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Voorwoord 
 
In het kader van de masteropleiding Landschapsgeschiedenis ben ik sinds februari begonnen met mijn 
masterscriptie. De masterscriptie die voor u ligt gaat over: De geschiedenis van de waterbeheersing in 
Aldeboarn-De Deelen. Het is een interdisciplinair onderzoek naar de cultuurhistorie, ontginningen en 
de waterproblematiek in Aldeboarn-De Deelen in het Friese veenweidegebied. De wisselwerking 
tussen landschap en de waterbeheersing heeft mijn interesse getrokken, omdat er in Nederland maar 
ook elders bodemdaling plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Omdat ik ben opgegroeid in de 
provincie Fryslân had het mijn voorkeur in deze regio onderzoek te verrichten. Door de actuele 
maatschappelijke vraagstukken omtrent bodemdaling, waterbeheer en klimaatverandering is het 
landschap een waardevolle speler waar onderzoek een belangrijke rol speelt om het behoud van een 
leefbaar landschap te garanderen voor toekomstige generaties.  
 
Voor het realiseren van dit onderzoek ben ik dank verschuldigd aan de volgende betrokkenen. Jeroen 
Wiersma wil ik bedanken voor de oriëntatiefase voor de keuze van het onderwerp. Daarnaast heeft 
Jeroen Wiersma mij op het goede spoor geholpen door mij in contact te brengen met zijn 
contactpersonen die veel kennis hebben over het onderzoeksgebied.  
 
Ook wil ik mijn scriptiebegeleider Dr. Mans Schepers in het bijzonder bedanken voor de gerichte en 
opbouwende feedback gedurende het onderzoeksproces. De begeleiding was zeer waardevol en heeft 
mij tot denken gezet om meerdere invalshoeken te combineren binnen het onderzoek. Bovendien gaat 
mijn dank uit naar Theo Spek die tijdens de opleiding samen met andere bevlogen collega’s veel 
landschappelijke kennis heeft weten bij te brengen. 
 
Daarnaast zijn een aantal betrokkenen die een onmisbare bijdrage hebben geleverd in de vorm van 
informatie via interviews en e-mailcontact over het onderzoeksgebied. Mijn dank gaat uit naar Sible 
de Roos voor zijn enthousiaste en zeer waardevolle kennis over het studiegebied. Ook geldt dat voor 
Hans Brandsma die mij door het onderzoeksgebied heeft geleid, eveneens een gepassioneerde 
verteller over de geschiedenis van Aldeboarn-De Deelen. Daarnaast wil ik Jan de Kam en familie 
Dijkstra bedanken voor de informatie met betrekking tot waterbeheersing vanuit de agrarische sector. 
Marco Bakker heeft mij geholpen op basis van zijn archeologische kennis en een bijdrage geleverd over 
de historische bewoning en landschapsgebruik binnen het onderzoeksgebied. Meindert Schroor heeft 
mij geholpen via e-mailcontact voor literatuurkeuze en andere informatie met betrekking tot 
landbouw en waterbeheer. Ook wil ik Ranil Sieperda rayonbeheerder van Wetterskip Fryslân bedanken 
voor de interessante gebiedsverkenning in relatie tot waterbeheersing. Bovendien wil ik Jan van 
Weperen bestuurslid van het Wetterskip Fryslân en nauw betrokken bij het veenweideprogramma 
bedanken voor de interessante bijdrage op het gebied van waterbeheersing en de daarmee 
samenhangende actuele problematiek. Voor de dronefoto’s van het onderzoeksgebied wil ik Fred Kok 
bedanken, die zijn passie voor landschappelijke fotografie graag deelt met anderen. 
 
De interesse in de geschiedenis van diverse landschappen is door mijn studietijd toegenomen. De 
gevarieerde landschappen met de invloed van de mens blijft een aantrekkelijk geheel. Deze 
masteropleiding heeft mij een holistische benadering op het gebied van landschap meegegeven. Ik wil 
als laatst mijn familie, studiegenoten en docenten van de Rijksuniversiteit Groningen bedanken voor 
de ondersteuning van een tijdrovend onderzoek en voor de unieke en zeer waardevolle studietijd. 
 

Ik wens u veel leesplezier! 
 
Johannes Huizinga 
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1.1. Aanleiding 
In grote delen van Nederland komen traditioneel landschappen voor waarin water een dominante rol 
speelt, zogenaamde wetlands. Veel van deze gebieden zijn door de tijd heen langzaamaan in gebruik 
genomen door mensen. Het proces waarin het landschap vanuit een wildernis wordt omgevormd naar 
een agrarisch cultuurlandschap noemt men ontginnen. Naarmate de kennis van waterbeheer toenam, 
wist de mens ook de natter gebieden steeds sneller, systematischer, en grootschaliger te ontginnen. 
Deze ontginningen hebben echter, zeker op de langere termijn, niet alleen positieve effecten. 
Bijvoorbeeld: een bekend probleem van veengebieden is maaivelddaling als gevolg van ontwatering.1 
Wanneer veen blootgesteld wordt aan de lucht door de ontwatering gaat het veen oxideren. Door 
ontwatering verteert en verdwijnt de bovenlaag van het veenpakket. Dit leidt ertoe dat er verdere 
ontwatering noodzakelijk is voor agrarische doeleinden. Daarvoor moet het waterpeil omlaag, dit leidt 
tot opnieuw oxideren van veen. Bij het oxideren van veen komen broeikasgassen vrij zoals 
koolstofdioxide. Naast koolstofdioxide komen fosfaten vrij in het oppervlaktewater, waardoor het 
water voedselrijker wordt. Wanneer het water voedselrijker wordt als gevolg van de vrijkomende 
fosfaten in het water ontstaat algenbloei.2 Daarnaast vereist maaivelddaling in combinatie met een 
hoog waterpeil een ander type landbouw. Bovendien heeft maaivelddaling effect op het verzakken 
van boerderijen en andere bebouwingen als gevolg van ontwatering en oxidatie van veen.3  
 
Het Lage Midden van Friesland is gelegen tussen het Drents plateau en het voormalig kweldergebied, 
dit laatste bestaat uit de getijdeafzettingen van de ingedijkte kustlandschappen. Door de toenemende 
daling van het laagveengebied, oftewel veenweidegebied neemt de complexiteit van de 
waterhuishouding toe. Als gevolg van peilrestricties biedt de Friese Boezem, bestaande uit een stelsel 
van meren en waterwegen, weinig waterbergend vermogen. De veenpolders zijn laaggelegen door de 
vol-middeleeuwse agrarische veenontginningen, landbouwkundig gebruik en later door de vervening. 
Met vervening wordt het afgraven van het natuurlijke veenlandschap voor turf als brandstof bedoeld.4 
Bepaalde rijksnota’s houden zich bezig met de veenweideproblematiek, zoals de Nota Ruimte en de 
Nota Vitaal Platteland. Deze zijn minder toegespitst op Noord-Nederland. De provincie Fryslân bevat 
een groot veenweidegebied waarbij zij zich sterk maken voor het behoud van dit unieke gebied.5 
 
Deze scriptie gaat in op de natuurlijke processen en menselijke ingrepen die een rol hebben gespeeld 
in de waterstaat van het Lage Midden van Friesland in Aldeboarn-De Deelen. Het onderzoeksgebied 
betreft Aldeboarn-De Deelen (figuur 1.1).  In dit onderzoek is er aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van de waterbeheersing in Aldeboarn-De Deelen vanaf de Middeleeuwen tot heden. Door de 
ontwikkeling van de waterbeheersing in het gebied Aldeboarn-De Deelen in verschillende perioden te 
schetsen, ligt hier een kans om de waterproblematiek, die een cruciale rol speelt bij de 
landschappelijke transformaties in het Lage Midden van Friesland, te kunnen verklaren. Het doel van 
dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de kennislacune op het gebied van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de waterbeheersing in Aldeboarn-De Deelen. Bovendien ontleent dit 
onderzoek zijn kracht aan de grote problematiek op het gebied van waterbeheersing, dalende bodems 
door inklink en het verdwijnen van veen. De kennis vanuit dit onderzoek kan breder worden getrokken 
en ook op een grotere schaal toegepast worden. Deze bovengenoemde landschappelijke problematiek 
speelt ook elders in Nederland, Europa of op mondiale schaal. De intensivering van de landbouw en 
het gebruik van het land in het algemeen zijn factoren die meespelen en veroorzaken  veranderingen 
in het landschap. Vaak zijn dat ongunstige ontwikkelingen waardoor bepaalde vraagstukken ontstaan 
of functieveranderingen in het landschap plaats gaan vinden. Deze veranderingen zijn onlosmakelijk 
verbonden met zowel natuurlijke processen als menselijke ingrepen in het landschap. Dit geldt niet 

 
1 Rli, 2020. 
2 De Ruyter, 2016, p. 51. 
3 Deltalife, 2015. 
4 De Ruyter, 2016, p. 59. 
5 Rienks et al., 2004, p. 9. 
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alleen voor dit specifieke onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen, maar ook voor andere hoog- of 
laaggelegen landschappen elders in Nederland. In de lager gelegen landschappen leidt dit aanvankelijk 
tot grootschaliger problemen dan in de hoger gelegen delen. Dat neemt niet weg dat er geen 
bodemdaling en oxidatie van veen mogelijk is in hoger gelegen landschappen. In dit onderzoek is er op 
detailniveau gekeken naar de waterstaatkundige landschapselementen van Aldeboarn-De Deelen en 
is er een koppeling gemaakt met de veranderende tijdsgeest, ontwikkelingen en de technologie die 
daarmee samenhangt.  
 

Om het landschap Aldeboarn-De Deelen te begrijpen, wordt in hoofdstuk 2 eerst het natuurlijke 
watersysteem in het gebied beschreven, gekoppeld aan een regionale benadering van het natuurlijke 
watersysteem van Friesland. Hieraan vooraf gaat een algemene beschrijving van de vorming van het 
pleistocene en holocene landschap. Ook zijn hier de veranderingen in het waterbeheer door menselijk 
ingrepen in het natuurlijk watersysteem beschreven. Daarop volgt hoofdstuk 3 waarin aandacht is 
besteed aan de cultuurhistorische ontwikkelingen gerelateerd aan het waterbeheer vanaf de 
Middeleeuwen tot heden. In dit hoofdstuk is de wijze van ontginning in kaart gebracht. Er wordt een 
koppeling gemaakt met de manier waarop men om ging met de waterbeheersing in het 
onderzoekgebied. De structuren in waterbeheersing zijn in relatie gebracht met de 
landschapsinrichting en er is daarbij gekeken hoe tijdsbestendig deze structuren zijn. Daarnaast zijn de 
fysieke waterstaatkundige elementen, zoals greppels, sloten en molens et cetera in kaart gebracht van 
Aldeboarn-De Deelen en hoe die zich tot elkaar in het landschap verhouden. Hoofdstuk 4 overlapt 

Figuur 1.1: Onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen. 
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deels met het voorgaande hoofdstuk. In hoofdstuk 4 is met name de periode van 1800 tot heden voor 
Aldeboarn-De Deelen met betrekking tot boeren en water van het verleden naar heden uiteengezet. 
Hoofdstuk 4 dient als een gedetailleerdere uitwerking van de historische lijn van de omgang met water 
in het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen. Daarin zijn de menselijke ingrepen in het landschap 
beschreven en welke impact dit heeft gehad op het landschap. Daarnaast is er gepoogd om een visie 
op het gebied van waterbeheersing neer te zetten. Deze visie is gebaseerd op de opgedane kennis over 
het verleden van de waterbeheersing, en hoe er in de toekomst omgegaan zou moeten worden om de 
leefbaarheid en het behoud van het landschap in combinatie met landbouw in het veenweidegebied 
of ander gebruik gewaarborgd en gerealiseerd kan worden, ook met inachtneming van de huidige 
maatschappelijke vraagstukken. 
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1.2. Stand van het onderzoek  
Uit de literatuur blijkt dat er een aantal onderzoeken verricht zijn, die concluderen dat de 
waterbeheersing een cruciale rol speelt in het veenweidegebied. Door de bestaande literatuur 
uitvoerig te bestuderen is een totaalbeeld ontstaan van de huidige stand van het onderzoek. De 
onderzoeken die zijn verricht naar het Lage Midden van Friesland zijn hieronder toegelicht. 
 
Met betrekking tot de waterstaat in Friesland is een overvloed aan gegevens vastgelegd in rapporten. 
Bovendien is er in het Lage Midden veel landschappelijk onderzoek gaande. De niet afgemaakte 
dissertatie van Kai Bouma over waterbeheersing en historische ecologie in De Lage Midden(streek) van 
Friesland (1980), biedt een bron van inspiratie op het vlak van waterbeheersing.6 In het boek van Ir. 
D.F. Wouda Over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis is de geschiedenis van de 
veenpolder De Deelen uitvoerig beschreven. Bovendien is hierin aangegeven waarom deze veenpolder 
nodig was en welke ontwikkeling deze door heeft gemaakt. Wouda schetst ook een aantal bezwaren.7 
Dit boek vormt een belangrijke bron voor dit onderzoek op het gebied van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de veenpolder De Deelen.  
 
In het boek ‘Vloeiend Landschap’, van landschapsarchitect Peter de Ruyter komen drie aspecten aan 
de orde voor een nieuwe aanpak voor het laagveengebied: een gedifferentieerde opbouw van de 
Friese veenbodem, een duurzaam watersysteem en een zoektocht naar rendabele vormen van 
agrarisch landgebruik. In dit werk van Peter de Ruyter staat centraal op welke manier men bodem en 
water in samenhang benadert en op welke wijze maatschappelijke opgaven en landschappelijke 
waarden verbonden kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek geven een aantal agrarische 
bedrijfsmodellen. Daarbij geven de meeste boeren aan dat ze de bedrijfsmodellen een te grote stap 
vinden en meer onderzoek vereisen.8 De resultaten van dit onderzoek geven nieuwe inzichten voor 
verder onderzoek op het gebied van waterbeheersing. Dit is toegepast binnen het voorliggende 
onderzoek. 
 
In het boek van J.P.A. Louman is een uitgebreide beschrijving gegeven over de waterbeheersing in 
Friesland. In het boek Fries waterstaatbestuur: Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland 
vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970, zijn de natuurlijke processen en de 
ingrepen van de mens in de waterbeheersing beschreven. Bovendien zijn de beslissingen die zijn 
genomen om de waterbalans in evenwicht te brengen in de periode van de tweede helft van de 
achttiende eeuw tot 1970 beschreven. Dit boek biedt een tal van waterstaatkundige definities en uitleg 
over de werking van het watersysteem in Friesland. Deze bron vormt een belangrijk onderdeel voor 
deel 1.4 Onderzoeksgerelateerde definities in het voorliggende onderzoek. 
 
Marten Braaksma van de opleiding landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft 
een historisch-ecologisch onderzoek naar het agrarisch cultuurlandschap van de voormalige gemeente 
en grietenij Utingeradeel (Lage Midden (Fr.)) in de periode 1750-1950 gedaan. Dit onderzoek 
resulteerde in een masterscriptie geschreven in 2019. In zijn onderzoek staat het in kaart brengen van 
het premoderne cultuurlandschap van het Lage Midden centraal, waarin de natuurinclusieve transitie 
van het Friese veenweidegebied is betrokken.9 Braaksma hanteerde een grotere gebiedsafbakening 
richting het noorden en het zuidwesten (Utingeradeel). In dat gebied is de historische ecologie aan 
bod gekomen, waarin het verveningsgebied van Aldeboarn grotendeels ontbreekt. In zijn onderzoek 
is de waterhuishouding in Utingeradeel aangehaald en globaal beschreven.10 Het voorliggende 
onderzoek onderscheidt zich van het onderzoek van Marten Braaksma door op detailniveau te kijken 

 
6 Bouma, 1980, pp. 1-21. 
7 Wouda, 1951, pp. 484-487. 
8 De Ruyter, 2016, p. 69. 
9 Braaksma, 2019, p. 1. 
10 Braaksma, 2019, pp. 38-49. 
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naar de waterbeheersing en hoe landschappelijke waterstaatkundige elementen op elkaar inwerken. 
In dit onderzoek is er in gegaan op de ontwikkeling van de waterbeheersing met betrekking tot het 
zuidelijk deel van Aldeboarn tot en met de ringvaart die De Deelen omsluit. Bovendien is er een 
gebiedsomschrijving van het Lage Midden gedaan en op detailniveau gekeken naar de 
waterbeheersing in het verleden, heden en een visie geschreven gericht op de toekomst omtrent de 
waterbeheersing voor Aldeboarn-De Deelen. 
 
Bovendien wordt tegenwoordig onderzoek verricht ten noorden en ten zuiden van Aldeboarn in 
opdracht van Stichting Beekdallandschap Koningsdiep de Nije Boarn. Het nog niet gepubliceerde 
onderzoek van Jeroen Wiersma genoemd Cultuurhistorische Verdiepingsslag Aldeboarn-De Deelen 
heeft inzicht gegeven over de cultuurhistorie van het gebied, waarbinnen de waterbeheersing een 
aanzienlijke rol inneemt. Het onderzoek van Jeroen Wiersma richt zich op een groter gebied, namelijk 
ook het noordelijke deel boven Aldeboarn. Het voorliggende onderzoek onderscheidt zich door de 
geschiedenis van de waterbeheersing in Aldeboarn-De Deelen in kaart te brengen. Het accent ligt in 
dit onderzoek meer op de bodemdaling en de waterproblematiek en welke ontwikkelingen daarmee 
gepaard gingen.  
 
In het ontwerp van het Veenweideprogramma 2021-2030 zijn de provincie Friesland en het Wetterskip 
Fryslân nauw betrokken. Deze partijen hebben een programma beschreven met een aantal 
uitdagingen om het Friese veenweidegebied leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. 
Ook in deze benadering is waterbeheersing een belangrijk onderdeel voor het behoud van een leefbaar 
landschap.11 Vanuit deze bron zijn de actuele maatschappelijke vraagstukken helder geworden die in 
het gebied Aldeboarn-De Deelen spelen. Uit de onderzoeken die zijn verricht blijkt dat er door de 
hoeveelheid van gegevens nog geen overzichtswerk is van de specifieke natuurlijke en menselijke 
ingrepen en processen in het landschap van Aldeboarn-De Deelen. Deze processen en ingrepen 
hebben een dusdanige rol gespeeld in de waterbeheersingsgeschiedenis van het Lage Midden van 
Friesland dat tot nu toe onderbelicht blijkt te zijn. De geschiedenis die in dit onderzoek is meegenomen 
betreft de periode vanaf de Middeleeuwen tot heden. 
 

1.3. Probleemstelling 

Waterbeheer speelt een belangrijke rol in het verleden maar ook in het heden en in de toekomst. Dit 
onderzoek draagt bij aan kennis van de historische veranderingen binnen het watersysteem in 
Aldeboarn-De Deelen, door zowel natuurlijke processen als menselijke ingrepen in het landschap te 
onderzoeken. Door in grote lijnen de verschillende perioden van veranderingen binnen het 
watersysteem te schetsen kan dit onderzoek inzicht bieden voor toekomstgerichte oplossingen voor 
dalende bodems en de daarmee toenemende waterproblematiek, en in het bijzonder voor de schaarse 
veengebieden die er tot op de dag van vandaag nog zijn. Het Friese landschap bestaat uit grofweg de 
volgende drie bodemtypes zand, veen, klei en op sommige plekken meestal dieper gelegen ook leem.12 
Door menselijke ingrepen, in samenhang met de bodemsoorten heeft dat tot veel verschillende 
landschapstypen geleid. Wanneer het veen verdwijnt, gaan er niet alleen verschillende 
landschapstypen verloren maar ook de herinnering aan de rijke cultuurgeschiedenis van de 
turfwinning. Wanneer het land wordt gebruikt voor de landbouw, dient het toegankelijk te zijn. Door 
het land te ontwateren wordt het veen blootgesteld aan zuurstof, waardoor het veenpakket verteert 
door oxidatie.13 Daarnaast zijn landschapsveranderingen of landschapstransformaties nauw verwant 
aan functieveranderingen in het landschap. Door toenemende kennis over de ontwikkeling van 
waterbeheersing met betrekking tot veenweidegebieden liggen er wellicht koppelkansen met de 
landbouw.  

 
11 Veenweideprogramma, 2022. 
12 De Ruyter, 2016, p. 54. 
13 Rienks et al., 2004, p. 9. 
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1.4. Onderzoeksgerelateerde definities 
In dit onderzoek komen een tal van definities aan bod, onder andere waterstaatkundige termen. Een 
aantal begrippen zijn hieronder geformuleerd en behoeven toelichting met betrekking tot dit 
onderzoek. Daardoor worden misvattingen voorkomen en verheldert dit het onderzoek. In dit 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van eenvoudige woordenboekdefinities van waterstaatkundige 
begrippen. De begrippenlijst kent een logische volgorde van vrijwel abstracte begrippen naar concrete 
begrippen die bij elkaar horen. De overige begrippen die niet in de begrippenlijst zijn opgenomen 
worden in het desbetreffende hoofdstuk toegelicht. 
 
In dit onderzoek wordt er een onderscheid gemaakt tussen waterstaatkundige elementen en 
structuren. In het voorliggende onderzoek wordt met waterstaatkundige elementen op zichzelf 
staande kunstwerken bedoeld, zoals hieronder de term waterbeheersing is beschreven. Daarentegen 
wordt in dit onderzoek de waterstaatkundige structuren gedefinieerd als het op kleine of grote schaal 
toepassen van waterstaatkundige elementen in het landschap die wel of niet tijdgebonden zijn. 
Bovendien wordt het begrip waterbeheer en waterbeheersing door elkaar gebruikt. Dit onderzoek 
maakt geen onderscheidt in betekenis van deze twee termen. 
 

Waterstaat 
Waterstaat betekent de gesteldheid van een gebied ten opzichte van het zich daar bevindende 
water.14 In dit onderzoek wordt deze definitie van het begrip waterstaat gehanteerd. 
 

Waterbeheersing 
Onder waterbeheersing wordt verstaan de regulering van het teveel of tekort aan water in een bepaald 
gebied, dus het gaat om de regeling van het waterpeil. Om water te kunnen reguleren zijn er een aantal 
waterstaatskundige elementen nodig, zoals sloten, kanalen, kaden, molens, sluizen, stuwen en 
gemalen.15 Bovendien zou onder waterbeheersing ook kwalitatieve waterbeheersing genoemd 
kunnen worden. Kwalitatieve waterbeheersing houdt zich bezig met de kwaliteit van het water en hoe 
de kwaliteit van het water binnen bepaalde kwaliteitskaders gehandhaafd dient te worden. In dit 
onderzoek is het begrip waterbeheersing voornamelijk gericht op de kwantitatieve waterbeheersing.  
 

Boezemland 
Boezemland wordt ook wel buitenlanden genoemd, in het Fries bûtlân, dat is land dat niet door kaden 
is omgeven. Een boezem heeft een bepaalde functie. Het fungeert als een berging van water dat vanuit 
polders wordt uitgemalen (figuur 1.2). Dat water van de boezemlanden watert rechtstreeks af op de 
in dit geval Friese boezem. Deze boezemlanden komen bij hoge boezemstanden onder water te staan. 
Vanuit de boezem is het mogelijk om het 
water te lozen op het buitenwater door 
middel van spuien of opmalen. Ook kan 
het water vanuit de boezem weer terug 
worden gebracht naar de polders indien 
het nodig is. Daarnaast is het ook mogelijk 
als het buitenwater zoet is om het in de 
boezem in te laten om het peil van de 
boezem op een aangename hoogte te 
brengen of te houden. Door dit systeem is 
het mogelijk om het water te reguleren. 
Kortom, de definitie van boezemland is 

 
14 Dikke Van Dale onlinewoordenboek, 2022. 
15 Louman, 2007, p. 14. 

Figuur 1.2: Boezemland, het land wat niet door kaden is omgeven. 
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omschreven door J.P.A. Louman als een samenhangend stelsel van wateren, dat zowel van het 
buitenwater als van het aangrenzende land is afgesloten. In Friesland vormen alle Friese meren, de 
grote waterwegen en een heel stelsel van kleinere vaarten de boezem.16  
 

Waterbalans 
De waterbalans wordt bepaald door de toename of afname van de watervoorraad voor een bepaald 
gebied over een bepaalde periode bij te houden. Dit wordt de waterbalans genoemd.17 
 

Ontwatering 
De definitie van ontwateren is de overvloed van water doen verdwijnen.18 In dit onderzoek wordt met 
ontwatering bedoeld dat overvloedig water aan de bodem wordt onttrokken met behulp van 
drainagesystemen of andere menselijke ingrepen in het landschap. Hierin maakt men onderscheid 
tussen actieve ontwatering zoals pompen en passieve ontwatering zoals sloten en greppels.19 
 

Afwatering 
De definitie van afwatering is het overtollige water lozen.20  
 

Greppels 
Een door de mens gecreëerde smalle en ondiepe afwateringsgeul in het landschap. Deze greppels 
bevinden zich op een landbouwperceel. Wanneer een greppel een perceelscheiding aanduidt, dan 
wordt het in plaats van een greppel een sloot genoemd.21 De functie van de greppel is om het 
overvloedige water af te voeren (figuur 1.3).22 
 

Sloten 
Door de mens gegraven sleuf in het landschap om het 
overtollige water af te voeren, meestal afwaterend op 
natuurlijke waterlopen en beken. Bovendien kunnen 
sloten ook dienen als aanvoer van water.23 Een sloot 
wordt bemalen en bevat voor het grootste deel van de 
tijd water in tegenstelling tot greppels.24 Als aanvulling 
hierop is dat de sloot de grens vormt van het perceel 
en kan ook als veekering dienen.25 Volgens K.F. 
Gildemacher in boek Het Friese water is het woord 
sloot afkomstig van het woord sluiten. Dat betekent dat 
een perceel ingesloten wordt door sloten.26  
  

 
16 Louman, 2007, p. 13. 
17 Louman, 2007, p. 25. 
18 Weijnen et al., 2001, p. 339. 
19 Persoonlijke communicatie: Schepers, M. op 7 februari 2022. 
20 Weijnen et al., 2001, p. 28. 
21 Kooistra, 1989, p. 34. 
22 Van Slochteren, 2021, p. 10. 
23 Peeters et al., 2014, p. 9. 
24 Van Slochteren, 2021, p. 10. 
25 Persoonlijke communicatie: Roos, S. de, Amateur archeoloog, historicus en voormalig boer in de omgeving 
Aldeboarn op 3 maart 2022. 
26 Gildemacher, 2015, p. 257. 

Figuur 1.3: Greppels in het veenweidegebied. 
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Vaart  
Een vaart is een watergang deze kan op allerlei 
manieren zijn ontstaan. Dus een vaart is een 
watergang waar doorheen gevaren kan worden. In 
de meeste gevallen krijgen vaarten de naam waar 
ze naartoe leiden of de functie die de vaart 
vertegenwoordigd, zoals dorpsvaart, terpvaart, 
zandvaart en kleivaart.27  
 

Kanaal 
Een kanaal is een kunstmatige waterweg. Het 
woord kanaal komt uit het Frans en is sinds de 15e 
eeuw overgenomen in het Nederlands.28 
 

Wetering 
Een wetering is een brede gegraven waterweg, 
waarlangs hoger gelegen gronden afwateren naar 
lagere gebieden (figuur 1.4).29 
 

Kwel 
Is water wat op een bepaalde plek aan de oppervlakte komt dat ondergronds van elders is aangevoerd 
(figuur 1.5). Kwel kan van nature aanwezig zijn. Ook kan het door kunstmatige verschillen in waterpeil 
ontstaan.30 Bovendien kan kwel door bodemdaling op bepaalde plekken en/of ontwatering 
optreden.31 
 
 
 

  

 
27 Gildemacher, 2015, p. 264. 
28 Gildemacher, 2015, p. 271. 
29 Ibidem. 
30 Louman, 2007, p. 35. 
31 Persoonlijke communicatie: Schepers, M. op 7 februari 2022. 

Figuur 1.5: Lokale en regionale kwel.  

Figuur 1.4: Wetering de Boksloot vanaf de Fjûrlânswei 
richting Aldeboarn.  
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1.5. Afbakening onderzoek 
Het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen 
maakt onderdeel uit van het Lage Midden van 
Friesland. Het onderzoeksgebied is in figuur 1.6 
weergegeven op de paleogeografische kaart van 
Friesland van 100 n. Chr.. De bruine kleur geeft aan 
dat daar een veenpakket lag. De 
landschapsstructuur in het onderzoeksgebied is 
grotendeels gevormd door middeleeuwse 
veenontginningen.  
 

Karakteristieken van het landschap 
Het landschap kenmerkt zich door de opstrekkende 
percelen en overwegend grasland met een open 
karakter met een tal van sloten en vaarten. In het 
zuiden van het onderzoeksgebied zijn petgaten en 
legakkers te vinden die de vervening laten 
herinneren. Daar heeft natte vervening 
plaatsgevonden. Dat betekent dat het veen onder 
de waterspiegel is afgegraven.  
 
 

Ruimtelijke afbakening 
Het onderzoeksgebied wordt ruimtelijk afgebakend 
door de rivier de Boorne en het dorp Aldeboarn in 
het noorden en in het zuiden door de Heafeart, die 
zich op een gegeven moment in het oosten schuin 
naar het noordoosten oriënteert. In het westen 
wordt dit onderzoeksgebied afgegrensd door een 
spoorlijn, zie voor het ruimtelijk afgebakende 
onderzoeksgebied (figuur 1.7).  

 
Tijdsafbakening 
Naast de ruimtelijke afbakening is er in dit 
onderzoek gekozen voor een bepaalde 
tijdsafbakening. Dit onderzoek richt zich op de 
periode vanaf de middeleeuwen tot heden. De 
ontwikkeling van de waterbeheersing van 
Aldeboarn-De Deelen is voor deze periode in grote 
lijnen beschreven.  
 

 
  

Figuur 1.6: Het onderzoeksgebied aangegeven op de 
paleogeografische kaart Friesland van 100 n. Chr.. 

Figuur 1.7: Onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen 
weergegeven op AHN-kaart. 
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1.6. Onderzoeksvragen en methodiek  
Uit de probleemstelling is voor dit onderzoek gekozen voor de hieronder weergegeven hoofdvraag:  

 
Welke natuurlijke processen en menselijke ingrepen hebben een rol gespeeld in de waterstaat van het 
Lage Midden van Friesland in het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen vanaf de middeleeuwen tot 
nu? 
 
Deze hoofdvraag is beantwoord aan de hand van verschillende deelvragen die onderverdeeld zijn in 
drie deelthema’s, die elk een hoofdstuk vormen. De methodiek voor het beantwoorden van de 
deelvragen zijn per hoofdstuk en thema toegelicht. Door het beantwoorden van de negen deelvragen 
vormt het geheel een antwoord op de hoofdvraag. De deelvragen zijn in tabel 1 weergegeven. 
 
Tabel 1: Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen  

Hoofdstuk 2 
 

Thema: Het natuurlijke watersysteem van Aldeboarn-De Deelen  

Deelvraag 2.1 Welke geologische en geomorfologische processen hebben bijgedragen aan de 
wordingsgeschiedenis van het Lage Midden van Friesland voor de romeinse tijd? 

Deelvraag 2.2 
 

Hoe ziet het natuurlijke watersysteem eruit in het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen? 

Deelvraag 2.3 Waarom waren aanpassingen aan dit watersysteem noodzakelijk om bepaalde vormen van 
menselijk gebruik mogelijk te maken? 

