
wendy
Vanuit mijn werk als communicatieadviseur 
voor de agrarische natuurvereniging Noardlike 
Fryske Wâlden, ken ik het Streekpad Noardlike 
Fryske Wâlden. Deze 165 kilometer lange route 
leidt je van de gebaande paden af, door het 
smûke coulisselandschap, over zandpaden en 
langs boerderijen. Een prachtige route met 
diverse rustpunten onderweg, waaronder  
die van Harmke. 

harmke
“Het Streekpad is een prachtig 
initiatief ja! Maar er zijn nog veel meer 
wandelpaden die door Oudega gaan. Ken 
je het Fokke Wytskepaad, Jan Binnespaad, 
Goudtsjepaad, Jonkersleantsje, Wietske 
Hattumspaad en het Dichterspaad? 
Dat laatste is een prachtige route met 
gedichten van onbekende Friezen. Maar 
de historische route is ook een aanrader. 
Oudega heeft namelijk een rijk verleden en 
dat is terug te zien aan de kerk en het oude 
gerechtsgebouw aan de Buorren. Zowel 
het Dichterspaad als de historische route 
starten bij de haven van Oudega, Op ‘e Wal.”  

wendy
“Zeker genoeg wandelmogelijkheden hier! 
En dat Friesland naast open merengebieden 
ook zo’n knusse kant heeft, verraste mij 
dus. Ik ben daarom blij met mijn baan bij 
de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die 
met haar leden, boeren en particulieren 
zorgt voor het beheer van dit beschutte 
coulissenlandschap. Al vind ik de waterrijke 
Jan Durkspolder met z’n grote rietvelden 
en open polderlandschap trouwens ook een 
prachtig pareltje.”

harmke
“Ja, als klein meisje kwam ik al met grote 
regelmaat in de Jan Durkspolder. Op zondag 
liep ik met mijn vader van de vogelkijkhut 
aan de Geau, via het schelpenpad langs de 

Hooidammersloot, naar de boerderij waar we 
sinds kort weer wonen. Hier speelden we als 
kind graag, al waren we ons toen nog niet zo 
bewust van de prachtige natuur om ons heen. 
Toen ik samen met mijn partner de kans kreeg 
om de boerderij over te nemen, hoefden we 
daar niet lang over na te denken. 

wendy 
“Nee, zo’n kans laat je niet lopen. Het is echt 
heerlijk om hier te wonen! Ook voor toeristen 
is Oudega een perfecte uitvalsbasis. 
Kleinschalige vakantiewoningen, mooie 
kampeermogelijkheden, een hotel 
en enkele B&B’s zorgen ervoor dat je 
gedurende een meerdaags verblijf alle 
wandelmogelijkheden rondom Oudega  
kunt verkennen.”  
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wendy
“Toen we drie jaar geleden vanuit de Randstad naar 
Friesland verhuisden, zijn we in Oudega terecht 
gekomen. De plannen voor ‘Oudega aan het 
Water’ en de aanwezigheid van de voorzieningen 
in het dorp zoals huisarts, supermarkt, horeca en 
bakker spraken ons aan. Wat we bij de verhuizing 
nog niet beseften, is dat Oudega gelegen is 
tussen prachtige natuurgebieden zoals Nationaal 
Landschap Noardlike Fryske Wâlden en Nationaal 
Park de Alde Feanen”.

harmke
“Voor mij was dat anders, ik ken het gebied als 
mijn broekzak. Als kind groeide ik hier op. Na een 
periode elders te hebben gewoond, ben ik sinds 
2 jaar weer terug. Ik woon nu op de boerderij 
waar vroeger mijn pake en beppe woonden. 
Het dorp is als vanouds, het is alsof ik nooit ben 
weggeweest. Voor mij is het echt thuiskomen!” 

wendy
“Dat gevoel heb ik inmiddels ook. Wij wandelen 
vanuit ons huis zo Nationaal Park de Alde 
Feanen in of rijden met auto een stukje verder 
en dan staan we midden in het prachtige, 
knusse coulisselandschap tussen eindeloze rijen 
eiken, elzensingels en boomwallen waartussen 
je mooie wandelingen in de luwte kunt maken 
en het boerenleven aan je voorbij ziet trekken”.

