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Informatie
Wandelroutes
De wandelroute door het Noarderleech nabij de bunker
bestaat al een aantal jaren, maar de wandelroute ‘Dob
benpaarden’ is nieuw. Een blijvende herinnering aan de
paarden op de door water omgeven dobbe die werden
gered door amazones. De routes worden aangegeven
door duurzame markeringspaaltjes. Buiten het broedsei
zoen (15 maart – 15 juli) is struinen door het hele gebied
toegestaan.

WANDEL

ROUTE
Paardendobbenroute en
dwars door het Noarderleech

Wandelroute Dobbenpaarden (7 km)
Start achter de zeedijk bij Marrum ter hoogte van het
tempeltje van kunstenaar Ids Willemsma. De met gele
en roodwitte paaltjes gemarkeerde route begint na het
klaphek bij het kunstwerk en het infopaneel. Tijdens het
broedseizoen (15 maart – 15 juli) is de rode route afge
sloten. Wandelaars moeten wel rekening houden met
een oversteek op drie plaatsen via smalle bruggen en met
soms hekwerken met overstapjes.
Parkeren kan nabij het tempeltje, aan het eind van de
Ozingaloane in Marrum.

Wandelroute Noarderleech (4km)
Start bij het Kweldercentrum, Noorderleeg 5a, 9074 TG
Hallum. Daar zijn ook parkeerplaatsen.

Honden
Honden en grazende paarden, koeien en schapen gaan
niet samen. Dus zijn honden niet toegestaan.

Tip
In een natte periode zijn laarzen aan te bevelen. Met een
verrekijker is al het moois nog beter te zien.
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Dwalen door de weidse, boeiende wereld
van het Werelderfgoed Waddenzee
achter de zeedijk

De boeiende wereld op de
grens van land en water
Het unieke kwelderareaal van Noard-Fryslân

herfst. De oorverdovende stilte wordt regelmatig

Bûtendyks strekt zich uit van Zwarte Haan tot de

doorbroken door het oorstrelende geluid van

veerdam bij Holwerd. Van de grofweg 6500 hectare

opvliegende zwermen vogels. Geen wonder dat de

zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden

weidse, boeiende wereld achter de zeedijk behoort

en kwelderwerken heeft It Fryske Gea meer dan

tot het Werelderfgoed Waddenzee.

4200 hectare in bezit en/of beheer. Ongeveer 165
hectare is particulier bezit. De zomerpolders zijn
op basis van natuurbeheer verpacht en van half
mei tot half oktober grazen er koeien, paarden
en schapen. Door de begrazing ontstaat een
gevarieerde vegetatie waarvan ook de broedende
wad-, kust- en weidevogels proﬁteren. Jaarlijks
rusten en foerageren er een miljoen vogels. Het
is een eldorado voor ﬂora en fauna en elk seizoen
heeft zijn eigen bekoring. Het hele jaar zorgen
planten voor kleur, van het groen in het voorjaar
tot het uitbundige kleurenpalet in nazomer en
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Wandelroute Paardendobben
In de stormnacht van 31 oktober 2006 overstroomde NoardFryslân Bûtendyks. De 150 paarden die er graasden werden
ingesloten door het water en zochten hun heil op de rand
van de Ozingadobbe. Opgepakt en onderkoeld. Meerdere
reddingspogingen strandden totdat een amazone uit een nabij dorp bedacht om de leider te halsteren en mee te nemen
waardoor de kudde zou volgen. Zo gingen zes amazones op
3 november het water in. Halsteren bleek niet eens nodig, de
kudde volgde vanzelf. De beelden gingen de hele wereld over.
Twaalf jaar later maakt een wandelroute het mogelijk dit bijzondere verhaal te beleven.

Drinkwatertoren
Vroeger werd het zoete water uit de dobbe gepompt en opgeslagen in de watertoren. Later werd een waterleiding aangelegd naar dit waterreservoir. Inmiddels wordt het leidingwater rechtstreeks naar de drinkbakken gevoerd.

6 Inlaag
Voor het ophogen van de kade is grond afgegraven en een zogenoemde ‘laagte’ gecreëerd die zich in herfst en winter vult
met regenwater. Wanneer het regenwater in het voorjaar
verdampt, ontstaan slikrandjes waar weide- en kustvogels
wormpjes.

1 Tempeltje
In 1993 waren de Friese zeedijken op Deltahoogte. Ter afsluiting van het project is een monument geplaatst op de zeedijk
bij Marrum. Het ‘tempeltje’ is gemaakt door kunstenaar Ids
Willemsma.

2 Kunstwerk
Start route. Het monument van Machiel Braaksma symboliseert met de afdrukken van paardenhoeven in het beton het
redden van de paarden.

3 Ozingadobbe
Op de rand van deze dobbe stonden de paarden opgepakt te
wachten op hulp. Gelukkig kregen ze wel hooi en water totdat
ze door de amazones werden gered. In het water is een fotokunstwerk geplaatst als herinneringsmonument aan de reddingsactie.