Hoofdstuk 3 Thema: Historisch cultuurlandschap van Aldeboarn-De Deelen 
 

Deelvraag 3.1 Welke cultuurhistorische ontwikkelingen met betrekking tot het waterbeheer zijn 
kenmerkend voor dit gebied?  

Subvraag 
deelvraag 3.1 

Welke veranderingen van waterbeheersing zijn expliciet aan historische periodes te 
koppelen? 

Deelvraag 3.2 Welke structuren in waterbeheersing blijken tijdsbestendig voor de landschapsinrichting en 
voor welke geldt dat niet? 

Subvraag 
deelvraag 3.2 

Welke relatie hebben deze structuren in waterbeheersing met andere landschapseenheden, 
bijvoorbeeld boerderijplaatsen en dijken? 

Deelvraag 3.3 Welke fysieke waterstaatkundige elementen zijn op dit moment zichtbaar in Aldeboarn-De 
Deelen en hoe verhouden die zich tot elkaar in het landschap? 

Hoofdstuk 4 
 

Thema: Boeren en water in Aldeboarn-De Deelen vanuit het verleden naar voren 

Deelvraag 4.1 Hoe ging men om met het waterbeheer in de periode van 1800 tot heden? 
 

Deelvraag 4.2 Hoe wordt er omgegaan met detailontwatering? 
 

Deelvraag 4.3 Hoe moet er tegenwoordig omgegaan worden met water in het veenweidegebied met 
betrekking tot de landbouw? 

 
In tabel 1 zijn er in hoofdstuk 3 subvragen weergegeven die onderdeel uitmaken van de deelvraag. Op 
basis hiervan is ervoor gekozen om deze subvragen niet specifiek mee te nemen in de methodiek. 
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Tabel 2: Methodiek met relatieve score van 0 (niet), 1 (een beetje), en 2 (veel) 

                          Methoden 
 
Thema’s  

Literatuur Archief Interviews Veldbezoek Kaartanalyse 

H1: Inleiding 
 
 

2 
 
 

0 0 2 0 

H2: Natuurlijke 
watersysteem van 
Aldeboarn-De Deelen 

2 
 
 

2 2 2 1 

H3: Historisch 
cultuurlandschap van 
Aldeboarn-De Deelen 

2 
 
 

2 2 2 2 

H4: Boeren en water in 
Aldeboarn-De Deelen in 
het verleden naar voren 

2 1 2 2 2 

 

 
Hoofdstuk 2 thema: Het natuurlijke watersysteem van Aldeboarn-De Deelen 
 
2.1 Welke geologische en geomorfologische processen hebben bijgedragen aan de 

wordingsgeschiedenis van het Lage Midden van Friesland voor de romeinse tijd? 
Door deze deelvraag te beantwoorden wordt een beeld geschetst van de ontstaansgeschiedenis van 
het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen en daarbij is specifiek ingegaan op het natuurlijke 
watersysteem. Om een basis te leggen ter beantwoording van deze onderzoeksvraag zijn er literatuur 
en archieven geraadpleegd. Ook veldbezoek is onderdeel geweest om deze vraag te kunnen 
beantwoorden. Daarnaast is er een interview gehouden met Sible de Roos, een bewoner van het 
onderzoeksgebied en tevens amateur archeoloog. 
 
2.2 Hoe ziet het natuurlijke watersysteem eruit in het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen? 
Deze deelvraag is beantwoord door het analyseren van historische, geomorfologische en 
bodemkundige kaarten. Ook de literatuur speelt een rol in de beantwoording van deze vraag. Ook zijn 
er een interviews gehouden met Sible de Roos en Hans Brandsma over de natuurlijke waterlopen. 
Daarnaast is een gebiedsverkenning met Hans Brandsma nodig geweest om inzicht te krijgen hoe het 
gebied eruitziet met betrekking tot het natuurlijke watersysteem. 
 
2.3 Waarom waren aanpassingen aan dit watersysteem noodzakelijk om bepaalde vormen van 

menselijk gebruik mogelijk te maken? 
Aan de hand van literatuuronderzoek is het mogelijk geweest om op verschillende schaalniveaus 
literatuurbronnen te onderzoeken. Dat betekent dat er literatuur geraadpleegd is over het specifieke 
onderzoeksgebied, maar ook regionale en (inter)nationale literatuur op het gebied van 
waterbeheersing. Bovendien zijn archieven gebruikt om de deelvraag te kunnen beantwoorden. Deze 
onderzoeksvraag is beantwoord door te kijken naar welke rol natuurlijke processen en of menselijke 
ingrepen in de waterbeheersing hebben ingenomen. Ten slotte, zijn er interviews gehouden over de 
veranderingen in het waterbeheer met een lokale voormalige boer, amateur archeoloog en historicus 
Sible de Roos en een amateur historicus Hans Brandsma. 
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Hoofdstuk 3 thema: Historisch cultuurlandschap van Aldeboarn-De Deelen 
 
3.1 Welke cultuurhistorische ontwikkelingen met betrekking tot het waterbeheer zijn kenmerkend 

voor dit gebied? 
Voor deze deelvraag zijn er interviews gehouden met boeren. Daarnaast zijn verschillende literatuur 
en archiefstukken geraadpleegd over cultuurhistorische ontwikkelingen met betrekking tot de 
landbouw en het waterbeheer voor de vroegere perioden. Ook is archeoloog Marco Bakker, 
verbonden aan Groninger Instituut voor Archeologie die ook onderzoek heeft gedaan in de omgeving 
van Aldeboarn, geraadpleegd voor het kunnen beantwoorden van deze deelvraag. 

 
3.2 Welke structuren in waterbeheersing blijken tijdsbestendig voor de landschapsinrichting en voor 

welke geldt dat niet? 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is er met name gekeken naar waterstaatkundige kaarten 
van verschillende perioden 1872, 1881-1938 en 1940-1963. Door de fysieke waterstaatkundige 
elementen te analyseren voor verschillende perioden is de ontwikkeling van de waterbeheersing van 
het onderzoeksgebied in kaart gebracht. Daarbij is er gekeken naar welke fysieke waterstaatkundige 
elementen zijn verdwenen en welke daarvan nog bestaan en functioneren. Ook is een rayonbeheerder 
van het Wetterskip Fryslân Ranil Sieperda van het gebied Aldeboarn-De Deelen geïnterviewd en zijn in 
combinatie met een veldbezoek de structuren van waterbeheersing in kaart gebracht. 
 
3.3 Welke fysieke waterstaatkundige elementen zijn op dit moment zichtbaar in Aldeboarn-De 

Deelen en hoe verhouden die zich tot elkaar in het landschap? 
Ook voor deze deelvraag zijn er verschillende waterstaatkundige kaarten gebruikt. De recente 
waterstaatkundige kaart heeft inzicht gegeven over welke fysieke waterstaatkundige elementen op dit 
moment deel uit maken van de waterbeheersing. Ten slotte, is de rayonbeheerder van het Wetterskip 
Fryslân geïnterviewd en daarbij ook veldbezoek georganiseerd langs de fysieke waterstaatkundige 
elementen.  
 
 

Hoofdstuk 4 thema: Boeren en water in Aldeboarn-De Deelen vanuit het verleden naar voren 
 
4.1 Hoe ging men om met het waterbeheer in de periode van 1800 tot heden? 
Deze deelvraag is aan de hand van relevante literatuur beantwoord. Ook zijn er interviews gehouden 
met lokale boeren met verschillende manieren van bedrijfsvoering over hoe men omging met het 
waterbeheer op de landbouwpercelen. Daarnaast is er door literatuuronderzoek gebleken dat er 
veranderingen plaats hebben gevonden op het gebied van het waterbeheer. Bovendien zijn er 
archiefstukken geraadpleegd over de lokale geschiedenis van het onderzoeksgebied Aldeboarn-De 
Deelen. 
 
4.2 Hoe wordt er omgegaan met detailontwatering? 
Deze een na laatste deelvraag is beantwoord door lokale boeren Jan de Kam en familie Dijkstra te 
interviewen over greppelsystemen. Door gebruik te maken van de literatuur is er inzicht verkregen 
over detailontwatering op basis van greppelstructuren. 
 
4.3 Hoe moet er tegenwoordig omgegaan worden met water in het veenweidegebied met betrekking 

tot de landbouw? 
Ter beantwoording van deze deelvraag zijn interviews gehouden met lokale boeren Jan de Kam, familie 
Dijkstra en met een rayonbeheerder van het Wetterskip Fryslân Ranil Sieperda die zijn 
verantwoordelijkheid neemt voor de waterhuishouding van het onderzoeksgebied Aldeboarn-De 
Deelen. Ook heeft een bestuurslid van Wetterskip Fryslân, Jan van Weperen, zijn kennis gedeeld door 
een interview op het gebied van waterbeheersing en de actuele problematiek. Daarnaast is de 
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literatuur geraadpleegd op basis van wat er tot nog toe bekend is over waterbeheersing. Ten slotte, is 
er een kaartanalyse gedaan van een waterstaatskaart uit 1872 waarop hoogtecijfers zijn aangegeven 
en in vergelijking gebracht met de huidige hoogtecijfers op de hoogtekaart, om inzicht te krijgen hoe 
er omgegaan dient te worden met de waterbeheersing in relatie met bodemdaling. 
 
In hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn meerdere onderzoeksmethoden toegepast. Zoals literatuurstudie, 
kaartanalyse, veldbezoek/onderzoek, interviews met lokale boeren en met medewerkers van 
Wetterskip Fryslân en archiefstukken geraadpleegd. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de 
kennis over de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterbeheersing in Aldeboarn-De Deelen.  
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2.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk is de genese van het landschap van het Lage Midden van Friesland beschreven. De 
manier van het ontstaan van een bepaald landschap heeft grote invloed op de ontwikkeling van het 
natuurlijke watersysteem. De natuurlijke waterlopen hebben zich door het landschap weten te aderen. 
Daarnaast hebben natuurlijke processen en menselijke ingrepen in het landschap een belangrijke rol 
als het gaat om veranderingen in het watersysteem. De veranderingen in het waterbeheer zijn in dit 
hoofdstuk in kaart gebracht. Hieronder zijn de deelvragen weergegeven die in dit hoofdstuk centraal 
staan: 

 
2.1 Welke geologische en geomorfologische processen hebben bijgedragen aan de 

wordingsgeschiedenis van het Lage Midden van Friesland voor de romeinse tijd? 
 
2.2 Hoe ziet het natuurlijke watersysteem eruit in het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen? 
 
2.3 Waarom waren aanpassingen noodzakelijk om bepaalde vormen van menselijk gebruik mogelijk 

te maken? 

 

2.2. De vorming van het Lage Midden van Friesland 
Het Lage Midden vormt een langgerekte 
badkuip in het midden van de provincie 
Friesland.32 Grofweg bestaat het Lage 
Midden uit het laaggelegen gebied tussen 
Dokkum en Stavoren (figuur 2.1). Ten 
oosten van het Lage Midden bevinden zich 
de veenpolders en ten noordoosten de 
noordelijke wouden. Deze landschappen 
grenzen aan de zandgronden. In het 
zuidwesten grenst het Lage Midden aan 
Westergo, de Nieuwlanden van de 
voormalige Middelzee en in het 
noordwesten aan het terpengebied van 
Oostergo. Het Lage Midden vormt een 
overgangsgebied van het westen, de 
kleigronden, naar het oosten, de 
zandgronden. In het Noorden van Friesland 
is het Lage Midden vrij smal ten opzichte 
van het zuidelijke deel.33  
 
Vanaf omstreeks 8000 v. Chr. in het Preboreaal is het hoogveen ontstaan. Dit was mogelijk doordat 
zich, waar tegenwoordig de Waddeneilanden gelegen zijn, een strandwal vormde. In deze strandwal 
waren openingen waardoor het rivierwater uit het binnenland naar zee stroomde. Achter deze 
strandwal waren gunstige omstandigheden voor hoogveengroei. Het hoogveen dat zich ontwikkelde 
in het oosten van Friesland is gelijk aan het hoogveen wat zich ontwikkelde in het Lage Midden. Door 
bodemdaling is het hoogveen onder de huidige waterspiegel komen te liggen. Het Lage Midden was 
voorheen het Hoge Midden, er is sprake geweest van reliëfinversie, de omkering van hoogteverschil.34 
De kwelder is steeds hoger opgeslibd en het hoogveen is door bodemdaling weggezakt.  

 
32 De Ruyter, 2016, p. 43. 
33 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 848. 
34 Ibidem. 

Figuur 2.1: Landschappen van Friesland. 
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In figuur 2.2 is het Lage Midden van Fryslân op de verticale doorsnede weergegeven als het deel tussen 
x en y. In deze verticale doorsnede bestaat het Lage Midden uit een breedte van ongeveer 15,5 
kilometer. De verticale doorsnede reikt van Harlingen tot Oosterwolde. In dit profiel komen een aantal 
formaties voor die de pleistocene gronden hebben gevormd. Op het pleistocene oppervlak heeft 
bodemvorming plaatsgevonden. De holocene afzettingen zijn door zeespiegelstijging en sedimentatie 
gevormd op het pleistocene oppervlak. Ook hebben deze afzettingen het pleistocene oppervlak deels 
geërodeerd. Één van de formaties van het Pleistoceen die relatief dicht aan het oppervlak is gelegen, 
bestaat uit dekzand van het Weichselien. Deze formatie wordt de Boxtel Formatie genoemd. De 
voorafgaande formatie uit de voorlaatste ijstijd het Saalien is dieper in de ondergrond gelegen en 
bestaat uit de Drenthe Formatie waarin keileem, stuwwallen, sandrs en smeltwaterdalen zijn 
gevormd.35 In het westen van Friesland zijn voornamelijk dikke lagen holocene afzettingen te vinden 
met daaronder het pleistocene landschap. In het oosten daarentegen dagzoomt het pleistocene 
landschap. In bijlage 1 zijn de hydrogeologische eenheden toegelicht. 
 

 

 

 

 

 
35 Persoonlijke communicatie: Spek, T. op 10 september 2021. 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-X

 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-Y

 

Figuur 2.2: Dwarsdoorsnede Friesland in de omgeving van 
Harlingen naar Oosterwolde. 
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Figuur 2.3: Geomorfologie Fryslân.  
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2.3. Het pleistocene landschap 
Door een afwisseling van warmere en koudere periodes zijn landschappen gevormd. In figuur 2.3 zijn 
de belangrijkste geomorfologische eenheden in het Friese landschap weergegeven. In dit hoofdstuk 
zijn de laatste twee ijstijden van grote invloed geweest op de vorming van het landschap van het Lage 
Midden. De Saale-ijstijd is de voorlaatste ijstijd die tot midden Nederland reikte. Tijdens de laatste 
ijstijd, het Weichselien, kwam de gletsjer niet binnen Nederland, maar tot halverwege Denemarken en 
in de nabijheid van Hamburg.36  
 

Het Saalien 
De geologische processen en de geomorfologie van het Lage Midden kent een lange en complexe 
geschiedenis. Deze geologische en geomorfologische processen hebben bijgedragen aan de 
wordingsgeschiedenis van het Lage Midden. In het Pleistoceen hebben twee grote glacialen effect 
gehad op de vorming van het landschap van Nederland. Inzoomend naar het Lage Midden van 
Friesland betekent dat ook dit deel van Nederland onder invloed heeft gestaan van de al eerder 
genoemde glacialen. Dit heeft bijgedragen aan de vorming van het landschap. Door glacialen zijn 
terreinvormen ontstaan en afzettingen gevormd. Circa 170000 jaar geleden begon de ontwikkeling van 
landijsbedekking tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Door het steeds meer oprukkende 
Scandinavische landijs in zuidelijke richting, reikte het landijs tot Midden-Nederland. De maximale 
ijsbedekking was bereikt circa 160000-150000 jaar geleden in de Drenthe-fase. Vervolgens brak er een 
fase aan van afsmelten van het landijs. Het landijsfront trok zich geleidelijk aan in noordoostwaartse 
richting terug. Deze terugtrekking van het landijsfront vond plaats in de Warthe-fase van omstreeks 
140000 jaar geleden.37 
 
De gletsjer schuurde met een grote druk over het aardoppervlak in een zuidwestelijke richting 
gedurende het Saalien. Onder het landijs zijn daardoor brede en ondiepe dalen gevormd. In het 
zuidwesten zijn daar relicten van terug te vinden in het landschap. De meren zoals Morra, Fluessen en 
Heegermeer zijn te danken aan de door de gletsjer gevormde dalen in het Saalien. Onder de gletsjer is 
een ongesorteerd mengsel van zand, leem met keien en grindachtig materiaal meegevoerd door een 
bewegende ijsmassa. Door de druk van het landijs is het meegevoerde materiaal verpulverd en reikt 
tot aan Midden-Nederland.38 In figuur 2.4 is de fasering voor de vorming van het landschap gedurende 
het Saalien weergegeven. In fase A, vloeit de gletsjer onder invloed van zijn eigen gewicht. Daaronder 
wordt keileem uitgesmeerd over de vrij slecht doorlatende ondergrond. In fase B, spoelt het 
smeltwater de afzettingen onder de gletsjer weg door de grote hydrostatische druk en vervolgens zakt 
de ijskap in. In fase C, worden delen van de ondergrond verplaatst door de grote druk van het landijs. 
De kleilagen dienen als glijvlakken waardoor overschuivingen ontstaan. In fase D, zorgt de slechte 
waterdoorlatendheid van de dikke kleilagen er voor dat de stuwwal verplaatst kan worden.39  
 
Het Lage Midden vormt een lange strook tussen grofweg Stavoren tot en met Dokkum. Dit gebied 
kenmerkt zich door meren, moerassen en veenweiden. Het zuidwesten van Friesland vormde een 
belangrijk gebied voor de afwatering van Friesland. Deze natuurlijke afwatering werd mogelijk 
gemaakt door de lage strook die al duizenden jaren het water op het huidige IJsselmeer afwaterde.40 
Voor 10000 jaar was de stroomrichting van de rivier de Boorne richting het zuidwesten van de 
provincie Friesland. Aan het einde van het Weichselien veranderde de rivierbedding van de Boorne in 
een noordwestelijke richting ten gevolge van onder andere zandverstuivingen gedurende het 
Weichselien.41 

 
36 Stouthamer et al., 2015, pp. 179-218. 
37 Stouthamer et al., 2015, pp. 179-180. 
38 Jongmans et al., 2015, p. 218. 
39 Jongmans et al., 2015, p. 217. 
40 De Ruyter, 2016, p. 22. 
41 Bakker et al., 2003, p. 11.  
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Figuur 2.4: De vorming van het landschap tijdens het Saalien. 

Het Weichselien 
De laatste ijstijd vond plaats in de periode van 115000-11700 jaar geleden. Deze periode wordt vaak 
in Noordwest-Europa aangeduid als het Weichselien. Bovendien wordt deze periode onderverdeeld in 
Vroeg-, Midden- en Laat-Weichselien. Tijdens deze ijstijd bereikte het landijs van Scandinavië en de 
Britse ijskappen Nederland niet. Omstreeks 21000 jaar geleden was de zeespiegel ongeveer 120 meter 
lager ten opzichte van de huidige zeespiegel. Door de relatief lage zeespiegel kwam de Noordzee droog 
te liggen. In het Pleniglaciaal was het Lage Midden onder invloed van een periglaciaal karakter, dat 
betekende dat het koud en droog was. Doordat de zeespiegel daalde, kregen de poolwinden de 
overhand. De bosvegetaties konden zich niet aanpassen aan de koude en droge omstandigheden en 
verdwenen. In plaats van bos kwam er een toendravegetatie die beter bestand was tegen deze droge 
en koude omstandigheden. In het Vroeg- en Laat-Pleniglaciaal was de vegetatie vrijwel geheel 
verdwenen en heerste er een poolwoestijn. De bodem was permanent bevroren. Doordat het zo droog 
en koud was kreeg de wind vat op het zand en daardoor ontstonden grote zandverstuivingen. Dit zand 
wordt ook wel dekzand genoemd.42 
 

 
  

 
42 Stouthamer et al., 2015, p. 207. 
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2.4. Het holocene landschap 
Na het pleistocene geologische tijdvak volgt het holocene geologische tijdvak. Dit tijdvak begon 
omstreeks 11700 jaar geleden tot de dag van vandaag. Het Holoceen is internationaal geologisch 
ingedeeld in Vroeg-, Midden- en Laat-Holoceen. Tijdens het Holoceen is het landschap door de mens 
in grote mate beïnvloed. Bovendien zijn de menselijke beschavingen in het tijdperk van het Holoceen 
ontwikkeld. De mens heeft het land ontgonnen en de landbouw kreeg zijn intrede. Daarvoor diende 
men op bepaalde plekken bossen te kappen voor brandstof, bouwmateriaal en om het als 
landbouwgrond te kunnen gebruiken. De veranderingen in klimaat, vegetatie en zeespiegelstijging 
hebben een grote impact gehad in de vorming van het landschap gedurende het Holoceen.43  
 
Rond 9000 v. Chr. was het gemiddelde zeeniveau in het centrale deel van de Noordzee 35 meter lager 
dan het huidige gemiddelde zeeniveau. Grote gedeelten van de Noordzee en geheel Nederland lagen 
destijds droog (figuur 2.5).44 Vanaf 9000 v. Chr. tot 2000 n. Chr. zijn de afzettingen van het Holoceen 
op de paleogeografische kaart weergegeven (figuur 2.5 tot en met 2.12). 
 

 
Figuur 2.5: Paleogeografische kaart Friesland 9000 v. Chr.. 

  

 
43 Stouthamer et al., 2015, p. 229. 
44 Vos, 2015, p. 59. 
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Noordelijke ijskappen smelten als gevolg van temperatuur- en zeespiegelstijging 
In het Vroeg-Holoceen steeg de temperatuur, waardoor een groot deel van de ijskappen op het 
noordelijk halfrond afsmolten. Na de temperatuurstijging volgde snel de zeespiegelstijging in de eerste 
helft van het Holoceen. Naarmate de temperatuur steeg veranderde de vegetatiesoorten. De 
vegetatiesoorten die goed bestand waren tegen de warmere temperaturen, namen toe op de 
gematigde breedten van Noordwest-Europa. Het laaggelegen pleistocene landschap kwam onder 
water te staan door de snel stijgende zeespiegelstijging gedurende de eerste helft van het Holoceen.45 
In het Midden-Holoceen rond 6500-5500 v. Chr. werden getijdeafzettingen gevormd in Noordwest-
Friesland.46  
 

 
Figuur 2.6: Paleogeografische kaart Friesland 5500 v. Chr.. 

 

 
  

 
45 Vos, 2015, p. 59. 
46 Stouthamer et al., 2015, p. 231.  

Figuur 2.7: Paleogeografische kaart Friesland 3850 v. Chr.. 

Figuur 2.8: Paleogeografische kaart Friesland 2750 v. Chr.. 

Figuur 2.9: Paleogeografische kaart Friesland 1500 v. Chr.. 
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Figuur 2.10: Paleogeografische kaart Friesland 100 n. Chr.. 

Figuur 2.11: Paleogeografische kaart Friesland 800 n. Chr.. 
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Meerdere oorzaken bodemdaling 
Bodemdaling kent verschillende factoren, één van de factoren is het wegkantelen van het noordelijk 
deel van Nederland, waardoor het zuiden van Nederland omhoog komt. Dit wordt veroorzaakt door 
het terugveren van Scandinavië door het afsmelten van het Scandinavische landijs. In het Engels wordt 
dat Isostatic rebound genoemd.47 Het afsmelten van het Scandinavische landijs in relatie met de 
menselijke invloed op het landschap heeft geleid tot drastische gevolgen, zoals zeespiegelstijging, 
bodemdaling en afwateringsproblemen. Ook menselijke activiteiten hebben een rol gespeeld bij 
bodemdaling, zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1. Men ging veengebieden ontwateren, waardoor het 
veen inklonk en blootgesteld werd aan zuurstof. Dat laatste heeft geleid tot oxidatie van het veen.48 
 

Veenvorming in regressiefase  
In de eerste millennia van het Holoceen kreeg de zeespiegelstijging een grote impact op het 
achterland. De grondwaterspiegel steeg in het achterland door invloed van de stijgende zeespiegel 
samen met het kwelwater vanuit de hoger gelegen zandgronden. Dit proces veroorzaakte een drassig 
achterland waarin veen de kans kreeg om zich te ontwikkelen.49 De veenontwikkeling ging voort 
gedurende het Atlanticum. In grote delen van Nederland vond veenvorming plaats. De stijging van de 
zeespiegel en een dalende bodem veroorzaakten een stijging van het grondwaterpeil in het achterland 
via grondwaterstroming.50 Het grondwater stijgt op een gegeven moment tot aan het maaiveld, 
waardoor grote plassen en meren ontstaan. Veen bestaat uit vergane plantenresten die zich ophopen. 
Welke type veen zich ontwikkelt is afhankelijk van de lokale milieuomstandigheden. De factoren die 
meespelen zijn waterdiepte en voedselrijkdom.51  
 
De condities voor veenvorming zijn gunstig als het een kletsnatte omgeving is met een zuurstofarm 
milieu waarin plantenresten slecht afbreken.52 Daardoor hopen deze onverteerde plantenresten op. 
De ophoping van het plantaardig materiaal gaat sneller dan de afbraak. Om het onderscheid tussen de 
ontwikkeling van laagveen en hoogveen aan te duiden is het belangrijk om te weten hoe deze venen 
zijn ontstaan. Laagveen ontstaat door het opeenhopen van onverteerde plantenresten, gevoed door 
voedselrijk water onder de waterspiegel. Op een gegeven moment is de opeenhoping van de 
onverteerde plantenresten zo ver doorgegaan tot aan het waterniveau, waardoor het veen gaat 
verlanden. Daarbovenop vormde zich het hoogveen, wat uitsluitend gevoed wordt door regenwater 
in een oligotroof milieu oftewel een voedselarm milieu.53  
 
Door de stijgende zeespiegel wat ook invloed had op de stijgende waterspiegel in het achterland is het 
hoogveen onder het grondwaterpeil gezakt. Dit verschijnsel wordt in de literatuur aangeduid als het 
verdronken hoogveen. Dat wil zeggen dat het veen plantkundig gezien, behoort tot hoogveen en 
topografisch bij laagveen. In het Lage Midden is het overgrote deel van het veen boven de waterspiegel 
gevormd, dat betekent dat het grootste deel van het veen uit hoogveen bestaat en in een oligotroof, 
voedselarm milieu is ontstaan.54 De veenvorming in de regressiefase heeft een bijdrage geleverd aan 
de wordingsgeschiedenis van het Lage Midden van Friesland. 
 
  

 
47 Persoonlijke communicatie: Spek, T. op 3 december 2021. 
48 Stouthamer et al., 2015, p. 231. 
49 Bazelmans et al., 2012, p. 115.  
50 Stouthamer et al., 2015, p. 237. 
51 Mercuur, 2000, p. 47. 
52 Jongmans et al., 2015, p. 544. 
53 Visscher, 2015, p. 191. 
54 Ibidem. 
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De drijvende kracht bij veenvorming in het Holoceen is de zeespiegelstijging.55 In Friesland begon de 
veenontwikkeling met name langs het bekken van de Oer-Boorne. De zeespiegelstijging kende 
perioden wanneer het sneller steeg en perioden waarin dit minder het geval was. In de periode waar 
de zeespiegel minder snel steeg kreeg het veen de kans om te groeien, met geringe erosie van de zee. 
Het veen breidde zich in verschillende fasen uit naar het binnenland. Het water stroomde door 
veenriviertjes door het veen heen. Meerdere factoren resulteerde in een vernat land, onder andere 
een periode waarin veel regen viel en de zon minder krachtig was, waardoor vocht minder verdampte. 
Dit bood gunstige omstandigheden voor het ontwikkelen van het veen. Het landschap van Friesland 
had daarmee ook een relatief gering getijverschil aan de kust. Dit bemoeilijkte het afwateren van het 
achterland.56 Rond 3850 v. Chr. zijn de randen van de zeearmen opgevuld met veen (figuur 2.7). Door 
afwisselende zee-inbraken kalfde het veen langs de zeearmen af en werd er een laag klei op het veen 
afgezet. Verder landinwaarts breidde het veen zich uit.57  
 

Zee-inbraken 
Omstreeks 1000 v. Chr. werd het veen aan de oostkant van de Boorne of Bordine (dat later de naam 
Middelzee kreeg) langs en op het dekzand dat daar terplekke was gevormd weggeslagen door de zee.58 
Door de getijdengeulen kwam het zoute water in het zoete achterland, waardoor er een brak milieu 
ontstond. Doordat de zee diep in het achterland kon binnendringen werd er een kleilaag over het veen 
afgezet.59 De zeestroming, getijdeprocessen hadden een belangrijk effect op de vorming van het 
landschap en heeft het type landgebruik in het gebied Aldeboarn-De Deelen deels bepaald. Door de 
zeestroming in de getijdengeul van de Middelzee ontstond er een brede kwelderwal die vanaf 
Aldeboarn langs Leeuwarden tot aan Dokkum is gelegen. Doordat er landinwaarts minder dynamische 
omstandigheden waren kon ook daar klei afgezet worden. Daar werd zware klei afgezet ook wel 
knipklei genoemd. De kleine prielen en geulen aderden door het landschap waar klei afgezet werd op 
de lagere delen van het veen. Dit worden klei-op-veengebieden genoemd. De hogere delen in het 
landschap waren aantrekkelijke plekken om op te wonen. Men ging zich vestigen op de kwelderwal, 
ook ging men op de klei-op-veengebieden wonen.60  
 

De Laat-IJzertijd tot halverwege Vroege Middeleeuwen 
Door het ontginnen van het veen kwam het binnenland steeds meer in de problemen wat betreft 
bodemdaling en veroorzaakte overstromingen. In Laat-IJzertijd tot midden-romeinse tijd groef men 
sloten, deze sloten werden legen genoemd. Door de aanleg van deze sloten bevorderde de 
ontwatering en zakte het veenpakket door inklink en oxidatie van het veen. Daardoor kwam het gebied 
in de omgeving van Aldeboarn lager te liggen en tegelijkertijd werd het lager gelegen land 
kwetsbaarder voor overstromingen.61  
 
In de laat-romeinse tijd, circa 3e eeuw n. Chr. werd het laaggelegen gebied rondom Aldeboarn 
geteisterd door het zeewater. Het zuidelijk en oostelijk deel van de kwelderwal werd getroffen. Het 
woongebied zakte weg als gevolg van de ontginningen om het land in gebruik te kunnen nemen. 
Vervolgens verbrede de zeearm zich doordat de oostzijde het gebied tussen Sneek en Dokkum inzakte. 
De zeestroming heeft dit deel van klei-op-veen afgekalfd. Tegelijkertijd vulde het bekken van Westergo 
langzamerhand op. De voormalige zeearm wat tegenwoordig herkent wordt als de Middelzee werd in 
de 8ste eeuw n. Chr. Bordine genoemd. Na de inpoldering kreeg de zeearm de naam Middelzee. De 
voormalige Middelzee vormde een belangrijke uitmonding van de waterloop de Boorne die langs 

 
55 Persoonlijke communicatie: Schepers, M. op 19 november 2021. 
56 Gildemacher, 2015, pp. 32-33. 
57 Bazelmans et al., 2012, p. 115. 
58 Schroor, 2000, p. 21. 
59 Visscher, 2015, p. 191. 
60 Schroor, 2000, p. 21. 
61 Ibidem. 
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Aldeboarn is gelegen en heeft een grote impact gehad op de afzetting en vorming van het daar aan te 
treffen landschap.62 De bodemvorming is daardoor beïnvloed, daarover meer in deel Bodemkundig 
Aldeboarn-De Deelen. De rivier de Boorne heeft door de getijdenwerking een vruchtbare zeekleilaag 
achtergelaten. In de 8ste eeuw werden de eerste terpen langs de waterloop aangelegd op deze 
afgezette kleistrook. Die opgeworpen terpen ontwikkelden zich tot grote nederzettingen, zoals 
Aldeboarn, Nes en Akkrum.63 De middeleeuwse bedijkingen brachten een einde aan de invloed van de 
zee op de natuurlijke opslibbing van de kwelders en aan de natuurlijke processen in de getijdengeulen 
in het achterland.64 
 
In figuur 2.12 op de paleogeografische kaart omstreeks 2000 n. Chr. zijn de zeearmen volledig ingedijkt. 
In het onderzoeksgebied wat rood omlijnd is, zijn de afgezette kleilagen te herkennen die bij 
getijdeprocessen over de oever van de Boorne traden. De kronkelvormige afzettingen zijn te danken 
aan de natuurlijke loop van de Boorne. 
 

