I n fo r m a t i e
De Bouwepet en het Ottema-Wiersmareservaat zijn twee
van de zeven deelgebieden van het Bûtenfjild, een erg fraai
en bijna aaneengesloten moerasgebied met een oppervlakte van ruim 340 hectare. De andere deelgebieden zijn
Sippen-finnen, d’Amelannen, Oer de Wiel, het moerasgebiedje Swarte Broek en de Japmuoiskolk. De westelijke
grens van het Bûtenfjild wordt gevormd door de zandrug
met de dorpen Tytsjerk en Gytsjerk. In het zuiden en
oosten wordt het gebied begrensd door een zandrug met
de dorpen Hurdegaryp, Veenwouden, Broeksterwoude en
Damwoude. Het Bûtenfjild is een belangrijke schakel in de
ecologische hoofdstructuur tussen de Grutte Wielen en het
Lauwersmeergebied.
Wa n d e l ro u t e
De wandeling van ongeveer acht kilometer voert door de
Bouwepet en het noordelijk deel van het Ottema-Wiersmareservaat. In de Bouwepet wordt de route gemarkeerd door
zwerfkeien. In het Ottema-Wiersmareservaat voert een
rondgaande route over de hoger gelegen delen.
Uitkijkpunt
In het Ottema-Wiersmareservaat heeft u vanaf het heechhout een mooi zicht op de Sippen-finnen en Oer de Wiel.
Net buiten onze wandelroute, aan het Koekoekspad (zo’n
800 meter van de Ottemaweg) staat een uitkijkpunt met
een informatiepaneel. Rondom het noordelijk deel van de
Ottema-Wiersmareservaat loopt een gevarieerd wandelpad dat het hele jaar is opengesteld. Aan de zuidkant is het
reservaat te beleven vanaf het fietspad. De Veenwoudsterwal-vaart wordt gebruikt voor kanoën en de pleziervaart.
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Bij het geologisch monument aan de Halligenweg is een
parkeerplaats.
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ning verlaagd.
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gemeente Dantumadeel in een spitkeet.

en later van meerdere kleine boeren. In de crisisjaren en tot na de
Tweede Wereldoorlog is het gebied grotendeels ontgonnen. Dankzij

We laten het heechhout achter ons en vervolgen onze rondgang

de toenmalige eigenaren, de heren Ottema en Wiersma, is een deel
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weigerden aan de ontginning mee te werken. Als dank voor hun

we af en toe begeleid door vogelzang. Niet zo verwonderlijk, want

inspanningen kreeg het reservaat uiteindelijk hun naam. In de jaren

het reservaat is een eldorado voor ‘de gevleugelde vrienden’ en

zestig kwam het Ottema-Wiersmareservaat in bezit van It Fryske

dus ook voor vogelliefhebbers. Zo is het een geliefde plek voor
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bosvogels waarvan meerdere soorten op de Rode Lijst staan en dus
bescherming verdienen omdat ze steeds zeldzamer worden. In het

B i j z o n d e re p l a n t e n e n v l i n d e rs

Ottema-Wiersmareservaat zijn dat onder andere de koekoek, grau-

In dit drassige gebied groeien bijzondere planten zoals het moeras

we vliegenvanger, boomvalk, nachtegaal, spotvogel en wielewaal.

viooltje, blauwe knoop en ronde zonnedauw. Ook reeën, vossen en
verschillende soorten roofvogels voelen zich er thuis. Een bijzon-

M o e ra s - e n w a t e r vo g e l s

dere bewoner was de zilveren maan, een zeldzame vlindersoort.

Terug naar de ingang waar we opnieuw de Ottemaweg oversteken

Halverwege onze rondgang is een heechhout (verhoogd loopbrug-

en terug naar de Bouwepet. We gaan rechtsaf en lopen weer naar

getje). Vanaf deze plaats hebben we prachtig zicht op het eilandje

de parkeerplaats bij het monument. Op de terugweg signaleren

de Sippen-finnen en de 120 hectare grote polder Oer de Wiel.

we een graspieper en twee grauwe ganzen die kwekkend over het
water scheren. Even later wijst Jan Bos op een buizerd die vanaf

Tot 2010 was Oer de Wiel in gebruik als landbouwgrond. Het oor-

grote hoogte naar muizen speurt. De roofvogel hoeft zich overigens

spronkelijke veenlandschap wordt nu in ere hersteld. Dat gebeurt

geen zorgen te maken over zijn menu, want het gebied is rijk aan

door verhoging van het waterpeil. Ondertussen is ook een fraaie

muizen.

wandelroute en een vissteiger aangelegd. Een bijzonder project in
Oer de Wiel is het in turf uitgevoerde bankje of stekje ‘De Spitplaats’

De Bouwepet kent verschillende soorten zoogdieren: twee soorten

van architecte Nynke-Rixt Jukema. De naam verwijst naar de turf-

spitsmuizen, vier soorten knaagdieren (zoals de dwergmuis en de

winning en ‘De spitketen’ die hier vroeger stonden. Een spitkeet is

aardmuis), vos, ree, haas, mol, muskusrat, bruine rat, egel, bunzing,
hermelijn en wezel. Ook amfibieën en reptielen, waaronder de brui-

Spotvogel

ne kikker, groene kikker, rugstreeppad en de kleine watersalamander
zijn er woonachtig. De broedvogelbevolking van de Bouwepet is
sinds 1990 verschoven van een typische weidevogelbevolking naar
een vogelbevolking van vooral water- en moerasvogels.
Eenmaal terug op de plek waar we onze wandeling begonnen,
staan de Exmoorpony’s dromerig en tevreden voor zich uit te staren. Dat kan ook bijna niet anders als dit je thuis is.

