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Voorwoord 
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geschreven. Dit scriptieonderzoek richt zich – globaal genomen – op het Lage Midden van 

Friesland, een gebied dat in mijn beleving met een zweem van mystiek is omgeven. Lange tijd 

reikte mijn kennis over deze landschappelijke regio niet verder dan enkele basale feitjes. Toen 

zich de mogelijkheid aandiende om voor het scriptievak een verdiepende studie naar het Lage 

Midden uit te voeren was dat voor mij de ideale gelegenheid om meer te weten te komen over 

deze waterrijke regio.  
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op een meer procesmatige wijze te benaderen. In retroperspectief ben ik daar erg blij mee.  

        Een paar personen van buiten de opleiding verdienen ook zeker een dankbetuiging. Zo heeft 

Ultsje Hosper (bioloog en oud-directeur It Fryske Gea) met zijn grondige kennis van het Friese 
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Daarnaast wil ik Tjitze Bouma (veehandelaar en boer) bedanken voor het interessante interview 

dat ik hem mocht afnemen. Dit interview is trouwens tot stand gekomen door de inmenging van 

Jappie Rijpma (gepensioneerd veehandelaar) en daarom verdient ook hij een dankbetuiging. Tot 

slot wil ik Mark van der Steen (grafisch vormgever) bedanken voor het bieden van enkele nuttige 
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1.1 Aanleiding 

De Nederlandse landbouwsector staat vandaag de dag te boek als efficiënt en kennisintensief.1 

Daarnaast zijn de meeste boerenbedrijven erop gericht om een zo groot mogelijke productie te 

realiseren. Schaalvergroting en een intensivering van het agrarisch grondgebruik vormen de 

belangrijkste instrumenten om deze productiedoelstellingen te verwezenlijken. De keerzijde van 

dit alles is dat de biodiversiteit op het Nederlandse platteland in de afgelopen decennia sterk is 

afgenomen.2 Bovendien zijn door deze ontwikkelingen veel cultuurhistorische waarden binnen 

agrarische gebieden aangetast (dan wel verdwenen).  

        Om zowel in ecologisch- als landschapshistorisch opzicht een duurzaam platteland terug te 

krijgen dient in de agrarische sector derhalve een andere koers te worden gevaren. De Nederlandse 

overheid ageert op deze problematiek door in te zetten op ‘natuurinclusieve landbouw’. Dit is een 

vorm van landbouw waarbij de boer in zijn bedrijfsvoering maatregelen treft om de groei van 

diverse natuurwaarden te stimuleren. Het verkrijgen van een circulair productiesysteem én het 

nastreven van landschappelijke diversiteit op het platteland zijn belangrijke pijlers van dit 

concept.3  

        Voor een succesvolle transitie van een gangbaar- naar een natuurinclusief boerenbedrijf 

moeten echter eerst goed doordachte plannen op tafel komen. De Rijksoverheid en de Noordelijke 

provincies hebben voor dit doel reeds een ‘regiodeal’ kortgesloten. Deze deal betreft een initiatief 

waarin ambities met betrekking tot het natuurinclusief maken van de landbouw in Noord-

Nederland zijn geformuleerd. Kernpunten van de regiodeal behelzen ‘het nastreven van een 

circulaire landbouw’ én ‘het vergroten van de biodiversiteit op het platteland’.4 Om deze transitie 

te laten slagen is het overigens van belang dat voor de verschillende deelregio’s van Noord-

Nederland een gebiedsspecifieke aanpak wordt ontwikkeld. 

        In dit onderzoek staat de landschappelijk regio ‘het Lage Midden’ centraal. Dit gebied 

correleert qua geografische ligging grotendeels met het Friese veenweidegebied (fig. 1.1). De 

natuurinclusieve transitie van het Friese veenweidegebied vormt echter niet het hoofdonderwerp 

van deze scriptie. In de eerste plaats is dit onderzoek namelijk gericht op het in kaart brengen van 

het premoderne cultuurlandschap van het Lage Midden. Wel wordt nagegaan welke rol kennis 

van de regionale landschaps- en landbouwgeschiedenis kan spelen bij het maken van 

gebiedsspecifieke keuzes in deze transitie. Om beide doelstellingen op een logische wijze te 

verenigen is daarom gekozen om het onderzoek vanuit een historisch-ecologisch theoretisch 

kader uit te voeren (wordt in par. 1.4 nader toegelicht). 

 

  

 
1 Vink & Boezeman (2018), 12. 
2 Sanders et al. (2015), 8-11. 
3 Erisman et al. (2017), 9. 
4 Anoniem (2019), 4-6. 



2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: Kaart waarop de verspreiding van het Friese veenweidegebied is weergegeven. De gele 

stukken worden gevormd door weilanden die op pure veenbodems liggen. Bron: De Ruyter & 

Plambeck (2018). 

 

1.2 Probleemstelling 

Tot op heden is weinig onderzoek naar het historisch cultuurlandschap van het Lage Midden 

gedaan. Om deze kennislacune (gedeeltelijk) op te vullen wordt in dit scriptieonderzoek aan de 

hand van een historisch-ecologisch onderzoek gepoogd meer te weten te komen over dit 

cultuurlandschap. Met een beetje geluk kunnen de resultaten van dit onderzoek ook als inspiratie 

voor de invulling van de natuurinclusieve transitie van het Friese veenweidegebied fungeren. Het 

onderzoek heeft dus mogelijk enige maatschappelijke relevantie.    

        Het primaire doel van dit scriptieonderzoek is om door middel van een historisch-ecologisch 

onderzoek een zo compleet mogelijk beeld van het premoderne cultuurlandschap van het Lage 

Midden te krijgen. Hierbij zal extra aandacht uitgaan naar het duiden van de historisch-

ecologische samenhangen die in het premoderne Lage Midden bestonden. Premodern verwijst in 

dit verband naar de periode voorafgaand aan de ruilverkaveling én andere grootschalige 
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landschappelijke transformaties die zich in de loop van de 20e eeuw in het Lage Midden hebben 

voltrokken (waarover later meer). Thema’s die in dit onderzoek in ieder geval naar voren dienen 

te komen zijn de landschaps-, landbouw- én natuurgeschiedenis van het Lage Midden. De 

bovenstaande motieven hebben uiteindelijk tot de volgende hoofdvraag geleid:  

 

⁕ Welke functionele en ruimtelijke relaties bestonden er in het premoderne Lage Midden tussen 

de uitoefening van de landbouw, het agrarisch cultuurlandschap en de daarin aanwezige 

natuurwaarden? En welke relevantie heeft de kennis van deze relaties voor de ontwikkeling van 

een meer natuur- en landschapsvriendelijke landbouw in deze regio? 

 

1.3 Stand van het onderzoek 

Uit de probleemstelling kunnen grofweg drie onderzoeksrichtingen worden gedistilleerd. 

Allereerst wordt de stand van zaken binnen de historisch-ecologische wetenschap kort toegelicht. 

Om dit verhaal zoveel mogelijk op het scriptieonderwerp toe te spitsen wordt uitsluitend ingegaan 

op de belangrijkste ontwikkelingen in de historisch-ecologische wetenschap in Nederland. De 

tweede onderzoeksrichting die aan bod komt heeft betrekking op de landschaps- en 

landbouwgeschiedenis van het Lage Midden, met andere woorden: de ontstaansgeschiedenis van 

het Lage Midden. Ten slotte wordt de Friese veenweideproblematiek in hoofdlijnen uit de doeken 

gedaan. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor de standpunten van de verschillende 

betrokken partijen.   

 

Historisch-ecologisch onderzoek in Nederland 

In Nederland raakte de historisch-ecologische onderzoeksmethode in zwang gedurende de jaren 

negentig van de vorige eeuw.5 Aanvankelijk hadden deze onderzoeken vooral als doel om 

inspiratie voor herstelwerkzaamheden van natuurgebieden op te doen. Hierbij kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan het opstellen van nieuwe beheermaatregelen voor natuurdomeinen zoals 

heidegebieden en beekdalen.6 In de begindagen van de historische ecologie in Nederland was 

echter betrekkelijk weinig aandacht voor de cultuurhistorische component van de bestudeerde 

gebieden.  

        Kort na de eeuwwisseling leek dit te veranderen. In 2001 is onder leiding van landschaps-

ecoloog Joep Dirkx bijvoorbeeld een historisch-ecologisch onderzoek naar twee Noord-Brabantse 

micro-landschappen uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek was – naast de natuurgeschiedenis – ook 

aandacht voor de cultuurhistorie van de onderzochte landschappen. De historische ecologie werd 

in dit onderzoek – onder andere – aangewend om te achterhalen welke natuurwaarden van oudsher 

goed gedijden binnen beide cultuurlandschappen. De onderzoeksresultaten konden uiteindelijk 

fungeren als referentiekader én inspiratiebron voor toekomstige beheerplannen.7  

        In het scriptieonderzoek van Rianne Luring is voor het eerst een duidelijke koppeling 

gemaakt tussen het agrarisch cultuurlandschap enerzijds, én de natuurinclusieve transitie van de 

 
5 Smeenge (2018), 17. 
6 Ibid., 16-17. 
7 Dirkx (2001), 81. 
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landbouw anderzijds. Als casestudies bestudeerde zij de agrarische cultuurlandschappen van 

Middag-Humsterland (wierdenlandschap) én het Zuidelijk Westerkwartier (houtwallen-

landschap). Het doel van het onderzoek was om voor beide gebieden ideeën te ontwikkelen voor 

een natuurinclusieve invulling van de toekomstige landbouw.8 Dit onderzoek werd strikt genomen 

niet vanuit een historisch-ecologisch raamwerk uitgevoerd, maar het theoretisch kader bevatte 

wel verschillende concepten die ook binnen de historische ecologie van belang zijn.9 

 

Ontstaansgeschiedenis Lage Midden 

Het lage middendeel van Friesland dat tegenwoordig als ‘het Lage Midden’ wordt aangeduid is 

niet van de ene op de andere dag ontstaan. Ongeveer 170.000 jaar geleden vond in de zogeheten 

Saale-ijstijd de eerste aanzet tot de vorming van deze landschappelijke regio plaats.10 In dit 

glaciale tijdvak vormde het oprukkende Scandinavische gletsjerijs namelijk de Gaasterlandse 

stuwwallen, welke uiteindelijk de zuidelijke grens met het Lage Midden zouden gaan uitmaken.11 

Daarnaast werden in de Saale-ijstijd onder invloed van de landijsbedekking dikke pakketten 

keileem in Noord-Nederland afgezet.12 Het gebied waar dit keileem vandaag de dag nog vrij dicht 

aan het oppervlak voorkomt wordt het Drents Plateau genoemd. Het zuidoostelijke deel van 

Friesland maakt eveneens deel uit van dit keileemplateau. Het Friese deel van het Drents Plateau 

zou later de zuidoostelijke grens met het Lage Midden gaan vormen.  

        In het Laat-Weichselien (ca. 15.000 tot 11.000 jaar geleden) zijn op grote schaal zandige 

sedimenten door de wind verplaatst en in dikke pakketten herafgezet.13 Dit zogeheten dekzand 

heeft op veel plaatsten oudere afzettingen – zoals keileem – afgedekt. Dekzand komt in grote 

delen van het Lage Midden in de ondiepe ondergrond voor (circa 2 à 4 meter onder het 

maaiveld).14  

        Ongeveer 11.000 jaar geleden ving het Holoceen aan. Dit interglaciaal wordt gekenmerkt 

door een algemene klimaatsverbetering ten opzichte van het laatste glaciale tijdvak (het 

Weichselien). Deze klimaatsverbetering zorgde er onder meer voor dat de Noordelijke ijskap 

afsmolt, waardoor de zeespiegel rees en Nederland na verloop van tijd vernatte. Zo ontstond 

gaandeweg een tamelijk drassig milieu waarin plantaardig materiaal niet goed kon worden 

afgebroken. Dit had tot gevolg dat de vorming van veen werd gestimuleerd.15 Als eerste raakte de 

Friese kustzone met veen bedekt, maar vanaf circa 3000 v. Chr. moesten ook grote delen van het 

binnenland eraan geloven.16 Friesland werd in deze periode als het ware overveend. Omstreeks 

1000 v. Chr. werden de kustvenen met klei overdekt, waardoor tegelijkertijd een flinke ophoging 

van het Friese kustgebied plaatsvond.17 Het Lage Midden kwam vanaf dat moment ingesloten te 

liggen tussen het Friese zeekleigebied, de Gaasterlandse stuwwallen en het Drents Plateau (fig. 

 
8 Luring (2018), 16-19. 
9 Ibid., 40-41. 
10 Stouthamer et al. (2015), 181-182. 
11 Schroor (1993), 16. 
12 Stouthamer et al. (2015), 183-184. 
13 Ibid, 209-211. 
14 www.dinoloket.nl (geraadpleegd op 12-06-2019). 
15 Schroor (1993), 19. 
16 Vos et al. (2014), 50-69. 
17 Ibid., 60. 
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1.2). Het gebied was toen echter nog bedolven onder metershoge veenmosveenkoepels. Daarom 

wordt het Lage Midden gedurende deze periode ook wel als ‘het Hoge Midden’ aangeduid.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.2: Fysisch-geografische hoofdlandschappen in de provincie Friesland. Het Lage Midden werd 

uiteindelijk ingesloten door de (hoger gelegen) omringende landschappen. Bron: aangepast naar 

Anoniem (1954). 

 

De zee drong via rivierdalen – zoals die van de Boorne – uiteindelijk ook het Lage Midden binnen. 

Langs dergelijke waterlopen ontstond na verloop van tijd een min of meer begaanbaar kleidek. 

Op dit kleidek werden vermoedelijk rond de jaartelling de eerste terpen opgeworpen.19 Deze 

terpbewoning vormde in principe het startschot van de occupatiegeschiedenis van het Lage 

Midden. Het grootste deel van de regio zou overigens nog enkele eeuwen uit onontgonnen 

veenkussens blijven bestaan. In de 10e eeuw n. Chr. vingen vermoedelijk de grootschalige 

ontginningen van dit hoogveen aan.20 Binnen enkele eeuwen tijd veranderde het natuurlijke 

veenlandschap in een agrarisch cultuurlandschap. Bij deze ontginningen werden de 

hoogveenkoepels ontwaterd door dicht op elkaar vele rechtlijnige sloten te graven. Zo ontstond 

 
18 Ten Cate (1981), 41-42. 
19 De Haas (1988), 2. 
20 Borger (2010), 75. 
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een cultuurlandschap dat was opgedeeld in smalle strookvormige percelen (strokenverkaveling). 

Aanvankelijk was dit landschap nog droog genoeg om akkerbouw op te plegen, maar als gevolg 

van de ontwatering van het veen trad een snelle bodemdaling op.21 Door het vrijgekomen water 

en de lage ligging van de ontgonnen veengronden kreeg de regio met flinke vernatting te maken. 

