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Wandelroutes
De wandelroute door de Lendevallei is ongeveer 15 km.

De start is bij Hotel Van der Valk, Atalanta 10 in 

Wolvega. Het eerste deel van de route loopt door een 

moerasgebied. Het kan daar drassig zijn, vooral in 

perioden van veel regen. 

Een klein uitstapje naar de Blesbroggeschaans, de 

Driesenpoolder en poldermolen ‘De Gooijer’ is mogelijk 

(zo’n 3 km). Helaas kan hier geen rondje worden gelo-

pen omdat een spoorwegovergang is gesloten. Het be-

tekent heen en terug over hetzelfde pad naar de route.  

Bereikbaarheid
Hotel van der Valk ligt aan de A32, vlakbij de afslag Wol-

vega. Wolvega is ook per openbaar vervoer bereikbaar. 

Van het NS-station naar de start van de wandelroute is 

ongeveer een kwartier lopen. OV-reisinformatie via tel. 

0900-9292 of www.9292.nl 

Honden 
Een deel van de route is niet toegankelijk voor honden. 

Schotse Hooglanders
In het gebied tussen de klaphekken grazen Schotse 

Hooglanders (Lendepoolder).

Wandel-app door natuur -
terreinen It Fryske Gea
Een telefoon meenemen tijdens een wandeling is niet 

alleen veilig, maar ook erg leuk. Via wandelapps zijn 

prachtige wandelroutes beschikbaar. Bijvoorbeeld de 

wandel-app van de Slachtemarathon. Hierin wordt naast 

meer algemene informatie elke maand een nieuwe 

oefenroute door een natuurgebied van It Fryske Gea 

opgenomen. Deze gratis app - mogelijk gemaakt door 

de Stichting Ynnatura - vindt u in de apple store of play 

store.   
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De Lendevallei is met dank aan alle inspanningen 
weer het bijzondere beekdal landschap van 
weleer. Het gevarieerde moerasgebied aan de 
noord- en zuidkant van de Lende beslaat in totaal 
860 hectare. Toen na de kanalisatie van de Lende 
tussen 1922 en 1927 ook dit beekdal mee moest 
in de vaart der volkeren, ontkwamen grote delen 
niet aan de ontginningsdrift. Gelukkig werd niet 
alles in cultuur gebracht. Toenmalig bestuurslid 
Hein Buisman van It Fryske Gea maakte 

zich sterk voor behoud en in 1938 kocht de 
natuurorganisatie het eerste stukje Lendevallei 
aan. In de loop der jaren zijn meerdere stukken 
grond aangekocht en heringericht tot prachtige 
‘poolders’, elk met hun eigen unieke kenmerken. 
Door het herstellen van de oude meanders 
en zorgvuldig beheer is de Lendevallei weer 
getransformeerd tot het van oorsprong glooiende 
beekdallandschap. 

Prachtige ‘poolders’ met unieke kenmerken



6 Helomasluisje
Dit eind achttiende-eeuwse monumentale sluisje is aangelegd 
voor het vervoer van turf. Zo konden de pramen het hoogte-
verschil in het water overbruggen. Het sluisje verkeerde jaren-
lang in zeer slechte staat. Restauratie staat voor het najaar van 
2016 gepland en wordt mede mogelijk gemaakt door onder 
andere de Stichting Ynnatura.    

7 Lendepoolder 
Het is bijna niet voor te stellen, maar deze grote waterplas 
was na de ontginning van het petgatengebied rond 1930 boe-
renland. Voor het agrarisch gebruik werd jaarlijks drie miljoen 
kubieke meter schoon water uit de polder gemalen. Sinds It 
Fryske Gea de polder in 1990 aankocht blijft het water in het 
gebied. 

8 Poldermolen
‘De Gooijer’ is de naam van de monumentale achtkante water-
molen bij de Blessebrug, genoemd naar de vroegere molenaar 
Geert Gooijer. Hij was ook opzichter van It Fryske Gea in de 
Lendevallei. De molen is in 1991 gerestaureerd en als hij in 
werking is te bezichtigen. Onze vrijwilliger molenaars leiden 
u graag rond.  

9 Blesbroggeschaans  
Het verdedigingswerk Blesbroggeschaans is in 1583 aangelegd 
als onderdeel van de Friese waterlinie. De halve sterrenschans 
is een aarden versterking. In 1672 en 1673 belegerde de bis-
schop van Munster - de beruchte ‘Bommen Berend’ - de Friese 
waterlinie, maar de Friezen hielden lang stand. 

1 Beekdallandschap 
De Lendevallei is een oeroud beekdal, ontstaan in de voorlaat-
ste ijstijd (180.000 tot 130.000 jaar geleden). Met recht dus 
een aardkundig monument. Het gebied tussen de kleine buurt-
schap Tronde en Kuinre vormt het glooiende beekdallandschap 
van de rivier de Lende.      