 
Figuur 2.12: Paleogeografische kaart Friesland 2000 n. Chr.. 

 
  

 
62 Ibidem. 
63 HCL, Grietenij Utingeradeel, toegangsnr. 3012, 1685-1811. 
64 Nieuwhof et al., 2018, p. 85. 
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Bodemkundig Aldeboarn-De Deelen 
In het kader van bodemdaling en waterbeheersing is het van belang om te kijken welke bodemsoorten 
er in het onderzoeksgebied zijn aan te treffen, hoe deze bodems zijn ontstaan en op welke manier 
deze bodems worden gebruikt. Op de bodemkaart zijn de klei-afzettingen met verschillende kleuren 
weergegeven (figuur 2.13). Ten zuiden van de rivier de Boorne richting het oosten vanaf Aldeboarn 
zijn kalkarme drechtvaaggronden afgezet, met daarbinnen ook knippoldervaaggronden bestaande uit 
zware klei. Aan de zuidkant van de rivier de Boorne in het westelijke deel dat wat een uitloper naar 
het zuiden vormt, de adervormige afzetting, bestaat uit kalkarme drechtvaaggronden, bestaande uit 
zware klei. Daarbinnen zijn nog een paar afzettingen gevormd. Dat zijn aan de westzijde de kalkarme 
nesvaaggronden, bestaande uit klei. Ten oosten daarvan is er een afzetting gevormd grenzend aan de 
rivier de Boorne die bestaat uit knippoldervaaggronden en bestaande uit zware klei die zich tot 
halverwege het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen uitstrekt. In het noorden van het 
onderzoeksgebied ongeveer één kilometer parallel gelegen aan de weg van Akkrum naar Aldeboarn 
ligt een kleipakket. De dikte van de knipkleilaag op het veen varieert tussen de 40 en 80 centimeter. 
Het kleipakket neemt in dikte af richting het zuiden tot ongeveer 10 of 15 centimeter. Het daaronder 
gelegen gebied gaat over in een kleihoudende bovenlaag. Deze afnemende dikte van de kleilaag heeft 
effect op de kwaliteit van de vegetatiesoorten die daarop kunnen groeien.65 
 
De kwaliteit van de bodem in het onderzoeksgebied neemt van noord naar zuid af en van west naar 
oost. Dit komt door de relatief vruchtbare kleilagen die afgezet zijn langs de rivierbedding. De 
boerderijen liggen dan over het algemeen langs de wegen op de kleiranden. Dat betekent ook dat het 
land verder van de boerderij afgelegen qua kwaliteit afneemt.66 Naar het zuiden van het 
onderzoeksgebied zijn waardveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen aan 
te treffen. Daaronder grenzen weideveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) 
broekveen. Verder naar het zuiden en gericht naar het noordoosten zijn de koopveengronden op 
veenmosveen gelegen. Daarbinnen bevinden zich de petgaten. In het zuidoosten van het 
onderzoeksgebied zijn vlierveengronden te vinden. In het zuidwesten van het onderzoeksgebied zijn 
waardveengronden op veenmosveen gelegen.  
 
  

 
65 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 289. 
66 Ibidem. 
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Figuur 2.13: Bodemkaart Aldeboarn-De Deelen.  
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Figuur 2.14: Paleogeografische kaart situatie rond 800 n. Chr. Oude Boorne en de verschoven Boorne met het opgeslibde 
Westergo. 

2.5. Het natuurlijke watersysteem en veranderingen in het waterbeheer 
 
Vorming natuurlijke watersysteem 
De Oude-Boorne is de voorloper van de Middelzee. Deze zeearm had aanvankelijk een westelijke loop 
naar de Waddenzee, die langzamerhand is verschoven naar een oostelijke zeearm, deze zeearm werd 
Bordine genoemd. Als gevolg van het opslibben van Westergo verschoof de waterloop richting het 
oosten (figuur 2.14).67 Zoals eerder genoemd in deel 2.4 paragraaf De Laat-IJzertijd tot halverwege 
Vroege Middeleeuwen werd na de inpoldering van de Bordine, deze ingepolderde zeearm, de 
Middelzee genoemd. Uit de geschreven bronnen van het klooster Thabor gelegen in de buurt van het 
dorp Tirns is deze benaming Middelzee voor het eerst omstreeks 1510 terug te vinden.68 De Boarn was 
een belangrijke stroom voor het af te voeren water in het achterland van Friesland.69  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67 Jongmans et al., 2005, p. 683. 
68 Halbertsma, 1962. 
69 Gildemacher, 2015, p. 34. 
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Als gevolg van de zeespiegelstijging in relatie met een stijgende grondwaterspiegel in het achterland 
werd de afwatering belemmerd. Dit leidde tot gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van het 
veen. Door natte condities ontstonden hoogveenkussens. Soms bereikte de top van zo’n veenkussen 
een paar meter boven het tegenwoordige maaiveld. Dat betekent dat het huidige Lage Midden 
aanvankelijk het Hoge Midden genoemd zou mogen worden.70 In het oosten van Friesland is hoogveen 
gevormd. Dit hoogveen is gelijk aan het hoogveen wat gevormd is in het Lage Midden van Friesland. 
Men dacht dat het veen in het Lage Midden laagveen was. Door daling van de bodem, door inklink en 
oxidatie is het veen onder de waterspiegel gezakt waardoor de veensoort niet is veranderd. Het 
onderste laagje veen is vermoedelijk laagveen. Dit is gevormd in en gevoed door voedselrijk water, 
eutroof. Het overgrote deel van het veen heeft zich ontwikkeld in voedselarm water, oligotroof, dat 
wordt hoogveen genoemd. Zowel in het oosten van Friesland als in het Lage Midden en de veenpolders 
werd hoogveen gevormd. Het hoogveen is in het oosten van Friesland afgegraven. De veenpolders 
werden gebaggerd, dit wordt natte vervening genoemd. Hierover meer in hoofdstuk 3. Doordat het 
veen ten opzichte van de getijdeafzettingen in het noordwesten hoog lag, stroomde het water van het 
achterland via de veenstromen af naar de getijdengeul. Door de ontginningen in het veen daalde de 
bodem waardoor de zee de kans greep om het veen af te kalven en kleilagen af te zetten op het veen.71 
 
  

 
70 De Langen, 2011. 
71 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 848. 
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Natuurlijke veenstromen 
Het natuurlijke watersysteem waar de natuurlijke veenstromen onderdeel van zijn, aderen door het 
hoogveen richting de voormalige zeearm de Middelzee. De blauwe pijlen geven de stroomrichting aan 
rond 100 n. Chr. (figuur 2.15). De rivier de Boorne had een zijtak richting het zuidwesten. Deze zijtak 
ontsprong zich in de veenstroom de Lits naar het zuidwesten. De andere veenstroom, Dracht liep 
richting Heerenveen. De veenstromen vanuit Drachten stroomde uit in de rivier de Boorne via de 
veenstroom de Ee. Voordat er sloten en vaarten werden gegraven, stroomde het water in het hogere 
achterland via veenriviertjes af naar de zee (figuur 2.15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een aantal veenstromen bleven onderdeel van de waterhuishouding. Deze veenstromen zijn hier en 
daar aangepast door ze te kanaliseren. Bepaalde sloten, waterlossingen, vaarten en kanalen zijn op de 
plek van de vroegere veenstromen gelegen en te herkennen in het landschap. De veenstromen in 
samenhang met vaarten vormden verbindingen binnen het afwateringssysteem. Veenstromen en 
vaarten dienden niet alleen voor de afwatering, maar ook voor toegang naar boerderijen en andere 

Figuur 2.15: Paleogeografische kaart Aldeboarn-
De Deelen en omgeving. Waarop de ingetekende 
veenstromen met de afwateringsrichting rond 
100 n. Chr. is weergegeven.  
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woningen.72 In het landschap van het Lage Midden is te herkennen dat de wegen later aangelegd zijn 
en de boerderijen en woningen beter bereikbaar zijn geworden.73 
 

Ingrepen in het watersysteem 
Voor de afwatering van Friesland zijn onder andere twee belangrijke momenten in de geschiedenis 
geweest, die het natuurlijke watersysteem hebben beïnvloed om bepaalde vormen van menselijk 
gebruik mogelijk te maken. De indijking van de Middelzee was een belangrijke factor voor een 
verandering in het natuurlijke watersysteem. Ook de afsluiting van het Dokkumer Grootdiep in 
samenhang met het bouwen van de Nieuwezijlen in 1729 heeft een verandering teweeggebracht in 
het natuurlijke watersysteem.74  
 
Deze twee menselijke ingrepen die binnen 
enkele eeuwen in het landschap plaatsvonden, 
hebben geleid tot een verandering in het 
natuurlijke watersysteem van Friesland. De 
indijking van de Middelzee heeft daarmee een 
grotere rol gespeeld bij de 
afwateringsproblematiek dan de Afsluiting van 
het Dokkumer Grootdiep voor het natuurlijke 
watersysteem van het Lage Midden.75 De 
Middelzee vormde de scheiding tussen Westergo 
en Oostergo. De Middelzee was een zeearm die 
op een gegeven moment werd ingepolderd. De 
Middelzee werd in verschillende fasen ingedijkt. 
De indijking begon vanaf het zuidelijke deel 
richting het noorden. De derde fase van indijking 
van de Middelzee reikte tot het deel tussen 
Rauwerd en Oosterwierum in eind 12e eeuw. De 
volgende fasen van indijking werden in de loop 
der eeuwen richting het noorden voltooid (figuur 
2.16). Door de indijking van de Middelzee 
verslechterde de afwatering van Westergo en 
Oostergo. Bovendien kwam er een einde aan de 
opslibbingen in het Boornedal.76 Deze 
veranderingen hebben geleid tot de komst van 
de Leppedijk daarover meer in 2.5 paragraaf 
Dijken. Om de waterbeheersing te kunnen 
begrijpen in het onderzoeksgebied Aldeboarn-De 
Deelen is het van belang om te weten dat 
waterbeheersing afhankelijk is van een groter 
geografisch gebied.   
 

 
 
 

 
72 Hosper, 1997, pp. 6-7.  
73 Persoonlijke communicatie: Brandsma, H. lokale amateur historicus in de omgeving Aldeboarn op 11 maart 
2022. 
74 Wouda, 1951, p. 1. 
75 Ibidem. 
76 Wiersma, 2022. 

Figuur 2.16: Fasering van de inpoldering van de Middelzee. 
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Gevolgen van menselijk ingrepen in het watersysteem 
De opgeslibde nieuwe gronden waren hoger 
gelegen dan de lagere delen van Westergo en 
Oostergo, waardoor de afwatering bemoeilijkt 
werd. Dit betekende niet alleen dat oudere 
gronden problemen kregen met afwatering ook 
de nieuwe gronden kregen problemen met de 
afwatering. De nieuwe ingepolderde gronden 
moesten het water af laten voeren over de 
lagere delen van Westergo en Oostergo. Dat 
betekende dat men niet alleen de 
afwateringsfunctie van de Middelzee misten, 
maar ook het overvloedige water van de nieuwe 
gronden werd afgevoerd over de lagere oude 
delen van het landschap.77  
 
De afwatering van Oostergo ging richting 
Dokkum, de afwatering voor het noordelijk deel 
van Westergo ging richting Harlingen, het 
zuidelijk Westergo loosde het water richting 
Makkum. Met behulp van sluizen en zijlen kon 
het overvloedige water afgevoerd worden. De 
indijking van de Middelzee heeft ook een 
cruciale rol gespeeld in de verandering van de 
waterafvoer van het oostelijk deel van Friesland. 
De rivier de Boorne kon het water niet meer 
lozen op de Middelzee als gevolg van indijking. 
Dat veroorzaakte een andere richting van de waterafvoer van de rivier de Boorne.78 Met andere 
woorden ingrepen in het landschap gaat niet zonder gevolgen voor de afwatering van het gebied. 
 

Afwateringsrichting voor en na de indijking van de Middelzee 
Voor de indijking van de Middelzee was de afvoer van het water in het oostelijk deel van Friesland 
geregeld via een beek de Boorne. De waterloop de Boorne gaat ten westen van Akkrum over in de 
Kromme Knilles. Vervolgens vertakte de Kromme Knilles zich in westelijke richting in de Mûzel. Dat is 
de oude loop van de Boorne. Deze oude waterloop begint bij de Jirnsumerzijl en gaat vervolgens door 
het landschap verder richting Rauwerd waar deze destijds via de Mûzel in de Middelzee uitmondde 
(figuur 2.17). Na de indijking werd er een verbinding gemaakt vanaf de buurtschap Oude Schouw naar 
het Sneekermeer, de Nije Weteringe genoemd (figuur 2.18).79 Ten noorden van de Nije Weteringe was 
de Oude Wetering gelegen. Deze weteringen vormden vanaf de 12e eeuw een verbinding tussen de 
rivier de Boorne en het Sneekermeer. Zoals eerder genoemd kon het hoger gelegen achterland het 
water niet meer lozen door de inpoldering en het dichtslibben van de Middelzee.80 In de 15e eeuw 
werd er een vaarweg gegraven vanaf Leeuwarden naar Sneek. Voor het graven van deze vaart 
gebruikte men een restgeul. Deze nieuwe vaarweg kreeg de naam Swette, wat grens betekent, wegens 
de grens die deze vaarweg vormde tussen Westergo en Oostergo.81 

 

 
77 Ibidem.  
78 Wouda, 1951, p. 2. 
79 Ibidem. 
80 HCL, Grietenij Utingeradeel, toegangsnr. 3012, 1685-1811. 
81 Gildemacher, 2015, p. 70. 

Figuur 2.17: De waterloop de Boarn voor de indijking van de 
Middelzee. 
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Figuur 2.18: Kaart Aldeboarn, waterloop de Boorne, na indijking van de Middelzee vertakte de Boorne zich richting het 
Sneekermeer via de Nije Weteringe. Rood omcirkelt de afsplitsing van de Boorne en de blauwe pijl geeft de 
afwateringsrichting aan van de Boorne, jaar 1815. 

 

 
Figuur 2.19: Een fragment van de kaart Frisia Occidentalis uit 1665. Waarop de Leppe dijck (rood omcirkeld) is weergegeven 
aan de noordzijde van de Boarne, die een scheiding vormde tussen Oostergo (noord) en Zevenwolden (zuiden).   
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Dijken 
Dijken zijn aangelegde verhogingen in het landschap en dienen als waterkering om het achterliggende 
land bij hoogwater te beschermen.82 Als voorbeeld werd er aan de oostzijde van de voormalige 
Middelzee een binnendijk aangelegd, de Leppedijk genoemd. De Leppedijk ten oosten van de 
voormalige Middelzee vormde de scheiding tussen Oostergo aan de noordkant en Zevenwolden aan 
de zuidkant. Deze dijk was gelegen vanaf de grens van de voormalige Middelzee richting Jirnsumerzijl 
langs de noord- en oostzijde van de rivier de Boorne. De Leppedijk liep verder door naar Opsterland 
(figuur 2.19).83 De aanleg van deze dijk werd het Leppaverbond genoemd en diende om een 
verbetering van de waterbeheersing in het gebied te organiseren.84  
 
Tevens bood de Leppedijk het zuidelijk Oostergo bescherming tegen opstuwend hoogwater vanuit het 
zuidwesten. In deze dijk waren zijlen aangelegd, meer over de Leppedijk vermeld in deel 3.2 paragraaf 
Vol-middeleeuwse agrarische veenontginningen. Wanneer de waterstand in Oostergo te hoog was, 
werden de zijlen gesloten. Men wachtte totdat de waterstand op een gewenst peil was gezakt voor 
dat de zijlen geopend konden worden. Dat betekende voor Zevenwolden dat de afwatering naar de 
Zuiderzee diende te gaan. Door de sluizen en zijlen kon het overtollige water afgevoerd worden naar 
de Zuiderzee met behulp van de Schoterzijl, de Tacozijl en de sluis van Lemmer.85  
 
Daarvoor werden vermoedelijk rond de 13e en 14e eeuw natuurlijke watergangen aangepast om het 
water naar de Zuiderzee te kunnen afvoeren. Door de zandrug gelegen ter hoogte van Tjerkgaast en 
Wijckel werd een doorgang gemaakt zodat het water van het Slotermeer naar Tacozijl kon afstromen. 
Door deze doorgang zijn de beide waterlopen de Ee verbonden met daartussen het Slotermeer. Op de 
plaats waar de doorgang werd gemaakt ontstond de nederzetting Sloten. De stad Sloten vestigde zich 
op een kruispunt van water- en landweg, de stad Sloten is te herkennen aan de omliggende 
verdedigingswerken (figuur 2.20).86 

  

 
82 Ons water in Nederland, 2022. 
83 Wouda, 1951, p. 3. 
84 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 848. 
85 Wouda, 1951, p. 3. 
86 Gildemacher, 2015, p. 167. 

Figuur 2.20: Waterverbinding tussen Slotermeer en Tacozijl, jaar 
1815. 
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2.6. Deelconclusie 
Het natuurlijke watersysteem van Aldeboarn-De Deelen ontleent zich aan een tal van landschappelijke 
gebeurtenissen waarin de mens in het beginsel geen rol speelde. De hieronder genoemde geologische 
en geomorfologische processen hebben bijgedragen aan de wordingsgeschiedenis van het Lage 
Midden van Friesland voor de romeinse tijd. Te beginnen bij het pleistocene landschap die zijn 
terreinvormen en afzettingen te danken heeft aan de twee laatste ijstijden. In de voorlaatste ijstijd, de 
Saale-ijstijd begon de ontwikkeling van de landijsbedekking omstreeks 170000 jaar geleden. Het 
Scandinavische landijs rukte steeds meer op richting het zuiden. De maximale landijsbedekking vond 
plaats in de periode van 160000 tot 150000 jaar geleden. Dit dikke pakket landijs bereikte Midden-
Nederland. Vanuit het noordoosten kwam het landijs Nederland binnen en strekte zich uit in 
zuidwestelijke richting. Voor Friesland betekende dit dat er dalen onder de gletsjer ontstonden als 
gevolg van de uitschurende werking en de druk van het landijs. Daardoor zijn een aantal meren 
ontstaan in het zuidwesten van Friesland.  Ook is er onder het dikke pakket landijs keileem over een 
grote oppervlakte uitgesmeerd en gedeeltelijk weer geërodeerd.  
 
De natuurlijke waterstroom de Boorne was voor tien duizend jaar richting het zuidwesten van Friesland 
gelegen en waterde daar af op het huidige IJsselmeer. In de laatste ijstijd, de Weichsel-ijstijd bereikte 
de gletsjer Nederland niet. Deze ijstijd kenmerkt zich door zandverstuivingen als gevolg van periglaciale 
omstandigheden en door een lage zeespiegel. De geomorfologie in het Pleistoceen is voornamelijk 
bepaald door de voorlaatste ijstijd, de Saale-ijstijd en de Weichsel-ijstijd waarin terreinvormen en 
afzettingen plaatsvonden. De laatste ijstijd, de Weichsel-ijstijd beëindigde deze natuurlijke 
afwateringsrichting naar het zuidwesten van Friesland. De rivierbedding van de Boorne baande zich 
een nieuwe loop door het landschap in een noordwestelijke richting ten gevolge van onder andere 
zandverstuivingen gedurende het Weichselien. Daarna volgt het holocene geologische tijdvak dat 
begon circa 11700 jaar geleden tot heden. In deze periode heeft bodemvorming een belangrijke rol 
gespeeld. Tijdens het Holoceen kreeg de mens steeds meer invloed in het landschap. Mensen gingen 
het land ontginnen en landbouw begon een rol te spelen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het 
landschap gehad. Bossen werden gekapt voor brandstof, bouwmateriaal en om het als landbouwgrond 
te kunnen gebruiken. Ook het klimaat en de daarbij passende vegetatiesoorten en de toenemende 
stijging van de zeespiegel hebben een stempel gedrukt op het landschap.  
 
In het Vroeg-Holoceen was er sprake van een temperatuurstijging waarna de ijskappen op het 
noordelijk halfrond afsmolten. De daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging had effect op de 
vorming van het landschap van Friesland. Het laaggelegen pleistocene landschap kwam onder water 
te staan. Het achterland van Friesland werd drassig door de stijgende zeespiegel en de dalende bodem 
in combinatie met het kwelwater vanuit de hoger gelegen zandgronden. Gedurende het Atlanticum 
was dit een gunstige plek voor veengroei. Het veen groeide in het achterland uit tot hoge veenkussens, 
die hoger waren dan het later gevormde getijdengebied in het noordwesten van Friesland. Dit leidde 
tot een aantal gevormde natuurlijke veenstromen die het water vanuit het achterland afvoerden naar 
het getijdengebied. De rivier de Boorne was een belangrijke veenstroom, die meanderend door het 
landschap het water uit het achterliggende hoogveen naar de voormalige Middelzee afvoerde. Aan de 
rivier de Boorne waren meer natuurlijke veenstroompjes verbonden, zoals de Ee vanuit Drachten, de 
Wispel vanuit het zuidoosten, de Lits vanuit zuidwesten en de Dracht vanuit het zuiden. Deze 
veenstromen kregen te maken met de indringende zee via de getijdengeulen die meerdere keren 
kleilagen wist af te zetten op het veen langs de waterloop in het achterland.  
 
De indijking van de Middelzee beïnvloedde de natuurlijke afwatering voor Aldeboarn-De Deelen ook 
de afsluiting van het Dokkumer Grootdiep speelde daarbij een rol. Vooral de inpoldering van de 
Middelzee verslechterde de afwatering van Westergo en Oostergo. Voor de inpoldering van de 
Middelzee waterde het achterland af via de rivier de Boorne, de Kromme Knilles die zich vertakte in 
westelijke richting naar de Mûzel. De Mûzel begint bij Jirnsumerzijl en bij Rauwerd mondde deze oude 
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waterloop uit in de Middelzee. Na de indijking van de Middelzee werd een verbinding gemaakt door 
een nieuwe wetering te graven vanaf Oude Schouw naar het Sneekermeer. Aan de oostzijde van de 
voormalige Middelzee werd een dijk aangelegd de Leppedijk waarin zijlen werden aangelegd. In de 13e 
en 14e eeuw werden natuurlijke watergangen aangepast ter bevordering van de afwatering naar de 
Zuiderzee. Door sluizen en zijlen werd het overtollige water richting de Zuiderzee afgevoerd. 
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3.1. Inleiding  
In hoofdstuk 2 is het natuurlijke watersysteem van Aldeboarn-De Deelen beschreven. Dat betekent 
dat de natuurlijke processen zijn uitgelicht die een rol hebben gespeeld in de waterstaat van 
Aldeboarn-De Deelen. In hoofdstuk 2 blijkt dat de menselijke ingrepen nodig waren om de afwatering 
te bevorderen om bepaalde vormen van menselijk gebruik mogelijk te maken. Als gevolg van 
maaivelddaling kwam het achterliggende veen lager te liggen ten opzichte van het later opgeslibde 
kweldergebied wat steeds hoger opslibde tot aan de periode van de bedijkingen. In tegenstelling tot 
hoofdstuk 2 wordt in hoofdstuk 3 meer aandacht besteed aan de cultuurhistorische ontwikkelingen 
binnen Aldeboarn-De Deelen. 
 
In dit hoofdstuk komen de cultuurhistorische ontwikkelingen aan bod die effect hebben gehad op de 
waterstaat en het landschap van Aldeboarn-De Deelen vanaf de middeleeuwen tot heden.  Bovendien 
zijn in het voorliggende hoofdstuk de structuren in waterbeheersing beschreven die voor de 
landschapsinrichting tijdsbestendig blijken te zijn en voor welke structuren dat niet van toepassing is. 
Ten slotte, zijn de fysieke waterstaatkundige elementen die op dit moment zichtbaar zijn in Aldeboarn-
De Deelen uiteengezet en hoe deze elementen zich verhouden tot elkaar in het landschap. Hieronder 
zijn de deelvragen weergegeven die in dit hoofdstuk centraal staan: 
 
3.1 Welke cultuurhistorische ontwikkelingen met betrekking tot het waterbeheer zijn kenmerkend 
voor dit gebied? 

 
3.2 Welke structuren in waterbeheersing blijken tijdsbestendig voor de landschapsinrichting en voor 
welke geldt dat niet? 

 
3.4 Welke fysieke waterstaatkundige elementen zijn op dit moment zichtbaar in Aldeboarn-De 

Deelen en hoe verhouden die zich tot elkaar in het landschap? 
 
Voornamelijk vanaf 1830 tot 1980 is er veel veranderd aan het watersysteem door menselijke ingrepen 
in het landschap. Met die reden is hoofdstuk 4 gewijd aan de periode van 1800 tot heden waarin 
boeren en water centraal staan van het verleden naar voren. 

 

3.2. Cultuurhistorische ontwikkelingen met betrekking tot het waterbeheer 
 
Vol-middeleeuwse agrarische veenontginningen 
Rond 800 n. Chr. bestond het gebied rondom de rivier de Boorne uit een veenwildernis (figuur 3.1). 
Omstreeks 9e en 10e eeuw begon men vanaf de rivier ontginningsloten te graven om het gebied onder 
Aldeboarn in cultuur te brengen voor de landbouw. Deze sloten werden haaks op de rivier de Boorne 
gegraven. Doordat het veen zakte was men genoodzaakt om verder het veen in te trekken op de 
hogere delen van de veenkussens. Men gebruikte de natuurlijke afwatering van het hoger gelegen 
veenkussen wat via de loodrecht gegraven ontginningssloten afgevoerd kon worden aan de destijds 
lager liggende de rivier de Boorne. Door de grootschalige middeleeuwse veenontginning onder 
Aldeboarn zijn de hoge veenkussens of veenkoepels langzamerhand gezakt. Dit werd mogelijk door 
ontwatering van de toplaag van het veen waardoor inklink en oxidatie optrad, zoals reeds eerder 
genoemd. Vooral het niet met klei afgedekte veen onderging snelle bodemdaling doordat veen in 
aanraking kwam met zuurstof.87  
 
  

 
87 De Langen, 2011. 
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Vanaf de rivier de Boorne wat als ontginningsbasis diende, begon men het onderzoeksgebied te 
ontginnen. Daardoor is de ontginningsrichting vanaf de rivier de Boorne richting het hoger gelegen 
veen. Dit is te herkennen aan de vormen van de percelen. Langs de middenloop van de rivier de Boorne 
werd een rivierdijk, de Leppedijk, aangelegd om het achterliggende hogere veengebied dat water 
aanvoerde af te wateren. De dijk was aanvankelijk kort doordat het veenpakket nog relatief hoog was 
en later na het zakken van het veen is deze dijk verlengd naar het oosten. Deze dijk sloot aan op de 
oeverwallen van de voormalige Middelzee in het westen. De Leppedijk fungeerde als binnendijk in de 
10e, 11e en 12e eeuw.88 
 
Vanaf de 10e tot de 13e eeuw zijn grote veengebieden in Noord-Nederland in cultuur gebracht.89 Als 
gevolg van de veenontginningen om het als cultuurland te kunnen gebruiken klonk het hoogveen in 
en deels verteerde het veen door in aanraking met zuurstof. Dit leidde tot wateroverlast in de late 
middeleeuwen. Door toenemende daling van het veen, groef men brede afwateringen de zogenoemde 
weteringen. Deze weteringen werden parallel ten 
opzichte van de rivier de Boorne gegraven. De 
weteringen die zijn aangelegd rond de 11e en 12e 
eeuw maakten onderdeel uit van het grotere 
waternetwerk.90 De veenontginningen in het 
binnenland voor agrarische doeleinden gingen 
gepaard met sterke bodemdaling. De oorspronkelijke 
meters hoge veenkussens zakten in een paar eeuwen 
tijd, als gevolg van menselijke ingrepen in het 
landschap.91 
 

Ontginningsrichting en kavelpatronen 
De middeleeuwse agrarische veenlandschappen 
werden vanaf de rivier de Boorne, de zogenoemde 
ontginningsbasis, op strekkend in het hogere veen 
ontgonnen. Dit heeft de verkavelingsrichting binnen 
Aldeboarn-De Deelen voor het overgrote deel 
beïnvloed. De veenontginningen werden gedaan ten 
gunste van het vergroten van het landbouwareaal. 
Het ontgonnen veenlandschap werd gebruikt voor 
zowel akkerland als weidegrond. Op een gegeven 
moment daalde de bodem door het landgebruik te 
ver, waardoor de boeren hun akkerland niet meer 
konden gebruiken als gevolg van vernatting. De 
boeren trokken verder in het hoger onontgonnen 
veen, op de helling, om daar opnieuw te ontwateren 
door het graven van sloten.92   

 
 
  

 
88 De Langen, 2011. 
89 Bazelmans et al., 2012, p. 121.  
90 De Langen, 2011. 
91 Bazelmans et al., 2012, p. 121.  
92 Bont, 2009, pp. 89-91. 

Figuur 3.1: Middeleeuwse veenontginning langs de rivier 
de Boorne. 
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Aan de hand van een 16e-eeuwse kroniekschrijver is bekend geworden dat er rond het jaar 1250 nog 
akkerbouw mogelijk was op het laaggelegen veen rondom Grou. De ingeklonken venen werden later 
als hooiland gebruikt.93 De ontginningssloten werden meestal in het verlengde van de oude 
ontginningssloten van de eerdere fase gegraven (figuur 3.2 en 3.3). De gele pijlen geven de 
ontginningsrichting aan van het veenlandschap. Doordat het land steeds natter werd, was men 
genoodzaakt om dwarssloten te graven waardoor er een betere ontwatering van het natte gebied 
mogelijk was. Als reactie op de maaivelddaling ging men een fijnmaziger slotenpatroon aanleggen. 
Daarmee wordt bedoeld dat de percelen gesplitst werden door meer sloten te graven om het water 
te kunnen afvoeren. De kennis van de kolonisten waren van invloed op welke wijze de ontginningen 
van Aldeboarn-De Deelen werden verricht.94  
 
 
 

 
93 Visscher, 2015, p. 192. 
94 Bont, 2009, pp. 89-91. 

Figuur 3.2: Veenontginningen, ontginningssloten, ontginningsrichting met gele pijlen weergegeven en dwarssloten.  
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Figuur 3.3: Verkavelingsrichting in Aldeboarn-De Deelen in 1832, HisGis-kaart.  