harmke
“Wandelen is hier inderdaad geweldig. Onze 
boerderij ligt aan verschillende wandelroutes. Ik 
ben daarom Rustpunt Brêgeham begonnen. Een 
plek waar voorbijgangers zelf voor een vrijwillige 
bijdrage een lekker bakje koffie of thee kunnen 
zetten en even naar het toilet kunnen gaan.”

wandelwalhalla 
oudega smallingerland
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rustpunten
op particuliere erven
Een Rustpunt biedt wandelaars en fietsers de mogelijkheid even uit te rusten, iets te drinken en 
het toilet te gebruiken. Zo’n 10 jaar geleden begon initiatiefnemer Fred Heemskerk het eerste 
Rustpunt in Overijssel en nu telt Nederland bijna 600 van deze laagdrempelige voorzieningen 
langs wandel- en fietspaden in het buitengebied. In Zuidoost Friesland zijn er ruim 30 rustpunten, 
die je graag ontvangen, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Wendy Batist (rechts) 
verruilde in 2017 haar 
woonplaats Rotterdam voor 
het Friese dorpje Oudega. 
Harmke de Vries groeide 
op in het dorp, verhuisde 
naar Drachten en is sinds 
2018 weer terug in Oudega. 
Beide dames zijn zich bewust 
van de schoonheid van hun 
woonomgeving. Ze delen hun 
wandelervaringen graag  
met ons! 

Waarom Wendy en Harmke het landschap rondom hun dorp zo waarderen

“ dat oudega een rijk verleden heeft zie je aan 
het oude gerechtsgebouw aan de buorren”

“ de centrale ligging van oudega tussen 
prachtige natuurgebieden verraste mij!”
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ek op paad?
Op de wandelroute ‘Dichterspaad’ kom je  
18 panelen met gedichten tegen. Je kunt kiezen 
voor de lange route van 17 kilometer door de Jan 
Durkspolder (je komt ook langs het Rustpunt 
van Harmke) of de kortere route van 8 kilometer. 
Fietsen is ook mogelijk, wel af en toe afstappen. 

Start bij de jachthaven, Buorren 7 in Oudega - 
www.dichterspaad.nl

wandelknooppunten korte route
CA. 8 KM

70    71    22    70    92

wandelknooppunten lange route
CA. 17 KM

92    46    16    98    95    20    85    80    

88    45    81    49    48    92   

jan durkspolder 
voor schaatsers, vogelliefhebbers
én otters

Vanuit Oudega wandel je zo de Jan Durkspolder in. Waar  
de polder vooral bekend om staat, is dat het waterrijke gebied  
als eerste dichtvriest bij een klein beetje vorst en dat er  
dan volop kan worden geschaatst. 

Daarnaast is de polder erg geliefd bij vogelaars en 
natuurliefhebbers. Regelmatig worden er bijzondere vogelsoorten 
gespot. Er broeden maar liefst 100 soorten in Nationaal Park de 
Alde Feanen. Ook otters leven in de Jan Durkspolder. In 1989 is  
er begonnen om een optimaal leefgebied voor de otter te creëren. 
Dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen want de otter  
wordt regelmatig gespot.

wandeltips
oudega smallingerland

Deirinner - Gedicht van Ytsje Hettinga 

Hjir steane jo op 
’t dichterspaad fan Aldegea. 
Wat sil ik dichtsje, 
hoe beskriuwe dit gea.

Sykje hâldfêst,  
beide fuotten op de grûn. 
Rjochtsje de rêch, 
de holle heech. 

Sjoch nei lofts, nei rjochts, 
nei efteren en foar.
Rûk de greiden.
Fiel de wyn.

Hear it fûgelkoar, 
alle dagen oare lûden.
Bedjipje de stilte yn josels, 
hein de skientme fan it swije.