2 Uitkijkpunt Scheltingapoolder 
De uitkijkheuvel biedt een schitterend uitzicht over de wei-
landen en het moerasgebied met watervlakten, veenmosriet-
landen en elzenbroekbosjes. Dit was 120.000 jaar geleden de 
oever van de oer-Lende. Het rivierdal was ooit ruim anderhalve 
kilometer breed. De polder is in 2012 heringericht als natuur-
gebied omdat het een knelpunt vormde voor de waterhuis-
houding van de natuur in de omringende polders. Bij extreme 
regenval dient de Scheltingapoolder voor Wetterskip Fryslân 
als wateropvanggebied.    

3 De polders
Stukje bij beetje zijn delen van het oeroude beekdallandschap 
aangekocht en heringericht. Zo liggen oostelijk van de A32 de 
Lendepoolder, de Helomapoolder, de Scheltingapoolder, de 
Bleekerspoolder en de Sickingapoolder, de Catspoolder, het 
Botkerisservoat en het Oolde Stroomdal en westelijk onder 
andere de Driessenpoolder. Elke polder heeft weer zijn eigen 
kenmerken.   

4 Gevarieerd moerasgebied
Door herinrichting, beheer en een hoger waterpeil is op veel 
plekken het moerasgebied van voor de ontginningsdrift her-
steld. Doordat kwelwater vanuit de bodem door de verschil-
lende dekzandlagen naar boven sijpelt, is het een ideale bio-
toop voor zeldzame planten als holpijp, waterdrieblad en grote 
pimpernel. 

5 Blauwgrasland
De stukjes blauwgrasland die resteren in de Helomapoolder en 
de Driessenpoolder zijn belangrijk voor soorten als Spaanse 
ruiter, moeraskartelblad en sterzegge. 

Spaanse ruiter Gevlekte glanslibel

Helomasluisje

Bruine kiekendief



14 Veenmosrietlanden
In de veenmosrietlanden groeien mooie varens en soms zelfs 
de zonnedauw, een vleesetend plantje. 

15 Vlinders en libellen
Bijzondere planten lokken op hun beurt bijzondere insecten, 
zoals de zilveren maan, een parelmoervlinder, al is die wel zeld-
zaam. De Lendevallei is ook een ideaal leefgebied voor libellen 
als de viervlek, Noordse winterjuffer, gevlekte glanslibel, groe-
ne glazenmaker, bruine korenbout, glassnijder en de vroege 
glazenmaker. 

16 Oude loop van voor 1922
In natte perioden trad de Lende vroeger nogal eens buiten zijn 
oevers. En daar waren de grondeigenaren niet blij mee. Ge-
lukkig zijn door toedoen van It Fryske Gea al een paar oude 
meanders hersteld. Er zijn plannen om in de toekomst meer 
meanders in oude staat te herstellen. 
 
17 Heidehoogte
Op de stuifzanden van de beekdalfl anken waren in vroeger tij-
den grote heidevelden, waarvan nog een paar restanten over 
zijn. Vandaar dat dit gebied Heidehoogte heet. Op deze hogere 
gronden werd gewoond en geboerd. 

10 Vogels
Voor vogels is de Lende met het aangrenzende grote water, het 
moerasgebied, veensmosrietlanden en de plasdraspolders een 
eldorado. Roofvogels als boomvalk, havik, bruine kiekendief, 
sperwer, buizerd en torenvalk zijn er te spotten. Maar ook voor 
zwarte stern, rietzanger, blauwborst, wielewaal, roerdomp, 
winterkoning, tjiftjaf, vink, kneu, grote bonte specht en putter 
is het een heerlijke habitat, evenals voor de fuut en krakeend. 

11 Elzenbroekbossen
Deze bossen zijn ontstaan door het verlanden van de petgaten 
en het droger worden van het gebied. 

12 Otter
De otter werd geherintroduceerd in de Weerribben en heront-
dekte op eigen kracht de Lendevallei als leefgebied. De zoge-
noemde natte as - de verbinding van de Weerribben, de Wielen 
en de Rottige Meenthe en de Lendevallei – is natuurlijk ook een 
prachtig leefgebied voor de otter. 

13 Petgaten
Na de ijstijd steeg de zeespiegel fl ink en gedurende duizenden 
jaren ontstond een dikke veenlaag op de dekzandlagen. In het 
midden van de achttiende eeuw werd in de Lendevallei begon-
nen met turfwinning. Door het graven van petgaten ontston-
den de legakkers. Gelukkig zijn nog niet alle petgaten verland, 
want waardevolle waterplanten als grote boterbloem, Noordse 
zegge, waterviolier en kransvederkruid gedijen hier goed. 

Putter Rietzanger

Otter