Het dorp Aldeboarn 
De nederzetting Aldeboarn is als lintdorp op een langgerekte terp ontstaan langs het water van de 
rivier de Boorne. Deze nederzetting is gelegen aan bevaarbaar water wat wijst op een 
handelsnederzetting.95 Aldeboarn is door de eeuwen heen op verschillende manieren geschreven. 
Rond de 8ste eeuw werd het dorp Aldeboarn geschreven als Bordonchar. In de 13e eeuw werd 
Aldeboarn als Bornde geschreven. Veel plaatsnaamvarianten werden door de eeuwen gegeven aan 
het dorp Aldeboarn. Ook werd het huidige Aldeboarn in de 16e eeuw op verschillende manieren 
geschreven als (Olde)Bo(o)rn en Oldebooren. Deze plaats heeft zijn naam te danken aan de rivier de 
Boorne waaraan het dorp is ontstaan. De definitie van Boorne is van oorsprong grens of rand. Het dorp 
Aldeboarn was een belangrijke nederzetting binnen de landstreek Bornego. Aldeboarn concentreerde 
zich in het midden van de landstreek Bornego en vormde als het ware het centrum.96 Zoals in 
hoofdstuk 2 vermeld zijn er door getijdenwerking van de voormalige Middelzee zware kleilagen 
afgezet langs de rivier de Boorne, waar men sinds de 8ste eeuw woonheuvels had opgeworpen. Op 
deze woonheuvels ontstonden nederzettingen, zoals Aldeboarn en buiten het onderzoeksgebied 
liggende Akkrum en Nes.97 

  
 

95 De Langen, 1992, pp. 124-125.  
96 Gildemacher, 2007, p. 24.  
97 HCL, Grietenij Utingeradeel toegangsnr. 3012, 1685-1811.  
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Bewoningssporen Aldeboarn-De Deelen 
In Aldeboarn-De Deelen zijn een aantal archeologische vondsten gedaan. Nabij Lekkerterp werd een 
laat romeinse kookpot gevonden (figuur 3.4). Dit zou erop kunnen wijzen dat men daar woonachtig 
was.98 Bovendien zijn er archeologische vondsten gedaan bij Doumastins gelegen in het noordwesten 
van het onderzoeksgebied (figuur 3.5). Om deze aardewerkscherven te kunnen dateren is het van 
belang om naar de eigenschappen te kijken. Dit aangetroffen aardewerk bestaande uit scherven 
betreft Badorf aardewerk met radstempel gedraaid en stamt uit de Karolingische tijd omstreeks 9e 
eeuw (nummer 1). Bovendien zijn er drie scherven gevonden die geïmporteerd zijn uit Duitsland. Deze 
scherven zijn te herkennen aan Duits gedraaid aardewerk. Deze stammen ook uit de Karolingische tijd 
(nummer 2). Daarnaast zijn er scherven aangetroffen van Pingsdorf aardewerk (nummer 3). Pingsdorf 
is een plaatsnaam in Duitsland langs de Rijn nabij Keulen gelegen waar potten werden gebakken.99 
Tevens zijn er kogelpotscherven met stempel uit de 9e of 10e eeuw gevonden (nummer 4). Deze 
dateringen van de aardewerkscherven wijzen erop dat er bewoning geweest zou moeten zijn in de 9e, 
10e en 11e eeuw.100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door een toename van de bevolking was het belangrijk om de waterbeheersing te bevorderen. Vanaf 
de 10e eeuw ging men dijken aanleggen langs de rivier de Boorne om de regelmatige overstromingen 
van de hoger gelegen landbouwgronden te voorkomen. De Leppedijk die aanvankelijk fungeerde als 
waterkering langs de Middelzee, diende later als bescherming tegen opstuwend water door 
overwegend zuidwestenwinden uit het kwartier Zevenwouden. Het Leppaverbond bestond uit 
grietenijen, Leeuwarderadeel, Idaarderadeel, Tietjerksteradeel en Smallingerland. Deze grietenijen 
zorgden samen voor het onderhoud van de Leppedijk. Het Leppaverbond vormde de eerste 
waterschap van de provincie Friesland. Dit Leppaverbond, waterschap, was reeds opgericht in de 14e 
eeuw.101 De veenontginningen waarbij het gebied ontwaterd werd voor de landbouw, heeft een grote  
rol gespeeld in versnelde afvoer vanuit de hoger gelegen zandgronden in Drenthe. Vanaf het jaar 1400 

 
98 Leeuwarder Courant, 1960.  
99 Bakker et al., 2003, p. 20.  
100 Persoonlijke communicatie: Roos, S. de, Amateur archeoloog, historicus en voormalig boer in de omgeving 
Aldeboarn op 3 maart 2022. 
101 HCL, Grietenij Utingeradeel toegangsnr. 3012, 1685-1811.  

Figuur 3.5: Bewoningssporen, aardewerkscherven uit verschillende 
perioden aangetroffen bij Doumastins.  

Figuur 3.4: Bodemvondst laat romeinse 
kookpot, datum krantenknipsel 17 
februari 1960.  
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is de grondwaterstand in Drenthe zo laag geworden dat er stuifzanden optraden aan het einde van de 
middeleeuwen.102 

 
Húskopkes 
In het noordoosten van het onderzoeksgebied zijn 
huisterpen aangetroffen, een voorbeeld van een 
vergravenhuisterp (figuur 3.6). In deze huisterpen 
zijn aardewerk vondsten gedaan. Dit wijst 
mogelijk op bewoning of gebruik van het 
landschap in de 9e of 10e eeuw. De verhoging in 
het landschap wijst niet alleen op dit soort 
huissteden. De huissteden zijn ook in het 
landschap te herkennen aan de plaatselijk 
afwijkende vegetatiesoort. De afwijkende 
vegetatiesoort wordt in het Fries Jezuskrûd of 
Jezusbloed genoemd. Deze vegetatiesoort groeit 
op de plek van de oude húskop (figuur 3.7).103 
Jezuskrûd of Jezusbloed bestaat uit kleine groene 
plantjes met langwerpige bladeren, op deze 
bladeren zijn kleine vlekjes zichtbaar wat associeert met bloedvlekjes. Tijdens de kruisiging van Jezus 
zijn er op het plantje bloedvlekjes terecht gekomen. Daarom wordt het plantje Jezuskrûd of Jezusbloed 
genoemd. Deze huissteden komen op meerdere locaties voor tussen het overgangsgebied van klei 
naar zand in Friesland.104 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.7: Afwijkende vegetatiesoort Perzikkruid (Jezusbloed/krûd) wijst op een húskopke. 

 
102 Slicher van Bath, 1960, p. 180. 
103 Leeuwarder Courant, 1976. 
104 Ibidem. 

Figuur 3.6: Vergraven húskopke, hússté, huisterp ten 
noordoosten van het onderzoeksgebied. 
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Afwateringsproblematiek als gevolg van inklinkend hoogveen 
De afwatering van het onderzoeksgebied kwam steeds verder in de problemen. Dit kwam door de 
middeleeuwse agrarische veenontginningen waardoor het veen inzakte en de met klei opgevulde 
rivierbedding in verhouding hoger kwam te liggen. Men ging al in de middeleeuwen weteringen graven 
als reactie op wateroverlast door inklinkend hoogveen. De weteringen werden parallel aan de rivier 
de Boorne gegraven. In figuur 3.8 zijn de weteringen aangegeven als waterlossingen op de kaart in 
1918. Ondanks deze ingreep in het landschap bleef het een natte omgeving waardoor agrarische 
mogelijkheden werden belemmerd. Het land was geschikt voor hooiland, het gebruik van hooiland is 
in dit gebied eeuwenlang toegepast en vormde een belangrijk onderdeel binnen de landbouw. 
Beweiding was mogelijk op de hoger gelegen en daardoor stevigere delen van het landschap waarop 
klei is afgezet langs de rivier de Boorne.105  
 

 
Figuur 3.8: Kaart van het onderzoeksgebied met vaarten en waterlossingen in het jaar 1918.  

In het noordoosten van het onderzoeksgebied is de oude loop van de rivier de Boorne tussen 
Aldeboarn en Easterboarn in het jaar 1438 afgesneden. De oude loop van de rivier de Boorne liep langs 
Poppenhuizen en Warniahuizen.106 Het Nieuwe diep werd in de 15e eeuw aangelegd om de 
bevaarbaarheid te bevorderen en wat mogelijk ook voordelen gaf aan de afvoer van turf over water. 
Deze nieuw aangelegde vrijwel rechte vaarweg leidde tot een te grote hoeveelheid water waar Grou 
last van kreeg.107 
  

 
105 Wiersma, 2022.  
106 Halbertsma, 1962. 
107 Persoonlijke communicatie: Brandsma, H. lokale amateur historicus in de omgeving Aldeboarn op 11 maart 
2022. 
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Inversierug in het landschap 
De Sminiaweg wat ooit een zijrivier van de rivier de Boorne was, is 
tegenwoordig als een inversierug in het landschap te herkennen, 
waaraan een kleine nederzetting vormde (figuur 3.9 en 3.10). Dit gehucht 
Lekkerterp bestaat uit drie boerderijen. Als gevolg van ontginningen en 
maaivelddaling van het veen zijn de dichtgeslibde kreken en prielen te 
herkennen als inversieruggen in het landschap. De naam Lekkerterp, 
dankt zijn naam aan de betekenis van het woord terp, terp betekent 
dorp. Lekkerterp kan daarom gelezen worden als lekkerdorp of dorp aan 
de Lek. De naam Lekkerterp bevat het woorddeel Lek wat een oude 
veenstroom was. Het werkwoord lekken wordt gerelateerd aan van 
oorsprong natuurlijke stroompjes. In de 15e en 16e-eeuwse bronnen 
komt er een andere variant van Lek naar voren die op een dijk wijst 
genaamd Leetsdijk of Litsdijk. Leets vormde een watertje waaraan een 
dijk gelegen was. De kronkelige vorm van de dijk duidt aan dat het langs 
een natuurlijke waterstroom is aangelegd. Restanten van de voormalige 
Litsdijk zijn terug te vinden op de kaart van Eekhoff 1849.108 
 
De Lek was een veenstroompje waar het veenwater vanuit het 
Haskerveld naar het noorden afvoerde op de rivier de Boorne die destijds 
zijn water loosde op de nog niet ingepolderde Middelzee. Tussen de 
voormalige Litsdijk en de rivier de Boorne zijn een aantal zeer 
meanderende sloten. In figuur 3.9 is bij Sydhuzen en ten noorden van 
Nijehuis richting de rivier de Boorne de meanderende vorm van de 
waterstroom te herkennen. Ter hoogte van Lekkerterp is de bochtige 
weg te herleiden aan het dichtgeslibde waterstroompje. Dit 
waterstroompje was langs de westzijde van de weg gelegen. In figuur 3.9 
zijn bepaalde gearceerde stukken weergegeven die aangeven waar de 
bedding van de Lek was gelegen.109 
 
Naast dat het stroompje de Lek veenwater afvoerde, bood het de zee de 
kans om binnen te dringen en kleilagen af te zetten langs de oevers van 
de Lek. De klei kon hierdoor ver het achterland bereiken zelfs onder 
Haskerdijken trof men een dikke kleilaag aan. Van de klei-afzetting 
maakte men gebruik om daar enigszins een dijk van te maken. Zoals de 
Litsdijk en ook de huidige Sminiaweg of eerder aangeduid als 
Gravinneweg, wat als hoger gelegen deel in het landschap een rijweg 
vormt. Logischerwijs gebruikte men de hogere delen van het landschap 
om zich te verplaatsen. De dijk langs de Lek fungeerde ook als een 
waterkering, bij het indringen van het water via de Middelzee zou de dijk 
bescherming hebben geboden. Dit is te herleiden aan het feit dat er ten 
oosten van de dijk geen klei is afgezet.110 
  

 
108 Heerenveense Koerier, 1952. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 

Figuur 3.9: De 
tegenwoordige Sminiaweg 
vormt een inversierug als 
gevolg van het omliggende 
zakkende veen ten opzichte 
van het minder snel 
zakkende klei-op-
veenpakket. Krantenknipsel 
23 januari 1952.  
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Figuur 3.10: Inversierug in het landschap in het westen van Aldeboarn-De Deelen, AHN4-kaart.  

 
De rol van het water voor Aldeboarn-De Deelen 
Waterbeheer heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het Lage Midden van Friesland. Voor 
Aldeboarn-De Deelen betekent dat dat waterbeheer een cruciale rol heeft gespeeld om het veen voor 
landbouwgrond te ontwateren. Dit was aanvankelijk mogelijk door het graven en aanleggen van 
sloten. Met de kennis van nu weet men dat het ontwateren leidt tot inklinking en vertering van het 
veen. Daardoor is er sprake van bodemdaling en dat draagt bij aan een nattere omgeving. Er vanuit 
gaande dat men naast veeteelt ook akkerbouw bezig hield, diende men bij natte omstandigheden 
verder en hoger het veen in te gaan. De oudere ontginningen werden verlaten en volgens Gilles de 
Langen, provinciaal archeoloog van Fryslân kan het aangenomen worden dat dit verschijnsel al tijdens 
de romeinse tijd afspeelde.111  
 

  

 
111 De Langen, 2011. 
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Van vervoer over water naar vervoer over land 
In de 17e en 18e eeuw vervulde de veeteelt een belangrijke factor binnen de economie van 
Utingeradeel. Bovendien speelden visserij en scheepvaart ook een cruciale rol. Voor Aldeboarn 
betekende dat dat de schippers zich voornamelijk richtten op de binnenlandse scheepvaart. Door het 
waterrijke gebied rondom Aldeboarn was het mogelijk de landbouw gerelateerde producten zoals 
melk, hooi en vee over het water te vervoeren (figuur 3.11).112 Men kon per schip de producten naar 
de markt brengen of meteen naar de eindgebruiker transporteren.113 Vanaf de 17e eeuw profiteerde 
Aldeboarn van de zuivelmarkt van Sneek. Aldeboarn bezat over een eigen waag waar producten 
werden gewogen om het vervolgens naar Sneek te kunnen vervoeren. De producten werden vanaf 
Sneek naar stedelijke markten in Holland gebracht. Dat betekende dat handel en vervoer over water 
voor Aldeboarn een belangrijke economische factor was.114  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.11: Hooivervoer over water met behulp van een praam 1900-1950.  

De watersnood in 1825  
Op 4 februari 1825 begon op de namiddag het water te stijgen rondom Aldeboarn. Op een gegeven 
moment kwam het water zo hoog te staan, dat er in de avond dijken doorbraken of overstroomden. 
Het dorp Aldeboarn bleef boven water, daarentegen moesten gezinnen uit de omliggende lagere delen 
van het landschap uit hun woningen vluchten. Sommigen gingen naar de zolder om droge voeten te 
houden.115 Water speelde niet altijd een vijandelijke rol voor de lokale bevolking van Aldeboarn. De 
talrijke kleine waterlopen door Aldeboarn-De Deelen zijn belangrijke verkeers- of vervoersaders van 
de afgelegen landbouwgronden. De pramen werden gebruikt als transportmiddel in de 19e eeuw tot 
aan de eerste helft van de 20ste eeuw, waardoor vervoer van vee, hooi en mest en ander landbouw 
gerelateerde goederen over korte afstanden via het water vervoerd konden worden.116 Het 
wegennetwerk was destijds nog maar weinig ontwikkeld.117  
 
  

 
112 Rintjema et al., 2001, p.44. 
113 HCL, Grietenij Utingeradeel toegangsnr. 3012, 1685-1811.  
114 Ibidem.  
115 Rintjema et al., 2001, p.44. 
116 De Fryske Boerepream vereniging, 2022. 
117 HCL, Grietenij Utingeradeel toegangsnr. 3012, 1685-1811. 



49 
 

In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de wegen belangrijker en ging het vervoer steeds vaker 
over het land waardoor de praam overbodig werd.118 De boeren konden met hun paarden en 
hooiwagens over de zet, dat is een soort houten brug of batte van ongeveer tweeënhalve meter breed 
en vijf meter lang. Dit vormde de oversteek van het ene naar het andere perceel.119 In de hooitijd 
werden deze overgangen regelmatig gebruikt (figuur 3.12). De boeren haalden het hooi van het land 
met paarden getrokken hooiwagens. Doordat de boeren het vervoer langzamerhand vaker over land 
organiseerden, was het noodzakelijk om af en toe een oversteek te maken over het water. Dit was 
mogelijk door gebruik te maken van een batte (figuur 3.13).120 
 

 
Figuur 3.12: Zet, in het landschap in het begin van de 20ste eeuw, jaar 1920. 

 

 
Figuur 3.13: Hooiwagens over de zet, batte, brug, vervoer over land.  

Het was ongebruikelijk in veeteeltgebieden om met ossen en koeien te werken als trekkracht. Om  de  
hooiwagens te kunnen trekken, werden paarden gebruikt. In de akkerbouwgebieden werden 
aanvankelijk runderen ingezet als trekkracht voor meerdere werkzaamheden. In tegenstelling tot de 
akkerbouwgebieden waren de boeren in de veeteeltgebieden in het beginsel niet afhankelijk van 
paarden of andere dieren als trekkracht. De veeboeren waren gevestigd in een waterrijk gebied waar 
gebruik van werd gemaakt om het vervoer over water per schuit te bewerkstelligen.121 
  

 
118 De Fryske Boerepream vereniging, 2022. 
119 Persoonlijke communicatie: Roos, S. de, Amateur archeoloog, historicus en voormalig boer in de omgeving 
Aldeboarn op 3 maart 2022. 
120 Ibidem. 
121 Slicher van Bath, 1960, p. 317. 
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Veenpolder De Deelen 
Veenpolder De Deelen onder Aldeboarn gelegen is opgericht in 1919. Daarvoor was het 
onderzoeksgebied ingericht met een tal van particuliere winter- en zomerpolders en boezemland. Het 
gebied bestaande uit 2700 hectare werd ingericht als één grote winterpolder. Dit betekende dat de 
talrijke molens opgeruimd werden en dat leidde tot herinrichting van het landschap. De particuliere 
bemalingsinstallaties werden vervangen door een gecentraliseerd elektrisch aangedreven gemaal bij 
Haskerdijken, in het zuidwesten van het onderzoeksgebied. Dit gemaal bestaat uit twee 
centrifugaalpompen met een vermogen van 150 en 100 kubieke meter per minuut. De oude 
polderdijken werden veelal vergraven en gebruikt als mengmodder in de stalmest. De voorgaande 
toestand van het landschap is te herleiden door te kijken naar de vegetatie. In het noordelijke deel van 
de veenpolder De Deelen is de kwaliteit van de graszode beter dan in het zuidelijke deel van de 
veenpolder. In het zuidelijke deel van de veenpolder kwamen blauwgrasvegetaties voor.122 
 
Het wegennetwerk in Aldeboarn-De Deelen was voor de vervening niet de belangrijkste vervoersader. 
De wegen waren nog niet zo goed ontwikkeld, waardoor de vaarwaters gebruikt werden voor 
transport van goederen en producten. De vaarwaters werden voornamelijk gebruikt in tijden van 
vervening. Het uitgebaggerde veen wat tot turf gedroogd werd, kon per schip of praam afgevoerd 
worden via deze waterwegen. Aanvankelijk gebruikte men deze vaarwaters louter voor vervoer van 
hooi. Na de verbetering van het wegennetwerk kon het hooi over wegen vervoerd worden.123 
 
De belangrijke hoofdwaterwegen binnen Aldeboarn-De Deelen zijn de Kerksloot, het hoofdkanaal, 
Terbandsterwetering, de Scharsloot, het Nieuwe of Eerste Deel, het Oude of Tweede deel en de 
Boksloot of Monnikensloot.124 De Boksloot is vernoemd naar het type praam die daarover heen voer. 
Naast de hoofdwaterwegen zijn de minder belangrijke weteringen niet meer in gebruik en daardoor 
verland.125  
 

De Deelen 
Het huidige natuurgebied De Deelen kent een dynamische geschiedenis omtrent 
landschapsveranderingen. Ongeveer honderd jaar geleden bestond De Deelen uit grasland. Dit 
grasland van het Lage Midden van Friesland werd eeuwenlang gebruikt door boeren om hooi te 
winnen. Deze boeren waren in de meeste gevallen woonachtig op de hogere oostelijke zandgronden 
en trokken via hooiwegen het lagere veenweidegebied in. Onder De Deelen is nog een oudere 
geschiedenis van menselijke activiteiten op te sporen. Aanvankelijk stak men de bovenste laag van het 
veen af. Dat betekende dat er in het begin van de vervening slechts een paar lagen werden afgestoken. 
Na het afsteken van het veen werden de gaten opgevuld met restveen.126  
 
Al in de middeleeuwen werd er op grote schaal turf gewonnen in De Deelen. Dit werd niet uitgevoerd 
door de kloosterlingen, de kloosters werden later gesticht. Men neemt aan dat de bewoners in de 
buurt van het veen systematisch aan het vervenen waren. Dit is te herleiden aan de sporen in het 
landschap, zoals de richting van ontginnen. Deze richting is ongeveer gelijk aan de verkavelingsrichting 
van de huidige situatie. Niet alleen vanaf de rivier de Boorne ging men ontginnen ook van het destijds 
genoemde zijtak de Dracht van de rivier de Boorne. De veenstroom de Dracht was ten westen van De 
Deelen gelegen en fungeerde eveneens als een ontginningsbasis.127  
 

 
122 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 289. 
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
125 Persoonlijke communicatie: Roos, S. de, Amateur archeoloog, historicus en voormalig boer, Aldeboarn-De 
Deelen op 3 maart 2022. 
126 Bakker et al., 2003, p. 22. 
127 Ibidem. 
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In De Deelen zijn veel kogelpotten gevonden. Deze kogelpotten stammen uit de tijd dat de Friezen 
onder invloed van het Karolingische rijk stond en later door het Duitse Keizerrijk is overgenomen. Dat 
betekent dat deze kogelpotten door de mens ongeveer 700 jaar lang in gebruik zijn geweest. De 
kogelpotten werden gebruikt voor het bereiden en koken van voedsel. Ook werden deze potten 
gebruikt om water uit putten omhoog te halen. In het gehele onderzoeksgebied zijn kogelpotten 
aangetroffen.  
 
Voordat het petgatenlandschap er nog niet was, werd een perceel in het gebied dat tussen het Oude 
Deel en het Nieuwe Deel, aangeduid als tussen De Deelen. In het boek Toponymen van Akkrum is de 
naamsverklaring van de waternaam Het Deel gegeven, dit betekent delven wat ook als graven 
gedefinieerd zou kunnen worden.128 De meeste kogelpotten zijn aangetroffen onder het Oud Deel 
ongeveer honderd meter ten zuiden daarvan.129  Ook zijn er een tal van waterputten gevonden bij de 
aanleg van nieuwe petgaten (figuur 3.14).  

Aannemelijk is dat men met zout zeewater en het zure water vanuit veenlagen te maken kreeg. 
Opvallend is dat deze waterputten in een oost-west gelegen richting zijn aangelegd ten behoeve van 
schoon drinkwater. In dezelfde strook zijn ook de kogelpotten aangetroffen. Men groef waterputten 
dwarsdoor het veen heen en vervolgens werd er nog eens een halve meter dieper in het zand 
uitgegraven. In 1966 werden er veel waterputten aangetroffen, opmerkelijk was dat de waterputten 
door de turfwinningssporen heen werden gegraven. Dit wijst erop dat de putgravers later op het land 
aanwezig waren voor het graven van de waterputten dan de turfstekers.130  

 
128 Persoonlijke communicatie: Roos, S. de, Amateur archeoloog, historicus en voormalig boer in de omgeving 
Aldeboarn op 3 maart 2022. 
129 Bakker et al., 2003, p. 19.  
130 Bakker et al., 2003, p. 23.  

Figuur 3.14: Drie middeleeuwse waterputten die tijdens het uitzetten van een nog niet uitgegraven petgat zijn 
aangetroffen.  
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In de waterputten werden volgens Mercuur tijdens veldverkenningen door Jan Boschker 
laatmiddeleeuwse bewoningssporen aangetroffen, zoals houtresten van een schop, wiel, hark en ook 
aardewerken potten.131 Bovendien zijn er middeleeuwse sleuven aangetroffen in De Deelen met een 
omvang van 30 x 1,5 x 0.6 meter. Deze sleuven duiden op een kleinschalige turfwinning waar alleen de 
bovenste lagen van het veen werden afgestoken. Het lijkt er op dat men destijds al met water in strijd 
was, want door de wateroverlast ontstond er een te losse structuur van het veen, waardoor het veen 
uit elkaar viel. Deze afgestoken sleuven werden later door een kleilaag dichtgeslibd. Deze 
middeleeuwse sleuven kwamen aan het daglicht door de firma de Leeuw die nieuwe petgaten groef 
in De Deelen (figuur 3.15).132  
 

 
Figuur 3.15: Petgaten als gevolg van ingrijpen van de mens in het landschap De Deelen.  

De Gedeputeerde Staten behandelde een voorstel waarin het oprichten van een waterschap op de 
agenda stond. Het doel van het waterschap was om de landerijen in te polderen, met als gevolg dat 
het boezemwater niet meer binnen kon dringen. Daarnaast zou door het oprichten van een 
waterschap een bemalingsinstallatie gerealiseerd kunnen worden. De ingelanden wilden een 
veenpolder in plaats van een waterschap. Door de oprichting van de veenpolder De Deelen was het 
voor de ingelanden mogelijk om het gebied te kunnen vervenen. Het grondgebied van de voormalige 
waterschap werd onderdeel van de veenpolder De Deelen.133 De grote hoeveelheid Klijn in het gebied 
was voor de ingelanden aantrekkelijk om het turf te verkopen als brandstof. De dikte van het 
veenpakket was ongeveer 1.80 meter en de oppervlakte van het veenland werd geschat op 800 
hectare.134  
 
In 1919 werd door de Gedeputeerde Staten de veenpolder opgericht met daar aan verbonden een 
reglement.135 Door het ingrijpen van de mens als gevolg van financiële belangen is dit veenlandschap 
op de schop gegaan en drastisch veranderd. In het reglement van de veenpolder werd in 1922 een 
nieuw systeem van slikgelden ingevoerd, wat meer recht deed aan de desbetreffende eigenaren van 

 
131 Mercuur, 2000, p. 167. 
132 Ibidem. 
133 Hagen, 2002, p. 35. 
134 Wouda, 1951, p. 484. 
135 Wouda, 1951, pp. 484-487. 
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de verveende percelen.136 Door menselijke ingrepen veranderde het landschap, waardoor een vorm 
van belasting werd geheven, de zogenoemde slikgelden. Ook wel aangeduid als slik- en armengelden. 
Deze slikgelden was een manier van belasting heffen op het winnen van turf. Deze belastingheffing 
werd gebruikt voor het opnieuw in cultuur te kunnen brengen van het verwaarloosde landschap. Voor 
De Deelen is een waarborgfonds opgericht. Dat betekent dat de komende vijftig jaar na de vervening 
geld beschikbaar wordt gesteld om het landschap te kunnen herstellen.137 Na de vervening werden 
vele arbeiders werkloos en zij kregen dan vanuit fondsen zogenoemde armengeld. Deze manier van 
belasting heffen zorgde ervoor dat arbeiders enigszins geld ontvingen.138 Aanvankelijk werd turf 
gewonnen met de hand later ging dat met machines.139  
 
Dit waterrijke landschap is deels ontstaan door het baggeljen van veen, De Deelen is relatief laat 
verveend ten opzichte van andere delen in Friesland.140 De grote verveenders Kemme en Slump 
werkten daar met grote machines. Het baggeljen is het onder de waterspiegel omhoog halen van het 
veen en vervolgens wordt dat veen op de kanten gesmeten. Daardoor kon het veen drogen en tot turf 
worden gemaakt. Het baggeljen werd uitgevoerd voor de eigenaar van het desbetreffende perceel of 
in opdracht van de veenbazen. De periode van het baggeljen begon in het voorjaar tot aan de zomer. 
Dit was een korte tijd waarin hard gewerkt moest worden. Om te voorkomen dat het uitgebaggerde 
veen terug in de petgaten liep, werden er schotten langs de randen van de legakker aangelegd. 
Diegenen die deze schotten aanlegden werden Skutterkoaning genoemd.141 
 
Tot voor het jaar 1950 was de veenderij in De Deelen in volle gang. Daarna is de veenderij 
langzamerhand afgenomen. Het gebruik van turf als brandstof nam af door het gebruik van andere 
brandstoffen. In 1959 begon men met het uitbaggeren van potgrond.142 Afgelopen decennia waren er 
graafmachines in De Deelen actief voor het maken van potgrond, dat werd vervoerd naar West-
Duitsland. Door de zee zijn er dunne kleilagen afgezet over het veengebied waardoor de grond geschikt 
is geraakt voor het maken van potgrond.143 De laatste afgravingsactiviteiten in het petgatenlandschap 
van De Deelen zijn weergegeven in (figuur 3.16). 
 

 
136 Ibidem. 
137 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 289. 
138 Bakker et al., 2003, p. 34.  
139 Bakker et al., 2003, p. 27.  
140 Wiersma, 2022. 
141 Mercuur, 2000, pp. 49-54. 
142 Bakker et al., 2003, p. 113. 
143 Mercuur, 2000, p. 55. 
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Figuur 3.16: De laatste afgravingen voor potgrond in De Deelen. Aan de onderzijde de buitenringvaart, foto 2016. 