Vanaf dat moment vormde het Lage Midden pas echt het lage middendeel van Friesland waar het 

uiteindelijk ook zijn naam aan heeft te danken.  

        Om deze nattigheid het hoofd te bieden werden enkele waterstaatkundige ingrepen in het 

landschap gedaan. Zo moesten binnendijken als de Groene- én Leppedijk de dorpen in het Lage 

Midden – maar ook naburige gebieden – bescherming bieden tegen hoogwater.22 Grote delen van 

het cultuurlandschap konden overigens nog lange tijd vrijelijk door het boezemwater worden 

overstroomd. Deze onbedijkte stukken land stonden ’s winters dikwijls onder water. De 

mogelijkheden om in dit natte landschap gewassen te telen waren zeer gering en derhalve stond 

de landbouw in het Lage Midden hoofdzakelijk in het teken van de veehouderij.23 De hooiwinning 

speelde overigens ook een belangrijke rol in de agrarische bedrijfsvoering.24 Het hooi werd vaak 

door seizoensarbeiders geoogst en was voornamelijk bestemd voor de export óf het eigen vee. In 

het Lage Midden ging het hooitransport in de regel via het water, omdat de draagkracht van de 

ondergrond het doorgaans niet toeliet om het hooi over zogeheten hooiwegen te vervoeren.25 De 

hooilanden in het Lage Midden bestonden overwegend uit blauwgrasland dat via het wassende 

boezemwater op een natuurlijke wijze aan zijn meststoffen kwam. 

        Vanaf de 18e eeuw vond een gedifferentieerde ontwikkeling binnen het Lage Midden plaats. 

In het zuidoostelijke deel van de streek kwam toen namelijk de grootschalige commerciële 

turfwinning op.26 Hier ontstond gaandeweg een veenpolderlandschap. Het Lage Midden wordt 

vanuit cultuurhistorisch opzicht daarom ook wel eens gesplitst in twee verschillende deelregio’s: 

‘de Veenpolders’ en ‘het Lage Midden’ (fig. 1.3). De gehele regio bleef overigens nog lange tijd 

met wateroverlast kampen. Vanaf de 19e eeuw werd geleidelijk aan steeds meer boezemland 

ingepolderd. Uiteindelijk lag rond 1970 het grootste deel van het Lage Midden binnen polders. 

Tegen die tijd was nog maar een klein plukje boezemland overgebleven.(27)(28) De inpoldering van 

dit buitendijkse land had een sterke inkrimping van het blauwgraslandareaal tot gevolg. Deze 

hooilanden moesten plaatsmaken voor boerengrasland en zo kreeg het Friese veenweidegebied 

geleidelijk aan zijn hedendaagse vorm.  

        Er bestaan nog een aantal kennislacunes met betrekking tot de wordingsgeschiedenis van het 

cultuurlandschap van het Lage Midden. Over de transitie van het premoderne- naar het moderne 

Lage Midden is in wetenschappelijk opzicht bijvoorbeeld vrij weinig geschreven. Ook is tot op 

heden slechts mondjesmaat onderzoek gedaan naar de invloed van de wisselwerking tussen 

landschap, landbouw en natuur op de vorming van het agrarisch cultuurlandschap van het Lage 

Midden. 

 
21 Baas & Ligtendag (1997), 45. 
22 Schroor (1993), 134-135. 
23 Faber (1972), 155-156. 
24 Ibid., 180-181. 
25 Koppert (2017), 143. 
26 Schroor (1993), 140. 
27 Bouma (1980), 5. 
28 Schotsman (1988), 67. 
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Figuur 1.3: Kaart met daarop de verschillende cultuurhistorische deelregio’s van Friesland. Het 

fysisch-geografische Lage Midden is in deze kaart opgesplitst in ‘de Veenpolders’ en ‘het Lage 

Midden’. Bron: Schroor (1993). 

 

Friese veenweideproblematiek en geopperde oplossingsrichtingen 

De Friese veenweideproblematiek krijgt de laatste jaren vrij veel aandacht, zowel in de media als 

in de politiek. Bij de meeste betrokken partijen is het besef doorgedrongen dat de huidige situatie 

niet langer houdbaar is.29 Ten behoeve van de landbouw wordt de grondwaterspiegel in het Friese 

veenweidegebied al jaren op een kunstmatige wijze laag gehouden, met veenoxidatie en (inherent 

daaraan) bodemdaling tot gevolg. Dit heeft er onder andere toe geleid dat sommige huizen aan 

verzakking onderhevig zijn. Vooral de huizen met een houten fundering kampen met dit 

probleem. Wanneer hout namelijk in aanraking met zuurstof komt dan treedt doorgaans paalrot 

op.30 Een ander heet hangijzer binnen de Friese veenweideproblematiek is de tanende 

weidevogelstand. De oorzaak van deze terugloop wijt men met name aan de intensivering van de 

landbouw en de toegenomen landschappelijke eentonigheid van het cultuurlandschap.    

        Onder leiding van landschapsarchitect Peter de Ruyter is in het kader van ‘Places of Hope’ 

een duurzame toekomstvisie voor het Friese veenweidegebied geschreven. De Ruyter en zijn team 

pleiten voor het vernatten van het Lage Midden, zodat de uitstoot van CO2 kan worden 

teruggedrongen.31 De meeste politieke partijen in Friesland vinden eveneens dat het sloot- en 

grondwaterpeil in het Friese veenweidegebied omhoog moet. Een aantal partijen ziet bovendien 

 
29 Provinsjale Steaten (2018), 1. 
30 Ibid., 2-3. 
31 De Ruyter & Plambeck (2018), 21-23. 
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heil in het idee om een natuurinclusieve- óf biologische transitie in de landbouw door te voeren. 

Bij de uitvoering van een dergelijke transitie vinden de meeste politici het overigens belangrijk 

dat de boer op enigerlei wijze financiële steun krijgt.32  

        De meeste boeren staan in principe achter het idee om een peilverhoging door te voeren. Zij 

willen bij de realisering van deze peilverhoging echter wel zelf de regie houden. Bovendien wijst 

Bouwe Bakker van LTO Noord op het feit dat een ongebreidelde peilverhoging tot een verhoogde 

uitstoot van methaan kan leiden, een broeikasgas dat vele malen schadelijker is dan CO2.33 Indien 

uiteindelijk tot een peilverhoging wordt overgegaan dan moet volgens de boeren ook met dit 

gegeven rekening worden gehouden. 

        De natuurinclusieve transitie roept bij de meeste agrariërs vooral scepsis op. Zij maken zich 

met name zorgen over het financiële aspect van de transitie.34 Zo vragen de boeren zich af of een 

natuurinclusieve bedrijfsvoering wel voldoende geld in het laatje zal brengen. Dit zijn punten 

waar met het oplossen van de Friese veenweideproblematiek niet zomaar aan voorbij kan worden 

gegaan. Daarom dient een goed doordacht plan op tafel te komen. Een plan waarin de betrokken 

partijen vermoedelijk de nodige concessies zullen moeten doen.  

        Voor de peilverhoging van de Friese veenweide lijken onderwaterdrains een belangrijke rol 

te gaan spelen. Met deze drains kan het verschil tussen de winter- en zomergrondwaterstand 

worden verkleind, waardoor de veenoxidatie in ieder geval in de zomermaanden wordt 

teruggedrongen. De grondwaterstand in de wintermaanden komt door deze ingreep lager te 

liggen, maar omdat de bodems dan doorgaans vrij koud zijn is de veenoxidatie in de winter over 

het algemeen een stuk geringer dan in de zomer. Onderwaterdrainage heeft in theorie dus een 

netto reductie van de veenoxidatie tot gevolg.35   

        De Ruyter en zijn team hebben voor de natuurinclusieve transitie van het Friese 

veenweidegebied een plan uitgedokterd waarin rekening wordt gehouden met de specifieke 

landschappelijke kenmerken van de verschillende deelgebieden van het Lage Midden.36 De 

veenpolders in het zuidoostelijke deel van het Lage Midden vormen gemiddeld genomen het 

laagst gelegen deelgebied. Voor dit gebied wordt een circulaire landbouw met een betrekkelijk 

hoog grondwaterpeil voorgesteld. Hier zouden bij voorkeur natte teelten zoals de lisdoddekweek 

(voor veevoer) in de bedrijfsvoering moeten worden ingepast. Voor de pure veenweidegronden 

oppert De Ruyter een natuurinclusieve melkveehouderij met een agrarisch grondgebruik 

bestaande uit 100% hooiland. De bodems in dit deelgebied dienen tot ongeveer 30 centimeter 

onder het maaiveld te worden drooggelegd. Voor het Friese merengebied wordt een iets lagere 

grondwaterstand voorgesteld én daarom is in dit deelgebied, naast hooiland, ook plaats voor 

weiland ingeruimd. Binnen het klei-op-veengebied wil De Ruyter de gangbare melkveehouderij 

met 100% weiland in stand houden, maar het grondwaterpeil dient in deze bodems wel tot aan de 

kleilaag te worden opgehoogd. 

 
32 Van Baal (01-03-2019). 
33 Klein (14-11-2018). 
34 Hylkema (18-10-2018).  
35 Koopman (2019), 6-9. 
36 De Ruyter & Plambeck, 22-23. 
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        De Ruyter lijkt met zijn ‘ruilverkaveling 2.0’ op een nieuw veenweidelandschap aan te 

sturen. Ook directeur van It Fryske Gea Henk de Vries pleit voor een nieuw en modern 

landschap.37 Het lijkt erop dat bij de invulling van de natuurinclusieve transitie vooralsnog te 

weinig rekening wordt gehouden met de cultuur-historische component van het Friese 

veenweidegebied.  

 

1.4 Theoretisch kader 

 

Historische ecologie 

Landschapshistorisch onderzoek is in de regel interdisciplinair. Dat wil zeggen dat bij dergelijk 

onderzoek doorgaans verschillende wetenschappelijke subdisciplines worden gecombineerd met 

als doel om een gedegen analyse tot stand te brengen. De historische ecologie wordt als een vorm 

van landschapshistorisch onderzoek beschouwd. Ook binnen deze wetenschap worden vaak 

verschillende onderzoekstechnieken gecombineerd om zo de kwaliteit van het onderzoek te 

vergroten.  

        Vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw wordt de historische ecologie als een 

wetenschappelijke discipline aangemerkt. Voor die tijd zijn echter ook al een aantal studies 

verricht die in principe op een vergelijkbare onderzoeksmethode waren gestoeld. De landen waar 

de historische ecologie als eerste wortel schoot waren de Verenigde Staten en Engeland. 

Aanvankelijk was de historisch-ecologische wetenschap vooral geënt op de ecologische 

component van het onderzoek, maar in de jaren negentig kwam ook steeds meer aandacht voor 

historische factoren. De afgelopen decennia is de historische ecologie voor een steeds breder palet 

aan onderzoeksdoelen ingezet, zo ook voor de hedendaagse milieuproblematiek.38  

        Bij historisch-ecologische onderzoeken staat de analyse van historische ecosystemen 

dikwijls centraal. Tijdens dergelijke onderzoeken worden in de regel zowel natuurlijke- áls 

culturele factoren belicht.39 De relatie tussen mens en natuur kan in dit verband als een dialoog 

worden opgevat: de wisselwerking tussen beide heeft uiteindelijk een belangrijke stempel op de 

totstandkoming van een (historisch) ecosysteem gedrukt.40  

        Onderzoekstechnieken die veelvuldig in de historische ecologie worden toegepast zijn:  

archiefonderzoek, historische cartografie, vegetatiekunde, toponymie en bodemkunde.41 Welke 

technieken en methoden daadwerkelijk worden aangewend hangt uiteindelijk af van de aard van 

het onderzoek. Bij deze keuze spelen aspecten zoals de bestudeerde periode én het uiteindelijk 

onderzoeksdoel een belangrijke rol. Zo vereist een historisch-ecologische studie naar een vroeg-

middeleeuws landschap een ander palet aan technieken dan een onderzoek naar een 19e-eeuws 

veenweidelandschap. Voor oudere perioden zijn meestal namelijk amper óf geen geschreven 

archiefbronnen voorhanden. Bij dergelijke studies zullen de onderzoeksgegevens met name uit 

 
37 De Boer (05-09-2019). 
38 Szabó (2015), 999-1007. 
39 Egan & Howel (2005), 2-3. 
40 Balleé (1998), 14-15. 
41 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/landschap/integrerend/historische_ecologie 

(geraadpleegd op 25-03-2019). 

 



10. 
 

het bodemarchief moeten komen (fig. 1.4). Voor meer recente perioden kan daarentegen vaak wel 

een beroep op gedocumenteerde bronnen worden gedaan.42 

 

 

Figuur 1.4: In deze figuur wordt een verband gelegd tussen verschillende historisch-ecologische 

onderzoekstechnieken én de temporele- en ruimtelijke schaal waarop deze technieken toepasbaar 

zijn.  Wat uit de figuur blijkt is dat met onderzoekstechnieken die louter zijn geënt op het geschreven 

archief veel minder ver terug in de tijd kan worden gegaan dan met technieken die de natuur en het 

bodemarchief als uitgangspunt hebben. Bron: Swetnam et al. (1999). 

 

Een belangrijk doel van veel historisch-ecologische onderzoeken is het verkrijgen van een 

referentiebeeld (soms ook wel een referentielandschap genoemd). Dit referentiebeeld kan onder 

andere dienen als inspiratie voor hedendaagse landschapsinrichtingsprojecten.43 Het gaat bij deze 

historische referentielandschappen overigens niet alleen om voormalige natuurlandschappen. 

Agrarische cultuurlandschappen hadden bijvoorbeeld ook een specifiek ecosysteem waarin 

diverse natuurwaarden voorkwamen. Dit soort landschappen zijn daarom eveneens geschikt om 

aan een historisch-ecologische studie te onderwerpen. Met dit type onderzoek kan zelfs kennis 

ten aanzien van lokale historische landbouwtechnieken worden vergaard.44 Een andere praktische 

toepassing van de historische ecologie is het verwerven van inzicht in de standplaatsfactoren van 

bepaalde vegetatiesoorten.  

 

Theoretisch model 

Om de historisch-ecologische methode praktisch toepasbaar te maken is in samenspraak met 

scriptiebegeleider Theo Spek een model bedacht (fig. 1.5). Met dit model wordt het 

scriptieonderzoek operationaliseerbaar gemaakt. Door het onderzoek op te delen in de 

deelthema’s ‘landschap’, ‘landbouw’ en ‘natuur’ kan namelijk stapsgewijs inzicht worden 

 
42 Swetnam et al. (1999), 1191-1192. 
43 Dirkx (2001), 18-19. 
44 Persoonlijke communicatie Theo Spek (15-04-2019). 
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verkregen in de belangrijkste componenten van het agrarisch cultuurlandschap van het Lage 

Midden.  

