DE NOARDLIKE WALDEN— WANDELROUTE 15 - HOUTIGEHAGE

Houtigehage
•

Afstand:

9 km

•

Startpun:

Dorpshuis De Huchte, Buorren 23, Houtigehage

•

Houtigehage ligt ten noordoosten van Drachten. Vanaf de autoweg LeeuwardenDrachten (N31) neemt u afslag naar Rottevalle-Surhuisterveen. Na ±2km gaat u rechtsaf richting Houtigehage.

Doarpswurk
Buorren 28
9012 DH Raerd
0566-625010
info@doarpswurk.nl
www.doarpswurk.nl

Rond Houtigehage werd al in de 17e eeuw
gestart met afgraven van het hoogveen.
Het patroon van de ontginning is nog duidelijk te herkennen in de wegenstructuur
rond het dorp. Ook de namen van de wegen verwijzen steeds weer naar de periode
dat het veen werd vervoerd over het water. De “wijken” zorgden ervoor dat de turf
kon worden afgevoerd en het veen een
goede afwatering had. De verdere ontginning van het gebied tot cultuurland heeft
haar sporen achtergelaten in de vorm van
elzensingels en langgerekte kavels.
Na de beëindiging van de vervening, omstreeks 1750, is de ondergrond niet meteen
en niet volledig in cultuur gebracht, zodat
zich langzaam een heidegebied ontwikkelde.

Swalkrûtes

Het dorp kende daarom lange tijd niet veel
meer dan een aantal armzalige hutten,
spitketen genaamd. De eerste bebouwing
vond plaats langs de Ds. Visschersweg,
genoemd naar ds. Visscher die na 1900
veel gedaan heeft voor de bewoners van
de heide. Pas in deze peri© D o a r p s w u r k
ode werd het gebied in
cultuur gebracht.
Langs de Koartewyk, het
Dwarsdjip en de Stienstrawei vindt u een aantal tuinen die de moeite van het bezichtigen waard zijn (op afspraak). Ook vindt u
er een poppenatelier.
Ook Boelenslaan is ontstaan tijdens de vervening en zoals bij zoveel andere omringende dorpen was
er sprake van grote armoede. De bewoning van dit gebied was nogal verspreid en bestond in het
gunstigste geval uit plaggenhutten. Deze armoede zorgde er onder meer voor dat Boelenslaan bekend
stond als een "rood" dorp" enkele socialistische straatnamen verwijzen hiernaar. Het ruige heidelandschap is in de afgelopen honderd jaar in cultuur gebracht waardoor, helaas, veel landschapselementen zijn verdwenen.
Volg De Buorren naar het zuiden. Op de kruising gaat u rechtsaf De Linebeammen in. Op de
kruising met Spitsbergen gaat u linksaf. U bereikt de Skoallewyk, ga hier linksaf. Volg de Skoallewyk tot het einde. Ga rechtsaf. U bereikt de Ds. Visscherwei. Ga rechtsaf.
Na 300m slaat u linksaf en volgt u het weggetje tot het einde. Ga linksaf. Op de volgende kruising houdt
u links aan (Spekloane). ±500m verder gaat u op de driesprong rechtsaf de Fjouwer Roeden in. Neem de
2de afslag naar rechts en volg de Parksterreed totdat u de Boelenswei heeft bereikt. Ga hier rechtsaf.
Niet veel verder gaat u weer rechtsaf de Koartewyk in.
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Volg de weg met de scherpe bocht mee naar links.
Blijf daarna de weg volgen totdat u de Spekloane
heeft bereikt. Ga linksaf. (U bereikt Boelenslaan door
de Spekloane te volgen naar het dorp).
Vervolg de route door vanaf de Spekloane de Michielsreed op te gaan (zie kaartje).

Swalkrûtes

Via de Michielsreed komt u terecht in de Buorren van
Houtigehage, het startpunt van deze route.
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Informatie:
Informatie dorp(en):
www.dorpen.nl
Toeristische informatie:
www.beleeffriesland.nl
- Provinciale toeristische informatie
www.mooi-tytsjerksteradiel.nl
www.vvvnoordoostfriesland.nl
www.vvvleeuwarden.nl
www.lauwersland.net

