Bûtefjild 
zichtbaar gemaakt door de aanwezigheid van een 
voormalig gemaalhuisje en de restanten van een 
schutsluis.  
 
Feanwâlden voorlopig geen haventje
 
De terugkeer van een haven in het centrum van 
Feanwâlden lijkt verder weg dan ooit. Het passan-
tenhaventje was geprojecteerd voor het nieuwe 
Doarpshûs MynSkip. Nadat in november 2019 de
gemeente Dantumadiel haar subsidie voor het 
doarpshûs weigerde uit te keren wegens geld- 
gebrek, zijn ook de havenplannen in een archief-
kast terechtgekomen.

Feestelijk openingsweekend gemaal  
Ryptsjerk en oplevering geëlektrificeerde 
sluizen

Op 17 oktober 2021 heeft gedeputeerde Avina 
Fokkens het nieuwe gemaal bij Klaas’slúske (tus-
sen Hurdegaryp en Ryptsjerk) geopend. Het nieu-
we gemaal ligt op de plek waar het veelgebruikte 
fietspad tussen Hurdegaryp en Trynwâlden de 
Bûtefjildroute kruist. Tegelijk met de bouw van 
het gemaal is de directe omgeving landschap-
pelijk ingepast in een recreatief verblijfgebiedje, 



waar een ronde zitbank (het eerste skûltsje) van 
architect Nynke Rixt Jukema uitnodigt tot een 
rustmoment. De fietsverbinding met De Hollen is
blijven bestaan.  

Tijdwinst door elektrificatie van  
Wâlsterslûs en Klaas’ Slúske 

Sinds de opening van de Bûtefjildroute in 2017 
kampte de nieuwe vaarroute met aanloopproble-
men in de vorm van dichtgroeiende vaarten en 
moeizaam te bedienen sluizen. Vooral het pomp-
mechanisme, dat met de hand werd bediend, 
draaide zwaar, zelfs na enkele aanpassingen door 
de aannemer.

Afgelopen jaar hebben Provinsje Fryslân en de  
gemeenten zich het meermalen door Wetter-
wâlden aangekaarte probleem aangetrokken en 
geïnvesteerd in een elektrisch bedienbaar pomp-
mechanisme. De handbediening is vervallen en 
het vullen en leegpompen van het bassin leidt tot 
een aanzienlijke tijdwinst op de vaarroute.  

De sluisdeuren moeten nog steeds met de hand 
worden bediend, maar dit mag geen probleem 
worden genoemd omdat ze licht draaibaar zijn.  

 

Het feit dat gebruikers kunnen zien wat ze doen
heeft voor veel pleziervaarders ook een zekere 
educatieve- en attractiewaarde.

Claarcamplocatie aangewezen 
als Cultureel erfgoed
 
Het voormalige klooster Claarcamp bij Rinsuma-
geast wordt aangewezen als rijksmonument. De
eigenaren van het monument krijgen bovendien 
het allereerste rijksmonumentenpaspoort van 
Nederland. 

Met zo’n paspoort krijgen de eigenaren informa-
tie over hun monument. Er staat ook in hoe ze 
het best met het monument om kunnen gaan: 
wat kan wel en wat niet? Die paspoorten zijn een 
nieuw initiatief van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed.

Foto: Omrop Fryslân

Van het ooit invloedrijke klooster zijn nu alleen de
bodemcontouren te zien. Van de oude terp is  
niets meer te zien. In de bodem liggen nog wel 
belangrijke resten van Claercamp. Daar moet 
zuinig mee worden omgegaan, vindt de Rijks-
dienst. Daarom wordt het terrein nu beschermd.  
 



Fietspad van Hurdegaryp naar 
Klaas’ Slúske

Sinds ruim een jaar heeft Hurdegaryp een  
vrijliggend fietspad naar Trynwalden. Het is 
aangelegd in het kader van de Sintrale As en 
maakt het mogelijk om, onder de Sintrale As door, 
in een keer naar Klaasslúske te fietsen en vervol-
gens naar De Hollen. Het is, naast de fietstunnel
ter hoogte van tuincentrum Florahoek, de
tweede fietsverbinding van Hurdegaryp naar het 
Bûtefjild.

Nieuwe faunapassage bij  
Gytsjerk is ook geschikt voor
kano’s

Bij de aanleg van de Sintrale As is afgesproken dat 
in de provinciale weg N361 ter hoogte van  
Gytsjerk een faunapassage wordt aangelegd. In-
middels is gestart met de bouw van de faunapas-
sage en de reconstructie van de kruising.  
 
De N361 is nu een forse barrière voor diverse dier-
soorten. Voor sommige dieren is deze weg zelfs 
een onneembare barrière. Door de bouw van de 
faunapassage ontstaat er een verbinding voor  
dieren tussen de natuurgebieden de Grutte  
Wielen en de Bouwepet.  

De faunapassage bestaat uit een brug in de 
provinciale weg met een droge en natte onder-
doorgang. Hierdoor kunnen zowel land- als water-
gebonden dieren de weg eenvoudig passeren. De 
watergang is straks voldoende diep voor vispas-
sage.  
 
De natte onderdoorgang is ook geschikt voor 
kanoërs. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan 
een wens van kanogebruikers. 
 