        Het deelaspect ‘landschap’ wordt in dit onderzoek hoofdzakelijk als het resultaat van 

cultuurhistorische ontwikkelingen (=cultuurlandschap) opgevat, en in mindere mate als het totaal 

van de wisselwerking tussen ‘aarde’, ‘mens’ en ‘natuur’, wat weer een andere benaderingswijze 

van het concept landschap is.45 Het theoretisch model is daarnaast gestoeld op het idee dat de 

verschillende deelaspecten elkaar op enigerlei wijze hebben beïnvloed. Hierbij geldt de premisse 

dat de natuur een resultante van cultuurhistorische- en landbouwkundige ontwikkelingen was. 

Daarnaast kan ervan uit worden gegaan dat tussen de deelaspecten ‘landschap’ en ‘landbouw’ 

ook een directe relatie bestond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.5: Modelmatige weergave van het theoretisch raamwerk van dit scriptieonderzoek. De 

historisch-ecologische methode is operationaliseerbaar gemaakt door het onderzoek in 

verschillende deelthema’s op te delen.  

 

1.5 Afbakening onderzoek 

 

Geografische afbakening 

Het gehele Lage Midden is als onderzoeksgebied voor een dergelijke scriptie te omvangrijk. 

Daarom is besloten om het studiegebied te beperken tot de voormalige gemeente én grietenij 

Utingeradeel (fig. 1.6). Utingeradeel was aanvankelijk een grietenij, maar werd in 1850 een 

gemeente. Tussen 1812 en 1816 was de grietenij opgesplitst in aantal kleinere gemeenten. Voor 

 
45 Ibid. (27-09-2019). 
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1812 bestond de grietenij overigens al enkele eeuwen.46 Utingeradeel is in 1984 opgegaan in de 

gemeente Boornsterhem (welke in 2013 is opgeheven). 

        De gemeente grensde in het zuidoosten aan de landschappelijke regio de Veenpolders, maar 

maakte zelf onderdeel uit van het Lage Midden. In Utingeradeel lagen geen steden én de gemeente 

telde slechts een handjevol dorpen. Lange tijd was Oldeboorn de hoofdplaats, maar in 1932 nam 

Akkrum het stokje over. Andere dorpen die bij Utingeradeel hoorden waren Terhorne, Terkaple, 

Nes en Akmarijp. De gemeente is altijd dunbevolkt geweest. 

 

 

Figuur 1.6: Historische kaart uit 1906 waarop de gemeente Utingeradeel is afgebeeld. Schaal: 

1:50.000. Bron: Tresoar. 

 

Historische afbakening 

Voor de historische afbakening van dit onderzoek dient een periode te worden geselecteerd waarin 

het agrarisch cultuurlandschap nog een premodern karakter had. Op deze manier levert een 

vergelijking tussen het historische- en huidige landschap in ieder geval duidelijke verschillen op. 

Overigens is het zaak om bij deze selectie niet te ver terug in de tijd te gaan, aangezien het 

aanwezige bronnenmateriaal voor oudere perioden waarschijnlijk niet afdoende is om een 

volledige scriptie mee te vullen.  

 
46 https://www.plaatsengids.nl/utingeradeel (geraadpleegd op 26-03-2019). 
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        Enkele factoren die een rol speelden bij de landschappelijke modernisering van het Lage 

Midden zijn: de inpoldering van het (buitendijkse) boezemland, de ruilverkaveling én de diep-

ontwatering. Deze factoren hebben er in belangrijke mate voor gezorgd dat het Friese 

veenweidegebied zijn huidige vorm kreeg. Toch is het lastig om te bepalen waar de scheidslijn 

tussen modern en premodern nu precies dient te worden getrokken. Tot en met de jaren zestig van 

de 20e eeuw kwam het nog wel eens voor dat gedurende de wintermaanden aanzienlijke delen van 

het Lage Midden onder water stonden.47 Een belangrijk deel van dit overstroomde land bestond 

van oudsher uit landerijen die zonder kaden aan het boezemwater grensden en bij een 

hoogwaterpeil dus vrijelijk konden overstromen. Van dit zogeheten boezemland was op een 

gegeven moment nog amper iets over. In 1826 besloeg het oppervlakte aan boezemland ongeveer 

100.000 ha, terwijl dat in 1940 nog circa 2.000 ha was.48 Het Lage Midden was tegen die tijd dus 

al grotendeels ingepolderd. 

        Een groot deel van dit ingepolderde boezemland had een grasmat die in agrarisch opzicht 

van slechte kwaliteit was. Om de kwaliteit van dit land te verbeteren werden zogeheten 

‘verbeteringsprojecten’ uitgevoerd. In 1950 ging in het Swettegebied ten noorden van Oldeboorn 

het eerste verbeteringsproject van start. Naast een grasmatverbetering kreeg dit gebied een nieuw 

wegennet. Ook werden hier nieuwe boerderijen gebouwd.49 Andere stukken van het Lage Midden 

zouden enkele jaren later eveneens op enigerlei wijze worden verbeterd. Deze ingrepen hadden 

tot gevolg dat het landschap vooral vanuit agrarisch oogpunt een stuk efficiënter werd ingericht. 

In de jaren zeventig ving vervolgens de grootschalige ruilverkaveling van het Friese veenweide-

gebied aan. In diezelfde periode werd ook de diepontwatering geïntroduceerd. Tegen die tijd was 

de landschappelijke modernisering van het Lage Midden in belangrijke mate gecompleteerd.50 

        Welke gebeurtenis nu precies de grens tussen het premoderne- en moderne Lage Midden 

symboliseert is discutabel. In deze scriptie is het jaartal 1950 – het jaar waarin de 

herinrichtingswerkzaamheden in het Swettegebied aanvingen – als demarcatiepunt tussen het 

premoderne- en het moderne Lage Midden gekozen, maar deze grens had dus ook nog iets later 

in de tijd kunnen worden geplaatst. Hopelijk wordt uiteindelijk duidelijk dat het jaar 1950 vooral 

in historisch-ecologisch opzicht een goed grensjaar vormt.  

        Om het onderzochte tijdvak niet te groot te maken is als oudste grens het jaartal 1750 

genomen. Met deze periodisering wordt een relatief jonge periode uit de cultuurhistorie van het 

Lage Midden belicht. Dit is met het oog op het bronnenbestand voordelig. Voor de 19e eeuw kan 

bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op het kadaster én voor de eerste helft van de 20e eeuw 

zou onder andere ‘oral history’ als onderzoekstechniek kunnen fungeren.  

 

1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

 

Deelthema 1: Landschap 

Het deelthema ‘landschap’ is toegespitst op het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van 

het landschap van Utingeradeel. De wordingsgeschiedenis van dit landschap heeft grotendeels 

 
47 Hosper (1997), 6. 
48 Bouma (1980), 5. 
49 Ibid., 18-19. 
50 Verhoogt et al. (2013), 4-5. 
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voor 1750 plaatsgevonden en derhalve wordt in dit hoofdstuk tevens naar oudere perioden 

gekeken. Hierdoor is het mogelijk om ook de langetermijnontwikkeling van het landschap te 

belichten. Het eerste deel van dit hoofdstuk staat daarom in het teken van de fysisch-geografische 

component van het landschap. Zaken als de geogenese én de geomorfologie van het studiegebied 

zullen in deze paragraaf de revue passeren. Het vervolg van het hoofdstuk heeft betrekking op de 

cultuurhistorische component van het landschap. Hierbij is betrekkelijk veel ruimte ingeruimd 

voor de waterstaatkundige historie van het studiegebied, omdat deze een belangrijke stempel op 

de totstandkoming van het cultuurlandschap heeft gedrukt. De deelvragen die bij dit hoofdstuk 

horen zijn:     

 

‣ Wat zijn de belangrijkste fysisch-geografische- en cultuurlandschappelijke kenmerken van 

Utingeradeel? 

 

‣ Hoe zijn deze kenmerken in hoofdlijnen tot stand gekomen?  

      

‣ Welke landschapstypen kunnen op basis van deze kenmerken binnen Utingeradeel worden 

onderscheiden?  

 

Deelthema 2: Landbouw 

In het hoofdstuk over de landbouw zullen verschillende facetten van de agrarische geschiedenis 

van het premoderne Utingeradeel aan bod komen. Om het landbouwhistorische verhaal van 

Utingeradeel de nodige context mee te geven wordt allereerst gekeken naar de agrarische 

geschiedenis van Friesland in de periode 1750-1950. Een belangrijk doel van dit hoofdstuk is om 

bepaalde agrarische activiteiten te linken aan een specifieke locatie binnen het cultuurlandschap 

van Utingeradeel. In de concluderende paragraaf wordt gepoogd de volgende twee deelvragen te 

beantwoorden:   

 

‣ Wat waren de belangrijkste kenmerken van én ontwikkelingen binnen de landbouw van 

Utingeradeel in de periode 1750-1950? 

 

‣ Hoe zag de ruimtelijke indeling van het agrarisch cultuurlandschap van Utingeradeel eruit? 

 

Deelthema 3: Natuur 

In het deelthema ‘natuur’ worden de belangrijkste natuurwaarden van het premoderne 

Utingeradeel in kaart gebracht. In dit hoofdstuk zal vanuit een systeembenadering worden 

geredeneerd, zodat de ecologische veranderingen die binnen dit cultuurlandschap hebben 

plaatsgevonden op een gedegen wijze kunnen worden verklaard. Voor dit deelthema zijn de 

volgende vragen geformuleerd:  

 

‣ Wat waren de belangrijkste natuurwaarden binnen het agrarisch cultuurlandschap van 

Utingeradeel in de periode 1750-1950? 
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‣ Welke ontwikkelingen en gebeurtenissen zorgden voor ecologische veranderingen binnen dit 

cultuurlandschap?   

 

Deelthema 4: Synthese 

In het synthesehoofdstuk komt allereerst de beantwoording van de hoofdvraag aan bod. Hierbij 

ligt de nadruk op het inzichtelijk maken van de wisselwerking tussen de onderzoekscomponenten 

‘landschap’, ‘landbouw’ en ‘natuur’. Ook wordt stilgestaan bij de gevolgen die deze 

wisselwerking op de vorming van het cultuurlandschap heeft gehad. Verder wordt in het 

synthesehoofdstuk nagegaan of het uit dit onderzoek verkregen referentielandschap mogelijk een 

rol kan spelen bij de invulling van de natuurinclusieve transitie van het Friese veenweidegebied. 

Met betrekking tot dit laatste punt zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

‣ In hoeverre wordt bij de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw in het      

veenweidegebied van het Lage Midden rekening gehouden met het historisch gegroeide     

cultuurlandschap en de daaraan verbonden cultuurhistorische waarden? 

 

‣ En op welke wijze kan kennis van de landschapsopbouw en landschapsgeschiedenis van waarde 

zijn bij de vormgeving van deze transitie? 

 

1.7 Bronnen en onderzoekstechnieken 

Tijdens dit onderzoek zijn hoofdzakelijk geschreven bronnen geraadpleegd. Denk hierbij aan 

historische krantenartikelen, wetenschappelijke literatuur of teksten uit gemeentearchieven. 

Daarnaast is vrij veel gebruik gemaakt van kaartmateriaal. Dit omdat het gebruik van 

kaartmateriaal zeer nuttig is bij het visualiseren van ruimtelijke relaties binnen agrarische cultuur-

landschappen. Het bovenstaande bronnenpalet is aangevuld met informatie verkregen uit de 

communicatie met een aantal deskundigen.  

        De gehanteerde onderzoekstechnieken zijn in principe complementair aan het 

bronnenbestand. Voor het vergaren van informatie uit geschreven bronnen moest in ieder geval 

literatuur- en archiefonderzoek worden uitgevoerd. Daarnaast vormde de cartografie een 

belangrijke onderzoekstechniek binnen deze scriptie. Vooral in het ‘landschappenhoofdstuk’ is 

veelvuldig van deze techniek gebruik gemaakt. Voor het hoofdstuk over de landbouw is daarnaast 

de zogeheten ‘oral history’ als onderzoeksmethode aangewend. Met deze interviewtechniek 

wordt gepoogd om via de herinneringen van de geïnterviewde persoon informatie uit een 

betrekkelijk ver verleden op te diepen.   
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2.1 Inleiding 

Om een goed beeld van het voormalige cultuurlandschap van Utingeradeel te krijgen is het zaak 

om niet alleen de periode 1750-1950 te bespreken, maar ook kort in te gaan op eerdere 

landschapsvormende processen, zoals de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond (par. 2.2) en 

de langetermijnontwikkeling van het historisch cultuurlandschap (par. 2.3). In dit hoofdstuk 

zullen soms ook ontwikkelingen worden besproken die betrekking hebben op het gehele Lage 

Midden, maar de meeste (sub)paragrafen zijn duidelijk toegespitst op Utingeradeel zelf. De 

deelvragen die bij dit hoofdstuk horen luiden als volgt:  

 

‣ Deelvraag 2.1: Wat zijn de belangrijkste fysisch-geografische- en cultuurlandschappelijke    

kenmerken van Utingeradeel? 

 

‣ Deelvraag 2.2: Hoe zijn deze kenmerken in hoofdlijnen tot stand gekomen?  

      

‣ Deelvraag 2.3: Welke landschapstypen kunnen op basis van deze kenmerken binnen    

Utingeradeel worden onderscheiden? 

 

2.2 Fysische geografie 

 

Hoofdlijnen geogenese 

De initiële vorming van het Lage Midden heeft ongeveer 170.000 jaar geleden plaatsgehad, toen 

in de zogeheten Saale-ijstijd een gletsjertong uit Scandinavië vanuit noordoostelijke richting 

Noord-Nederland binnendrong. Dit gletsjerijs reikte tot de lijn Texel-Hoogeveen en liep ook door 

het zuidelijke deel van Friesland (fig. 2.1).51 De kracht die gepaard ging met de uitbreiding van 

het landijs heeft ervoor gezorgd dat sedimenten in het zuidelijke deel van Friesland zijn 

opgestuwd. De stuwwallen van Gaasterland zijn hier een relict van.  

        In de Saale-ijstijd is onder invloed van de landijsbedekking keileem afgezet. Deze afzetting 

komt in grote delen van Friesland in de ondiepe ondergrond voor. Daarnaast zijn door de 

schurende werking van het gletsjerijs dalen in het landschap uitgesleten. Het Boornerivierdal is 

één van deze dalen en vormt een uitloper van het Boornebekken (fig. 2.2).52 Toen het landijs aan 

het einde van het Saalien wegsmolt is het Boornerivierdal als gevolg van de eroderende werking 

van smeltwaterstromen nog verder uitgesleten.53 In figuur 2.2 is te zien dat aan het begin van het 

Holoceen het Boornebekken én het Boornerivierdal circa 2 tot 10 meter onder het NAP moeten 

hebben gelegen. 

        Tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien; circa 115.000 tot 11.700 jaar geleden) kende 

Nederland geen landijsbedekking. Desalniettemin heersten in dit glaciale tijdvak zeer koude 

klimatologische omstandigheden.54 In het Weichselien had het landschap het karakter van een 

poolwoestijn waarop maar weinig vegetatie groeide. De wind kreeg in dit kale landschap vrij spel 

en was derhalve een belangrijke landschapsvormende factor. Onder invloed van deze poolwinden 

 
51 Stouthamer et al. (2015), 181-182. 
52 Schroor (1993), 16. 
53 Worst (2011), 5-6. 
54 Stouthamer et al., 205. 
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is in Nederland aan het einde van het Weichselien op grote schaal zand verplaatst en in dikke 

pakketten (her)afgezet. Deze zandige afzetting wordt ook wel dekzand genoemd. Het Lage 

Midden is in deze periode als het ware afgedekt met dit dekzand.55 In Utingeradeel is deze laag 

ongeveer 3 tot 5 meter dik en bevindt zich circa 2 meter onder het maaiveld (fig. 2.3).  

 

 

Figuur 2.1: Op deze kaart is de lijn Texel-Hoogeveen ingetekend. Rond deze lijn liggen enkele 

stuwwallen die in het Saalien zijn gevormd en op de kaart als ‘gestuwde keileem aan, of nabij het 

oppervlak’ zijn aangemerkt. Bron: Zagwijn et al. (1985).  

 

 

 

Figuur 2.2: Reconstructie van het Pleistocene oppervlak van Noord-Nederland aan het begin van het 

Holoceen. Op deze afbeelding is het Boornebekken in rood omcirkeld én het Boornerivierdal met een 

gele rechthoek gemarkeerd. Bron: Vos & Kiden (2005). 

 

 

 

 

 

 

 
55 Ten Cate (1981), 41-42. 
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Figuur 2.3: Op deze afbeelding zijn de bovenste 20 meter van de geologische doorsnede van 

Utingeradeel weergegeven (DGM v2.2). BX staat voor ‘Formatie van Boxtel’. De dekzanden uit het 

Weichselien vormen een belangrijke component van deze formatie. Bron: www.dinoloket.nl   

 

In het Holoceen (huidige tijdperk) waren klimaatverbetering en, inherent daaraan, de zeespiegel-

stijging de belangrijkste stuwende krachten achter veel landschappelijke veranderingen. Deze 

factoren zorgden ervoor dat Nederland in de loop van het Holoceen vernatte. De stukken van het 

landschap waar de afwatering niet optimaal was, raakten al vrij gauw met veen bedekt. 

Aanvankelijk bleef deze veengroei beperkt tot de kustzone en enkele beekdalen, maar vanaf circa 

3000 v. Chr. breidde het veen zich ook over grote delen van het binnenland uit. Het Lage Midden 

kampte in deze periode met serieuze afwateringsproblemen, waardoor de veenvorming hier al vrij 

gauw immense proporties aannam.56 Waarschijnlijk groeiden eerst de beekdalen – zoals het 

Boornedal – met verschillende laagveensoorten dicht. Het woekerende veen spreidde zich 

vervolgens ver buiten de rivier- en beekdalen uit.57 Onafhankelijk van het grondwater kwamen 

hier zogeheten hoogveenkussens tot wasdom. Vermoedelijk bestonden er op een gegeven moment 

nog amper plekken in het Lage Midden die niet met veen waren bedekt (fig. 2.4). Een significant 

deel van dit veenareaal werd gevormd door hoogveenkoepels die enkele meters boven het 

maaiveld uittorenden. Het Lage Midden kan in deze periode dan ook wel ‘het Hoge Midden’ 

worden genoemd, omdat de veenmosveenkoepels hier enkele meters hoger lagen dan de 

omringende gebieden.58   

        De kustvenen zijn op een gegeven moment met dikke pakketten slib afgedekt. Dit resulteerde 

in een flinke ophoging van de Nederlandse kustzone. Ook het kustgebied van Friesland is door 

dit proces hoger komen te liggen. De zee kon het Lage Midden overigens alleen bereiken via 

relatief kleine watersystemen – zoals de Boorne – én derhalve bleef de afzetting van klei hier 

beperkt tot een dunne laag. Mede door deze beperkte sedimentatie kwam het Lage Midden 

ingeklemd te liggen tussen hoger gelegen gebieden: het Friese zeekleilandschap in het 

noordwesten, de Gaasterlandse stuwwallen in het zuiden én het Drents Plateau in het zuidoosten. 

Vanaf circa 1000 n. Chr. werd de mens de belangrijkste landschapsvormende factor in het Lage 

Midden, maar deze geschiedenis behoort tot het domein van de cultuurhistorie en zal daarom later 

in dit hoofdstuk worden besproken.59 

 

 
56 Vos et al., (2014), 50-69. 
57 Spek et al. (2009), 56-58. 
58 Ten Cate (1981), 44. 
59 Schroor (1993), 129. 
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Geomorfologie 

De bovengenoemde ontwikkelingen hebben sporen achtergelaten die in het huidige landschap 

soms nog zichtbaar zijn. Aan de hand van een analyse van de Geomorfologische Kaart van 

Nederland en het AHN kunnen deze sporen mogelijk worden geduid. Het gaat hier in de eerste 

plaats om landschapsvormen die op een natuurlijke wijze zijn ontstaan. Op zowel de geomorfo-

logische kaart als het AHN wordt echter de huidige situatie weergegeven. Hierdoor is naar alle 

waarschijnlijkheid de menselijke invloed op het landschap in beide kaartbladen goed terug te zien. 

Deze kaarten zijn feitelijk dan ook geen zuivere afspiegeling van de premoderne situatie. 

        Op de uitsnede van de geomorfologische kaart van Utingeradeel (fig. 2.5) zijn slechts een 

handjevol morfogenetische eenheden te onderscheiden. Het gebied rondom Akkrum en (in 

mindere mate) Oldeboorn bestaat uit landschapsvormen met een mariene genese. Deze eenheden 

zijn namelijk onder invloed van het getij gevormd. Dit deel van de kaart correleert met het 

stroomgebied van de Boorne. Dat het hier om een mariene- in plaats van een rivierenlandschap 

gaat is een relict uit de tijd dat de zee via de Boorne het gebied binnendrong. In de vroege 

middeleeuwen was de getijdenwerking op de Boorne namelijk zo sterk dat de zee in ieder geval 

tot aan het huidige Oldeboorn haar invloed liet gelden. Bij inbraken van de zee werd in de 

komgebieden van de Boorne ook een beetje klei afgezet, waardoor verder van de Boorne af klei-

op-veengronden ontstonden.60  

        De morfogenetische eenheden in dit deel van het studiegebied bestaan voornamelijk uit getij-

inversieruggen (3K33) én vlaktes met getij-afzettingen (2M35). Inversieruggen zijn verlande 

geulen die hoger liggen dan andere landschapsvormen (in de directe omgeving). Deze voormalige 

geulsystemen zijn uiteindelijk opgevuld met zandige sedimenten. Rondom dergelijke geulen 

komen vaak fijnere sedimenten – zoals klei – in de ondergrond voor. Zand is in de regel minder 

 
60 Aalbersberg & Bakker (2015), 27-28. 

 

Figuur 2.4: Paleogeografische reconstructie van Nederland rond het jaar 500 v. Chr. Het 

studiegebied is in rood omcirkeld. Op de kaart is te zien dat het studiegebied toen met veen 

bedekt was (bruin). Bron: Vos & De Vries (2013). 
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gevoelig voor klink dan veen óf klei, waardoor in de loop van de tijd reliëfinversie kan optreden.61 

Veelal zijn deze hoogteverschillen niet schrikbarend groot (dikwijls nog geen halve meter). Getij-

inversieruggen zijn binnen het studiegebied te vinden in een zuidelijke uitloper tussen Akkrum 

en Oldeboorn én ten oosten van Oldeboorn. In het huidige landschap correleren deze grotendeels 

met twee lokale wegen. Dit zijn de ‘Van Sminiawei’ en ‘Easterboarn’ (fig. 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5: Uitsnede van de geomorfologische kaart van Nederland waarop de grenzen van 

Utingeradeel met een rode lijn zijn ingetekend. Bron: Koomen et al. (2008).       

 

 
61 https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodembescherming/aardkundige-waarden/aardkundige-waarden-

begrippenlijst (geraadpleegd op 18-04-2019). 
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Figuur 2.6: Uitsnede van het AHN waarop respectievelijk de getij-inversierug die met de Van 

Sminiawei correleert (1) én de getij-inversierug die met Easterboarn correleert (2) zijn omcirkeld. 

Bron: www.ahn.arcgisonline.nl 

 

De rest van het studiegebied bestaat grotendeels uit ontgonnen veenvlaktes (1M46; fig. 2.7). Zoals 

reeds vermeld was dit gebied in de millennia voordat het ontgonnen werd nog geen vlakte. Het 

bestond toen hoofdzakelijk uit hoog opgaande veenkoepels. Uit de AHN-kaart van het 

studiegebied (fig. 2.8) blijkt dat de ontgonnen veenvlaktes van Utingeradeel tegenwoordig juist 

de laagste delen van het landschap vormen (de veenpolders van Opsterland niet meegerekend). 

Gemiddeld genomen liggen de ontgonnen veenvlaktes tussen de -2 en 0 meter ten opzichte van 

het NAP. In en rond de dorpen Akkrum, Oldeboorn en Nes zijn de hoogste delen van het 

studiegebied te vinden. Deze liggen over het algemeen tussen de 0 en 1,5 meter ten opzichte van 

het NAP (auto- en spoorwegen buiten beschouwing gelaten). Het blauwe deel rechts op de AHN-

kaart hoort overigens bij Opsterland. Dit is veenpolderland en ligt nog lager dan de ontgonnen 

veenvlaktes van Utingeradeel.  

        Rechtsonder op de geomorfologische kaart springt nog één andere morfogenetisch eenheid 

duidelijk in het oog. Deze verdient daarom een korte verklaring. De eenheid betreft een 

veenvlakte met petgaten (2M47). Dit petgatenlandschap maakt onderdeel uit van ‘De Deelen’ dat 

in 1919 een veenpolder werd én tegenwoordig een Natura 2000-status geniet.62 De Deelen valt 

grotendeels buiten de gemeentegrenzen van Utingeradeel. Het is een typisch turfwinnings-

landschap dat in landschapshistorisch opzicht dan ook beter bij deelgebied de Veenpolders past. 

Of er überhaupt ooit sprake is geweest van andere grootschalige verveningspraktijken binnen 

Utingeradeel zal verderop in dit hoofdstuk worden besproken. 

   

 

 

 

  

 
62 Mercuur (2000), 19. 
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Figuur 2.7: Een voorbeeld van een ontgonnen veenvlakte binnen het studiegebied. Deze foto is ten 

zuidoosten van Oldeboorn genomen. Bron: eigen foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.8: Uitsnede van het AHN waarop het studiegebied met een rode lijn is begrensd. Bron: 

www.ahn.arcgisonline.nl 
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Bodem 

In landbouwgebieden bepaalt de samenstelling van de bodem in belangrijke mate de agrarische 

bestemming van een stuk land. Zo zijn de lichte zeekleigronden langs de huidige waddenkust 

hoofdzakelijk in gebruik als bouwland, terwijl op de zware kleibodems verder landinwaarts 

weilanden vaak het landschappelijke beeld bepalen.63 Dit onderscheid wordt vooral veroorzaakt 

door de bewerkbaarheid van de verschillende type bodems. Zware kleibodems zijn namelijk 

moeilijk om te ploegen en derhalve niet geschikt voor akkerbouw. Lichte kleibodems zijn 

daarentegen gemakkelijk te bewerken en worden om die reden vaak als bouwland geëxploiteerd. 

Daarnaast heeft de bodemsamenstelling invloed op de vruchtbaarheid van de grond. Reden 

genoeg om de bodems in Utingeradeel eens onder de loep te nemen.  

        In deze subparagraaf wordt gebruik gemaakt van de Bodemkaart van Nederland. Ook hier 

gaat het weer om een weergave van de huidige situatie. Het is verstandig om dit gegeven in het 

achterhoofd te houden. De introductie van de diepontwatering in de tweede helft van de 20e eeuw 

heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het grondwaterpeil in het Friese veenweidegebied 

gemiddeld genomen drastisch is verlaagd. Dit peilverschil bedraagt ongeveer 50 centimeter (of 

soms zelfs meer). Het gemiddelde grondwaterpeil is door de diepontwatering van ongeveer 40 á 

60 centimeter naar 90 centimeter óf nog lager gezakt.64 De grondwatertrappen op de bodemkaart 

worden derhalve buiten beschouwing gelaten, omdat deze weinig zeggen over het premoderne 

grondwaterpeil.  

        Wat opvalt aan de bodemkaart van Utingeradeel (fig. 2.9) is dat het gebied een vrij 

gevarieerd bodemkundig beeld kent. Er is op deze kaart in ieder geval meer variatie 

waarneembaar dan op de geomorfologische kaart. Ook is een duidelijke zonering te 

onderscheiden: rond de Boorne wordt het bodemkundige beeld bepaald door kleibodems (groene 

vlakken), daar direct omheen liggen verschillende soorten rauwveenbodems (donkerblauw), én 

nog weer een zone verder bestaan de bodems voornamelijk uit eerdveengronden (paars).  

        Een geologische doorsnede van de kleizone langs de Boorne (fig. 2.10) verraadt dat de 

bodems rond de Boornegeul uit een dik pakket zeeklei bestaan (ongeveer 3 meter dik). Deze 

kleibodems zijn met name gevormd uit zware klei én worden gerekend tot de categorie 

‘vaaggronden’. Dit zijn bodems waarin nog geen duidelijke bodemvorming heeft plaats-

gevonden.65 De voor de akkerbouw geschikte lichte kleibodems komen in Utingeradeel overigens 

niet voor.  

        Verder van de Boorne af wordt het kleidek alsmaar dunner, waardoor het onderliggende veen 

steeds dichter tegen het maaiveld komt te liggen. De bodems waarin de kleilaag betrekkelijk dun 

is én het onderliggende veen tot vlak aan het maaiveld reikt worden gerekend tot de klei-op-

veengronden. Deze zone correleert grotendeels met de locatie waar – voor de bedijking van de 

Boorne – de komgronden lagen.66 De scheiding tussen de klei-op-veenzone en de pure 

veengronden wordt voor een belangrijk deel gevormd door kalkarme drechtvaaggronden 

bestaande uit zware klei. Dat het hier om kalkarme zware klei gaat is mogelijk veroorzaakt 

 
63 Hacquebord (2010), 16. 
64 Verhoogt et al. (2013), 4-5. 
65 Steur & Heijink (1991), 41. 
66 Aalbersberg & Bakker (2015), 14-15. 
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doordat in deze bodems ooit vermenging van (lichte) klei met veen heeft plaatsgevonden. Door 

deze vermenging wordt normale klei vaak in zware klei omgezet.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 Stakman (1961), 8-9. 