4 Voetgangersbrug
Voor een oversteek over de uitwateringsslenk De Ryd en
nog twee watergangen zijn voetgangersbruggen met vossenkerend hekwerk geplaatst.

7 Proefverkweldering
Om kennis en ervaring op te doen zomerpolders te ‘ontpolderen’ tot kwelder zijn in 2000/2001 langs een hele strook
proefkwelders gerealiseerd. Met deze proefverkweldering
heeft It Fryske Gea zeer waardevolle ervaring opgedaan door
langjarige monitoring van opslibbing, vegetatie-ontwikkeling
en onderzoek naar broed- en trekvogels.

8 Oosterdobbe en schuilhok
Dit hok werd vroeger gebruikt voor het materieel voor landbewerking. Tegenwoordig is het een slechtweerschuilplaats voor
wandelaar s en inventar isatievr ijwilliger s. Boer enzwaluwen
vinden er nestgelegenheid.

9 Oude sluisje
Het oude sluisje over de afwateringslenk dateert waarschijnlijk uit 1919. Het fungeert als afwateringssluis voor de zomerpolder en keert via kleppen het zoute zeewater buiten de
polder. Vanuit cultuurhistorische waarde wordt samen met
Vogelbescherming Nederland gewerkt aan restauratie. De

5 Alde dobbe

10 Vangkooi

De paarden zijn voor de stormnacht eerst op deze hoge dobbe gebracht waar ze een relatief veilige overnachtingsplek
hadden. Op onverklaarbare wijze zijn ze tijdens de stormnacht toch naar de lagere Ozingadobbe vertrokken.

De pachter kan in deze vangkooi het vee bijeen drijven voor
het veilig terugkeren naar de vaste wal aan het eind van het
seizoen.

Onderstel windmolen
Het bovenstel van deze oude Amerikaanse windmolen is
verdwenen, maar het onderstel is een baken op de dobbe.

Kluut / klút

Wandelroute Noarderleech
Deze wandelroute bestaat al geruime tijd, maar is onlangs wel
iets gewijzigd en verlegd. Maar zeker de moeite van een wan
deling waard.

1 Kweldercentrum
In het onbemande kweldercentrum is voor jong en oud alle in
formatie te vinden over de historie en de waarden en nut van
dit unieke kwelderareaal. De slogan luidt niet voor niets: Eerst
even binnen kijken om buiten meer te zien.

2 Start wandelroute
3 Kijkscherm
Voor een mooi overzicht over de nieuwe uitwateringsslenk
achter gemaal De Heining is op een verhoging een kijkscherm
geplaatst.

4 Bunker
Deze oefenbunker is een restant uit de Tweede Wereldoorlog.
Vanuit de bunker zijn er in voor en najaar scholenprogram
ma’s. Onder leiding van vrijwilligers gaan leerlingen in het
uitgestrekte gebied op excursie. Binnen kijken kan niet, boven
genieten van het boeiende uitzicht wel.

5 Westerdobbe
Tijdens hoog water is dit een uitwijkplaats voor vee. Regenwa
ter wordt in de dobbe opgevangen zodat het vee beschikt over
drinkwater.

Slechtvalk / Noardske Falk

Meer weetjes
Diversiteit
De diversiteit aan planten van zomerpolders en kwelder is on
misbaar voor ﬂora en fauna. Veel soorten zijn afhankelijk van
elkaar. Zo eten insectenlarven uitsluitend kwelderplanten.
Jagen roofvogels op muizen en stofzuigen vleermuizen in de
avondschemer de lucht schoon. Zelfs voor vissen is het water
tussen zoet en zout van groot belang.

Vogelparadijs
Elk jaargetijde kent het gebied zijn eigen vogelsoorten. In het
voorjaar is het een ideaal broedgebied voor weide en kustvo
gels. Vooral kluut, noordse stern en kokmeeuw bouwen er hun
nest. In voor en najaar brengen duizenden trekvogels hier
hun vetreserves weer op peil, zoals de tienduizenden brand
ganzen. De veldleeuwerik voelt zich hier zomers goed thuis.
Steltlopers als kluut, goudplevier, rosse grutto, wulpen en bon
te strandlopers struinen het slik en polders af. Roofvogels als
torenvalken, buizerds, slechtvalken, smellekens, kiekendieven
en soms zelfs de zeearend zijn te spotten.

Kwelders vol kleur
Zomerpolders en de zilte kwelders hebben elk hun eigen ve
getatie, zoals zilverschoon, zeealsem, zeekraal, groene strand
kweek, zeeaster, gerande schijnspurrie, spiesmelde, zeeweeg
bree, melkkruid, aardbeiklaver en zwenkgras. Ook zeldzame
Rode Lijst soorten zoals Engels lepelblad, zeegerst en dui
zendguldenkruid zijn er te vinden.

Melkkruid / molkkrûd