In 1945 werd het Lage Midden geteisterd door wateroverlast. Men had destijds een gebrek aan kolen 
en daardoor konden de stoomgemalen niet worden aangedreven. Bovendien hadden de 
stoomgemalen die aangedreven werden door kolen te weinig capaciteit voor het voorkomen van de 
wateroverlast. Voor de boeren met hun vee werd aangeraden om zolang mogelijk in het gebied te 
blijven voor zo ver dit verantwoordelijk en veilig was. Een oversteek met het vee was vermoedelijk te 
risicovol. De boeren en bewoners moesten zelf maatregelen nemen tegen de wateroverlast.144 Men 
ging dijkjes aanleggen rondom de woningen en boerderijen om het water te keren. Door koemest te 
gebruiken kon de lekkages in de opgeworpen dijkjes dichtgesmeerd worden. Dit deed men door 
gebruik te maken van schepemmers, emmers en in sommige gevallen ook tonmolens. Voor de 
veenpolders en de droogmakerijen was deze maatregel niet genoeg deze liepen eerder vol, omdat 
deze nog lager gelegen waren dan het omliggende landschap.145  
 
De bewoners van de polders moesten evacueren men diende daarvoor een aantal gegevens door te 
geven aan de gemeentebesturen. Boeren werden gevraagd om aan te geven hoeveel paarden, koeien 
en al het andere vee en de hoeveelheid veevoeder ze hadden. Daarvoor werd een veilige plaats 
gezocht. De bewoners mochten zelf vluchtadressen zoeken waar men heen wilde. Veel verschillende 
factoren hadden een ongunstige werking wat leidde tot wateroverlast, namelijk een gebrek aan kolen 
om te kunnen bemalen, hevige regenval, voorafgaand veel sneeuwval en langdurige westenwinden. 
Bovendien werd het IJsselmeer kunstmatig hooggehouden als defensiemiddel waardoor het afvoeren 
van water op het IJsselmeer niet mogelijk was. Het water werd afgevoerd door twee sluizen nabij 
Harlingen, Roptazijl, Dokkumer Nieuwe Zijlen en een Friese sluis bij Zoutkamp.146 In Friesland werd 
150000 hectare qua oppervlakte bemalen. In het Lage Midden betekent dat daarvan 100000 hectare 
wordt bemalen. Twee derde van het totale te bemalen oppervlakte werd door elektriciteit mogelijk 
gemaakt. Het overige deel werd in 1945 door windmotoren of door windmolens en slechts een klein 
gedeelte door stoom bemalen. Door een gebrek aan kolen kon men niet genoeg elektriciteit opwekken 
voor het bemalen van het Lage Midden.147 

 
144 Leeuwarder Courant, 1966. 
145 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 602. 
146 Ibidem. 
147 Ibidem. 



55 
 

3.3. Waterbeheersing en landschapsinrichting voor de landbouw 
 
Noordoostelijke deel van Aldeboarn-De Deelen 
In het noordoosten van het onderzoeksgebied zijn veenterpjes aangetroffen met mogelijke oude 
slootjes die daar dienst hebben gedaan voor de afwatering. In figuur 3.17 zijn de oude slootjes 
weergegeven dichtbij de veenterpjes. Volgens archeoloog Marco Bakker verbonden aan de Groninger 
Instituut voor Archeologie zijn er een groot aantal kleine veenterpjes in dit gebied aanwezig geweest, 
waarop in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd huizen stonden. Aanvankelijk zijn deze 
veenterpjes gebruikt om daarop boerderijen te bouwen. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze 
veenterpen naar alle waarschijnlijkheid (her)gebruikt zijn voor arbeiderswoningen, vissers of als bivak 
voor turfstekers. Door bewerking van de grond zijn de meeste veenterpjes in de afgelopen honderd 
jaar verdwenen.148 Enkele veenterpjes die niet zijn afgetopt (figuur 3.17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De datering van de oude verkavelingspatronen rondom de veenterpjes is lastig vast te stellen, 
daarvoor is graafwerk nodig. Het gelaagde landschap met oude verkavelingspatronen geven aan dat 
er verschillende perioden zijn geweest van ontginningen. Wanneer een grootschalige oude verkaveling 
wordt aangetroffen onder het huidige verkavelingspatroon dan wordt er aangenomen dat het de 
vroegste ontginning is. In het noordoostelijke deel van Aldeboarn-De Deelen is op de AHN-kaart een 
deel van een kleinschalige verkavelingspatroon te zien. In dit geval gaat het om een kleinschalig oude 
verkaveling die een paar hectare rondom een huisplaats heen terug te zien is op de AHN-kaart. In het 
algemeen zijn kleinschalige oude verkavelingen relatief gecompliceerd om in de tijd te plaatsen.149 
 
 
 
 

 
148 Bakker, 2022, e-mailcontact 25 april 2022. 
149 Ibidem. 

Figuur 3.17: Links reliëfkaart zonder aanduidingen, rechts 
reliëfkaart met daarop aangegeven de veenterplocaties en 
waarschijnlijk oude slootjes in het noordoosten van 
Aldeboarn-De Deelen. 
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In 1984 werden deze clusters van individuele veenterpjes gevonden in de nabijheid van Easterboorn 
in het noordoostelijke deel van Aldeboarn-De Deelen. Opmerkelijk is dat de veenterpjes en de 
turfwinningsleuven en de gevonden waterputten ongeveer uit dezelfde tijd stammen. Deze 
voorgenoemde verschijnselen worden rond de 11e of 12e eeuw gedateerd en lijken een samenhang te 
vertonen van bewoningssporen of tijdelijk gebruik van het landschap. Ook elders in Nederland 
kwamen bij opgravingen sporen van ontginningsactiviteiten in veengebieden uit dezelfde periode naar 
voren.150  
 
Zoals eerder genoemd in deel 3.2 paragraaf De Deelen zijn er waterputten aangetroffen tijdens het 
vervenen van het gebied De Deelen. Ook in de nabijheid van de veenterpjes zijn waterputten gevonden 
doordat grondbewerking plaats heeft gevonden of wanneer deze ronde vorm van gaten aan het licht 
komen als vee erin raakt. De waterputten zijn vermoedelijk gedempt met organisch materiaal, zoals 
veen, mest of slootbagger. Door grondbewerking en of vertrapping door het vee komt er zuurstof bij 
de opvulling van de voormalige waterputten. De vulling van de waterputten gaat oxideren bij 
blootstelling aan zuurstof, en als het vee over de toplaag loopt of een landbouwmachine eroverheen 
rijdt, met daaronder een oude waterput dan valt het er doorheen.151  
 
Volgens archeoloog Marco Bakker horen de waterputten bij de vroegere huisplaatsen. Wanneer er 
aardewerk wordt gevonden in de waterput, wordt aan de hand daarvan een datering vastgesteld. 
Doorgaans levert dit een globale datering op van de bewoningsperiode van de bijhorende huisplaats. 
In de meeste gevallen geldt dat hoe langer een huisplaats bewoond is geweest, hoe meer opvolgende 
waterputten er in het erf gegraven zijn. Deze algemene regel kan niet in alle situaties aangenomen 
worden. Door verschillen in constructie van de waterputten kunnen bepaalde waterputten langer 
gefunctioneerd hebben en zijn er minder waterputten nodig geweest.152  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
150 Mercuur, 2000, p. 167. 
151 Bakker, 2022, e-mailcontact 25 april 2022. 
152 Ibidem. 
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Bûtlan, winter- en zomerpolders en dijken en de komst van de molen 
In het Lage Midden van Friesland fungeerden uitgestrekte graslanden als boezemgebied. De Lage 
Middenstreek bestond ongeveer 150 jaar geleden vrijwel geheel uit boezemland, in het Fries wordt 
boezemland aangeduid als bûtlân. Het bûtlan is het gebied wat niet wordt bemalen en dat is dus land 
dat niet door kaden is omgeven.153 Het wordt met name gebruikt voor hooiland en biedt de 
mogelijkheid voor naweiden door rundvee. Het bûtlân diende als een waterbergend gebied bij hoge 
boezemstanden. Bij hoge boezemstanden liep het hele gebied onder water. Gedurende de laatste 150 
jaar ging men het Lage Midden geleidelijk aan inpolderen. Dit betekende dat het waterbergend 
vermogen afnam. Het tegenovergestelde van bûtlân is binlân. Binlân is het gebied binnen de polder.154  
 
Daarnaast maakte men ook onderscheidt tussen winterpolders en zomerpolders. Winterpolders 
worden zowel ’s zomers als ’s winters bemalen. Daarentegen worden zomerpolders alleen ’s zomers 
bemalen. Zomerpolders zijn vochtige polders en bestaan uit een veenbodemprofiel waar meestal 
meren en vaarten aan grenzen. In de winter staan de zomerpolders onder water en dienen dan als 
foerageergebied voor een tal van vogels.155  Winterpolders werden beschermd door dijken van +0.90 
meter + F.Z.P. (Fries Zomerpeil= -0.66 meter. N.A.P.= Normaal Amsterdams Peil) en bij grotere wateren 
door dijken van 1.20 meter + F.Z.P. hoogte. Deze laatste dijken boden bescherming tegen de 
winterstanden van de boezem. Deze waren aanzienlijk hoger dan de zomerstanden. Zomerpolders 
bestonden uit lagere dijken van 0.70 meter + F.Z.P. hoogte. Deze dijken dienden als bescherming tegen 
het boezemwater in de zomerperiode.156  
 
De meeste polderdijken werden opgeworpen sinds de komst van de molens in de 15e en 16e eeuw.157 
Door de komst van de molen konden de lagere delen in het landschap in cultuur worden gebracht door 
het te bemalen. Het overtollige water vanuit de polders waterde af op het boezemwater. In een citaat 
haalt Breuker aan in het boek Het landschap van de Friese klei 800-1800 dat er in een bericht van de 
Landdag onder leiding van George van Saksen die tussen 1498 tot 1513 gezag uitoefende over 
Friesland. In een voorstel werd geschreven over het laaggelegen land onder Grou, Wartena en 
Oldeboorn: ‘met dycken ende watermolens ghued landt [te] maecken’.158 Daaruit blijkt dat men 
destijds al met dijken en watermolens probeerden goed land te maken van de lagere delen van het 
landschap. De zogenoemde zomerdijken zijn ouder dan de polderdijken. Uit archeologisch onderzoek 
blijkt dat de zomerdijken dateren uit de vroege middeleeuwen of uit eerdere periodes. Veel van deze 
kaden zijn opgeruimd doordat het boezemwater beter werd afgemalen. Tegenwoordig worden kaden 
weer aangelegd wegens te weinig capaciteit van de waterberging.159 Voor het afstromen van de Friese 
boezem werden kanalen en vaarten gegraven om de afwatering te bevorderen. Verbetering van het 
afstromen van het water van de boezem werd geregeld wanneer er meer geld beschikbaar was voor 
het aanleggen van vaarten en kanalen. Het spuien van water vanuit de boezem op het buitenwater 
werd tot het jaar 1825 niet gedaan.160 In het jaar 1825 was er nog geen sprake van indijken en werd 
het Lage Midden bestaande uit 100000 hectare bestempeld als boezemland oftewel bûtlân.  
 
  

 
153 Louman, 2007, p. 13. 
154 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 848. 
155 Hosper, 1997, pp. 6-7.  
156 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 848. 
157 Breuker, 2017, pp. 89-90. 
158 Breuker, 2017, p. 90. 
159 Breuker, 2017, p. 89. 
160 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 848. 
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Vanaf het jaar 1825 is men begonnen met indijken, ook wel het inpolderen genoemd van het bûtlân, 
tot en met het jaar 1935 is er 96000 hectare land ingepolderd in het Lage Midden van Friesland. Van 
de hoeveelheid ingepolderde land is ongeveer twintig procent slechte grond en de rest is goed binlân 
geworden. Door het inpolderen van het bûtlân verdwenen er bepaalde grassen die goed tegen water 
konden, vanwege het feit dat het grasland in het bûtlân regelmatig onder waterstond. Dat was niet 
meer het geval na de inpoldering, waardoor er nieuwe grassoorten ontstonden. Men wilde graag 
bepaalde grassoorten die kwalitatief goed zijn en een hoge opbrengst opleverden. Dat waren sêft en 
rou miedgêrs (Poa pratensis en Poa trivialis), miedblomgêrs (Festuca pratense) en hiemraei (Lolium 
perenne). Deze grassoorten konden alleen gedijen bij geschikte omstandigheden.161 Het zuidelijke deel 
van Aldeboarn-De Deelen werd bekalkt en bemest, zowel met dierlijke mest als met kunstmest om de 
bodemvruchtbaarheid opgang te helpen. Het kalk werd over het land verspreid door een 
kalkstrooier.162 Bekalking van de gronden was nodig om de gronden te neutraliseren en het opbrengen 
van zand en klei bieden stevigheid aan de bouwvoor of aan de graszode.163 
 

De oprichting en de afschaffing van waterschap De Deelen  
De vaargelegenheid en een verbetering van de afwatering moest gerealiseerd worden. Daarvoor werd 
er een waterschap in 1899 opgericht genoemd De Deelen. Het waterschap De Deelen was niet voor 
elke perceel eigenaar gunstig is gebleken. In een archiefstuk in het jaar 1900 diende de eigenaar van 
perceel uit sectie C, nr. 184a een bezwaar in tegen de hoofdingenieur van de Provinciale 
Waterstaatdienst in Friesland. De eigenaar van het betreffende perceel was T. Kuiper die het perceel 
langs de Griete Poels Wetering gelegen in een lagere belastingklasse wilde brengen (figuur 3.18). De 
redenering van de heer Kuiper werd gebaseerd op de ligging van het perceel aan de wetering in de 
zomerpolder. Door de reglementen en deskundig advies werd besloten dat de ligging van een perceel 
in een zomerpolder geen valide argument is op verlaging in belastingklasse. Op basis van de toestand 
van de wetering die vroeger breder was en in 1900 in verlande staat verkeerde, waardoor het 
waterschap kosten gaat maken voor het onderhoud aan dit type wetering en in samenhang met de 
van tevoren ruime inspraak of overleg wat er is geweest bij het vaststellen van de belastingklassen 
werd het verzoek van de heer Kuiper afgewezen.164 In datzelfde archief wordt gesproken over de 
overgang nabij de Griete Poels Wetering van de zomerpolder naar het bûtlân (figuur 3.19). 
 

 
Figuur 3.18: Perceel C 184a, langs de Griete Poels Wetering. 

 
  

 
161 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 829. pp. 18-19. 
162 Persoonlijke communicatie: Kam, J. de, Voormalig boer op 16 maart 2022. 
163 Ven, 2003, p. 53. 
164 Tresoar, Archief Provinciale Waterstaatdienst, toegangsnr. 9-01 inv.nr. 429. Nr. 63. 
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Figuur 3.19: Fragment uit het Resolutieboek van het College van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland. 

In 1921 kwam er een einde aan het waterschap De Deelen. Het grondgebied van De Deelen werd 
onderdeel van de veenpolder De Deelen. De ingelanden oftewel mensen die eigendommen hebben 
binnen een waterschap stimuleerden de oprichting van de veenpolder. De reden daarvoor was dat 
men wist dat er in de toekomst verveningen plaats zouden vinden.165 Voor die tijd was het 
onderzoeksgebied in allerlei stukken land verdeeld, zoals weergegeven op de waterstaatskaart van 
1872. Daarop zijn de landerijen verdeeld in blokken van een tiental hectares groot. Deze versnippering 
van het land geeft aan dat er allerlei particuliere poldertjes waren ontstaan. Dit werden ook wel de 
boerenpoldertjes genoemd, omdat de boer zelf het beheer en onderhoud van de molens, tochtsloten 
en kaden moest regelen. Het overtollige water vanuit de boerenpolder werd naar de weteringen of 
tochtsloten bemalen. De weteringen en de tochtsloten waren verbonden met het grotere 
waternetwerk, het boezemwater. Het voordeel voor de boer was dat het waterpeil naar eigen 
gewenste hoogte gebracht kon worden.166 De polders op deze kaart in figuur 3.20 hebben de kleur van 
de boezem of van het stromende water waar het op afwatert. Deze zijn weergegeven in verschillende 
tinten. De polders die omgeven zijn met een donkere blauwe tint leidt het water eerst naar een andere 
polder. Dat betekent dat het water niet rechtstreeks vanuit die polder op het boezemwater wordt 
geloosd. De polders die bij elkaar horen hebben een gelijke tint.167  
 
  

 
165 Hagen, 2002, p. 35. 
166 Wiersma, 2022. 
167 Toelichting van de waterstaatskaart, 1872, afkomstig van KCL. 
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Figuur 3.20: Waterstaatskaart van het 
onderzoeksgebied situatie 1872.  

Waterstaatkundige situatie 1872 
Ten zuiden van het onderzoeksgebied is een polder weergegeven die op meerdere boezems en polders 
afwatert. Dit is te herkennen aan de overeenkomstige tint en dit gebied is schuin gestreept 
weergegeven. De hoge gronden zijn niet ingekleurd en dat geldt ook voor de boezemlanden. Dat 
betekent dat het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied uit boezemland bestaat.168 Dit is te 
verklaren door de laaggelegen gronden in dat deel van het onderzoeksgebied. Dit is het zogenoemde 
bûtlân wat destijds niet omgeven was door kaden. De wateren of weteringen zijn aangegeven in het 
rood (figuur 3.20). Het onderzoeksgebied bevatte allerlei kleine watermolentjes gelegen langs de 
randen van de poldertjes. Bij Haskerdijken in het zuidwesten van het onderzoeksgebied kwam een 
vijzelwatermolen voor. Bovendien zijn de uitwateringssluizen rondom het boezemland tussen de 
poldertjes gelegen ruim vertegenwoordigd.  De uitwateringssluizen zijn logischerwijs geplaatst op een 
lager gelegen deel in het landschap. Dit is op te merken door te kijken naar de terreinhoogten die in 
meters worden aangegeven. In het rood wordt ‘z.b.’ weergegeven dat betekent dat deze polders alleen 
in de zomer werden bemalen.169 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
168 Toelichting van de waterstaatskaart, 1872, afkomstig van KCL. 
169 Toelichting van de waterstaatskaart, 1881-1938, afkomstig van KCL. 
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Waterstaatkundige situatie 1881 tot en met 1938 
Op de waterstaatskaart van het jaar 1872 was het niet ingekleurde deel van het onderzoeksgebied 
boezemland. Een verandering die opgemerkt kan worden is dat het boezemland bûtlân plaats heeft 
gemaakt voor binnenland binlân. Op de waterstaatskaart van 1881-1938 is dat deel ingekleurd (figuur 
3.21). Tevens zijn de particuliere bemalingsinstallaties opgeruimd. Om de buitenringvaart is de 
dijkhoogte aangegeven van 1,15 meter in het zuiden en in het oosten een dijkhoogte van 0.80 meter.170 
Deze polderdijken werden aangelegd vanaf het jaar 1921. Bovendien groef men polderkanalen. Bij 
Haskerdijken gelegen pompsloot en de ringvaart werden verdiept en verbreed. Tevens werd er bij de 
Hooibrug nabij Haskerdijken een gemaal geplaatst in het jaar 1922. Ook zijn er twee schutsluizen 
aangelegd in het onderzoeksgebied. Een voorbeeld daarvan is de schutsluis ten zuiden van de 
Kerksloot. Ten slotte zijn er ook drie ophaalbruggen gebouwd binnen het onderzoeksgebied.171 Dat 
betekent dat er binnen een relatief korte periode veel landschappelijke ingrepen zijn verricht. 
 

 
Figuur 3.21: Waterstaatskaart van het 
onderzoeksgebied situatie 1881-1938.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
170 Toelichting van de waterstaatskaart, 1881-1938, afkomstig van KCL. 
171 Hagen, 2002, p. 35. 
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Waterstaatkundige situatie 1940 tot en met 1963 
Op de waterstaatskaart van 1940-1963 is met XIII aangegeven gebied, het deel waar het laagste peil 
in de veenpolder De Deelen voorkwam. Het gebied bestond uit 1550 hectare met polder- en 
boezemland. Daarbinnen bevinden zich belangrijke boezemwateren. Dat zijn de Tocht en het 
Binnenkanaal. Het boezemwater werd door middel van een elektrisch aangedreven gemaal bij 
Haskerdijken op de Friese boezem geloosd. De Kerksloot aangegeven met XII is een sloot waar geen 
boezemwater op afwatert. Het gebied aangegeven met XI vormde de boezem met de hoogste peil in 
de Veenpolder De Deelen. Dit gebied bestaande uit boezemland en inclusief de boezem beslaat 1175 
hectare. Binnen dit deel van de veenpolder De Deelen vormden de belangrijkste boezemwateren, het 
Boezemkanaal, Scharsloot, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Oude of Tjalleberdster Deel, Boksloot, 
Nieuwe- of Oldeboornster Deel en Griete Poels. Vanuit de boezem XI werd het water via afsluitbare 
duikers geloosd op de Tocht en het Binnenkanaal die vervolgens het water afvoerden naar het 
elektrische gemaal bij Haskerdijken op de Friese boezem (figuur 3.22).172 

 

  

 
172 Toelichting van de waterstaatskaart, 1940-1963, afkomstig van KCL.  

Figuur 3.22: Waterstaatskaart van het onderzoeksgebied 
situatie 1940-1963.  
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Afwijkende verkavelingsrichting en ontwateringspatronen 
Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) is een oudere dichtgegroeide of dichtgeslibde 
watergang te zien (figuur 3.23 en 3.24). Deze waterlossing of watergang is ingetekend op de kaart 
(figuur 3.8). Ten oosten van de oude watergang is in het landschap een afwijkende verkavelingsrichting 
waar te nemen die haaks op de Kromme Wetering is aangelegd. In het zuiden van de afwijkende 
verkavelingsrichting is een deelgebied met een afwijkende ontwateringspatroon te zien. Dat is een 
niet verveend gedeelte van het natuurgebied met mogelijke sporen van oude detailontwatering ook 
in de strook grond er omheen.173 Deze landschappelijke verschijnselen zijn vergroot weergegeven 
(figuur 3.24, 3.25 en 3.26).   

 
  

 
173 Persoonlijke communicatie: Roos, S. de, Amateur archeoloog, historicus en voormalig boer, Aldeboarn-De 
Deelen op 3 maart 2022. 

Figuur 3.23: In het onderzoeksgebied gelegen afwijkende landschappelijke kenmerken 
gerelateerd aan waterbeheer. 
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Figuur 3.24: Een oude 
watergang, dichtgemaakte, 
dichtgeslibde of dichtgegroeid 
in het midden van het 
onderzoeksgebied.  

Figuur 3.25: Een afwijkende 
verkavelingsrichting is in het 
midden van het 
onderzoeksgebied gelegen te 
herkennen aan het 
slotenpatroon. 

Figuur 3.26: Een detailgebied 
met een afwijkende 
ontwateringspatroon is 
gelegen in het midden van het 
onderzoeksgebied. 
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3.4. Huidige situatie van de waterstaatkundige elementen  
 

Veldonderzoek 
De tegenwoordige waterstaatkundige elementen in het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen zijn 
in kaart gebracht door veldonderzoek. De waterstaatkundige elementen zijn afhankelijk van de 
geomorfologie op gunstige plekken gesitueerd in het landschap. In het onderzoeksgebied Aldeboarn-
De Deelen spelen de volgende waterstaatkundige elementen: gemalen, stuwen, kaden, sloten, 
kanalen, greppels en drainage tegenwoordig een belangrijke rol. In hoofdstuk 4 in deel 4.4 zijn de 
waterstaatkundige elementen greppels en drainage nader toegelicht. 
 

 
Figuur 3.27: Verval van het onderzoeksgebied vanaf het dorp Aldeboarn tot en 
met de ringvaart over De Deelen. 

In figuur 3.27 is een dwarsdoornsnede weergegeven van het 
onderzoeksgebied. De Deelen is relatief hooggelegen ten 
opzichte van het noordelijk gelegen landschap tussen het dorp 
Aldeboarn en De Deelen. Het water in De Deelen is momenteel 
afkomstig van de zandwinningsput gelegen ten zuiden van het 
onderzoeksgebied tegenover De Deelen. Dat water is schoner 
dan wat er voorheen in zat en wordt onder de vaart en de dijk door met een buis en pompinstallatie 
ingelaten in De Deelen. Dit heeft impact op de vegetatiesoorten van De Deelen, waardoor bepaalde 
vegetaties verdwijnen en ontstaan. Dit wordt voortdurend onderzocht door ecologen.174 Het gebied 
tussen Aldeboarn en De Deelen heeft een aflopend terrein dat zich steeds dieper en naar het zuiden 
uitstrekt tot aan de kade die het gebied De Deelen omgeeft. Het deel achter de kade is een drassig 
terrein doordat het een laaggelegen deel in het landschap vormt, in combinatie met kwelwater vanuit 
De Deelen. Dit water wordt lokale kwel genoemd. Door hevige regenval en het kwelwater is dit gebied 
regelmatig drassig.   

 
 

 
174 Persoonlijke communicatie: Sieperda, R., Rayonbeheerder Wetterskip Fryslân, Aldeboarn-De Deelen  op 1 
maart 2022. 
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Ten noorden van het onderzoeksgebied zorgt de rivier de Boorne voor kwelwater vanuit de waterloop 
richting het zuiden. Ook dit water vanuit de rivier de Boorne is lokale kwel. Door de gemalen in het 
zuiden van het onderzoeksgebied wordt het bemaald en op bepaalde peilniveaus gehouden. In het 
onderzoeksgebied zijn tegenwoordig twee gemalen werkzaam die de veenpolder De Deelen wat 
betreft de waterhuishouding reguleert. In het zuidwesten is een gemaal gelegen en deze wordt gemaal 
De Deelen genoemd. De tweede gemaal is gelegen in het zuiden en oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied aan de ringvaart. Het gebied wordt vanaf het noorden richting het zuiden door 
stuwen op bepaalde waterniveaus gebracht, het is te beschouwen als een trapsgewijze daling van het 
waterpeil. In het noorden is het waterpeil hoger gelegen en door stuwen op peil gehouden. 
Daarentegen is het waterpeil in het midden van het onderzoeksgebied lager gelegen. Door stuwen en 
de gemalen is het gebied qua waterbeheer te reguleren.175 
 

 
Figuur 3.28: Waterstaatkundige elementen in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied.  

In figuur 3.28 is de noordwestzijde van het onderzoeksgebied in kaart gebracht. In Aldeboarn-De 
Deelen zijn peilbesluiten vastgesteld, bijvoorbeeld VP -1.80 meter N.A.P..176 Dit betekent een vast peil 
van -1.80 meter N.A.P.. In andere gebieden kunnen ZP (zomerpeil) en WP (winterpeil) voorkomen in 
dit onderzoeksgebied is daar geen sprake meer van. De rode halvemaanvormige elementen op de 
kaart geven de stuwen aan. De stroomrichting van het water is richting de open halvemaanvormige 
element. De stuwen houden het water op een bepaald gewenst peil.177 
 

  

 
175 Ibidem.  
176 Wetterskip Fryslân, 2012, p. 19. 
177 Persoonlijke communicatie: Sieperda, R., Rayonbeheerder Wetterskip Fryslân, Aldeboarn-De Deelen  op 1 
maart 2022. 
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Hoogwatercircuit rondom woningen 
In figuur 3.29 is een hoogwatercircuit om een woning gelegen, dat wordt vervolgens afgestuwd door 
het diepere waterpeil. De lichtblauwe lijn is de overstortbalk, waar het water overheen stroomt bij een 
toenemende stijging van het waterpeil van het hoogwatercircuit. Met een hoogwatercircuit wordt 
bedoeld dat het waterpeil hoger gehouden wordt om tegendruk te geven door middel van water ten 
behoeve van wegen, kaden, kavels, funderingen van woningen of boerderijen, zodat deze 
landschapselementen minder snel verzakken.178  
 
Het waterpeil achter de woning is aangegeven met een donker blauwe pijl, dat is de diepte-
ontwatering. Voor de intensieve landbouw biedt diepte-ontwatering gunstige omstandigheden voor 
de boeren om het land te kunnen betreden met agrarische machines en voor het bewerken van het 
land. Doordat de diepte-ontwatering zo dichtbij het hoogwatercircuit is gelegen en het verschil in 
waterpeil zo groot is, zijgt het water relatief snel weg naar het lagere waterpeil. In de zomerperiode 
wanneer de verdamping hoog is, is het lastig om het waterpeil op peil te houden. De rayonbeheerders 
van het Wetterskip Fryslân houden de weerberichten nauwlettend in de gaten om het water op het 
juiste peilniveau te houden ook ten behoeve van de waterbalans.179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De locaties van de gemalen en de huidige stroomrichting van de hoofdwatergang 
In figuur 3.32 zijn beide gemalen weergegeven linksonder op de kaart is het gemaal De Deelen 
weergegeven (foto, figuur 3.30) en rechtsonder op de kaart is het gemaal De Mieden weergegeven 
(foto, figuur 3.31). Deze twee gemalen zorgen ervoor dat het onderzoeksgebied wat betreft de 
waterhuishouding te reguleren is. Het overtollige water vanuit de polder wordt geloosd op de Friese 
boezem. De Friese boezem heeft een waterpeil van -0.52 meter N.A.P..180 In figuur 3.32 zijn met 
blauwe pijlen de stroomrichting van de hoofdwatergang aangegeven richting het gemaal. Daartussen 
liggen stuwen om het gebied op bepaalde peilniveaus te houden, de stuwen zijn op deze kaart niet 
weergegeven. Deze peilniveaus zorgen ervoor dat er landbouw mogelijk is en behoud van draagkracht 
van de bodem. Bij een voldoende draagkracht van de bodem biedt de zode genoeg weerstand om 
koeien op het land te laten lopen en dat er machines op het land kunnen rijden zonder weg te 
zakken.181  

 

 
178 KCAF, 2021. 
179 Persoonlijke communicatie: Sieperda, R., Rayonbeheerder Wetterskip Fryslân, Aldeboarn-De Deelen  op 1 
maart 2022. 
180 Ibidem. 
181 Kooistra, 1989, p. 10. 

Figuur 3.29: Stuw aangegeven met een rode pijl, om water te 
reguleren rondom een woning. 
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Figuur 3.30: Gemaal De Deelen, in het zuidwesten van het 
onderzoeksgebied. 

 

 
Figuur 3.32: Stromingsrichting van de hoofdwatergangen richting de gemalen van het onderzoeksgebied.  

  

Figuur 3.31: Gemaal De Mieden, in het zuidoosten van het 
onderzoeksgebied. 
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3.5. Deelconclusie 
De cultuurhistorische ontwikkelingen met betrekking tot waterbeheer zijn vanaf de middeleeuwen tot 
heden in grote lijnen beschreven. Waterbeheer door middel van waterstaatkundige 
landschapselementen speelt een belangrijke rol voor het in gebruik kunnen nemen van het landschap 
voor de landbouw. Deze waterstaatskundige elementen worden afhankelijk van de tijdsgeest, 
ontwikkelingen en de technologie aangepast in het landschap. De aanpassingen in het landschap met 
betrekking tot waterbeheer heeft deels de landschapsinrichting bepaald. Vanaf omstreeks de 9e en 10e 
eeuw speelt waterbeheer voor Aldeboarn-De Deelen een cruciale rol om het landschap te kunnen 
gebruiken.  
 
Tijdens de vol-middeleeuwse agrarische veenontginningen groef men loodrecht op de 
ontginningsbasis sloten, richting de rivier de Boorne. De boeren trokken op een gegeven moment 
verder het hoger gelegen veen in als gevolg van te natte omstandigheden. Daar op de hoger gelegen 
veenkussens en veenkoepels gingen de boeren opnieuw ontginningssloten graven in het verlengde 
van het eerder ontgonnen deel van het veenlandschap. Daar maakte men gebruik van de natuurlijke 
afwatering van hoog naar laag, afstromend op de rivier de Boorne. De ontginningsrichting is 
tegenwoordig te herkennen in het landschap aan de kavelpatronen. Door de menselijke activiteiten in 
het veenlandschap versnelde de bodemdaling door ontwatering, inklink en oxidatie van het veen. De 
Leppedijk fungeerde als binnendijk in de 10e tot en met de 12e eeuw. Deze dijk zorgde ervoor dat het 
achterliggende hogere veengebied het water kon afvoeren. Rond de 11e en 12e eeuw groef men 
weteringen parallel aan de rivier de Boorne die vervolgens deel uit maakten van het grotere 
waternetwerk. Door de toenemende daling van het veen ontstond er in de late middeleeuwen 
wateroverlast. De toestand van het vernatte land verslechterde waardoor men genoodzaakt was om 
dwarssloten te graven. Hierdoor ontstond een bepaalde structuur in waterbeheersing namelijk een 
fijnmaziger slotenpatroon.  
 