Figuur 2.9: Uitsnede van de bodemkaart van Nederland waarop Utingeradeel is afgebeeld. Bron: 

De Vries & Onderstal (2008). 
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Figuur 2.10: Op deze afbeelding is een geologische doorsnede van het zeekleigebied tussen Akkrum 

en Oldeboorn te zien (GeoTOP v.13). NAWA staat voor de Formatie van Naaldwijk, waar de 

kleibodems van Utingeradeel onderdeel van uitmaken. Met NIBA wordt de Formatie van Nieuwkoop 

aangegeven. Hiertoe behoren de veenbodems van Utingeradeel. Bron: www.dinoloket.nl 

  

In de volgende zone (donkerblauw) ligt het buurschap Sorremorre. De bodems in deze zone 

bestaan uit waardveengronden op zegge-, rietzegge- óf broekveen (kVc), waardveengronden op 

veenmosveen (kVs), weideveengronden op laagveen (pVc) en weideveengronden op 

veenmosveen (pVs). Kortom, alle donkerblauwe vlakken. Het veendek is hier op sommige 

plaatsen wel 2,5 meter dik.68 De bodems liggen zowel op laag- als hoogveensoorten. Het verschil 

tussen deze twee veensoorten is dat laagveen door grondwater én hoogveen door regenwater 

wordt gevoed.69 Het hoofdbestanddeel van hoogveen is doorgaans veenmos (fig. 2.11). De 

eerdergenoemde veenkoepels die tussen 3000. v. Chr. en 1000 n. Chr. welig tierden in het Lage 

Midden bestonden eveneens uit dit veenmosveen. Alle bodems in deze zone worden tot de orde 

‘rauwveengronden’ gerekend.70 De weideveenbodems in deze zone zijn bedekt met een zavel- of 

kleidek waarin zich reeds een minerale eerdlaag heeft gevormd. Bij de waardveengronden is deze 

eerdlaag afwezig óf nog te dun om als eerdlaag te worden aangemerkt.  

        De buitenste zone van het studiegebied (licht- en donkerpaarse vlakken) bestaat uit 

koopveengronden op veenmosveen (hVs), koopveengronden op zegge-, rietzegge- of broekveen 

(hVc) én koopveengronden op zand dat ondieper dan 120 cm in de bodem voorkomt (hVz). In dit 

deel van het studiegebied liggen de dorpen Terhorne, Terkaple en Akmarijp. Het veendek is hier 

gemiddeld genomen minder dik dan in de zone met rauwveenbodems.71 Koopveengronden 

worden in de regel tot de kleiige eerdveengronden gerekend. Dit zijn bodems met een veraarde 

moerige eerdlaag.72 Het gaat bij een moerige eerdlaag meestal om een cultuurdek dat is aangerijkt 

met stalmest of slootbagger. De antropogene invloed op deze bodems is dus duidelijk aanwezig. 

Overigens zijn veenbodems in laaggelegen gebieden zoals Utingeradeel vaak te nat en te zuur om 

als bouwgrond te worden geëxploiteerd. Vermoedelijk werden de landerijen in dit gebied van 

oudsher dan ook benut als wei- of hooiland (waarover in H3 meer). 

 

 
68 www.dinoloket.nl (geraadpleegd op 12-06-2019). 
69 Zijverden & De Moor (2014), 77. 
70 Ten Cate et al. (1995), 16. 
71 www.dinoloket.nl (geraadpleegd op 12-06-2019). 
72 Steur & Heijink (1991), 25.  
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Figuur 2.11: Een foto van veenmos (ook wel sphagnum genoemd). Deze foto is geschoten in 

natuurreservaat De Deelen. Voordat de veenmosveenkoepels van het Lage Midden tot bodem werden 

gecompacteerd bestonden ze voornamelijk uit dit materiaal. Bron: eigen foto. 

 

2.3 Cultuurhistorie 

 

Archeologie 

Met enige zekerheid kan worden gesteld dat zich in de steentijd al mensen binnen het studiegebied 

ophielden. Dit vermoeden wordt onder andere gestaafd met de vondst van een vuursteenafslag op 

een pleistocene zandopduiking in het Swettegebied (ten noorden van Oldeboorn).73 Bovendien 

zijn in 2016 tijdens een opgraving bij Terkaple circa dertig vuurstenen werktuigen opgediept (fig. 

2.12). Deze artefacten indiceren dat hier in het mesolithicum een jachtkampement moet hebben 

gelegen. Bij dezelfde opgraving is overigens ook neolithisch aardewerk gevonden.74  

        Voor de periode van circa 3000 v. Chr. tot 100 v. Chr. zijn in het studiegebied geen duidelijke 

sporen van menselijke activiteit bekend. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de slechte 

begaanbaarheid van het landschap, welke werd veroorzaakt door de overmatige veengroei in deze 

periode. Vermoedelijk kwam hier rond 100 v. Chr. deels verandering in doordat het kleidek langs 

de Boorne steeds verder werd opgehoogd. Tijdens een archeologische onderzoek aan de terp 

‘Sinnebuorren’ in Akkrum zijn namelijk bewoningssporen aangetroffen die mogelijk uit de late 

ijzertijd dateren.75 Hieruit blijkt dat eerste terpbewoning binnen het gebied wellicht al voor de 

christelijke jaartelling viel. Over de precieze datering van deze kolonisatie kan echter nog geen 

uitsluitsel worden gegeven. Er lijkt daarentegen wel enige consensus te bestaan over de wijze 

waarop het gebied is gekoloniseerd. De vigerende theorie met betrekking tot dit proces is al een 

 
73 Asmussen (1996), 17. 
74 Veenstra et al. (2018), 53-54. 
75 Bongers (2014), 6. 
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aantal decennia ongewijzigd gebleven én komt erop neer dat de eerste terpbewoners vanuit het 

Noord-Nederlandse kweldergebied via de Boorne het gebied binnentraden. Op het pas gevormde 

kleidek langs de Boorne bouwden ze vervolgens hun boerderijen op afzonderlijke terpen 

(zogeheten huisterpen).76  

        Van heuse nederzettingen was aanvankelijk nog geen sprake. De stichting van de grootste 

nederzettingen in het gebied – Akkrum en Oldeboorn – dient naar alle waarschijnlijkheid in de 

vroege middeleeuwen te worden geplaatst.77 De meeste huisterpen moesten in deze periode  

plaatsmaken voor een grotere terpvariant: de dorpsterp. Naar verluidt groeide de dorpsterp van 

Oldeboorn in loop van de middeleeuwen zelfs uit tot een relatief belangrijke handelsplaats.78 In 

deze periode bestond het grootste deel van het studiegebied echter nog uit onontgonnen veen. 

 

 

Figuur 2.12: Enkele vuurstenen werktuigen die zijn aangetroffen bij de opgraving Roordahiem. Dit 

opgravingsterrein lag vlakbij Terkaple. Bron: Veenstra et al. (2018). 

 

Hoofdlijnen vorming cultuurlandschap 

In de volle middeleeuwen werden vanuit de kleizone langs de Boorne de aangrenzende 

veengebieden in ontginning gebracht. Het veen ten zuidwesten van Akkrum is in enkele fasen 

ontgonnen. Deze fasen manifesteren zich in het bestaan van verschillende bewoningsassen (fig. 

2.13). Op de eerste bewoningsas vinden we Terhorne. Deze as dateert vermoedelijk uit de 11e 

eeuw. Na de ontwatering van het veen trad hier echter al gauw bodemdaling én vernatting op, 

waardoor men verder het veen in pleegde te trekken. Vervolgens werden de hoogveenkussens ter 

hoogte van Terkaple ontwaterd en in cultuur gebracht. Op basis van het feit dat de eerste kerk van 

Terkaple uit tufsteen bestond, stellen archeoloog Gilles de Langen en historicus Paul Noomen dat 

 
76 De Haas (1988), 2. 
77 Marinelli (2000), 14. 
78 Bakker & Spoelstra (2007), 16. 
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deze bewoningsas in de 12e eeuw al moet hebben bestaan.79 Akmarijp lag aanvankelijk ook op 

deze ontginningslijn, maar is in een latere periode in zuidwestelijke richting opgeschoven. 

        Het Swettegebied in het noordelijke deel van het studiegebied werd niet vanuit één, maar 

vanuit verschillende richtingen ontgonnen (fig. 2.14). Dit komt omdat verschillende bewonings-

kernen – zoals Henswoude en Oldeboorn – betrokken waren bij de ontginning van dit gebied.80 

Het gebied direct ten noordoosten van Oldeboorn was naar alle waarschijnlijkheid voor het jaar 

1000 al ontgonnen.(81)(82) Vermoedelijk is niet veel later ook de rest van het Swettegebied in 

cultuur gebracht. In figuur 2.14 is trouwens goed te zien dat de meeste ontginningsprojecten 

uiteindelijk ‘botsten’ bij de Swette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.13: In deze figuur zijn de bewoningsassen in het ontginningsblok ten zuidwesten van Akkrum 

afgebeeld. De aanwezige dochterkerken vormen een indicatie voor de grenzen van de verschillende 

ontginningsassen. Bron: De Langen & Noomen (1996). 

 

 
79 De Langen & Noomen (1996), 34-37. 
80 Baas & Ligtendag (1997) 42-43. 
81 De Langen (1992), 330. 
82 Borger (2010), 75. 
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Figuur 2.14: Weergave van de incultuurbrenging van het Swettegebied. De betrokken bewonings-

kernen plus de bijbehorende ontginningsrichtingen zijn eveneens afgebeeld. Bron: Baas & Ligtendag 

(1997). 

 

Na deze middeleeuwse veenontginningen kreeg het gebied al vrij gauw met ernstige vernatting te 

maken. Daarnaast werd het Lage Midden aan het einde van de 12e- en het begin van de 13e eeuw 

geteisterd door een aantal catastrofale stormvloeden. Vermoedelijk hebben deze stormvloeden 

een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van het Sneekermeergebied – waar de Terkaplester- 

en Terhornsterpoelen in het westen van Utingeradeel ook onderdeel van uitmaken. Deze 

stormvloeden drongen via de Middelzee het Lage Midden binnen en hebben er waarschijnlijk 

voor gezorgd dat de reeds ontgonnen veengronden hier gedeeltelijk werden weggeslagen. Door 

dit proces ontstonden zogeheten poelen. Na verloop van tijd kalfden de venige oevers van deze 

poelen af, wat uiteindelijk tot gevolg had dat enkele poelen tot ondiepe meren uitgroeiden.83 In 

diezelfde periode slibde ook de Middelzee dicht, waardoor de Boorne zijn water niet meer op zee 

kon lozen. Men anticipeerde hier op door enkele waterstaatkundige aanpassingen in het landschap 

aan te brengen. Zo is in deze periode de Nieuwe Wetering gegraven met als doel om de Boorne 

 
83 Bakker (2001), 61-65. 
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op het Sneekermeer af te laten wateren.84 Ook werd de Leppedijk aangelegd om Oostergo – dat 

ten noorden van de Boorne lag – te beschermen tegen hoogwater.85  

        In de daaropvolgende eeuwen zouden de laaggelegen delen van Utingeradeel ‘s winters 

vrijwel standaard onder water staan.86 In perioden van hoogwater vormden de Utingeradeelster 

dorpjes als het ware een reeks eilanden in een voor de rest nat landschap.87 Door deze 

waterrijkheid was de begaanbaarheid van het gebied slecht.88 Dit is een belangrijke reden voor 

het feit dat Utingeradeel van oudsher dunbevolkt was. Pas in de 19e- en 20e eeuw nam de 

bemalingscapaciteit toe en konden steeds meer wetlands worden ingepolderd. Het Friese 

veenweidelandschap kreeg zo geleidelijk aan zijn hedendaagse vorm. Een belangrijke component 

van dit landschap was de finne. Dit was het stuk weiland dat in de regel vlakbij de boerderij lag 

en veelal betrekkelijk intensief werd beweid.89  

        Tot slot: binnen Utingeradeel leek – op veenpolder ‘De Deelen’ na – overigens geen sprake 

te zijn geweest van grootschalige turfwinning voor de markt. In de gemeenten die in het zuiden 

en oosten aan Utingeradeel grensden – respectievelijk Haskerland, Aengwirden en Opsterland – 

werd echter wel op grote schaal verveend. Utingeradeel was derhalve dus geen 

verveningsgemeente. Het wordt daarom terecht níét tot de landschappelijke regio ‘de 

Veenpolders’ gerekend. 

 

Toponymie 

Met toponymisch onderzoek kan onder andere informatie worden verkregen met betrekking tot 

de historisch-geografische situatie van een specifieke locatie. Bij de naamgeving van 

nederzettingen heeft de mens zich vroeger bijvoorbeeld vaak laten inspireren door de 

landschappelijke kenmerken van een nederzettingslocatie.90 Daarom is het interessant om de 

toponymie van de verschillende dorpen, buurschappen en waterlopen in Utingeradeel kort de 

revue te laten passeren. Uit toponymisch onderzoek zijn soms echter uiteenlopende verklaringen 

voor plaatsnamen voortgekomen. Derhalve beperkt deze subparagraaf zich tot de meest gangbare 

verklaringen voor de verschillende toponiemen. Voordat de toponymie van de dorpen en 

buurschappen aan bod komt is het verstandig om eerst bij de naam van het onderzoeksgebied zelf 

stil te staan.  

        De grietenij Utingeradeel is rond 1400 voortgekomen uit deelgebied ‘Boernferd’, een 

bestuurlijk gebied dat overigens maar een kort leven was beschoren. Vlak nadat Bornego werd 

opgesplitst in ‘Boernferd’ en ‘Opsterland’ viel Boernferd namelijk alweer uiteen in drie 

grietenijen: Haskerland, Aengwirden en Utingeradeel.91 Over de naamkundige verklaring van het 

toponiem Utingeradeel lijkt onenigheid te bestaan. Het element ‘utinge’ wordt door sommigen 

als ‘uiteinde’ geïnterpreteerd, waardoor Utingeradeel zoiets als ‘bestuursgebied aan het uiteinde’ 

 
84 Timmerman Azn. & Hoekstra (1980), 140. 
85 De Haas (1988), 3. 
86 Baas & Ligtendag (1997), 46. 
87 De Jong (1998), 7. 
88 Schroor (1993), 139. 
89 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (03-07-2019). 
90 Gildemacher (2007), 9. 
91 Huisman (1973), 89. 
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zou moeten betekenen. Taalgeleerde Pieter Sipma en archeoloog Herre Halbertsma interpreteren 

‘utinge’ echter als ‘neerwaarts’. Halbertsma gaat vervolgens nog een stap verder: hij stelt dat 

Utingeradeel het benedenstroomse deel van de Boorne is en ziet hierin een oppositie met 

Opsterland, welke dan weer betrekking zou hebben op het bovenstroomse gedeelte van de 

Boorne.92 Op de keper beschouwd is dit een vrij plausibele verklaring, maar toch blijft het 

speculatie. 