 

Ter hoogte van de faunapassage wordt de snel-
heidslimiet voor het verkeer verlegd naar 6o km/u 
over een lengte van een paar honderd meter.

Wandelroute van Gytsjerk naar 
Harm & Okje en Swarte Broek

It Fryskje Gea heeft een wandelroute uitgegeven, 
die het mogelijk maakt om deels langs onver-
harde paden een wandeling te maken door de 
Bouwepet, Ottema Wiersma-reservaat en Sippen-
fennen naar Oer de Wiel, Feanwâldsterwal of 
Swarte Broek. De route voert langs uitkijkpunten, 
het geologisch monument, twee skûltsjes en 
langs de horecabedrijven De Omleiding en 
DûkeLûk.

Ottemawei krijgt grotere 
faunapassage en lagere  
snelheid

Tussen Hurdegaryp en Readtsjerk zijn werkzaam-
heden gestart om een grotere faunapassage aan 
te leggen onder de Ottemawei. De bestaande 
passage vormt met name voor zoogdieren een 
barrière. De zoogdieren kunnen zich daarom 
moeilijk verplaatsen tussen de natuurgebieden de 
Bouwepet en het Ottema Wiersmareservaat. In de 
nieuwe faunapassage komen looprichels voor de 
dieren te liggen, bovendien kan de passage ook 
gebruikt worden door kanovaarders.



Ter hoogte van de passage wordt de snelheid op 
de weg verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. 
Op termijn wil de gemeente Tytsjerksteradiel de 
snelheid op de weg in zijn geheel naar 60 kilo-
meter per uur.

Rinsumageast en Aldtsjerk  
willen vaarverbinding met 
Eeltsjemar

Begin 2021 is vanuit de Dorpsbelangen van  
Aldtsjerk en Rinsumageast de ‘Stichting Noorde-
lijke Woudroute’ opgericht. Het primaire doel van 
deze stichting is het herstel van de historische 
vaarroute tussen Leeuwarden en Dokkum en het 
hiermee verbeteren van de leefbaarheid in het 
gebied en de tussenliggende dorpen Aldtsjerk en 
Rinsumageast.  
 
Hierbij ontstaat een kans om het grootste meer in
deze regio, het Eeltsjemar, te verbinden met  
bevaarbaar water. De nieuwe stichting bepleit ook 
een nieuw korter (snel)fietspad tussen Dokkum 
en Leeuwarden.  
 
De activiteiten van de nieuwe stichting sluiten
naadloos aan op de ambities van Wetterwâlden, 
dat al sinds 2011 heeft geijverd voor een vaar-
verbinding van de Bûtefjildroute met het Eeltsje-
mar en het revitaliseren van de Wâldfeart naar 
Dokkum.  
 
Uitgebreide pogingen van Wetterwâlden en 
Rinsumageast om op deze manier interessante 
vaarlussen te creëren zijn een paar jaar geleden 
vastgelopen. Nu twee dorpen samenwerken heeft 
ook de gemeente Dantumadiel de stichting een 
duw in de rug gegeven. Door het verstrekken van 
een subsidie voor het opstellen van een project-
plan lijkt de tijd rijp voor het uitwerken van de 
integrale visie op het gebied, zoals deze enkele 
jaren geleden is gevisualiseerd op bovenstaande 
kaart uit 2017.

Ter gelegenheid van de opening van het gemaal 
bij Klaas’slúske en de upgrade van de sluizen op 
15 oktober heeft de voorzitter van Wetterwâlden 
opnieuw de aandacht gevestigd op het recrea-
tieve belang van een vaarverbinding tussen de 
Bûtenfjjildroute en het Eeltsjemar.

Toeristisch opstappunt, fiets-
verhuur en horeca Feanwâlden

In de afgelopen maanden is bij het nieuwe trans-
ferium van Feanwalden een Toeristisch Opstap-
punt (TOP) gerealiseerd. In het voormalige  
stationsgebouw is een eigentijdse vorm van  
daghoreca gestart onder de naam De Ferbining.  

Op het stationsplein is een informatiezuil in-
gericht. Binnenkort wordt op deze locatie ook een 
fietsenwinkel met fietsverhuur geopend.
 
Op het transferium geven per uur twee stop- 
treinen en twee sneltreinen aansluiting op een 
viertal busverbindingen, waaronder een snelbus 
tussen Drachten en Dokkum. 



Het ontwerpbureau Karres & Brands tekende voor 
de wijde omgeving van het station een waterrijk 
Spoarpark.

Bestuurszaken
 
In verband met Covid-19 is er de afgelopen 
anderhalf jaar niet meer fysiek vergaderd met de 
verenigingen van Dorpsbelangen. Zowel aan de 
kant van de Dorpsbelangen-organisaties als aan 
de kant van Wetterwâlden is achter de schermen 
wel doorgewerkt aan projecten en ideeën,  
getuige het artikel over Rinsumageast en  
Aldtsjerk.

Zodra de coronabeperkingen een gezamenlijke 
bijeenkomst met alle dertien dorpsbelangen 
niet meer in de weg staan, wordt de draad weer 
opgepakt en worden lijnen uitgezet naar de  
koers die Wetterwâlden Bûtenfjild gaat varen in 
het tweede decennium van haar bestaan.