Het ontgonnen veenlandschap werd zowel gebruikt als akkerland en weidegrond. Op een gegeven 
moment werden de ingeklonken venen gebruikt voor hooiland. Het gebruik van hooiland is 
eeuwenlang in Aldeboarn-De Deelen toegepast. De klei-op-veen gebieden in het onderzoeksgebied 
waren geschikt voor beweiding door de hogere ligging en stevigere ondergrond. In het 
onderzoeksgebied zijn clusters van húskopkes, huisterpjes aangetroffen, deze terpjes wijzen mogelijk 
op dynamiek in waterniveau wat kon leiden tot wateroverlast. Volgens archeologische vondsten in de 
huisterpjes kunnen deze verhoogde woonplaatsen gedateerd worden uit de 9e of 10e eeuw. De 
huisterpjes zijn te herkennen aan de verhoogde delen in het landschap, maar ook aan de afwijkende 
vegetatiesoort die er plaatselijk bovenop groeit. De vegetatiesoort wat er groeit wordt Jezuskrûd of 
Jezusbloed genoemd. Opmerkelijk is dat de veenterpjes en de turfwinningssleuven en de gevonden 
waterputten uit ongeveer dezelfde tijd dateren omstreeks de 11e of 12 eeuw. De bewoningssporen of 
tijdelijk gebruik van het landschap vertonen een samenhang.  
 
In de middeleeuwen werd al op grote schaal turf gewonnen in De Deelen. Men stak de bovenste lagen 
van het veen af en de gaten werden opgevuld met restveen. Deze turfwinningsactiviteiten vonden 
plaats voordat de kloosters werden gesticht. Men neemt aan dat de lokale bewoners op systematische 
wijze aan het vervenen waren. In De Deelen zijn laatmiddeleeuwse bewoningssporen in waterputten 
aangetroffen met veel aardewerk vondsten. Daarnaast zijn er middeleeuwse turfwinningssleuven 
gevonden tijdens het vervenen van De Deelen. Het tegenwoordige waterrijke petgatenlandschap De 
Deelen is deels ontstaan door het baggeljen van veen, veen wat onder de waterspiegel werd 
afgegraven eerst met de hand later met machines. Door maaivelddaling van het veen kwamen 
inversieruggen van de dichtgeslibde kreken en prielen tevoorschijn. De kronkelige structuur van de 
oude waterlopen zijn te herkennen in het landschap en meestal ingericht als vervoersader. Ook zijn er 
ontginningssloten van eerder ontginningsperioden aangetroffen. 
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De structuren in waterbeheersing zijn door de tijd veranderd door ingrepen in het landschap. In de 
laatste 150 jaar ging men het Lage Midden van Friesland geleidelijk aan inpolderen. Daarvoor bestond 
het Lage Midden voornamelijk uit bûtlân, wat een waterbergende functie had. De meeste polderdijken 
werden aangelegd gepaard gaande met de komst van de molens in de 15e en 16e eeuw. In 1899 werd 
het waterschap De Deelen opgericht ten behoeve van de vaargelegenheid en de afwatering. 
Aldeboarn-De Deelen was ingericht met particuliere winter- en zomerpolders en boezemland. De 
particuliere polders werden ook wel de boerenpolders genoemd, waar de boer het beheer en het 
onderhoud regelde aan de molens, kaden en tochtsloten. In ruil daarvoor kreeg de boer de regie over 
de hoogte van het waterpeil. In 1919 werd van het gebied bestaande uit 2700 hectare als één grote 
winterpolder ingericht. Door herinrichting van het landschap zijn bepaalde structuren in 
waterbeheersing niet tijdsbestendig gebleken. De particuliere polders en de bemalingsinstallaties 
zoals poldermolens zijn verdwenen en daarvoor in de plaats werd er een elektrisch aangedreven 
gemaal bij Haskerdijken aangelegd. Vanaf 1872 tot en met 1963 zijn er een tal van waterstaatkundige 
ingrepen gedaan. Het boezemland is langzamerhand ingepolderd. In 1921 kwam er een einde aan het 
waterschap De Deelen en werd De Deelen toegevoegd aan de Veenpolder De Deelen. In datzelfde jaar 
werden de polderdijken en polderkanalen aangelegd. Sloten en vaarten werden verbreed en dieper 
uitgegraven.  
 
Meerdere malen kreeg het Lage Midden te maken met wateroverlast, zoals in het jaar 1825 en 1945. 
Voor Aldeboarn-De Deelen betekende dat dat de lagere delen van het landschap geheel onder water 
stonden. Naast wateroverlast biedt water ook voordelen, met name het vervoer over water speelde 
in de 17e en 18e eeuw een belangrijke economische factor. Door het waterrijke gebied werden 
landbouw gerelateerde producten over het water vervoerd door middel van een praam. Naarmate het 
wegennetwerk verbeterde werd het vervoer over land in de eerste helft van de 20ste eeuw steeds 
belangrijker. De boeren haalden het hooi van het land met paarden getrokken hooiwagens die 
vervolgens over de zetten reden.   
 
De fysieke waterstaatkundige elementen die nu nog zichtbaar zijn in het landschap van Aldeboarn-De 
Deelen om het water te kunnen reguleren zijn sloten, kanalen, kaden, stuwen en gemalen. In het 
onderzoeksgebied zijn twee elektrisch aangedreven gemalen, gemaal De Deelen in het zuidwesten en  
gemaal De Mieden in het zuidoosten aan de ringvaart. Tegenwoordig zijn er naast gemalen ook stuwen 
in het landschap van Aldeboarn-De Deelen aan te treffen. De gemalen lozen het overtollige water op 
de Friese boezem. Daartussenin zijn een tal van stuwen om het waterpeil te kunnen reguleren. Tevens 
wordt er hedendaags gebruik gemaakt van diepte-ontwatering wat voor de intensieve landbouw 
gunstig is. Daarentegen is er ook sprake van een hoogwatercircuit op bepaalde plekken. Daar wordt 
het water kunstmatig hoog gehouden om tegendruk te geven door middel van water ten behoeve van 
wegen, kaden, kavels, funderingen van woningen of boerderijen. Hierdoor verzakken deze genoemde 
landschapselementen minder snel. In het gebied zijn peilbesluiten vastgesteld die gehandhaafd dient 
te worden door het Wetterskip Fryslân. De oorspronkelijke natuurlijke afwateringsrichting was vanuit 
het hoger gelegen veen richting het noordwesten naar de voormalige Middelzee. Deze natuurlijke 
stromingsrichting is veranderd door bodemdaling als gevolg van ontginning, ontwatering, inklink en 
oxidatie van het veen samen met de inpoldering van de Middelzee. De stromingsrichting in het 
onderzoeksgebied is in de huidige tijd vanaf het noorden naar het zuiden richting de laaggelegen 
gemalen in het veen. 
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4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk is het waterbeheer in de periode van 1800 tot heden voor Aldeboarn-De Deelen 
beschreven. Op basis van de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterbeheersing in Aldeboarn-De 
Deelen is er een toekomstvisie over het veenweidegebied in relatie met waterbeheersing gevormd. 
De toekomstvisie samen met het advies is schematisch weergegeven (figuur 4.16). Daarin is 
beschreven hoe men tegenwoordig en in de toekomst om zou moeten gaan met water in het 
veenweidegebied met betrekking tot de landbouw. Hieronder zijn de deelvragen weergegeven die in 
dit hoofdstuk centraal staan: 

 
4.1 Hoe ging men om met het waterbeheer in de periode van 1800 tot heden? 
 
4.2 Hoe wordt er omgegaan met detailontwatering? 
 
4.3 Hoe moet er tegenwoordig omgegaan worden met water in het veenweidegebied met betrekking 

tot de landbouw? 
 

4.2. Landbouw en veenweideproblematiek 
De landbouw en het type landgebruik hangen samen met de bodemgesteldheid. Het 
aanpassingsvermogen van de boeren is door de geschiedenis gevormd. Voorafgaand de periode vanaf 
1800 tot heden is het landgebruik door de boer mede bepaald door de effectiviteit van het 
waterbeheer. De periode voor 1800 tot heden valt buiten het tijdsbestek van deelvraag 4.1, echter 
niet onbelangrijk te benoemen is de onderverdeling van de finnen en mieden. In het huidige landschap 
is deze onderverdeling in sommige gevallen af te leiden door de naamgeving.182 
 

Finnen 
De weilanden in Aldeboarn-De Deelen zijn onderverdeeld in finnen en mieden. De graslanden die 
dichtbij de boerderij gelegen zijn, zijn de finnen. Kenmerkend voor deze graslanden is dat deze nooit 
zijn gebruikt als hooiland. Aanvankelijk werden de finnen gemeenschappelijk gebruikt. Na 1200 is er 
een einde gekomen aan het gemeenschappelijk gebruik van de weilanden. De gemeenschappelijke 
weiden werden verdeeld onder de lokale boeren in het dorpsgebied. De privatisering was mogelijk 
door een verbetering in waterbeheersing, waardoor meer land in gebruik kon worden genomen. Dit 
leidde tot een intensiever landgebruik.183 In figuur 4.1 zijn de weilanden finnen en hooilanden mieden 
weergegeven in Aldeboarn-De Deelen rond het jaar 1832. De finnen zijn de percelen die dichtbij de 
boerderijen zijn gelegen en de mieden liggen verder vanaf de boerderijen.  
 
De Scharlanden zijn de landen die gemeenschappelijk gebruikt werden. Een skar was een aandeel in 
het gemeenschappelijke weidegebied. Volgens Wiersma is één skar genoeg om één volwassen dier te 
voeren. De scharlanden zijn in een complex van lange percelen bijeen gelegen, een mienskar 
genoemd.184 In middeleeuwse bronnen wordt gesproken over mienskar, dat verwijst naar de 
oorspronkelijke situatie omtrent gemeenschappelijk gebruik van de gronden.185 In figuur 4.1 zijn de 
Lange Warren weergegeven, volgens Van Berkel en Samplonius (2018) Nederlandse plaatsnamen 
verklaard, betekent War laaggelegen grasland.186 Dat betekent lange laaggelegen graslanden, dat is 
ook te herkennen aan de langgerekte percelen. Bovendien zijn in figuur 4.1 de Korte Warren 
weergegeven, de korte laaggelegen graslanden. 

  

 
182 Bureau Lantschap, 2009, pp. 25-26. 
183 Wiersma, 2017, p. 61. 
184 Wiersma, 2022. 
185 Wiersma, 2017, p. 61. 
186 Etymologiebank.nl.  



73 
 

Mieden 
De laagste en natste gebieden werden gebruikt als hooiland. Deze gronden werden vooral gebruikt om 
het wintervoer te laten groeien voor koeien. Het hooi werd gebruikelijk in de maand juli van het land 
gehaald en opgeslagen in een hooivak in het Fries een golle genoemd. De natte hooilanden worden 
aangeduid met de Friese naam mieden. Deze hooilanden waren voorheen onverdeeld.187 Opmerkelijk 
is dat de tegenwoordige Scharlanden voorheen Korte Warren werden genoemd.188 Sinds het jaar 1917 
is de benaming van deze percelen gewijzigd (figuur 4.2).189  Deze hooilanden werden in de zomer 
gemaaid. Het nieuwgras wat daarna nog groeide werd geweid. De naweide gebeurde 
gemeenschappelijk met jongvee. Een boer kon een aandeel voor bijvoorbeeld drie pinken in het 
meenschar hebben. Deze boer had dan een aandeel van drie schar (figuur 4.1).190 Het landgebruik past 
zich aan, aan de toestand van het land. Water speelt daarbij een belangrijke factor voor het bepalen 
van het type landgebruik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.1: De onderverdeling van weilanden en hooilanden in 
Aldeboarn-De Deelen in 1832, HisGis-kaart. Met de gekleurde 
cirkels worden de Scharlanden en Korte- en Lange Warren 
aangegeven. 

 
187 Wiersma, 2017, pp. 62-63. 
188 Bakker et al., 2003, p. 159. 
189 Topotijdreis.nl.  
190 Persoonlijke communicatie: Roos, S. de, Amateur archeoloog, historicus en voormalig boer in de omgeving 
Aldeboarn op 30 mei 2022. 
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Figuur 4.2: Links de Korte Warren genoemd in het jaar 1916 en rechts 'Scharlanden' genoemd in het jaar 1917. 

Landbouw en waterbeheer van 1800 tot heden 
Landbouw en waterbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontwatering speelde een 
sleutelrol in de ontginning van het veen. De hieruit voortvloeiende veenoxidatie leidde vervolgens tot 
maaivelddaling. De boeren hebben binnen Aldeboarn-De Deelen eeuwenlang het landgebruik 
aangepast aan de bodem. Het landgebruik was op de laaggelegen en natte percelen eeuwenlang 
hooiland geweest.191 Na het afzetten van een kleilaag langs de oever van de rivier de Boorne konden 
de boeren het land gebruiken voor beweiding (figuur 4.3). Dit werd mogelijk doordat deze grond op 
een gegeven moment hoger kwam te liggen dan het achterliggende veen. De bodemstructuur van klei-
op-veen is steviger dan het pure veen.192 De toenemende bodemdaling is niet alleen zorgwekkend in 
Aldeboarn-De Deelen, maar ook in de rest van het veenweidegebied. De mate waarin het land wordt 
gebruikt voor de landbouw gaat samen met maaivelddaling. Sinds 1950 is een sterke schaalvergroting 
in de landbouw gaande. In de periode van 1950 tot 2016 is ongeveer 86 procent van de 
landbouwbedrijven verdwenen. De overgebleven boerderijen zijn groter geworden. Vanaf 1950 tot 
2016 steeg het aantal runderen per rundveebedrijf in Nederland gemiddeld van 13 tot ongeveer 160 
dieren.193 Vanaf het jaar 1100 tot 1700 is de maaivelddaling 10 centimeter per eeuw geweest. De 
maaivelddaling nam toe tussen 1700 en 1800. In de laatstgenoemde periode was er een daling van het 
maaiveld van 15 centimeter per eeuw.194  
 
Rond het jaar 1825 begon men de boezemlanden in te polderen. Dit ging gepaard met een 
bespoedigde maaivelddaling.195 Door de inpoldering van de boezemlanden veranderden de 
grasvegetaties. Voor de landbouw en in het bijzonder voor de veeteelt was dat een gunstige 
ontwikkeling. De grasvegetaties van het bûtlân maakte plaats voor grasvegetaties van het binlân als 
gevolg van inpoldering.196 De kwaliteit van grasvegetaties in het binlân is beter dan grasvegetaties in 
het bûtlan. De grasvegetaties van het bûtlân stonden grote delen van het jaar onder water. De 
kwalitatieve grasvegetaties kunnen te veel water niet verdragen. In de 19e eeuw zijn de veengebieden 
met gemiddeld 25 centimeter gedaald. In de 20ste eeuw is er geen rem gezet op de bodemdaling sterker 
nog het nam alsmaar toe. Door een verbetering van ontwatering, ruilverkaveling en een intensiever 
landgebruik leidde dit tot een toenemende bodemdaling. De bodemdaling voor de laatstgenoemde 
periode wordt geschat op 90 centimeter per eeuw.197  
 

 
191 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 289. p. 4. 
192 Wiersma, 2022. 
193 CBS, 2017. 
194 Wiersma, 2022. 
195 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 829. pp. 18-19. 
196 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 829. pp. 18-20. 
197 Ibidem. 
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In hoofdstuk 2 werd aangehaald dat de knippig klei meerdere malen is afgezet langs de rivierbedding 
van de rivier de Boorne. Dit vond plaats in de tijd dat het zeewater door de getijdengeul van de 
Middelzee kon doordringen naar het achterland. Op deze zwaardere compacte kleigronden kwam 
steeds meer de nadruk op de veeteelt, omdat deze zware en moeilijk bewerkbare gronden ongeschikt 
zijn voor akkerbouw. Zowel de afstand als de geringe omvang van de afzetmarkten in de Friese steden 
werkten nadelig voor Friese boeren. Dit leidde tot de verduurzaming van de lokale zuivelproducten in 
de vorm van boter- en kaasfabricage. Vanaf eind 19e eeuw werden om die reden in een rap tempo de 
zuivelproducten in Friesland fabrieksmatig omgevormd tot boter en kaas. Voor de Hollandse veetelers 
was het niet nodig om de melk om te zetten in boter en kaas, omdat deze boeren hun melk kwijt 
konden op de nabije markten in de grote Hollandse steden. De grote steden boden een grote 
afzetmarkt voor de Hollandse boeren.198  In de periode van 1918 tot 1940 was er sprake van een 
verdubbeling van de boterproductie in Friesland. Ook de kaasproductie in Friesland steeg in deze 
periode. Tussen 1947 en 1953 nam het aantal zuivelfabrieken in Friesland toe. Bovendien werden de 
nieuwe zuivelfabrieken in grotere omvang gebouwd. In de laatstgenoemde periode telde Friesland 77 
coöperatieve zuivelfabrieken. Deze zuivelfabrieken verwerkten 80 procent van de Friese melk.199  
 
Voor de groei van het weidebedrijf was een verbetering van de waterhuishouding noodzakelijk. Door 
stoombemaling konden polders bemalen worden. Ook werd het door intensiever gebruik van het land, 
samen met een verhoging van het krachtvoedergebruik, op de boerderijen mogelijk om meer vee te 
houden dan voorheen. Doordat de waterbeheersing verbeterde, leidde dat vervolgens tot een betere 
bemesting van de hooilanden. Daarvoor gebruikten de boeren met name dierlijke mest, kunstmest 
werd aanvankelijk weinig toegepast. De dierlijke mest werd van betere kwaliteit door een toenemend 
gebruik van krachtvoeder.200 In het onderzoeksgebied is het landgebruik afhankelijk van de 
bodemsoort en de hoogteligging ten opzichte van het waterpeil. In het noordelijke deel komt klei-op-
veen voor waar de boerderijen in de tweede helft van de vorige eeuw een gemiddelde omvang van 20 
tot 30 hectare land hebben. Sommige bedrijven in datzelfde gebied hadden nog wat meer land. Deze 

 
198 Persoonlijke communicatie: Schroor, M. Sociaalgeograaf en historicus op 20 april 2022. 
199 Frieswijk, 1998, p. 238. 
200 Bieleman, 1992, p. 293. 

Figuur 4.3: Weidelandschap in de omgeving van Oldeboorn in 1966.  
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boeren gebruikten de winterpolder, voor het overgrote deel ook de zomerpolders en nog een klein 
gedeelte van het vroegere boezemland. Deze landerijen werden gebruikt voor wei- en hooiland.201 In 
het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied zijn weinig boerderijen gesticht. Een paar boerderijen zijn 
gesticht na de oprichting van de veenpolder in het jaar 1921. Dit deel van het onderzoeksgebied werd 
gebruikt als pinkenweide en hooiland van de boeren in de wijde omgeving. De afstand van de 
boerderijen naar deze landerijen was relatief groot, variërend van 3 tot meer dan 15 kilometer. Dat 
betekende dat deze landerijen niet gebruikt werden voor weide voor melkkoeien. De koeien lieten 
daardoor geen mest achter, waardoor de graszode kwalitatief slecht bleef.202 In 1926 was de 
productiviteit van de landerijen over het algemeen laag in Aldeboarn-De Deelen. Tijdens een 
vergadering waarbij de betrokken partijen aanwezig waren, zoals de ingelanden, het polderbestuur en 
de vereniging polderbelangen is vastgesteld dat de productiviteit van de landerijen verbeterd moest 
worden. Door een tal van veranderingen probeerden de al eerder genoemde partijen de productiviteit 
van de landerijen te verhogen. Daarvoor was ruilverkaveling noodzakelijk, beweiding, betere wegen 
over land en vaarwegen, maar ook een verbetering van de afwatering. Deze verbeteringen waren 
bovendien nodig om nieuwe boerderijen te kunnen bouwen in Aldeboarn-De Deelen.203 

 
Veenweideproblematiek 
In Aldeboarn-De Deelen is het maaiveld sinds 1976 op de Fjûrlânswei 40 tot 50 centimeter gezakt. De 
veeboeren konden daar goed hun bedrijf runnen door de relatief lage hectare prijs ten opzichte van 
de klei- en zandgronden. Vroeger waren er grotere verschillen tussen klei, zand en veengebieden. De 
koeien op de keuringen die vanuit het kleigebied kwamen waren aanvankelijk zwaarder dan die van 
de veengronden. Door nieuwe technieken en fokkerijen is dat verschil kleiner geworden in de laatste 
vijftig tot zeventig jaar. Tegenwoordig wordt er een pilot gehouden om op bepaalde plekken het 
waterpeil te verhogen, ook in verband met de CO2-opgave.204 De boeren worden momenteel nog 
gecompenseerd met grond of met geld, of een combinatie daarvan. De voortgaande maaivelddaling 
leidt tot een toekomstig probleem als op de huidige manier van landbouw en beleid verder wordt 
gegaan. In de toekomst krijgen boeren te maken met wateroverlast dat biedt zorgen voor de boeren 
in de omgeving van Aldeboarn-De Deelen. Door het verhogen van het waterpeil wordt een gedeelte 
van het land natter, deze percelen kunnen dan niet meer gebruikt worden voor de landbouw.205 Door 
verschillende peilvakken te gebruiken kan er landbouw plaatsvinden. Dat betekent wel dat er in de 
toekomst nagedacht zou moeten worden over welke aanpassingen in de landbouw noodzakelijk en 
mogelijk zijn. Zodat het veen langer wordt behouden en de boeren op een efficiënte manier verder 
kunnen werken.  
 
De waterstaatkundige kaart van het jaar 1872 is gebruikt om een vergelijking te kunnen maken met de 
huidige hoogtecijfers in het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in het gebied Aldeboarn-De 
Deelen. In bijlage 2 zijn vijf punten door een rechte lijn van west naar oost van de waterstaatskaart 
van het jaar 1872 als vergelijkingsmeetpunt overgenomen. In 1872 werd het hoogtesysteem A.P. 
gehanteerd, die sinds 1818 werd geïntroduceerd als het Amsterdams Peil.206 In de periode van 1875-
1885 werd nauwkeurigheidswaterpassing gedaan en veranderde de naam van het hoogtesysteem in 
N.A.P., wat Normaal Amsterdams Peil wordt genoemd. De hoogtecijfers zijn voor beide jaren te 
vergelijken, hoewel de hoogtecijfers van het jaar 2022 ietwat nauwkeuriger zijn. Beide 
hoogtesystemen zijn in meters. Het N.A.P. is ontstaan uit A.P. en dit hoogtesysteem wordt 
tegenwoordig gebruikt.207  

 
201 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 289. p. 4. 
202 Ibidem. 
203 Leeuwarder Nieuwsblad, 1926. 
204 Persoonlijke communicatie: Kam, J. de, Voormalig boer op 16 maart 2022. 
205 Ibidem. 
206 Toelichting van de waterstaatskaart, 1872, afkomstig van KCL. 
207 Waterschap Hunze en Aa’s, 2022. 
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In tabel 3 zijn de hoogteverschillen per meetpunt weergegeven van de afgelopen 150 jaar. Deze 
gegevens zijn gebaseerd op metingen in het jaar 1832 en in 2022. Dat betekent dat de snelheid van 
het verloop van de bodemdaling hieruit niet geconcludeerd kan geworden. Daarentegen zijn de 
bodemsoorten die van invloed kunnen zijn op de bodemdaling weergegeven (bijlage 2 en tabel 3). In 
grafiek 1 is de relatieve hoogteverschil van punt A tot en met E weergegeven wat betreft de 
bodemdaling ten opzichte van het jaar 1872. Daaruit blijkt dat het hoogteverschil het kleinst is bij punt 
A en het grootst bij punt E. Naarmate verder naar het oosten zijn de hoogteverschillen groter. Het 
microreliëf in deze doorsnede is in de afgelopen 150 jaar dan ook toegenomen.  
 
Tabel 3: Vergelijking van vijf verschillende meetpunten (A tot en met E), hoogtecijfers, van het jaar 1872 en 2022 

Punt  Bodemsoort Jaar 1872 Jaar 2022 Hoogteverschil omgerekend naar 
centimeter/jaar 

A Kalkarme  nesvaaggronden; klei +0.13 m -0.59 m 72 cm/150 jaar = 0.48 cm/jaar 
 
 

B Waardveengronden op 
zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen 

-0.27 m -1.00 m 73 cm/150 jaar = 0.49 cm/jaar 

C Weideveengronden op 
zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen 

-0.19 m -1.13 m 94 cm/150 jaar = 0.63 cm/jaar 

D Weideveengronden op 
zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen 

-0.10 m -1.07 m 97 cm/150 jaar =  0.65 cm/jaar 

E Koopveengronden op 
zeggeveen, rietzeggeveen of 
(mesotroof) broekveen 

-0.14 m -1.24 m 110 cm/150 jaar = 0.73 cm/jaar 

 
Grafiek 1: De relatieve hoogteverschillen in meters ten opzichte van het jaar 1872 
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Ruilverkaveling tussen 1971 en 1988 en demping van sloten 
De waterbeheersing van de veenpolder werd voorafgaand aan de ruilverkaveling verbeterd door twee 
grote peilafdelingen in te voeren. De peilafdelingen bestonden uit maximum stuwpeilen van -0.81 
meter N.A.P. en -1.01 meter N.A.P. met een winterpeil van -1.16 meter N.A.P.. Het hoger gelegen 
noordwestelijke deel van Aldeboarn-De Deelen kon door stuwen het overtollige water hierop lozen. 
Het zuidelijk gelegen petgatengebied in Aldeboarn-De Deelen werd aanvankelijk gebruikt als 
polderboezem. Voor cultuurgrond was het gunstig om destijds een lager peil in te stellen dan in het 
natuurreservaat De Deelen. Dit natuurreservaat werd sinds 1960 door Staatsbosbeheer grotendeels 
beheerd.208 De ontkoppeling van het peil van deze gebieden werd door verschillende partijen wenselijk 
geacht.209 De ruilverkaveling heeft op basis van de beschikbare gegevens over het gebied Aldeboarn-
De Deelen plannen gesteld om de ontwikkelingen in de agrarische sector en de recreatie te 
bevorderen.210 Het doel van de ruilverkaveling is om collectieve belangen na te streven die op 
individueel ingrijpen niet bereikt kunnen worden. Een integrale verbeteringsaanpak van het gebied 
werd door de hieronder opgesomde verbeteringen werkelijkheid gemaakt: 

Verbetering van het wegennetwerk ten behoeve van: 

• De landbouw; 

• Verzorgende bedrijven; 

• Recreatie. 
Waterstaatkundige ingrepen: 

• Aanpassingen aan peilbeheersing; 

• Herindeling van bemalingsgebieden; 

• Betere waterafvoer- en inlaatsysteem. 
Rationele indeling van kavels: 

• Kavels met evenwijdige zijden met een minimale breedte van 50 meter en een lengte van 
800 meter; 

• Kavels bereikbaar via verharde wegen was een vereiste; 

• Bovendien dienden de kavels voor beweiding door vee rondom de boerderijen te zijn 
gelegen; 

• Voor de boerenbedrijven met 25 hectare of meer land, was het wenselijk dat 80 procent van 
het landoppervlak rondom de boerderij was gelegen. Hiervoor werden een aantal bedrijven 
verplaatst.211 

  

 
208 Mercuur, 2000, p. 125. 
209 Centrale cultuurtechnische commissie, 1971, pp. 10-11. 
210 Centrale cultuurtechnische commissie, 1971, p. 2. 
211 Centrale cultuurtechnische commissie, 1971, p. 22. 
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Op het terrein van waterbeheersing is in het ruilverkavelingsplan een peilverlaging ingediend met 0.50 
tot 0.70 meter. Ook is het al eerder genoemde ontkoppeling van het waterpeil van het cultuurgrond 
en het natuurreservaat De Deelen doorgevoerd in de plannen. De verouderde bemalingsinstallaties 
werden vervangen door nieuwe gemalen, rekening houdende met diepere waterpeilen. Tevens 
werden er een tal van dammen aangelegd ter bevordering van de bereikbaarheid. De vrijkomende 
grond bij het graven van sloten werd gebruikt voor het dempen van sloten die overbodig waren en 
deels voor het ophogen van de te laaggelegen percelen.212 Door de ruilverkaveling is de fijnmazig 
middeleeuws strokenverkaveling verdwenen, waarbij ongeveer 25 kilometer sloot is gedempt ten 
behoeve van bredere en beter bewerkbare percelen.213 In figuur 4.4 is links de fijnmazige 
strokenverkaveling, de Lange Warren, weergegeven. Ook in het midden gelegen fijnmazige 
strokenverkaveling van Aldeboarn-De Deelen heeft ruimte gecreëerd voor de gewenste maatvoering 
van de percelen die bepaald werd tijdens de ruilverkavelingsplannen. In figuur 4.4 zijn rechts de 
aangepaste rationele verkavelingspatronen weergegeven ter bevordering en stimulering van de 
toekomst van de agrarische sector. De nieuwe verharde weg Fjûrlânswei die tijdens de ruilverkaveling 
is aangelegd bood de kans voor vijf boerenbedrijven om zich daar te vestigen (figuur 4.4).214  
 

 
Figuur 4.4: Links verkavelingssituatie in het jaar 1950 en rechts verkavelingssituatie in het jaar 2000 in Aldeboarn-De Deelen. 

Na de ruilverkaveling is diepte-ontwatering geïntroduceerd in Aldeboarn-De Deelen, zie ook hoofdstuk 
3 in deel 3.4. Diepte-ontwatering werd toegepast ten behoeve van goede grassoorten en maïs. In de 
jaren ’70  en ‘80 was er sprake van droogte in de zomer. Dit kwam onder andere door twee grote 
peilvakken, beide peilvakken van ongeveer 1000 hectare werden heel vlak neergelegd. Dat betekent 
dat er sprake was van één peil op 1000 hectare. Dat was ook mogelijk omdat die grond vrijwel vlak 
was. Aan de ene kant van het peilvak is een klei-op-veengrond en aan de andere kant is een pure 
veengrond. In het veen staat het gemaal waardoor de bodemdaling sneller gaat ten opzichte van het 
klei-op-veengebied. Veenoxidatie gaat sneller als er geen kleidek aanwezig is. Een kleidek zorgt ervoor 
dat het veen afgesloten is en in mindere mate in aanraking komt met zuurstof.215 Door de relatief grote 
hoogteverschillen in het onderzoeksgebied heeft de boer in het veen belang dat er bemaling 
plaatsvindt, hoewel dat niet gunstig is voor de boer in het klei-op-veengebied. Door de gewenste 
bemaling voor de in het pure veengrond gelegen percelen verdrogen de percelen in het klei-op-
veengebied.216  

 
212 Centrale cultuurtechnische commissie, 1971, p. 33. 
213 Wiersma, 2022. 
214 Centrale cultuurtechnische commissie, 1971, pp. 35-36. 
215 De Vries et al., 2014, p. 13. 
216 Persoonlijke communicatie: Weperen, J. van, Voormalig melkveehouder, docent en db-lid Wetterskip 
Fryslân op 26 april 2022. 
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Door ontwatering van het veen, wat leidt tot inklink en oxidatie van het veen, is de 
droogtegevoeligheid afgenomen. Met andere woorden: het maaiveld is dichter bij het waterpeil 
komen te liggen. De drooglegging is daarmee afgenomen. Volgens de Kam is een geschikt waterpeil 
voor in dit gebied 50 tot 60 centimeter onder het maaiveld voor de veeboeren. Een lager waterpeil 
van één meter zorgt voor uitdroging van het land.217 Met een te laag waterpeil krijgt men te veel last 
van droogte en een te hoog waterpeil leidt tot belemmeringen om het land op te kunnen met zware 
machines. Door nattere periodes wordt de draagkracht van de bodem minder. Ook leidt langdurige 
natheid tot kwalitatief mindere grassoorten die daarop kunnen groeien. Daarnaast kunnen boeren 
later op het land komen, waardoor er pas later gemaaid kan worden. Het gras is inmiddels te lang 
doorgegroeid gepaard gaande met een slechtere kwaliteit ruwvoer. Veel van deze samenhangende 
factoren leveren beperkingen op voor de boerenbedrijven in het gebied.218 Voor de ruilverkaveling 
konden de boeren aan het begin van het jaar relatief snel op het land komen. Kort na de ruilverkaveling 
kregen boeren last van droogteschade. Tijdens de ruilverkaveling was de drainage een trend die veel 
ingezet werd, maar op een gegeven moment niet meer optimaal leek te werken door de dalende 
bodem.219  
 

Funderingsproblematiek 
In Aldeboarn-De Deelen is maaivelddaling een 
probleem wat samen gaat met 
funderingsproblematiek. De alsmaar dalende 
bodem, het dalen van sloot- en 
grondwaterpeilen zorgen voor problemen 
omtrent funderingen. De verwachte 
bodemdaling voor de periode 2020 tot 2100 is 
weergegeven in (figuur 4.5). Peilaanpassingen 
zijn nodig voor de huidige manier van landbouw. 
Wanneer men deze peilaanpassingen niet 
verricht, zou op een gegeven moment een groot 
deel van de landerijen onder water komen te 
staan. Door het dalende waterpeil komen 
houten funderingen die veelvuldig toegepast zijn 
in de eerste helft van de vorige eeuw, in het 
veenweidegebied droog te staan. Door het 
droog staan van deze funderingen ontstaat er 
houtrot, dit leidt vervolgens tot scheuren in 
muren, wegzakkingen, waardoor boerderijen en 
andere woningen ontwricht worden (figuur 4.6). 
Twintig jaar later na de droogstand van houten 
funderingspalen wordt schade zichtbaar aan het 
desbetreffende pand.220  
 
De kosten voor een vervanging van de houten fundering lopen al snel op tot 40000 euro voor een 
gemiddelde woning. De maaivelddaling zet zich als gevolg van de landbouw door. Hierdoor zijn 
peilaanpassingen noodzakelijk. Dit leidt tevens tot de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt en welke 
partij de schade gaat vergoeden. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het watersysteem. Dat 
neemt niet weg dat de aansprakelijkheid niet alleen gelegd kan worden bij het Wetterskip Fryslân, 
maar ook bij de lokale burgers zelf. Het grootste deel van de funderings- en gebouwschade dient de 

 
217 Persoonlijke communicatie: Kam, J. de, Voormalig boer op 16 maart 2022. 
218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
220 Steenbruggen et al., 2008, p. 3. 