        Akkrum is een voorbeeld van een dorpsnaam die veel toponymische interpretaties kent. 

Vermoedelijk verwijst ‘akkr’ niet naar akker, maar naar een visdam (=ake) óf naar het hydroniem 

‘de Ake’. ‘Um’ is een samentrekking van heem, een gebruikelijke naam voor ‘woonplaats’ in de 

vroege middeleeuwen. De twee meest gangbare toponymische verklaringen voor Akkrum komen 

derhalve neer op: woonplaats bij de visdam dán wél aan het water de Ake.(93)(94) Vermoedelijk 

was de Ake een waterweg die langs de toenmalige nederzettingslocatie liep.  

        De toponymische verklaring voor Akmarijp lijkt weinig omstreden. Het element ‘rijp’ slaat 

hoogstwaarschijnlijk op strook, wat door Herre Halbertsma als ontginningsstrook wordt 

uitgelegd.95 ‘Akma’ verwijst naar Akkrum. Hieruit kan vrij vertaald de volgende toponymische 

verklaring worden gedistilleerd: dorp ontgonnen vanuit Akkrum. 

        Nes is een toponiem dat in Friesland betrekkelijk vaak voorkomt. De plaatsnaamkundige 

betekenis van Nes is ‘uitstekende punt’ dán wél ‘landtong’. Dit verwijst naar de stichtingslocatie 

van Nes tussen rivier de Boorne én een zijrivier van de Boorne. Deze locatie vormde vermoedelijk 

een soort landtong tussen beide waterwegen. De desbetreffende zijrivier is later naar verluidt 

vergraven én kreeg toen de naam ‘Nesker Sylroede’.96 

        Over de toponymische verklaring van de naam Oldeboorn bestaat weinig onenigheid. De 

oudst bekende naam van Oldeboorn is ‘Bordonchar’, wat geïnterpreteerd wordt als ‘woonplaats 

aan de Boorne’. Het voorvoegsel ‘olde (=oud)’ is vermoedelijk later toegevoegd om het verschil 

tussen het gehucht Bornsterburen – dat verder stroomafwaarts aan de Boorne lag – en Oldeboorn 

aan te geven.97 

        Terhorne bestaat uit de elementen ‘ter’ en ‘horne’. Het voorzetsel ‘ter’ werd aanvankelijk 

los van ‘horne’ geschreven én in de 16e eeuw zelfs helemaal weggelaten. ‘Ter’ geeft een 

plaatsaanduiding aan. ‘Horne’ betekent hoek. Deze hoek betrof waarschijnlijk de meest 

zuidwestelijk gelegen hoek in het ontginningsblok van Akkrum (zie figuur 2.13).98 

        Het voorzetsel ‘ter’ in Terkaple heeft een vergelijkbare ontwikkelingsgeschiedenis als die 

van Terhorne en duidt dus ook een specifieke locatie aan. Terkaple is eveneens vanuit Akkrum 

ontgonnen, maar dat kan niet direct uit het toponiem worden gehaald. ‘Kaple’ verwijst namelijk 

naar ‘kapel’.99 Vrij vertaald komt dit neer op: nederzetting bij de kapel. 

 
92 Ibid., 93-94. 
93 Gildemacher (2007), 24. 
94 Miedema (1983), 110-111. 
95 Ibid., 111. 
96 Gildemacher (2007), 168-169. 
97 Ibid., 24. 
98 Ibid., 237. 
99 Ibid., 238. 
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        De buurschap Oude Schouw is ontstaan bij de kruising tussen de Leppedijk en de Nieuwe 

Wetering. Om het water van de Nieuwe Wetering te overbruggen werd aanvankelijk een veerpont 

met de naam ‘De Skou’ gebruikt. In de buurt van Akkrum trad in de 18e eeuw nog een veerpont 

in werking, waardoor de oudste van de twee – Oude Schouw dus – het voorzetsel ‘oude’ kreeg.100 

In 1840 werd veerpont ‘De Skou’ overigens ingeruild voor een brug met de naam Oude Schouw. 

        Sorremorre is een buurschap dat tegen de noordgrens van Utingeradeel lag. ‘Sorre’ verwijst 

naar zuid, wat vermoedelijk slaat op de richting waaruit deze buurschap is ontgonnen. Sorremorre 

is namelijk vanuit Goattum – dat overigens buiten Utingeradeel lag – gesticht. ‘Morre’ komt van 

‘morra’ dat ‘moer’ of ‘moerassig gebied’ betekent. Sorremorre verwijst dus naar het 

(veen)moerasgebied dat ten zuiden van Goattum lag.101 

        Tot slot: voor de toponymische oorsprong van het hydroniem ‘de Boorne’ bestaat geen 

eenduidige verklaring. Enkele wetenschappers denken dat ‘borne’ van (water)bron is afgeleid. 

Naamkundige Dick Blok gaat er echter vanuit dat deze naam van het Germaanse ‘burdana’ komt, 

dat zoiets betekent als ‘rand’ of ‘grens’. De Boorne zou in deze interpretatie de natuurlijke grens 

tussen Oostergo en het oude Bornego vormen.102 Deze verklaring klinkt vrij plausibel, maar net 

als bij enkele andere toponymische verklaringen dient te worden benadrukt dat het hier om een 

interpretatie gaat.  

 

Het landschap aan het begin van de 20e eeuw 

Historische kaarten bevatten veelal een schat aan landschapshistorische informatie. Middels 

sommige kaarten kan bijvoorbeeld inzicht worden verkregen in de percelering van het voormalige 

cultuurlandschap. In deze paragraaf wordt de Bonnekaart van 1927 aan een analyse onderworpen. 

Het jaartal 1927 viel voor de ruilverkaveling en andere grote landschappelijke transformaties, 

waardoor de kans groot is dat op deze kaart interessante patronen met betrekking tot het 

premoderne landschap van Utingeradeel zijn te onderscheiden.  

        De verkaveling in het mariene kleigebied langs de Boorne had aan het begin van de 20e eeuw 

een onregelmatig, blokvormig karakter (fig. 2.15). Het ontstaan van dit verkavelingsbeeld kan 

wellicht worden verklaard door een analogie met het noordelijk zeekleigebied te trekken. De 

toplaag van de kleizone langs de Boorne bestaat namelijk net als in het noordelijk zeekleigebied 

uit zeeklei. Daarnaast was hier aanvankelijk eveneens sprake van terpbewoning.  

        In het noordelijk zeekleigebied werd het agrarisch cultuurlandschap vermoedelijk verkaveld 

met behulp van natuurlijke elementen zoals kreken. Dit resulteerde doorgaans in een ietwat 

blokkerig en onregelmatig verkavelingspatroon.103 Een soortgelijke verkavelingsgeschiedenis 

zou ook op kunnen gaan voor de kleizone langs de Boorne. Iets ten westen van Oldeboorn lijkt 

bijvoorbeeld de geul van een oude meanderende zijloop van de Boorne als perceelsscheiding te 

zijn gebruikt (fig. 2.16). In Utingeradeel werden de meeste percelen van elkaar gescheiden door 

 
100 Ibid., 25. 
101 Ibid., 224. 
102 Gildemacher (1993), 166-168. 
103 Barends (1987), 156. 
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sloten en greppels.104 Het wegenpatroon in het kleigebied langs de Boorne was vaak – net als de 

verkaveling – onregelmatig en slingerend van karakter.  

         

 

Figuur 2.15: Op deze uitsnede van de Bonnescan van 1927 is te zien dat de landbouwpercelen langs 

de Boorne onregelmatig en blokvormig verkaveld zijn. Bron: www.topotijdreis.nl 

 

 

Figuur 2.16: In deze figuur is een uitsnede uit het AHN gebruikt om aan te tonen dat de omcirkelde 

perceelsscheiding mogelijk een voormalige zijloop van de Boorne was.  

 
104 https://www.frieslandopdekaart.nl/Images/Userfiles/files/legenda%20bonnebladen.jpg (geraadpleegd op 29-04-

2019).  
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De veenontginningen van Utingeradeel kennen een heel ander verkavelingspatroon dan de 

kleizone langs de Boorne. Deze delen van het agrarisch cultuurlandschap waren doorgaans 

namelijk in lange rechtlijnige stroken verkaveld (strokenverkaveling). Dit heeft een logische 

verklaring: bij veenontginningen wordt de ontwatering van het veen gereguleerd door een hoge 

dichtheid aan parallel gelegen sloten te graven.105 Deze hoge dichtheid is nodig om een pas 

ontgonnen veengebied voor langere tijd toegankelijk te houden. Ook het wegenpatroon is in deze 

veenontginningslandschappen min of meer rechtlijnig. Bovendien concentreert de bebouwing 

zich in dit landschapstype vaak aan dezelfde weg (lintbebouwing). Dit is goed te zien bij Akmarijp 

(fig. 2.17).  

        Het ontginningsblok ten zuidwesten van Akkrum lijkt op het eerste gezicht vrij regelmatig 

verkaveld te zijn. Rond de Terkaplesterpoelen zijn echter veel strookvormige kavels in kleinere 

stukken opgedeeld (fig. 2.18). Deze manier van verkavelen werd vaak op de hooilanden toegepast 

en wordt daarom ook wel hooilanden- óf miedenverkaveling genoemd. Het opdelen van 

langwerpige veenstroken in kleinere eenheden had als doel om de ontwatering te verbeteren.106 

Deze miedenverkaveling heeft het ontginningsblok van Akkrum een ietwat rommeliger 

verkavelingsbeeld gegeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.17: De huizen in Akmarijp waren 

allemaal aan dezelfde doorgaande weg 

gebouwd. Bron: www.topotijdreis.nl 

 

 

 
105 Borger (2010), 64. 
106 Schroor (1993), 82. 
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Figuur 2.18: Ontginningsblok ten zuidwesten van Akkrum had zowel stroken- als miedenverkaveling 

(in zwart omcirckeld). Bron: www.topotijdreis.nl 

 

Net boven Oldeboorn is het verkavelingsbeeld van het Swettegebied nog vrij regelmatig van 

karakter. Verder naar het noorden toe ontwaart zich een echter een tamelijk onregelmatig 

verkavelingspatroon. Ten westen van Poppenhuizen lagen bijvoorbeeld twee ontginningsassen 

haaks op elkaar (fig. 2.19). In figuur 2.19 is te zien dat de meest westelijk gelegen percelen vanuit 

Oldeboorn in noordoostelijke richting zijn ontgonnen, terwijl de landerijen rondom Poppenhuizen 

zowel een westelijke- als oostelijke ontginningsrichting hadden.107 Wanneer dit gebied maar één 

ontginningsrichting had gekend dan was het verkavelingsbeeld een stuk regelmatiger geweest.  

        Aan het begin van de 20e eeuw bestond het boezemwater in het ontginningsblok van Akkrum  

naast het Sneekermeergebied hoofdzakelijk uit brede sloten en vaarten zoals de Meinesloot en het 

Akkrumerrak. De meeste landbouwgronden werden van dit boezemwater gescheiden door middel 

van lage kaden of dijken, bijvoorbeeld langs de Polsloot ten zuiden van Akkrum (fig. 2.20).108 

Ten noordoosten van de Terkaplesterpoelen lagen echter ook stukken land die direct aan de Friese 

boezem grensden. Rond Terkaple en Terhorne waren bovendien enkele (veen)percelen te vinden 

die vrij abrupt in het water van de Terkaplesterpoelen eindigden (fig. 2.21). Uit deze percelen 

lijken ‘hapjes’ te missen. Dit wijst vermoedelijk op afkalving én laat zich goed rijmen met de 

eerdergenoemde theorie over het ontstaan van het Sneekermeergebied. 

 
107 Ibid., 75. 
108 https://www.frieslandopdekaart.nl/Images/Userfiles/files/legenda%20bonnebladen.jpg (geraadpleegd op 29-04-

2019). 
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Figuur 2.19: Botsende ontginningsblokken in het Swettegebied, net ten westen van Poppenhuizen. 

Bron: www.topotijdreis.nl 

 

  

Figuur 2.20: Net ten zuiden van Akkrum 

zijn de landerijen van het boezemwater 

gescheiden door polderdijken. Het 

onderste deel van de figuur betreft een 

historische ansichtkaart uit 1923 

waarop de westelijke dijk langs de 

Polsloot zichtbaar is. Rechts op de 

ansichtkaart is de oude oliefabriek van 

Akkrum te zien. De locatie van deze 

fabriek is op het bovenstaande kaartje 

terug te vinden. Bron: Fotoarchief 

Tresoar & www.topotijdreis.nl  
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Figuur 2.21: Rond de Terkaplesterpoelen lijken de kavels soms vrij abrupt in het water te eindigen. 

Daarnaast missen her en der happen uit de venige oevers. Bron: www.topotijdreis.nl 

 

Waterhuishouding 

Om meer te weten te komen over de waterhuishouding in Utingeradeel worden in deze 

subparagraaf de eerste drie edities van de Waterstaatskaart van Nederland onder de loep genomen. 

Het voordeel van deze kaarten is dat ze alle drie een momentweergave van voor 1950 behelzen. 

De eerste drie edities geven respectievelijk de waterstaatkundige situatie rond 1875, 1920 en 1947 

weer. Daarnaast is op deze kaartbladen vaak ook een toelichting gegeven op de belangrijkste 

waterstaatkundige werken die binnen het afgebeelde gebied aanwezig waren. Utingeradeel is op 

de eerste twee edities van de waterstaatskaart overigens niet op één blad gekarteerd. Daarom 

worden bij deze edities eerst de noordelijke helft én daarna de zuidelijke helft van het studiegebied 

belicht. Voordat de analyse van deze kaarten aan bod komt dient echter eerst nog wat extra context 

met betrekking tot de waterhuishouding van dit gebied te worden gegeven.      

