
De afgelopen jaren werkten gemeenten Dantumadiel en Tytsjerkeradiel hard aan het Bûtefjild. Met als doel om het  
gebied nóg aantrekkelijker te maken voor waterrecreanten, fietsers en wandelaars. En dat is gelukt. In een prettige  
samenwerking met de provincie Fryslân, It Fryske Gea, recreatieschap Marrekrite, Stichting Wetterwâlden en  
Staatsbosbeheer bereikten we veel mooie dingen.

We startten met de aanleg van een electric-only route door het gebied. Daarna werd de bediening van de sluizen elektrisch gemaakt 
en kwamen er nieuwe steigers en bewegwijzering in het gebied. De inspiratiekaart, met daarop alle ondernemers, fietsroutes en 
wandelroutes, werd vernieuwd en opnieuw uitgegeven. Tot slot volgde de kers op de taart: de skûltsjes. We zijn erg trots op de 
nieuwe verblijfplekjes in het gebied. Inmiddels zijn alle werkzaamheden in het gebied afgerond. 

In deze laatste nieuwsbrief lees je meer over de beleefmiddag in oktober en over hoe de skûltsjes feestelijk werden geopend in 
december. Daarmee zit dit samenwerkingsproject er op. We willen iedereen die bijgedragen heeft aan dit project hartelijk bedanken. 
Dit betekent niet dat het gebied nu stil staat: integendeel! Het Bûtefjild ligt klaar voor verdere toeristische ontwikkeling.  

HET BÛTEFJILD NOG AANTREKKELIJKER GEWORDEN VOOR TOERISTEN EN RECREANTEN
Neem een kijkje in deze mooie omgeving!

OPENING VAN DE SKÛLTSJES

De laatste nieuwsbrief - april 2022

Even uitrusten tijdens een bezoek aan natuurgebied Bûtefjild? 
Het kan sinds december op drie bijzondere plekken in het gebied, 
namelijk bij het Koekoekspaad, het land van Harm en Okje en 
het Klaasslûske. Hier hebben de gemeenten Dantumadiel en 
Tytsjerksteradiel een ‘skûltsje’ geplaatst: een plek waar je even kunt 
zitten en van het gebied kunt genieten. Op 17 december werden 
deze officieel geopend door burgemeester Agricola van gemeente 
Dantumadiel en wethouder Gelbrig Hoekstra van gemeente 
Tytsjerksteradiel.

Skûltsjes om uit te rusten
De basis van elk skûltsje is een grote ronde bank waar je even 
kunt uitrusten. De banken zijn bedoeld voor wandelaars, fietsers 
of waterrecreanten die een bezoek brengen aan het Bûtefjild. Om 
uit te rusten, te genieten van de omgeving of onderweg iets te eten 
en te drinken. De skûltsjes werden ontworpen door architect Nynke 
Rixt Jukema. ‘Skûltsje’ is het Friese woord voor schuilplek. Naast 
elk skûltsje legde recreatieschap Marrekrite een steiger aan voor 
bootjes en kano’s.

Meer leren over het gebied
De skûltsjes zijn meer dan alleen plekken om uit te rusten: er zijn 
ook informatiepanelen die het verhaal van het gebied vertellen. De 
informatie sluit aan bij wat je in het gebied om je heen ziet. 

Zo leren volwassenen én kinderen over de geschiedenis 
en de planten en dieren die in het Bûtefjild leven. 

Uitkijktoren
De plek waar de feestelijke opening plaatsvond bij het 
Koekoekspaad, is extra bijzonder. In samenwerking 
met It Fryske Gea werd hier een bank mét uitkijktoren 
geplaatst. Het uitkijkpunt geeft uitzicht over het 
natuurgebied Sippen-Finnen en het Ottema-Wiersma 
Reservaat. It Fryske Gea groef de grond rondom de 
uitkijktoren uit. De waterplas die hieruit is ontstaan, biedt 
plek voor nieuwe waterplanten, vogels en insecten. 



TERUGBLIK: BÛTEFJILD BELEEFMIDDAG
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T 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 is mede mogelijk gemaakt door provincie 
Fryslân.C
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In een elektrische sloep, een kano of op een SUP verkenden inwoners van Fryslân in oktober het Bûtefjild. Gedeputeerde 
Avine Fokkens, burgemeester Klaas Agricola en wethouder Tytsy Willemsma gingen de inwoners voor, tijdens een 
beleeftocht door het natuurgebied.

De middag was een succes: veel mensen maakten dankbaar gebruik van het aanbod aan kano’s, SUP’s en bootjes. 
Wethouder Tytsy Willemsma: “Het Bûtefjild is een uniek natuurgebied, met kleine beschutte wateren, rietkragen en 
verrassende plekjes. Naast dat je hier prachtig kunt varen, is het ook heerlijk om te wandelen of te fietsen door het 
gebied.”

De nieuwe steigers liggen klaar voor gebruik. De bewegwijzering in het water zorgt ervoor dat je 
precies weet waar je vaart. 
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