Figuur 4.5: Bodemdaling 2020-2100 in Aldeboarn-De Deelen. 
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burger uit eigen portemonnee te betalen.221 
Naast houten funderingen werd er vroeger ook 
in veengebieden op staal gefundeerd, staal was 
goedkoper dan hout. Stalen funderingen 
werden veelal toegepast in ondiepe 
veengronden, zodat de gemetselde 
funderingsvoet op het zand kwam te liggen. 
Deze stalen funderingen zijn minder kwetsbaar 
voor verzakkingen. Tevens werden stalen 
funderingen toegepast in dikkere veenlagen. 
Door een gelijkmatige verzakking leidt dit niet 
tot ontwrichting van woningen. Wanneer er 
sprake is van ongelijkmatige belasting samen 
met een ongelijkmatige verzakking van de 
ondergrond is de schade groter. Sinds 1950 zijn 
betonnen funderingen toegepast. Dat betekent dat met name schade aan funderingen zijn te 
verwachten van woningen die voor 1950 zijn gebouwd.222 De recente boerderijen langs de Fjûrlânswei 
zijn op palen gebouwd en staan deels op een zandplaat, waardoor verzakking in mindere mate mogelijk 
is. Vanaf 1977 heeft de Kam voormalig veeboer langs de Fjûrlânswei zijn erf driemaal opgehoogd, 
omdat het omliggende veen wegzakt. Daardoor komt het gebouw alsnog hoger te liggen ten opzichte 
van de omgeving.223 

 
Biologisch en extensiever boeren  
In Aldeboarn-De Deelen zijn een paar melkveebedrijven die op een biologische wijze actief zijn. Dat 
houdt in dat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest, pesticiden en onkruidverdelgers.224 Deze 
biologische werkwijze waarin de conditie van de bodem centraal staat, biedt mogelijkheden om CO2 
in de lucht te reduceren doordat de bodem instaat is om koolstof te binden.225 Regeneratief boeren is 
een belangrijk onderdeel geworden van de biologische veehouderij. Bij regeneratief boeren wordt er 
gestreefd naar het terugbrengen van de natuurlijke toestand van het bodemleven. Herstel van de 
bodem is nodig door natuurlijke processen zo weinig mogelijk te beïnvloeden. Daarvoor wordt 
stripgrazen toegepast, dat betekent dat koeien in een korte tijd op een klein deel van het perceel 
grazen. Tweemaal daags worden de koeien op een ander deel van het perceel verzet. De koeien 
trappen met hun poten de grond open. De mest wordt door het gewicht van de koeien in de grond 
gestampt. Dit draagt bij aan een beter bodemleven en dat leidt tot kwalitatief beter groeiende grassen 
en kruiden. Door het toepassen van regeneratief boeren wordt de humuslaag dikker waardoor 
aangroei van een gezonde bodem haalbaar is. Door een groter wortelstelsel kan de bodem meer water 
vasthouden, dit leidt tot een meer waterbergend vermogen van de bodem. Bij regeneratief boeren is 
het mogelijk om het waterpeil te verhogen, waardoor het veenpakket in geringe mate blootgesteld 
wordt aan zuurstof. Het veenpakket blijft als het ware nat, waardoor minder klink en veenoxidatie 
optreedt.226 
 
  

 
221 Steenbruggen et al., 2008, p. 1. 
222 Steenbruggen et al., 2008, p. 3. 
223 Persoonlijke communicatie: Kam, J. de, Voormalig boer op 16 maart 2022. 
224 Dijkstra, 2019.  
225 DLV-Advies, 2021. 
226 Ibidem. 

Figuur 4.6: Verzakkingen, boerderij in Aldeboarn-De Deelen. 
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De herstelperiode van het gras is belangrijk voor de biologische veeboer.227 Een probleem wat zich 
hieromtrent voordoet in Aldeboarn-De Deelen is de hoeveelheid ganzen die de graszoden kaalvreten. 
Bedekking van de bovengrond is belangrijk ter preventie van uitdroging van de grond. Daarnaast 
stampen de ganzen de bovenlaag dicht. Voor gras is het belangrijk dat het op lengte blijft voordat het 
winterseizoen start. Door het herhaaldelijk kaalvreten van het gras door ganzen moet het grasplantje 
opnieuw aangroeien en komt daardoor niet tot rust. Na vele jaren ganzen op het land is de grasplant 
in de lente uitgeput en begint minder gemakkelijk aan te groeien.228 Bovendien is het belang om 
weidevolgels in stand te houden een belangrijk onderdeel binnen het biologisch boeren. Voor 
weidevogels is het gunstig dat er vernatting optreedt hierdoor wordt de bodem minder hard en 
kunnen de weidevogels beter met hun snavel in de bodem dringen. Deze aangename 
omgevingsfactoren voor weidevogels worden ook wel plas dras genoemd. Deze plassen ontstaan door 
natte percelen of door het deels onderwater zetten van percelen.229  Regenwormen vormen voor de 
weidevogels een voedselbron. Deze zijn bij een nattere bodem meer actief aan het oppervlak en 
daardoor beter bereikbaar voor de weidevogels.230 Daarnaast vormen greppels kleine 
hoogteverschillen in het grasland, waardoor de greppels fungeren als schuilplaats van de kuikens. Deze 
omgevingsfactoren zijn gunstig voor broedplaatsen van weidevogels.231 

 
CO2-opgave  
Door het opbranden van het veenpakket als gevolg van ontwatering komen er grote concentraties CO2 
in de lucht.232 Dat betekent dat peilverhoging in Aldeboarn-De Deelen een reductie van CO2-uitstoot 
oplevert. Doordat het veenpakket nat wordt gehouden biedt het lange termijn perspectieven om goed 
op een alternatieve of extensieve wijze te kunnen boeren. Deze boeren kunnen gecompenseerd 
worden met flankerend beleid. Dat wil zeggen dat ze vergoeding krijgen voor gederfde opbrengst of 
vermogensschade. Met deze vergoeding kunnen boeren extensiever boeren. Volgens van Weperen zal 
het veenweidegebied in de toekomst extensiever benut moeten worden. Dat zou een oplossing bieden 
voor dit maatschappelijk probleem. Daarmee is een afname van CO2-uitstoot mogelijk en ook biedt 
dat een vertraagde bodemdaling in de vorm van oxidatie en klink.233  
 

Bodemdaling en het effect van waterbeheersing op grote watersystemen  
Hoe de waterbeheersing momenteel is in het Lage Midden is volgens van Weperen niet houdbaar. Om 
de dertig jaar worden de gemalen ook weer 30 centimeter dieper gezet, waardoor de put als het ware 
dieper wordt. Als gevolg van een verlaging van het waterpeil wordt er versneld water onttrokken uit 
het Drentse Plateau door ondergrondse waterstromen, zogenoemde kwelstromen. Deze 
grondwaterstromen gaan van hoog naar laag ook afhankelijk van de bodemopbouw.234 Vanaf de 
Drentse Hondsrug is een grondwaterstroom naar het midden van Friesland. Bij een steeds diepere 
bemaling in Aldeboarn-De Deelen gaat het water ondergronds versneld vanuit Drenthe naar het 
midden van Friesland stromen.235 Dat heeft een progressief effect op de verdroging in Drenthe.  Dit 
fenomeen doet zich al vanaf het jaar 1400 voor, zoals eerder genoemd in deel 3.2 paragraaf 
Bewoningssporen Aldeboarn-De Deelen. Wetterskip Fryslân heeft toezegging gegeven aan de boeren 
om 80 centimeter drooglegging te hanteren. Tegenwoordig is deze drooglegging niet meer van 
toepassing. Door de drooglegging, onder andere ten behoeve van de landbouw, wordt er continu 

 
227 Persoonlijke communicatie: Dijkstra, B. biologische veeboer op 27 april 2022. 
228 Ibidem. 
229 Vogelbescherming Nederland, 2022. 
230 Melkveebedrijf, 2022. 
231 Wiersma, 2017, p. 83. 
232 Rienks et al., 2004, p. 27. 
233 Persoonlijke communicatie: Weperen, J. van, Voormalig melkveehouder, docent en db-lid Wetterskip 
Fryslân op 26 april 2022. 
234 Ibidem. 
235 De Ruyter, 2016, p. 70. 
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kwalitatief goed water in grotere hoeveelheden weggepompt naar het Lauwersmeer.236 Via het 
boezemsysteem wordt het water vanuit Aldeboarn-De Deelen dus onder normale 
weersomstandigheden op het Lauwersmeer geloosd. Ook kan het water vanuit de boezem geloosd 
worden op het IJsselmeer dat is afhankelijk van de windrichting.237 Bij een hoger waterpeil is er meer 
tegendruk tegen de kwelstromen van de ondergrondse stroming vanuit de provincie Drenthe. Voor de 
provincie Drenthe betekent deze situatie dat er minder verdroging plaatsvindt. Het water moet 
omhoog in het kader van klimaatbestendigheid. Met een hoger peil kan de inklink van de bodem 
gereduceerd worden. Normaliter is de bodemdaling van het veengebied ongeveer 1 centimeter per 
jaar, die bodemdaling is met 2 tot 4 millimeter te reduceren. De bodemdaling stopt daardoor niet maar 
vertraagd. Dat betekent dat een proces als bodemdaling wat in de huidige situatie zich voordoet 10 
jaar duurt en bij een verhoogt peil ongeveer 16 tot 18 jaar gaat duren met dezelfde bodemdaling. Het 
boeren zal daardoor extensiever moeten worden.238 

 
Stikstofproblematiek  
De intensieve veehouderijen dragen substantieel bij aan de uitstoot van stikstof in de vorm van 
ammoniak met ongeveer 86 procent in 2016 gemeten in Nederland. De afgelopen jaren is door 
wettelijke maatregelen een afnemende trend zichtbaar van stikstof in de land- en tuinbouw (figuur 
4.7) .239 Ammoniak is een verbinding van stikstof en waterstof die in de lucht vrijkomen door bemesten 
van percelen met kunstmest of dierlijke mest.240 De uitstoot van stikstof zou geringer moeten ten 
behoeve van de natuur. Door vrijkomende stikstofoxiden in de lucht treedt verzuring door depositie 
op, waardoor de natuur schade ondervindt en de biodiversiteit afneemt.241 De uitstoot als deken over 
Nederland is nu te zwaar. De grote uitstoot van stikstof wordt door veel factoren veroorzaakt, maar 
ook door veehouderij. De veehouderij is één van de grootste uitstoters van stikstof, maar ook auto’s 
en industrie spelen een rol bij de emissies van stikstof.242 De veehouderij is verantwoordelijk voor meer 
dan 50 procent van de stikstofuitstoot. De overheid wil de grootste uitstoters van stikstof opkopen of 

 
236 Ibidem. 
237 Persoonlijke communicatie: Weperen, J. van, Voormalig melkveehouder, docent en db-lid Wetterskip 
Fryslân op 26 april 2022. 
238 Persoonlijke communicatie: Weperen, J. van, Voormalig melkveehouder, docent en db-lid Wetterskip 
Fryslân op 26 april 2022. 
239 RIVM, 2022. 
240 Ernst, 1994, p. 14. 
241 RIVM, 2022. 
242 RIVM, 2022. 

Figuur 4.7: Uitstoot van ammoniak (NH3) veroorzaakt door land- en tuinbouw per 
diercategorie weergegeven.  
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saneren in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden. Volgens van Weperen is deze aanpak op de 
landelijke deken van stikstofoxiden gering en het effect op het nabijgelegen natuurgebied groter. Het 
effect kan groter worden als boeren verplicht zouden worden om de hoeveelheid stikstof in het voer 
te verminderen.243 Het ureumgehalte in de melk geeft de gemiddelde stikstofbenutting aan van de 
melkveestapel, waardoor bij een onnodig te hoog ureumgehalte ook een relatief grote concentratie 
stikstof in de vorm van ammoniak in de lucht terecht komt.244 Het ureumgehalte, de maat voor het 
verbruikte eiwit of het verbruikte stikstof is gemiddeld tussen de 20 en 23 milligram per 100 gram 
melk. Geleidelijk aan kan het ureumgehalte omlaag gebracht worden naar 15 milligram per 100 gram 
melk. Dat is volgens van Weperen niet haalbaar in één jaar, maar wel in vijf tot zeven jaar. Het vereist 
meer zorg voor de voeding, meer balans tussen energie en eiwit in het voer. Dan is er sprake van 
minder uitstoot van stikstof.245  
 
  

 
243 Persoonlijke communicatie: Weperen, J. van, Voormalig melkveehouder, docent en db-lid Wetterskip 
Fryslân op 26 april 2022. 
244 Teenstra, 1998, pp. 1-2. 
245 Persoonlijke communicatie: Weperen, J. van, Voormalig melkveehouder, docent en db-lid Wetterskip 
Fryslân op 26 april 2022. 
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4.3. Voormalige poldermolens en gemalen 
 

Verdwenen poldermolens 
In figuur 4.8 zijn zesenveertig poldermolens weergegeven die in verschillende fasen zijn gebouwd en 
zijn verdwenen. De poldermolens waren destijds langs de sloten op de weilanden oftewel op de finnen 
aan te treffen. Volgens de gegevens van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), heeft 54 
procent van de poldermolens die weergegeven zijn in figuur 4.8 daar tweeënnegentig jaar gestaan. 
Bovendien zijn er gemalen in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied te vinden.246  

 

 
 
 

 
246 RCE, 2022. 

Figuur 4.8: De fasering van poldermolens en gemalen in Aldeboarn-De Deelen. Op deze HisGis-kaart is het landgebruik 
(groen=weilanden, finnen) en (geel=hooilanden, mieden) weergegeven in 1832. 
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Particuliere poldermolens 
Dat er sprake was van particuliere poldermolens wordt duidelijk door de gegevens in HisGis. De 
poldermolens zijn in eigendom van de desbetreffende eigenaar van het aanliggende perceel. In figuur 
4.9 is een poldermolen weergegeven die in eigendom was van Pieter Klazes Eenshuistra, een 
landbouwer van beroep en wonende in Aldeboarn (figuur 4.9).247 In hoofdstuk 3 werd beschreven dat 
de boeren hun eigen waterpeilhoogte mochten bepalen in ruil daarvoor moesten ze wel onderhoud 
plegen aan hun molens, tochtsloten en kaden. Deze poldermolen is gebouwd in het jaar 1832 en 
verdwenen in 1924.248 

 
De poldermolens waren niet alleen in het bezit van de 
boeren in het jaar 1832. Uit de gegevens van HisGis blijkt 
dat er ook eigenaren zijn van landerijen die een ander 
beroep hadden dan landbouwer. Eigenaren van de 
poldermolens konden net zo goed een koopman, 
scheepstimmerman, lid der Staten Generaal, secretaris of 
grietman zijn. Desalniettemin zijn de meeste poldermolens 
in handen van de mensen die als beroep landbouwer zijn. 
Uit de gegevens van het Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) is gebleken dat de poldermolens in bepaalde 
fasen zijn gebouwd en zijn verdwenen. In figuur 4.8 zijn vijf 
fasen van poldermolens weergegeven. Daaruit blijkt dat er 
grofweg drie periodes van poldermolens dienst hebben 
gedaan, variërend van ongeveer twintig, vijftig en honderd 
jaar. Dat wil niet zeggen dat er voor 1832 geen andere 
molens hebben gestaan. Het type molen is voor veel van de 
poldermolens in het onderzoeksgebied onbekend. Ondanks 
dat niet voor elk type poldermolen het type vastgelegd is, 
blijkt uit de gegevens van het RCE dat een cluster van drie 
spinnenkopmolens (figuur 4.10) onder het dorp Aldeboarn 
heeft gestaan in het jaar 1832 tot 1924.  

 
 

 
247 HisGis, 2022. 
248 RCE, 2022. 

Figuur 4.10: Spinnenkopmolen waarvan mogelijk 
drie in een cluster onder het dorp Aldeboarn 
dienst hebben gedaan voor bemaling. 

Figuur 4.9: Poldermolen in eigendom van Pieter Klazes Eenshuistra, van beroep landbouwer in 1832, HisGis-kaart. Met een 
blauwe pijl wordt aangegeven waar de eigenaar van de poldermolen Pieter Klazes Eenhuistra woonde. 
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Figuur 4.11: Oud gemaal De Deelen niet meer inwerking en vervangen door een moderne gemaal. 

Gemalen 
De gemalen zijn later dan de poldermolens geïntroduceerd en hebben een belangrijke functie voor de 
waterbeheersing voor dit gebied. Vandaag de dag zijn gemalen nog steeds belangrijk om droge voeten 
te houden. Een gemaal wordt aangelegd om het water af te voeren van een laaggelegen gebied naar 
een hoger gelegen gebied. De capaciteit van het gemaal wordt bepaald op basis van het aantal 
hectares te bemalen gebied.249 Na het verdwijnen van de particuliere bemalingsinstallaties werd in 
Aldeboarn-De Deelen het eerste gemaal gebouwd. De bouw van het gemaal vond plaats in het jaar 
1922 bij de Hooibrug nabij Haskerdijken in het zuidwesten gelegen van het onderzoeksgebied, gemaal 
De Deelen genoemd (figuur 4.11). De bemaling werd door twee centrifugaalpompen mogelijk met een 
vermogen van 150 en 100 kubieke meter per minuut. In 1977 is er een gemaal bijgekomen in het 
zuidoosten van het onderzoeksgebied, gemaal De Mieden. Bovendien is er in 1979 een nieuw gemaal 
aangelegd bij het oude niet meer inwerking zijnde gemaal De Deelen. Ook het nieuwe gemaal kreeg 
de naam gemaal De Deelen en staat naast het oude gemaal, reeds weergegeven in hoofdstuk 3 (figuur 
3.30). Het oude gemaal De Deelen heeft een ingemetselde plaquette, dat als oorlogsmonument dient 
en het gebouw heeft een goed onderhouden status.250  
 
De centrifugaalpomp van het oude gemaal De Deelen had een vermogen van 100 kubieke meter per 
minuut en bemaalde het grootste deel van de veenpolder, namelijk het noordelijk deel met een peil 
van -0.35 meter F.Z.P.. De tweede centrifugaalpomp met een capaciteit van 150 kubieke meter per 
minuut reguleerde het water met een peil van -0.10 meter F.Z.P.. De omringende dijken hadden een 
kruinhoogte van +1.20 meter F.Z.P. en een kruinbreedte van twee meter. Door het goed onderhouden 
van de sloten is de ontwatering binnen het gebied relatief goed.251 
 
  

 
249 Kooistra, 1989, p. 30. 
250 Nationaal Comité, 2022. 
251 Tresoar, Archief ir. G.J.A. Bouma, toegangsnr. 1045 inv.nr. 289. p. 3. 
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4.4. Detailontwatering  
 

Greppels & Drainage  
In Aldeboarn-De Deelen begonnen een aantal boeren met 
drainage tijdens de ruilverkavelingsperiode (figuur 4.12). Een 
aantal van deze in het gebied liggende percelen zijn grofweg 
80 meter breed. Het was gebruikelijk om drains in het midden 
van het perceel aan te leggen. Er konden ook twee drains 
aangelegd worden als het perceel breder was. Het gebruik van 
drains was in het begin toen het waterpeil laag genoeg was 
een middel om te ontwateren. In een later stadium voerde de 
drain niet meer zo veel water af door een dalende bodem. 
Bovendien zakte op een gegeven moment het water niet meer 
naar de drains. Daardoor werden nieuwe ronde brede ekers 
aangelegd met een greppel.252  
 
Tijdens het begreppelen kregen de boeren opnieuw te maken met de drains. Als gevolg van een 
dalende bodem kwamen de drains dichterbij het oppervlak. Zo raakten de drains in onbruik, door de 
afnemende drooglegging is het optimale draineren niet meer mogelijk. Het opnieuw aanleggen van 
greppels was noodzakelijk om de percelen te ontwateren. Ook werd de molploeg toegepast om te 
ontwateren waar gebruikelijk water bleef staan. De molploeg is een Engelse uitvinding en werd in 
Engeland al sinds 1780 gebruikt.253 Een molploeg is een landbouwwerktuig aanvankelijk getrokken 
door paarden en later door tractoren, die door middel van een soort mes door de grond heen snijdt. 
Aan de onderkant van het mes zit een verdikking, een zogenoemde kogel, met daarvoor een 
cilinderachtige vorm met een spitse voorzijde die de molgang maakt. De kogel zit daaraan vast en die 
strijkt als het ware de molgang ondergronds glad (figuur 4.13). Om te beginnen met het maken van 
een molgang wordt vanaf de slootkant op een bepaalde diepte de molploeg in de grond ingesneden.254 
Het water vloeit in natte periodes af in de door de molploeg getrokken scheuren en spleten naar de 
daaronder getrokken molgang (figuur 4.14).255 Vaak werd de ligging van de oude greppels hergebruikt 
door nieuwe greppels, omdat naar de laaggelegen delen het water wordt afgevoerd. De bovenlaag, de 
teeltaarde, wordt bij het maken van nieuwe ekers zo weinig mogelijk aangetast, omdat de toplaag 
boven het veen die enigszins vruchtbaar is, behouden moet worden.256 
 
  
 

 

 

 

 

  

 
252 Persoonlijke communicatie: Kam, J. de, Voormalig boer op 16 maart 2022. 
253 Dekker, 1999, p. 23. 
254 Dekker, 1999, p. 21. 
255 Brouwer, 2000, p. 99.  
256 Persoonlijke communicatie: Kam, J. de, Voormalig boer op 16 maart 2022. 

Figuur 4.14: Vooraanzicht van een molgang 
met een verticale spleet richting het 
oppervlak en toelopende scheuren richting 
de molgang.  

Figuur 4.12: Drainagebuis met kokos bekleed, 
toegepaste drainagebuizen in Aldeboarn-De 
Deelen.  

Figuur 4.13: Een door de grond getrokken 
molploeg (zijaanzicht). 
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In figuur 4.15 zijn de gewenste ontwateringsdiepten aangegeven voor gras- en maïsland op veengrond. 
Met behulp van grondwatertrappen wordt aangegeven wat de gewenste ontwateringsdiepte is voor 
gras- en maïsland in een veengebied. Volgens Kooistra is een gewenst grondwatertrap voor veengrond 
III en indien mogelijk IV. Dat wil zeggen bij een grondwatertrap III dat de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand minder dan 40 centimeter onder het maaiveld ligt. Bovendien geldt voor de 
gemiddelde laagste grondwaterstand met dezelfde grondwatertrap dat de grondwaterstand tussen 80 
en 120 centimeter onder het maaiveld gunstig is. Voor grondwatertrap IV betekent dat dat de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand meer dan 40 centimeter onder het maaiveld ligt en de 
gemiddelde laagste grondwaterstand tussen 80 en 120 centimeter onder het maaiveld gunstig is.257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gewenste grondwatertrappen zijn realiseerbaar door een goede beheersing van het slootpeil, in 
combinatie met drainage. Afhankelijk van de veensoort en de doorlatendheid van het veen. In de 
situatie waarbij de slootwaterstand 80 centimeter onder het maaiveld staat dan is een slootafstand 
van plus minus 40 meter voldoende. In deze situatie is de toepassing van drainage overbodig. In het 
geval van een slecht doorlatende veenlaag en grotere slootafstanden is het noodzakelijk om een 
slootpeil te hanteren van 1 meter of dieper onder het maaiveld. Voor deze laatstgenoemde situatie is 
gebruik van drainage aan te raden.258 In figuur 4.15 zijn deze twee situaties geschetst, in situatie A 
worden alleen sloten als ontwatering gebruikt door een relatief kleine slootafstand, voor maïs is het 
gunstig om een lager slootpeil in te zetten dan gras. In situatie B, is een grotere slootafstand 
gehanteerd, waarbij drainage meer noodzaak is geworden. Daar zijn de drains voor het grasland op 
een diepte van 80 centimeter onder het maaiveld aangelegd. Voor het maïsland is de drain op een 
diepte van 100 centimeter onder het maaiveld gelegd. Ook zijn de drains bij grasland twee meter 
verder uit elkaar gelegd dan bij het maïsland. In het midden van de uit elkaar aangelegde drains is de 
opbolling het hoogst, dat wil zeggen dat de grondwaterstand daar het hoogst is. Naast greppels en 
drainage zou voor het veengebied Aldeboarn-De Deelen een mogelijke inpassing van meer sloten 
(waardoor de slootafstand afneemt) een oplossing kunnen bieden tegen droogte van de percelen, 
oxidatie en inklink van het veenpakket (Situatie A, figuur 4.15).259 

 
257 Kooistra, 1989, pp. 19-20. 
258 Ibidem. 
259 Persoonlijke communicatie: Dijkstra, B. biologische veeboer op 27 april 2022. 

Figuur 4.15: Ontwateringsdiepte voor gras- en maïsland op veengrond, situatie A. afstand sloten en situatie B, drainage 
diepte. 
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4.5. Toekomstvisie veenweide in relatie met waterbeheersing 
 

Figuur 4.16: Overzicht van de veenweide problematiek met betrekking tot waterbeheersing en toekomstscenario's voor de landbouw en natuur. 
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4.6. Deelconclusie 
Voorafgaand de periode 1800 tot heden wisten de boeren in Aldeboarn-De Deelen ook het landgebruik 
aan te passen aan de bodemgesteldheid. Deze voorgaande periode valt buiten de tijdsafbakening van 
de gestelde deelvraag, maar is niet onbelangrijk om te benoemen. De bodem heeft bepaald welke type 
landgebruik mogelijk is en welke rol waterbeheer daarin speelt. De boeren wisten om te gaan met de 
relatief droge en natte gronden. Afhankelijk van het bodemtype en hoogteligging werd het landgebruik 
bepaald. Door de kleiafzetting van de voormalige Middelzee is in het noordwestelijke deel van 
Aldeboarn-De Deelen beweiding mogelijk. Deze percelen hebben een stevigere bodemstructuur 
waarop ook de boerderijen zijn gevestigd en waar de koeien op de nabijgelegen finnen konden grazen. 
De finnen werden gebruikt als weiland en de ver van de boerderij afgelegen mieden als hooiland. De 
mieden zijn de natte en laaggelegen landen. De onderverdeling van finnen en mieden is tegenwoordig 
soms nog af te leiden door de naamgeving.  
 
In de periode van 1800 tot heden is er veel veranderd in het watersysteem door menselijke ingrepen. 
Daarin heeft de landbouw een grote rol gehad door het ontwateren van land en inpolderen van 
boezemland. Daarvan zijn de gevolgen merkbaar in het landschap. Door een verbeterde 
waterbeheersing werd intensiever landgebruik mogelijk. Door deze ingreep in het landschap is de 
bodemdaling in Aldeboarn-De Deelen in een versneld tempo doorgegaan. De boeren gebruikten 
krachtvoeder voor hun vee, om meer vee te kunnen houden dan voorheen mogelijk was. De hierdoor 
verbeterde dierlijke mest werd gebruikt voor bemesting van de hooilanden. Aanvankelijk gebruikten 
de boeren de winterpolder, voor een groot deel ook de zomerpolder en nog een gedeelte van het 
vroegere boezemland.  
 
In het gebied Aldeboarn-De Deelen waren in verschillende fasen poldermolens geplaatst en 
verdwenen. In totaal waren er zesenveertig particuliere poldermolens. De eigenaren van de 
poldermolens en de bijbehorende percelen waren over het algemeen landbouwers. Daarentegen 
waren er ook eigenaren van poldermolens en met in bezit van aangrenzende percelen die een ander 
beroep uitoefenden, zoals koopman, scheepstimmerman, lid der Staten Generaal, secretaris of 
grietman. Na het verdwijnen van deze particuliere polders en poldermolens werd in Aldeboarn-De 
Deelen in het jaar 1922 bij de Hooibrug nabij Haskerdijken een gemaal geplaatst. Na al deze 
landschappelijke verbeteringen was de productiviteit van de landerijen in Aldeboarn-De Deelen rond 
het jaar 1926 over het algemeen laag. Het polderbestuur en de vereniging polderbelangen wilden 
daarom verbeteringen doorvoeren. Daarvoor was ruilverkaveling, beweiding, betere land- en 
vaarwegen, maar ook een verbetering van de afwatering nodig. Al deze ingrepen waren ook 
noodzakelijk om nieuwe boerderijen te stichten in het midden van Aldeboarn-De Deelen. De 
ruilverkaveling vond plaats tussen 1971 en 1988. Door deze ingrepen in het landschap is de fijnmazig 
middeleeuws strokenverkaveling uit het oog verloren. Daarvoor is ongeveer 25 kilometer sloot 
gedempt om bredere en beter bewerkbare percelen te creëren. Bovendien werd een bepaalde 
maatvoering van de percelen vereist met een minimale breedte van 50 meter en een lengte van 800 
meter. De percelen moesten beter bereikbaar worden door de aanleg van verharde wegen. Daarnaast 
was het wenselijk dat de boeren met een omvang van 25 hectare land of meer, 80 procent van de 
gehele omvang om de boerderij in handen kreeg.  
 