        In deze subparagraaf – en tevens in het vervolg van dit onderzoek – zullen regelmatig de 

termen ‘winterpolder’, ‘zomerpolder’ en ‘boezemland’ worden gebezigd. Deze termen verdienen 

daarom een korte toelichting. Winterpolders zijn de polders die met behulp van verschillende 

waterstaatkundige werken zowel ‘s winters als ‘s zomers kunnen worden bemalen. Diametraal 

tegenover de winterpolder staat het boezemland. Dit is land dat zonder kaden of dijken aan het 

boezemwater grenst. Boezemland kan in de regel niet worden uitgemalen, omdat de daarvoor 

benodigde waterstaatkundige werken – zoals windmolens – op dit land ontbreken. De 
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zomerpolder zou als een soort tussenvorm van de winterpolder en het boezemland kunnen worden 

beschouwd. Zomerpolders worden in principe alleen bemalen in de zomermaanden.109 Bij hoge 

waterstanden in de winter staan deze polders doorgaans plas-dras of soms zelfs helemaal onder 

water.  

        Op basis van deze waterstaatkundige verschillen binnen het Friese polderlandschap kan een 

ruimtelijke scheiding tussen het binnen- en buitendijkse gebied worden gemaakt. Het land dat 

binnen de winterpolders is gesitueerd wordt in het Fries ook wel het binlân genoemd. Aangezien 

het binlân dikwijls het droogste stuk van het landschap vormde, concentreerde de bewoning zich 

van oudsher in dit deel van het cultuurlandschap. In het waterrijke Utingeradeel was het 

boezemwater overigens nooit ver weg (fig. 2.22). De tegenhanger van het binlân is het bûtlân. 

Dit deel van het Friese polderlandschap omvat het buitendijkse land. Tegenwoordig worden 

alleen de boezemlanden tot dit gebied gerekend, maar in de premoderne situatie hoorden de 

zomerpolders vermoedelijk ook bij het bûtlân (waarover later meer).110  

        Voordat de verschillende kaartbladen aan een analyse worden onderworpen is het verstandig 

om eerst iets te vertellen over de waterstaatkundige situatie in de eerste helft van de 19e eeuw. De 

dagboeken van Lieuwe Jans de Jong geven voor dit doel een mooi inkijkje. Lieuwe Jans was een 

boer te Poppenhuizen (ten noordoosten van Oldeboorn) die van 1825 tot 1855 dagboeken bijhield 

waarin hij veelal over agrarische- of huiselijke zaken verhaalt. Hij deelt soms overigens ook het 

één en ander mee over de waterstaatkundige situatie in de contreien van zijn woonplaats. Op 5 

maart 1825 meldt hij bijvoorbeeld dat op 4 februari in datzelfde jaar bijna de gehele grietenij 

Utingeradeel blank stond. Deze ramp werd veroorzaakt door drie doorbraken in de Friese 

zeewering, waardoor het boezempeil zo hoog kwam te staan dat de laaggelegen delen van de 

provincie al gauw onder water liepen.111 Eveneens interessant is een dagboeknotitie van 31 

oktober 1840 waarin Lieuwe Jans zijn visie op de toenmalige waterhuishouding in het Lage 

Midden geeft. In deze notitie oppert hij onder andere voor verdere verwijding en verdieping van 

de kanalen en sluizen, meer dijken, inpoldering van de veendistricten én meer verharde wegen.112  

        Wat bij het doorlezen van de dagboeken van Lieuwe Jans opvalt is dat in de eerste helft van 

de 19e eeuw het lot van de Utingeradeelster boeren in grote mate werd bepaald door de grillen 

van de natuur. De polderdijken die er lagen waren vaak niet afdoende om grote delen van de 

gemeente tegen hoge waterstanden te beschermen. Illustratief hiervoor is de dagboeknotitie van 

5 januari 1828: “Dezen herfst hebben wij meer dan 500 wagens vol zoden en aardstoffen aan onze 

dijk gebracht. Mogten wij nu toch eens onze dijk behouden”.113 De kwaliteit van dergelijke dijken 

leek vaak van inferieure kwaliteit te zijn, aangezien het regelmatig voorkwam dat het boezem-

water door de polderdijken lekte.114 Bij extreem nat weer stonden grote delen van Utingeradeel 

dan ook al vrij gauw onder water.  

        Via de dagboeken van Lieuwe Jans kan ook inzicht worden verkregen in de 

waterstaatkundige indeling van Utingeradeel zoals die in de eerste helft van de 19e eeuw ongeveer 

 
109 Hosper (1997), 6-7. 
110 Ibid,. 6. 
111 De Jong (1998), 2-7. 
112 Ibid., 139. 
113 Ibid., 25. 
114 Ibid., 151. 
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moet zijn geweest. Zo leek in deze periode een significant deel van het agrarisch landschap nog 

uit boezemland te bestaan. In Lieuwe Jans zijn dagboeken ontwaart zich echter een tendens dat 

in de loop van de 19e eeuw steeds meer boezemland werd ingepolderd. Op 30 juni 1830 deelt 

Lieuwe Jans bijvoorbeeld mee dat hij en zijn buurman enkele stukken ‘buitenland’ – oftewel 

bûtlân – van dijken en dammen hebben voorzien, zodat ze deze voortaan konden uitmalen.115 Het 

ging hier vermoedelijk om de aanleg van een kleine zomerpolder. Met een analyse van de eerste 

drie edities van de waterstaatskaart kan de bovengenoemde tendens waarschijnlijk goed 

inzichtelijk worden gemaakt.    

 

 

Figuur 2.22: Twee historische ansichtkaarten waarop te zien is dat het boezemwater soms behoorlijk 

hoog stond. Op de bovenste foto wordt een tafereel rond Oldeboorn afgebeeld. De boerderijen lagen 

hier vlak tegen de Boorne aan en werden slecht door een betrekkelijk lage dijk tegen het 

boezemwater beschermd. De datering van deze ansichtkaart is onbekend, maar kan met enige 

zekerheid in de eerste helft van de 20e eeuw worden geplaatst. De onderste foto behelst een tafereel 

in de buurt van Terhorne. Het water dat zichtbaar is op deze foto hoorde vermoedelijk bij de 

Terhornsterpoelen. De boerderij in dit tafereel wordt gescheiden van het boezemwater door een 

kade. Deze ansichtkaart dateert uit 1930. Bron: Fotoarchief Tresoar. 

 
115 Ibid., 55. 
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Het noordelijke deel van het studiegebied (fig. 2.23) bestond rond 1875 al grotendeels uit 

ingepolderd land (de vlakken met verschillende blauwtinten). Via deze polders kon overtollig 

water op de Friese boezem worden gespuid. De landerijen vlakbij de Boorne lagen in 1875 

hoofdzakelijk in winterpolders en konden derhalve jaarrond worden bemalen. Toch was het niet 

zo dat de bemalingscapaciteit in de 19e eeuw voldoende was om de winterpolders van het Lage 

Midden het hele jaar door tot een behoorlijke diepte te ontwateren. Gemiddelde grondwater-

standen van lager dan 1 meter onder het maaiveld hoeven in dit premoderne landschap dan ook 

niet te worden verwacht.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De niet-gekleurde percelen in figuur 2.23 zijn de boezemlanderijen. In het noordelijk deel van het 

studiegebied kwam vooral veel boezemland in het Swettegebied voor. De zomerpolders zijn met 

de afkorting ‘z.b.’ aangegeven en lagen als een soort gordel tussen de winterpolders en het 

boezemland. In de historische situatie werden deze zomerpolders naar alle waarschijnlijkheid ook 

tot het bûtlân gerekend. Dit is enigszins opmerkelijk, omdat tegenwoordig dus alleen het 

boezemland deel uitmaakt van het bûtlân.116 Een indicatie voor het gegeven dat de zomerpolders 

vroeger ook bij het bûtlân hoorden wordt gevormd door een dagboeknotitie van Lieuwe Jans 

waarin hij spreekt over een algemene overvloed aan hooi op de blauwgraslanden in het bûtlân. 

Hij tekent daarbij aan dat uit zijn eigen zomerpolder ook veel van dit ‘buitenlandsch hooi’ is 

 
116 Hosper (1997), 6. 

 

Figuur 2.23: Uitsnede van de waterstaatskaart van 

Heerenveen (eerste editie, kaartblad 1) waarop de 

situatie rond het jaar 1875 wordt weergegeven. De 

blauwe vlakken op de kaart zijn de winter- en 

zomerpolders, waarbij de zomerpolders met de 

afkorting ‘z.b.’ (=zomerbemaling) zijn aangegeven. 

De niet-gekleurde vlakken zijn de boezemlanden.  

Bron: Rijkswaterstaat. 
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gehaald.117 Er werd dus bûtlânshea in de zomerpolders gewonnen. Bovendien maakt Lieuwe Jans 

regelmatig een onderscheid tussen bemaalde- én onbemaalde buitenlanden, waarbij het toch zeer 

voor de hand ligt dat hij met ‘bemaalde buitenlanden’ de zomerpolders bedoelde.118 Meer bewijs 

voor het vermoeden dat de zomerpolders vroeger ook onder het bûtlân werden geschaard levert 

het volgende citaat uit de Leeuwarder Courant van 15 december 1917: “In de streek van het lage 

midden onzer provincie vindt men tal van boerderijen, waarvan de landerijen voor een deel 

bestaan uit ingepolderde gronden, het zogenaamde binlân. Bovendien hebben zij een aantal 

stukken land buiten de eigenlijke polders gelegen, het zogenaamde bûtlân. In een aantal gevallen 

liggen deze stukken land in een zomerkrite (=zomerpolder) en worden dus des zomers bemalen, 

terwijl ze des winters, als het boezemwater boven 50 c.M. ÷ (=NAP?) stijgt, onder water loopen. 

Ook komen bij tal van boerderijen bûtlânen voor welke in ’t geheel niet worden bemalen en die 

bij elken winterstand van 25 à 30 c.M. ÷ overstroomen (=boezemland).”119 Op basis van de 

bovengenoemde feiten en indicaties is daarom besloten om in dit onderzoek ook de zomerpolders 

tot het bûtlân te rekenen.  

        De omvang van de verschillende polders in het noordelijke deel van het studiegebied 

varieerde van 40 tot 90 hectare. In juridische zin vielen deze polders onder de noemer ‘particuliere 

polder’. Dergelijke polders werden vanuit een privaat initiatief opgericht en kenden derhalve geen 

overheidsbemoeienis.120 In figuur 2.23 is ook te zien dat langs de polderdijken rode kruisjes zijn 

ingetekend. Dit zijn watermolens. Bovendien waren enkele polders met elkaar verbonden door 

zogeheten duikers. Met behulp van duikers kon het waterpeil tussen de verschillende polders 

worden gereguleerd. Ook waren in 1875 ten noordoosten van Oldeboorn enkele 

uitwateringssluizen te vinden.  

        De grootste concentratie aan waterstaatkundige werken trof men echter in de zone direct 

langs de Boorne aan. In het tracé van de Leppedijk – welke langs de noordzijde van de Boorne 

liep/loopt – zaten bijvoorbeeld twee keerschutsluizen: keerschut ‘Dijkhuisterzijl’ en keerschut 

‘Molenzijl’. De Leppedijk moest het gebied ten noorden van de Boorne beschermen tegen 

opstuwend boezemwater bij zuidwestenwinden. De keerschutsluizen in de Leppedijk konden bij 

hoogwater vermoedelijk als extra bescherming dienstdoen. Direct ten zuiden van de Boorne 

lag/ligt overigens ook een rivierdijkje (fig. 2.24). 

        Voor de zuidelijke helft van het studiegebied was de situatie rond 1875 niet wezenlijk anders 

(fig. 2.25). Toch zijn er enkele verschillen tussen beide op te merken. Zo kwam in dit deel van 

het studiegebied betrekkelijk veel boezemland voor. Vooral rond de Terkaplesterpoelen was veel 

van dit buitendijkse land te vinden. In deze zone waren dan ook amper waterstaatkundige werken 

aanwezig. Op die manier wordt de indruk gewekt dat hier – zoals in het concept van het 

boezemland ligt besloten – geen sprake was van welke vorm van watermanagement dan ook. 

Tegenwoordig pleegt men boezemland echter ook wel eens te bemalen.121     

 

 

 
117 De Jong (1998), 302. 
118 Ibid., 20. 
119 Anoniem (15-12-1917). 
120 Louman (2007), 456. 
121 Kleefstra (2004), 49. 
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Figuur 2.24: Rivierdijkje aan de zuidkant van de Boorne. Deze foto is net ten oosten van Oldeboorn 

genomen. De bomen op de achtergrond staan aan de noordoever van de Boorne. Bron: eigen foto. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.25: Uitsnede van de waterstaatskaart van Heerenveen (eerste editie, kaartblad 3) waarop 

de situatie rond het jaar 1875 wordt gegeven. Bron: Rijkswaterstaat. 

 

In figuur 2.25 is ook nog een stukje van de Haskerveenpolder te zien. Deze polder viel niet binnen 

de gemeentegrenzen van Utingeradeel. Toch is het interessant om kort in te gaan op de vorming 

van de Haskerveenpolder. Dit omdat in Utingeradeel – op De Deelen na – geen veenpolders 

voorkwamen, terwijl veel naburige gemeenten juist voor het overgrote deel uit dit type polder 

bestonden. De Haskerveenpolder had rond 1875 een oppervlakte van 3548 hectare en was dus 
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veel groter dan de particuliere polders in Utingeradeel. De oorsprong van de Haskerveenpolder 

houdt verband met de verveningsgeschiedenis van het gebied tussen Haskerdijken en Oudehaske. 

Het veen tussen deze dorpen werd in de 18e- en eerste helft van de 19e eeuw afgegraven ten 

behoeve van de (commerciële) turfwinning. De turfwinning geschiedde hier door het veen onder 

de waterspiegel op te baggeren (natte vervening).122 Na de vervening bleven met water opgevulde 

gaten – ook wel petgaten genoemd – in het landschap over. Deze gaten werden aanvankelijk van 

elkaar gescheiden door zogeheten legakkers, waarop het gebaggerde veen in eerste instantie te 

drogen werd gelegd. Deze legakkers konden door golfslag echter afkalven, waardoor het gevaar 

bestond dat de petgaten aan elkaar kwamen te liggen en uiteindelijk tot heuse veenplassen 

uitgroeiden. De uitgebaggerde gronden moesten daarom na exploitatie verplicht worden 

ingepolderd. Om die reden komen in de Haskerveenpolder dan ook geen veenplassen voor.123 

        De situatie in 1920 was in het noordelijke deel van het studiegebied – ten opzichte van de 

situatie in 1875 – toch wel enigszins veranderd. De mutatie die het meest in het oog springt is de 

komst van polder ‘De Leppedijk’ ten noorden van Akkrum (fig. 2.26). Dit is een voormalig 

waterschap dat in 1913 werd opgericht en deels in Idaarderadeel én deels in Utingeradeel was 

gesitueerd.124 Waterschap ‘De Leppedijk’ was het resultaat van een samenvoeging van een x-

aantal particuliere polders. Met het ontstaan van dergelijke boezemwaterschappen maakte het 

particuliere initiatief plaats voor publieke organisaties met een officieel bestuur en opgetekende 

regelementen.125 Waterschap ‘De Leppedijk’ had in 1920 een omvang van 1330 hectare en was 

daarmee één van de grootste polders binnen de gemeente. Midden in dit boezemwaterschap stond 

een stoomgemaal. Daarnaast waren hier enkele verharde wegen én een spoorlijn – die er overigens 

in 1875 ook al lag – aanwezig. Waterschap ‘De Leppedijk’ was een winterpolder waarin een 

betrekkelijk laag zomerpeil (z.p.) werd gehandhaafd. Het zomerpeil lag hier namelijk op 1,40 

meter onder het NAP, terwijl het Friese boezempeil ‘s zomers ongeveer 0,66 meter boven het 

NAP uitkwam.126 De omringende polders hanteerden een ietwat hoger zomerpeil, maar ook hier 

lag deze steevast beneden het NAP. Wat voor de rest opvalt aan figuur 2.26 is dat de zone met 

zomerpolders ten noordoosten van Oldeboorn in 1920 nog grotendeels intact was.  