Na de ruilverkaveling is diepte-ontwatering gerealiseerd ten behoeve van de intensieve landbouw. Ook 
werd er tijdelijk gebruik gemaakt van drainage dat onderdeel uitmaakt van detailontwatering. In het 
begin functioneerde de drains goed en naarmate de drooglegging afnam werkte de drains niet meer 
optimaal en raakte in onbruik. Greppels werden daardoor opnieuw gewaardeerd en toegepast als 
detailontwatering. Ook werd de molploeg af en toe ingezet op bepaalde plekken waar het water op 
het land bleef staan. Daarvoor werd een landbouwwerktuig de zogenoemde molploeg gebruikt om 
een molgang te trekken, waardoor het water via scheuren en spleten afgevoerd kon worden. Naast 
een gewenste peilverlaging hadden een aantal boeren last van verdroging. Met name de boeren in het 
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noordelijk gelegen klei-op-veengebied kregen last van verdroging van de percelen. Hoewel de boeren 
in het zuidelijk deel van Aldeboarn-De Deelen het waardeerden dat er werd bemalen. Door de in het 
zuiden van Aldeboarn-De Deelen geplaatste gemalen werd bemaling mogelijk. Daarvoor werden grote 
peilvakken ingevoerd, er is in die tijd niet goed nagedacht over de versnelde bodemdaling van het veen 
ten opzichte van het klei-op-veengebied. Een te hoog waterpeil is voor de intensieve landbouw niet 
wenselijk. Door het hanteren van een te hoog waterpeil raakt de grond verzadigd, waardoor de 
draagkracht van de bodem afneemt. Daardoor kunnen de boeren niet met hun zware 
landbouwmachines op het land komen. Daarentegen zijn er ook nadelen verbonden aan 
peilverlagingen, door het verlagen van het waterpeil kunnen funderingen wegzakken of -rotten. 
Tijdens de ruilverkaveling is er veel veranderd in het landschap, ook is er een gemaal bijgekomen in 
het jaar 1977 in het zuidoostelijke deel van Aldeboarn-De Deelen aan de ringvaart. Tevens is het oude 
gemaal De Deelen die in het jaar 1922 aangelegd is, vervangen door een daarnaast geplaatst gemaal 
De Deelen.  
 
Op basis van de historische lijn van het waterbeheer met betrekking tot de landbouw in het 
veenweidegebied zijn er een aantal uitdagingen ontstaan. Voor de agrarische sector betekent dat een 
andere vorm van landbouw noodzakelijk is. Bij een verantwoorde peilverhoging is het alsnog mogelijk 
te boeren maar dan op een biologische en extensieve manier. Dit heeft mogelijk een positief effect op 
de vertraagde bodemdaling, aangroei van de bodem door herstel van natuurlijke processen, reductie 
van CO2-uitstoot en de peilverhoging zorgt voor tegendruk tegen de ondergrondse waterstromen 
vanuit de hoger gelegen zandgronden van de provincie Drenthe. De provincie Drenthe wordt daardoor 
minder kwetsbaar voor uitdroging. Ook kunnen de weidevogels profiteren van de gunstige 
omstandigheden van de peilverhoging wat bijdraagt aan de natuur. Daarnaast biedt extensieve 
veehouderij mogelijkheden tot stikstofreductie wat momenteel op de agenda staat.  
 
Ten slotte, is een inpassing van meer sloten of hergebruik van gedempte sloten mogelijk. Dat kan 
worden toegepast wanneer er op een extensieve manier landbouw wordt bedreven. Daardoor kan het 
waterpeil omhoog en biedt daarmee ook een oplossing tegen de droogte van percelen, oxidatie en 
inklink van het veenpakket. Door een geringer landbouwperspectief voor de boeren in Aldeboarn-De 
Deelen en door een extensieve manier van landbouw dienen deze bedrijven door de overheid 
gecompenseerd te worden.  
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Hoofdstuk 5: Discussie  

In dit onderzoek werd als doel gesteld om de geschiedenis van de waterbeheersing van Aldeboarn-De 
Deelen in een groter geografische context te beschrijven vanaf de middeleeuwen tot heden. De 
natuurlijke processen en menselijke ingrepen in het landschap staan centraal in het voorliggende 
onderzoek met betrekking tot het watersysteem. Gedurende dit onderzoek werd gepoogd om inzicht 
te verkrijgen voor toekomstgerichte oplossingen voor dalende bodems en waterproblematiek. De 
belangrijkste aspecten van de waterbeheersing in het onderzoeksgebied en de directe omgeving zijn 
van de al eerder genoemde periode in grote lijnen beschreven. Door deze relatief lange periode zijn 
hiaten onmiskenbaar, met name voor de vroegere geschiedenis van de waterbeheersing in dit gebied.  
 
Binnen dit onderzoek was het beter geweest om meer gebruik te maken van diverse literatuur om een 
holistisch beeld te krijgen van de waterbeheersing. In oude waterschapverslagen zijn veel technische 
en juridische gegevens vastgelegd over waterbeheersing. In dit onderzoek is er niet voor gekozen om 
daar uitvoerig gebruik van te maken, omdat de informatie te technisch en te formeel is vastgelegd wat 
de leesbaarheid van dit landschappelijk onderzoek zou kunnen belemmeren. Daarnaast was een 
verrijking van dit onderzoek mogelijk geweest door meer kaartencombinaties te gebruiken uit 
verschillende perioden als vergelijkingsmateriaal om veranderingen aan te tonen in het watersysteem. 
Door de generalisatie van kaartelementen van de middeleeuwse periode was dit beperkt toepasbaar. 
De interviews hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek. In eerste instantie was het 
doel om meer interviews van verschillende expertises af te nemen. Door een gebrek aan een specifieke 
planning voor het afnemen van interviews is dit erbij ingeschoten. Voor dit onderzoek zijn interviews 
afgenomen onder bewoners, lokale amateur historici en of boeren in het gebied om informatie te 
verkrijgen van de geschiedenis van de waterbeheersing. Veel informatie over de vroegere 
waterbeheersing, is verloren gegaan aan de voorgaande generaties boeren. Door het raadplegen van 
archieven is kennis over het onderzoeksgebied met betrekking tot de waterbeheersing verkregen en 
gekoppeld aan de lokale kennis van de geïnterviewden.  
 
Bovendien zijn interviews afgenomen bij leden van Wetterskip Fryslân, uit deze expertises was het 
mogelijk om technische informatie op het terrein van waterbeheersing te verkrijgen en in te passen 
binnen dit onderzoek. Daarnaast had veldwerk meer inzicht kunnen bieden op bepaalde aspecten van 
de waterbeheersing, zoals de detailontwatering. De deelvragen zijn op een bepaalde manier 
gestructureerd om van het algemeen toe te spitsen naar het specifieke onderzoeksgebied. Dit heeft 
ertoe geleid dat in het laatste hoofdstuk meer informatie is verkregen over het onderzoeksgebied en 
in de voorgaande hoofstukken de context in relatie met het onderzoeksgebied is beschreven. Een 
specifieke benadering van het onderzoeksgebied had mogelijk meer informatie kunnen opleveren. In 
het kader van landschapsgeschiedenis was een ruime verbetering mogelijk door het landschap beter 
fysiek te verkennen, deze bovengenoemde beperkingen bieden perspectief voor toekomstig 
onderzoek op het gebied van waterbeheersing. De aanbevelingen voor verder onderzoek zijn 
beschreven op pagina 96. 
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Hoofdstuk 6: Conclusie & aanbevelingen 
 

6.1. Eindconclusie  
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
 
Welke natuurlijke processen en menselijke ingrepen hebben een rol gespeeld in de waterstaat van 
het Lage Midden van Friesland in het onderzoeksgebied Aldeboarn-De Deelen vanaf de 
middeleeuwen tot nu? 

 
Aan het einde van dit onderzoek dient er een antwoord te worden geformuleerd op de hoofdvraag. 
Ter beantwoording van deze hoofdvraag is het belangrijk om te weten dat het watersysteem 
onderdeel uitmaakt van het landschap waarin natuurlijke processen en menselijke ingrepen een rol 
spelen. De waterstaat van het Lage Midden van Friesland en specifiek in het onderzoeksgebied 
Aldeboarn-De Deelen kenmerkt zich door een tal van aanpassingen binnen het watersysteem. Zowel 
natuurlijke processen als menselijke ingrepen hebben het landschap gevormd, waardoor het 
watersysteem beïnvloed is vanaf de middeleeuwen tot heden. De vorming van het landschap is voor 
het overgrote deel bepaald door de twee laatste ijstijden die in het Pleistoceen plaatsvonden. Als 
gevolg van doorgaande zeespiegelstijging is gedurende het Holoceen in het binnenland door 
ondergrondse waterstromen, in combinatie met kwelwater vanuit de hoger gelegen zandgronden het 
waterpeil gestegen. Dat leidde tot natte omstandigheden waardoor veengroei mogelijk werd. Dat 
veenpakket gelegen in Aldeboarn-De Deelen en in de rest van het Lage Midden groeide uit tot hoge 
veenkoepels en veenkussens. Door de veenontginningen is het land ontwaterd voor de landbouw, 
waardoor het veenpakket bloot kwam te staan aan zuurstof wat leidde tot oxidatie en inklink. In het 
noordwesten van Friesland was getijdenwerking van kracht, door de toenemende zeespiegelstijging 
wist de zee meerdere malen binnen te dringen via de veenstromen.  
 
Tijdens deze zee-inbraken werden kleilagen in het achterland afgezet. Op de oevers van de rivier de 
Boorne is een kleilaag aan te treffen waar de grond relatief vruchtbaar werd. Sinds de 8ste eeuw werd 
langs de rivier de Boorne bewoning mogelijk door het opwerpen van woonheuvels. De afwatering van 
Aldeboarn-De Deelen was voor een lange periode richting de voormalige Middelzee, waar de rivier de 
Boorne in uitmondde. Door de inpoldering van de Middelzee werd de afwatering belemmerd. Na de 
indijking van de Middelzee werd er een wetering aangelegd van Oude Schouw naar het Sneekermeer 
om het water af te voeren naar het huidige IJsselmeer. In de volle middeleeuwen vonden de agrarische 
veenontginningen plaats, waar men haaks op de ontginningsbasis, de rivier de Boorne, sloten groef in 
het hoger gelegen veen. Door het ontwateren van het land en landgebruik trad inklink en oxidatie van 
het veen op en zakte de bodem, waardoor wateroverlast ontstond in de late middeleeuwen. Om dit 
probleem enigszins op te lossen werden er dwarssloten gegraven waardoor een fijnmazige 
slotenpatroon zich vormde in het landschap. Daarnaast werden allerlei activiteiten gedaan in het veen 
om turf te winnen. Ook zijn huisplaatsen, oude afwateringssloten en waterputten kenmerkende 
laatmiddeleeuwse bewoningssporen in het veenlandschap. Volgens archeoloog Marco Bakker stonden 
eerder op de huisplaatsen boerderijen en later werden deze huisplaatsen in de vroegmoderne tijd 
(her)gebruikt voor arbeiderswoningen, vissers of als bivak voor turfstekers.  
 
De boeren wisten het landgebruik aan te passen aan de bodem. De weilanden ook wel finnen 
genoemd, waren rondom de boerderij gelegen waar de koeien op konden grazen. De lage en natte ver 
afgelegen percelen de mieden werden gebruikt als hooilanden. De landschapsinrichting is door de 
eeuwen heen veranderd ten behoeve van de waterbeheersing in samenhang met het landgebruik door 
boeren. De boeren in Aldeboarn-De Deelen hebben door de eeuwen heen zich goed weten aan te 
passen aan de veranderingen in het watersysteem. De boeren waren tevens een belangrijke speler 
binnen het waterbeheer. Ze zorgden ervoor dat er waterwegen waren, waardoor vervoer van hooi, 
mest en andere landbouw gerelateerde producten over water met behulp van een praam over korte 
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afstanden gerealiseerd kon worden. Dit was mogelijk door het waterrijke gebied waar de boeren in 
zekere zin gebruik van wisten te maken. Later werd het wegennetwerk verbeterd en houten bruggetjes 
werden aangelegd. Het hooi werd vanaf dat moment over het land door paard getrokken hooiwagens 
afgehaald, waardoor de praam niet langer noodzakelijk was. Het aanpassingsvermogen van de boeren 
is belangrijk geweest en hebben een rol gespeeld in de waterbeheersing in combinatie met de 
landbouw. De poldermolens zijn voor het overgrote deel in handen geweest van de boeren en zij 
hadden de regie over de hoogte van het waterpeil. Daarvoor dienden de boeren een aantal 
onderhoudstaken uit te voeren aan kaden, tochtsloten en de poldermolens. Door de komst van het 
waterschap De Deelen in 1899 werden een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van 
waterbeheersing. Vanaf 1872 tot en met 1963 zijn een tal van waterstaatkundige ingrepen verricht, 
waardoor de particuliere polders en poldermolens verdwenen en het boezemland werd geleidelijk aan 
ingepolderd. In 1919 werd het gebied van ongeveer 2700 hectare ingericht als één grote winterpolder, 
de zogenoemde Veenpolder De Deelen. Het waterschap werd in 1921 vervangen door deze 
veenpolder De Deelen en het moerasgebied De Deelen werd daaraan toegevoegd. De ingelanden 
hadden economische belangen bij deze verandering, omdat ze wisten dat er Klijn in het gebied 
aanwezig was om te vervenen.  
 
Voor de inrichting van de veenpolder werden polderdijken en polderkanalen aangelegd, ook werden 
de sloten en vaarten verbreed en dieper uitgegraven. Ondanks de vele waterstaatkundige ingrepen 
bleef het gebied niet gevrijwaard van wateroverlast. Door intensiever landgebruik is de afgelopen 
eeuwen de bodemdaling in versneld tempo doorgegaan. Door een te lage productiviteit van de 
landerijen in Aldeboarn-De Deelen werd door het polderbestuur en vereniging polderbelangen 
benadrukt dat er ruilverkaveling moest plaatsvinden, in het voordeel van de ontwikkeling van het 
gebied. Ook werden tijdens de ruilverkaveling naast diepte-ontwatering wat in het voordeel was van 
de intensieve landbouw moderne gemalen geplaatst. Tijdens de ruilverkaveling zijn grote peilvakken 
ingevoerd in het gebied Aldeboarn-De Deelen. Waar destijds geen rekening mee werd gehouden is dat 
het veen een snellere bodemdaling heeft dan het klei-op-veen. De peilvakken werden vlak neergelegd 
dat betekende dat er één peil op ongeveer 1000 hectare ingesteld was. Deze peilvakken hebben ertoe 
geleid in samenhang met de snellere bodemdaling van het veen ten opzichte van het noordelijk 
gelegen klei-op-veen, dat er in het noorden percelen te droog werden bemalen en dat er in het zuiden 
van Aldeboarn-De Deelen bemaling noodzakelijk bleef. Het microreliëf lijkt daardoor de afgelopen 
decennia binnen het onderzoeksgebied te zijn toegenomen.  
 
De detailontwatering in Aldeboarn-De Deelen bestond voornamelijk uit greppels. Sinds de 
ruilverkavelingsperiode werd drainage toegepast. Het gebruik van drains bleek niet houdbaar als 
gevolg van de dalende bodem. De waterstaatkundige structuren, als het grootschalig inzetten van 
poldermolens kwam in verval door de komst van moderne technieken waardoor de poldermolens 
plaats moesten maken voor een andere landschapsinrichting met een paar gemalen. Naast de gemalen 
zijn er een aantal stuwen die bepaalde peilniveaus handhaven en ook in gebruik zijnde voor 
hoogwatercircuits waar water tegendruk biedt ten behoeve van wegen, kaden, kavels, funderingen 
van woningen of boerderijen, waardoor deze landschapselementen minder snel verzakken. Op basis 
van het aanpassingsvermogen van de boeren die door de eeuwen heen evident is gebleken, zijn er 
mogelijkheden om de boeren te compenseren en op een extensieve manier te werk te laten gaan. 
Hierdoor kan het waterpeil omhoog wat ten eerste leidt tot een vertraging van de bodemdaling, ten 
tweede biedt deze maatregel toekomstperspectief voor een klimaatbestendig watersysteem en de 
maatschappelijke problematiek omtrent CO2- en stikstofuitstoot wordt daarmee deels opgelost. 
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6.2. Aanbevelingen 
Dit onderzoek biedt inzicht voor landschappelijk onderzoek met betrekking tot waterbeheersing in 
gebieden waar dalende bodems leiden tot waterproblematiek en andere samenhangende problemen. 
Door een geringe omvang van dit onderzoek en met name gebaseerd op literatuur, kaartanalyses, 
gesprekken met bewoners en of boeren, deskundigen van het Wetterskip Fryslân, archieven en 
veldbezoek zijn er uitdagingen ontstaan. Voor een vervolgonderzoek is het aan te raden om een 
schatkist van archieven open te breken waarin veel over de waterbeheersing is vastgelegd. De 
juridische vastleggingen en reglementen voor wie verantwoordelijk is voor de waterbeheersing in het 
gebied Aldeboarn-De Deelen is een interessant vervolgstudie. Daarnaast is het interessant om te 
onderzoeken hoe transport plaatsvond in laagveengebieden en hoe dat geregeld werd met betrekking 
tot de waterbeheersing. Een ander interessant invalshoek is de hydro-ecologische benadering binnen 
het landschappelijke onderzoek waar vegetatie en fauna reageren op de waterbeheersing en de 
waterkwaliteit. Een paar van de bovengenoemde onderwerpen zijn aan bod gekomen binnen dit 
onderzoek, maar vereisen meer en diepgaander onderzoek. Kortom, er zijn nog veel ontdekkingen 
mogelijk over welke rol water speelt in het landschap. 
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Huizinga, J.. 
 
Fig. 2.12. Paleogeografische kaart Friesland 2000 n. Chr.. Afkomstig van ArcMap. Bewerkt door 
Huizinga, J.. 
 
Fig. 2.13. Bodemkaart Aldeboarn-De Deelen. Afkomstig van ArcMap. Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 2.14. Paleogeografische kaart situatie rond 800 n. Chr. Oude Boorne en de verschoven Boorne 
met het opgeslibde Westergo. Afkomstig van Jongmans p. 683. Bewerkt in ArcMap. Bewerkt door 
Huizinga, J.. 
 
Fig. 2.15. Paleogeografische kaart Aldeboarn-De Deelen en omgeving. Waarop de ingetekende 
veenstromen met de afwateringsrichting rond 100 n. Chr. is weergegeven. Afkomstig van ArcMap. 
Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 2.16. Fasering van de inpoldering van de Middelzee. Afkomstig van: 
https://www.gaialogie.nl/gaia/wp-content/uploads/2019/01/gaia-friesland-middelzee.jpg  
 
Fig. 2.17. De waterloop de Boarn voor de indijking van de Middelzee. Afkomstig van Binnendiken en 
Slieper diken p. 57. 
 
Fig. 2.18. Kaart Aldeboarn, waterloop de Boorne, na indijking van de Middelzee vertakte de Boorne 
zich richting het Sneeker meer via de Nije Weteringe. Rood omcirkelt de afsplitsing van de Boorne en 
de blauwe pijl geeft de afwateringsrichting aan van de Boorne. Afkomstig van Topotijdreis jaar 1815. 
Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 2.19. Een fragment van de kaart Frisia Occidentalis in 1665. Waarop de Leppe dijck (rood 
omcirkelt) is weergegeven aan de noordzijde van de Boarne, die een scheiding vormde tussen 
Oostergo (noord) en Zevenwolden (zuiden). Afkomstig van KCL. Bewerkt door Huizinga, J.. 

Fig. 2.20. Waterverbinding tussen Slotermeer en Tacozijl. Afkomstig van Topotijdreis 1815. 
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Hoofdstuk 3 
Fig. 3.1. Middeleeuwse veenontginning langs de rivier de Boorne. Afkomstig van Cultuurhistorische 
verdiepingsslag Aldeboarn-De Deelen, Wiersma. 
 
Fig. 3.2.  Veenontginningen, ontginningssloten, ontginningsrichting met gele pijlen weergegeven en 
dwarssloten. Afkomstig van ArcMap. Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 3.3. Verkavelingsrichting in Aldeboarn-De Deelen in 1832, HisGis-kaart. Afkomstig van HisGis, 
bewerkt door Huizinga, J. in ArcMap. 
 
Fig. 3.4. Bodemvondst laat romeinse kookpot. Afkomstig van Delpher via: 
www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=weer+bodemvondsten&coll=ddd&identifier=ddd:01061555
4:mpeg21:a0163&resultsidentifier=ddd:010615554:mpeg21:a0163&rowid=2  
 
Fig. 3.5. Bewoningssporen, aardewerkscherven uit verschillende perioden aangetroffen bij 
Doumastins. Afkomstig van Sible de Roos. Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 3.6. Vergraven húskopke, hússté, huisterp ten noordoosten van het onderzoeksgebied. 
Afkomstig van www.ahn.nl/ahn-viewer 
 
Fig. 3.7. Afwijkende vegetatiesoort Perzikkruid (Jezusbloed/krûd) wijst op een húskopke. Afkomstig 
van https://waarnemingen.be/species/7156/  
 
Fig. 3.8. Kaart van het onderzoeksgebied met vaarten en waterlossingen in het jaar 1918. Afkomstig 
van Hagen p. 37. 
 
Fig. 3.9. De tegenwoordige Sminiaweg vormt een inversierug als gevolg van het omliggende 
zakkende veen ten opzichte van het minder snel zakkende klei-op-veenpakket. Krantenknipsel 23 
januari 1952. Afkomstig van 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=lekkerterp%2C+dorp+aan+de+lek&coll=ddd&identif
ier=ddd:010691340: 
 
Fig. 3.10. Inversierug in het landschap in het westen van Aldeboarn-De Deelen, AHN4-kaart. 
Afkomstig van Arcgis.com en bewerkt door Huizinga, J. in ArcMap. 

Fig. 3.11. Hooivervoer over water met behulp van een praam 1900-1950. Afkomstig van Tresoar via: 
http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/id/16705/rec/14  
 
Fig. 3.12. Zet, in het landschap in het begin van de 20ste eeuw, Afkomstig van Topotijdreis jaar 1920 
via: www.topotijdreis.nl  

Fig. 3.13. Hooiwagens over de zet, batte, brug, vervoer over land. Afkomstig van 
https://riedo.nl/oude-brug-bij-de-leijen/  

Fig. 3.14. Drie middeleeuwse waterputten die tijdens het uitzetten van een nog niet uitgegraven 
petgat zijn aangetroffen. Afkomstig van Mercuur, p. 168. 
 
Fig. 3.15. Petgaten als gevolg van ingrijpen van de mens in het landschap De Deelen. Eigen foto, 
gemaakt op 23-03-2022. 
 
Fig. 3.16. De laatste afgravingen voor potgrond in De Deelen. Aan de onderzijde de buitenringvaart, 
foto 2016. Afkomstig van Fred Kok. 

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=weer+bodemvondsten&coll=ddd&identifier=ddd:010615554:mpeg21:a0163&resultsidentifier=ddd:010615554:mpeg21:a0163&rowid=2
http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=weer+bodemvondsten&coll=ddd&identifier=ddd:010615554:mpeg21:a0163&resultsidentifier=ddd:010615554:mpeg21:a0163&rowid=2
http://www.ahn.nl/ahn-viewer
https://waarnemingen.be/species/7156/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=lekkerterp%2C+dorp+aan+de+lek&coll=ddd&identifier=ddd:010691340
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=lekkerterp%2C+dorp+aan+de+lek&coll=ddd&identifier=ddd:010691340
http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/id/16705/rec/14
http://www.topotijdreis.nl/
https://riedo.nl/oude-brug-bij-de-leijen/
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Fig. 3.17. Links reliëfkaart zonder aanduidingen, rechts reliëfkaart met daarop aangegeven de 
veenterplocaties en waarschijnlijk oude slootjes in het noordoosten van Aldeboarn-De Deelen. 
Afkomstig van ArcMap. Bewerkt door Huizinga, J.. 

Fig. 3.18. Perceel C 184a, langs de Griete Poels Wetering. Afkomstig van HisGis. 
 
Fig. 3.19. Fragment uit het Resolutieboek van het College van Heeren Gedeputeerde Staten der 
Provincie Friesland. Afkomstig van Tresoar, Archief Provinciale Waterstaatsdienst, toegangsnr. 9-01 
inv.nr 429. Nr. 63. 
 
Fig. 3.20. Waterstaatskaart van het onderzoeksgebied situatie 1872. Afkomstig van KCL. 
 
Fig. 3.21. Waterstaatskaart van het onderzoeksgebied situatie 1881-1938. Afkomstig van KCL. 
 
Fig. 3.22. Waterstaatskaart van het onderzoeksgebied situatie 1940-1963. Afkomstig van KCL. 
 
Fig. 3.23. In het onderzoeksgebied gelegen afwijkende landschappelijke kenmerken gerelateerd aan 
waterbeheer. Afkomstig van ArcMap. Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 3.24. Een oude watergang, dichtgemaakte, dichtgeslibde of dichtgegroeid in het midden van het 
onderzoeksgebied. Afkomstig van ArcMap. Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 3.25. Een afwijkende verkavelingsrichting is in het midden van het onderzoeksgebied gelegen te 
herkennen aan het slotenpatroon. Afkomstig van ArcMap. Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 3.26. Een detailgebied met een afwijkende ontwateringspatroon is gelegen in het midden van 
het onderzoeksgebied. Afkomstig van ArcMap. Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 3.27. Verval van het onderzoeksgebied vanaf het dorp Aldeboarn tot en met de Ringvaart over 
De Deelen. Afkomstig van https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ 
 
Fig. 3.28. Waterstaatkundige elementen in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied. 
Afkomstig van Wetterskip Fryslân. 
 
Fig. 3.29. Stuw aangegeven met een rode pijl, om water te reguleren rondom een woning. Eigen foto, 
gemaakt op 01-03-2022. Bewerkt door Huizinga, J.. 
 
Fig. 3.30. Gemaal De Deelen, in het zuidwesten van het onderzoeksgebied. Eigen foto, gemaakt op 
01-03-2022. 
 
Fig. 3.31. Gemaal De Mieden, in het zuidoosten van het onderzoeksgebied. Eigen foto, gemaakt op 
01-03-2022. 
 
Fig. 3.32. Stromingsrichting van de hoofdwatergangen richting de gemalen van het 
onderzoeksgebied. Afkomstig van Wetterskip Fryslân. 
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Hoofdstuk 4 
Fig. 4.1. De onderverdeling van weilanden en hooilanden in Aldeboarn-De Deelen in 1832, HisGis-
kaart. Met de gekleurde cirkels worden de Scharlanden en Korte- en Lange Warren aangegeven. 
Afkomstig van ArcMap. 
 
Fig. 4.2. Links de Korte Warren genoemd in het jaar 1916 en rechts ‘Scharlanden’ genoemd in het 
jaar 1917. Afkomstig van www.topotijdreis.nl  

Fig. 4.3. Weidelandschap in de omgeving van Oldeboorn in 1966. Afkomstig van 
http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/id/80345/rec/161 

Fig. 4.4. Links verkavelingssituatie in het jaar 1950 en rechts verkavelingssituatie in het jaar 2000 in 
Aldeboarn-De Deelen. Afkomstig van www.topotijdreis.nl  

Fig. 4.5. Bodemdaling 2020-2100 in Aldeboarn-De Deelen. Afkomstig van ArcMap. 

Fig. 4.6. Verzakkingen, boerderij in Aldeboarn-De Deelen. Eigen foto, gemaakt op 01-03-2022. 

Fig. 4.7. Uitstoot van ammoniak (NH3) veroorzaakt door land- en tuinbouw per diercategorie 
weergegeven. Afkomstig van www.rivm.nl/stikstof/ammoniak  

Fig. 4.8. De fasering van poldermolens en gemalen in Aldeboarn-De Deelen. Op deze HisGis-kaart is 
het landgebruik (groen=weilanden, finnen) en (geel=hooilanden, mieden) weergegeven in 1832. 
Afkomstig van ArcMap. 

Fig. 4.9. Poldermolen in eigendom van Pieter Klazes Eenshuistra, van beroep landbouwer in 1832, 
HisGis-kaart. Met een blauwe pijl wordt aangegeven waar de eigenaar van de poldermolen Pieter 
Klazes Eenhuistra woonde. Afkomstig van www.hisgis.nl  

Fig. 4.10. Spinnenkopmolen waarvan mogelijk drie in een cluster onder het dorp Aldeboarn dienst 
hebben gedaan voor bemaling. Afkomstig van https://www.akkrumaldennij.nl/dorpsshistorie-
1/molens 

Fig. 4.11. Oud gemaal De Deelen niet meer inwerking en vervangen door een moderne gemaal. Eigen 
foto, gemaakt op 01-03-2022. 

Fig. 4.12. Drainagebuis met kokos bekleed, toegepaste drainagebuizen in Aldeboarn-De Deelen. 
Afkomstig van https://grasso-drain.jimmink.nl/drainage-materialen/  

Fig. 4.13. Een door de grond getrokken molploeg (zijaanzicht). Afkomstig van 
https://edepot.wur.nl/10063  (p. 22). 

Fig. 4.14. Vooraanzicht van een molgang met een verticale spleet richting het oppervlak en 
toelopende scheuren richting de molgang. Afkomstig van https://edepot.wur.nl/10063  (p. 22). 

Fig. 4.15. Ontwateringsdiepte voor gras- en maïsland op veengrond, A. afstand sloten, B, drainage 
diepte, Kooistra 1989, p. 20. 

Fig. 4.16. Overzicht van de veenweide problematiek met betrekking tot waterbeheersing en 
toekomstscenario’s voor de landbouw en natuur. Door de auteur ontworpen diagram. 
 
Bijlage 1: Modeleenheden Regig II v.2.2 – DINOloket. Afkomstig van 
www.dinoloket.nl/sites/default/files/file/DINOloket_Modeleenheden_REGIS_II_v2r2_20170814.pdf  
Bijlage 2: Bodemdaling en bodemsoorten in Aldeboarn-De Deelen. Afkomstig van ArcMap. Bewerkt 
door Huizinga, J..  

http://www.topotijdreis.nl/
http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/id/80345/rec/161
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https://www.akkrumaldennij.nl/dorpsshistorie-1/molens
https://www.akkrumaldennij.nl/dorpsshistorie-1/molens
https://grasso-drain.jimmink.nl/drainage-materialen/
https://edepot.wur.nl/10063
https://edepot.wur.nl/10063
http://www.dinoloket.nl/sites/default/files/file/DINOloket_Modeleenheden_REGIS_II_v2r2_20170814.pdf
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Bijlage 1: Verklaring modeleenheid hydrogeologie 
Hieronder worden met kleurcodering en modeleenheid de hydrogeologische eenheden toegelicht. 
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Bijlage 2: Kaartanalyse bodemdaling 
De meetpunten A tot en met E zijn overgenomen van de waterstaatskaart van het jaar 1872. Via de 
AHN-viewer is er een doorsnede gemaakt door de punten van de hoogtecijfers van de waterstaatskaart 
uit 1872. Op de desbetreffende punten zijn de huidige hoogtes van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland overgenomen. Daaruit zijn de hoogteverschillen ten opzichte van het jaar 1872 
weergegeven in tabel 3 hoofdstuk 4 en in grafiek 1 in hoofdstuk 4 is het relatieve hoogteverschil 
weergegeven.  

 
Bodemdaling en bodemsoorten in Aldeboarn-De Deelen 
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