        Ook in het zuidelijke deel van Utingeradeel waren in 1920 reeds een aantal particuliere 

polders samengevoegd (fig. 2.27). Zo waren de particuliere polders in de buurt van Akmarijp 

inmiddels opgegaan in waterschap ‘De Akmarijpster Polder’. In het gebied ten noordoosten van 

de Terkaplesterpoelen lijkt ten opzichte van 1877 echter betrekkelijk weinig te zijn veranderd. 

Deze zone met boezemland was in 1920 namelijk nog steeds gevrijwaard van waterstaatkundige 

werken.  

 

 

 

 

 
122 Hosper (1997), 7. 
123 Schroor (1993), 146-147. 
124 https://friesarchiefnet.nl/archives/details/NL-LwWA-wfr-1605/descgrp/bioghist/keywords/leppedijk 

(geraadpleegd op 23-04-2019). 
125 https://www.waterschapserfgoed.nl/geschiedenis-friese-waterschappen/ (geraadpleegd op 30-06-2019). 
126 Waterstaatskaart van Heereveen (tweede editie, kaartblad 1). 
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Figuur 2.27: Uitsnede van de waterstaatskaart van Heerenveen (tweede editie, kaartblad 3) waarop 

de situatie in het jaar 1920 wordt gegeven. Merk op dat de zone met boezemland rond de 

Terkaplesterpoelen goeddeels onveranderd is gebleven ten opzichte van de situatie in 1875.  Bron: 

Rijkswaterstaat. 

 

 

Figuur 2.26: Uitsnede van de waterstaatskaart van Heerenveen 

(tweede editie, kaartblad 1) waarop de situatie in het jaar 1920 

wordt weergegeven. De komst van waterschap ‘De Leppedijk’ 

vormt het grootste verschil ten opzichte van de situatie rond 

1875.  Bron: Rijkswaterstaat. 
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Op de derde editie van de waterstaatskaart is Utingeradeel op één kaartblad gekarteerd (fig. 2.28). 

Wat opvalt is dat in 1947 de zone met boezemland rond de Terkaplesterpoelen grotendeels uit 

zomerpolders bestond. Daarnaast waren in het Swettegebied inmiddels de meeste zomerpolders 

bij de winterpolders van waterschappen ‘Henswoude’ en ‘Poppenhuizen’ ingelijfd. Deze 

voortschrijdende inpoldering van het bûtlân hield verband met enkele grote waterstaatkundige 

transformaties die zich in de eerste helft van de 20e eeuw hebben voltrokken. Eén van die 

belangrijke veranderingen was het in werking treden van het Woudagemaal bij Lemmer in 1920 

(fig. 2.29). Met behulp van dit stoomgemaal was het voortaan mogelijk om de Friese boezem te 

bemalen.127 Daarnaast kon na de indamming van de Zuiderzee een betrekkelijk laag waterpeil in 

het pasgeboren IJsselmeer worden gehanteerd, waardoor de kans op overstromingen in het bûtlân 

indirect ook een stuk kleiner werd.128 In het licht van deze ontwikkelingen is het daarom vrij 

opmerkelijk dat enkele delen van polder ‘De Leppedijk’ in 1947 opeens uit boezemland lijken te 

bestaan, terwijl deze stukken land in 1920 nog ingepolderd waren (zie fig. 2.26). Een dergelijke 

volgorde van gebeurtenissen is op zijn minst ongewoon te noemen, aangezien het areaal aan 

boezemland in de eerste helft van de 20e eeuw juist in rap tempo slonk.129 

        Tot slot: de tendens dat na verloop van tijd steeds meer kleine polders opgingen in (grotere) 

waterschappen kan worden geplaatst in een bredere Friese ontwikkeling. We hebben gelezen dat 

voor de komst van de (boezem)waterschappen de polders dikwijls door een klein aantal personen 

vanuit een particulier initiatief werden beheerd: de zogeheten particuliere polders. Het uitmalen 

van deze polders geschiedde door middel van windbemaling, wat als een vrij goedkope 

bemalingsmethode gold.130 In de eerste helft van de 20e eeuw groeide echter het verlangen om het 

bûtlân van het Lage Midden in te polderen.131 Om dit te realiseren was de toepassing van louter 

windbemaling niet afdoende. Voor dit doel moesten daarom grote én dure waterstaatkundige 

werken zoals stoomgemalen worden gebouwd. De kosten van dergelijke werken konden door de 

eigenaars van de particuliere polders niet worden opgehoest en derhalve diende men de handen 

ineen te slaan. Dit kan als één van de belangrijkste redenen voor de oprichting van de 

waterschappen worden gezien.132 Ook de waterschappen in Utingeradeel lijken vanuit een 

dergelijk motief te zijn gesticht. Uiteindelijk vond in 1966 de laatste grote overstroming van het 

bûtlân in het Lage Midden plaats (fig. 2.30).133 Na de bouw van een tweede boezemstoomgemaal 

in 1967 (het J.L. Hooglandgemaal) kon de Friese boezem nog intensiever worden bemalen én 

bleef in Friesland slechts een krappe 3.000 hectare aan bûtlân over.134 

 

 

  

 
127 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
128 Anoniem (1954), 302. 
129 Bouma (1980), 5. 
130 Louman (2007), 399-400. 
131 Anoniem (1954), 302. 
132 Louman (2007), 400. 
133 Schotsman (1988), 67. 
134 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
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Figuur 2.28: Uitsnede van de waterstaatskaart van 

Heerenveen (derde editie) waarop de situatie in het 

jaar 1947 wordt weergegeven. Merk op dat in 

Utingeradeel veel voormalig boezemland in 1947 

reeds was ingepolderd. Opmerkelijk is dat enkele 

delen van waterschap ‘De Leppedijk’ in 1947 opeens 

uit boezemland bestaan (niet-gekleurde vlakken). 

Bron: Rijkswaterstaat. 
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Figuur 2.29: Historische ansichtkaart uit 1927 waarop het Woudagemaal is afgebeeld. Dit was het 

eerste stoomgemaal waarmee de Friese boezem kon worden uitgemalen. Bron: Fotoarchief Tresoar. 

 

 

Figuur 2.30: Luchtfoto uit 1966 waarop te zien is dat tijdens de laatste grote overstroming van het 

Lage Midden ook het bûtlân rond Terhorne onder water stond. Bron: Fotoarchief Tresoar. 
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2.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de fysische geografie én cultuurhistorie van het studiegebied aan bod 

gekomen. We hebben gezien dat aan de vorming van het Utingeradeelster landschap een lange 

ontwikkelingsgeschiedenis voorafging. De oudste ontwikkelingsfasen van dit landschap vallen 

binnen het domein van de fysische geografie. De fysisch-geografische component van het 

landschap vormde als het ware het fundament waarop de mens in het afgelopen millennium een 

cultuurlandschap heeft uitgelegd. In dit cultuurlandschap kampte men lange tijd met 

drainageproblemen. Pas vrij recent zijn deze natte omstandigheden beteugeld door middel van 

een intensievere bemaling van de Friese boezem. Dit maakte het mogelijk om grote stukken 

bûtlân in te polderen. 

        Om de informatie uit dit hoofdstuk te synthetiseren is allereerst een landschappenkaart 

vervaardigd (fig. 2.31). Op deze kaart is het studiegebied in verschillende landschapstypen 

onderverdeeld. Daarnaast is ook nog een matrix opgesteld waarin de belangrijkste fysisch-

geografische en cultuurlandschappelijke kenmerken per landschapstype zijn opgesomd (tab. 2.1 

& tab. 2.2). Met de landschappenkaart én de matrixtabel wordt overigens gelijk antwoord gegeven 

op deelvragen 2.1 én 2.3. De beantwoording van deelvraag 2.2 – welke betrekking heeft op de 

totstandkoming van de belangrijkste landschappelijke kenmerken van Utingeradeel – is in dit 

hoofdstuk al vrij ruim aan bod gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.31: Landschappenkaart van Utingeradeel weergegeven op de Topografisch-Militaire Kaart 

van 1850. Bron: aangepast naar www.topotijdreis.nl 
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Voor de landschappenkaart is de Topografisch-Militaire Kaart van 1850 als ondergrond gebruikt. 

Het cultuurlandschap van Utingeradeel is allereerst in drie fysisch-geografische hoofd-

landschappen opgedeeld. Het veenlandschap (nr. 3) is op basis van cultuurhistorische verschillen 

verder opgesplitst in drie deellandschappen. Voor het intekenen van de grenslijnen zijn onder 

andere bodemkundige-, geologische-, geomorfologische- en cultuurhistorische gegevens 

geraadpleegd. Wanneer deze kaart louter op fysisch-geografische data zou zijn gebaseerd dan 

waren de grenslijnen vermoedelijk ietwat bochtiger uitgevallen. Daartegenover staat dat bij een 

‘pure cultuurlandschappenkaart’ de begrenzing naar alle waarschijnlijk juist wat regelmatiger was 

geweest.135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1: Matrix waarin de belangrijkste fysisch-geografische kenmerken van het premoderne 

cultuurlandschap van Utingeradeel zijn opgesomd.  

 

 

 
135 Persoonlijke communicatie Theo Spek (26-06-2019). 
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Tabel 2.2: Matrix waarin de belangrijkste cultuurhistorische kenmerken van het premoderne 

cultuurlandschap van Utingeradeel zijn opgesomd. 

 



52. 
 

In de bovenstaande tabellen zijn de belangrijkste landschappelijke kenmerken per deellandschap 

opgesomd. Wat opvalt is dat de subcategorieën onder het kopje ‘cultuurhistorie’ veelal verband 

houden met de agrarische geschiedenis van Utingeradeel. Zo vervulden perceelsscheidingen 

bijvoorbeeld een praktische rol bij de inrichting van het agrarisch cultuurlandschap. Al met al kan 

dan ook worden gesteld dat de landbouw een belangrijke stempel op de totstandkoming van het 

cultuurlandschap van Utingeradeel heeft gedrukt. Deels daarom wordt het thema ‘landbouw’ in 

het volgende hoofdstuk nader uitgeplozen.   
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3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de landbouw in Utingeradeel in de periode 1750-1950 centraal. Eerst zullen 

echter de belangrijkste ontwikkelingen uit de Friese landbouwgeschiedenis aan bod komen (par. 

3.2). Op deze manier wordt het landbouwkundige verhaal van Utingeradeel in een overkoepelend 

kader ingebed. Om de agrarische geschiedenis van Friesland (tussen 1750-1950) zo volledig 

mogelijk uit de doeken te doen wordt, indien nodig, ook gekeken naar ontwikkelingen die op 

nationaal- of internationaal niveau van belang waren. Paragraaf 3.2 heeft dus als doel om een 

bredere context te scheppen voor de rest van dit hoofdstuk. In paragraaf 3.3 wordt getracht zoveel 

mogelijk facetten van de landbouw in Utingeradeel te belichten, zodat uiteindelijk een gedegen 

antwoord kan worden gegeven op de volgende twee deelvragen:  

 

‣ Deelvraag 3.1: Wat waren de belangrijkste kenmerken van én ontwikkelingen binnen de 

landbouw van Utingeradeel in de periode 1750-1950? 

 

‣ Deelvraag 3.2: Hoe zag de ruimtelijke indeling van het agrarisch cultuurlandschap van 

Utingeradeel eruit? 

 

3.2 Agrarische ontwikkelingen in Friesland in de periode 1750 tot 1950 

In de decennia voor 1750 heerste een dalende tendens in de prijs van landbouwproducten, met het 

jaar 1735 als dieptepunt.136 Het prijspeil zou zich na 1735 gestaag herstellen, maar door een 

netelige veepestgolf in 1744 kreeg vooral de veehouderijsector het nog even lastig. De Friese 

veehouders toonden zich veerkrachtig, want in de jaren daarna slaagden veel van deze boeren erin 

om hun veestapel weer op peil te krijgen.137 In het jaar 1769 diende de volgende veepest zich 

echter alweer aan. Vooral het eerste jaar van deze pest werd als bijzonder precair ervaren.138 In 

1769 stierven in Friesland bijvoorbeeld ruim 97.000 runderen.139 Dit impliceerde een stevige 

decimering van het totaal. 

        Op de Friese zeekleigronden langs de waddenkust werd vanaf 1750 de aardappelteelt steeds 

belangrijker. In de rest van Friesland stond het agrarisch bedrijf gedurende deze én ook in latere 

perioden hoofdzakelijk in het teken van de veehouderij.140 Het feit dat Friesland vooral een 

veehouderijprovincie was komt doordat zowel het Lage Midden áls de Friese knipkleizone – waar 

de Greidhoek een groot deel van uitmaakt –  ongeschikt waren voor de akkerbouw. De boeren in 

deze gebieden waren in feite dus aangewezen op de veehouderij.141 De belangrijkste veehouderij-

producten waren boter en kaas.142  

        De tweede helft van de 18e eeuw gold in de Friese landbouw als een periode van 

intensivering, zeker ten opzichte van de decennia voor 1750. Aan het begin van de 18e eeuw was 

de hooiwinning bijvoorbeeld nog een betrekkelijk belangrijk onderdeel van de agrarische 

 
136 Faber (1972), 132.  
137 Bieleman (2008), 215. 
138 Faber (1972), 158. 
139 Ibid., 170. 
140 Schroor (1993), 57. 
141 Faber (1972), 155. 
142 Bieleman (2008), 227. 
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bedrijfsvoering. Een groot deel van het Friese hooi was in deze periode bestemd voor de export. 

De hooiwinning betrof een weinig intensieve vorm van landbouw, omdat bij dit proces louter 

tijdens de hooiperiode een beroep op de factor arbeid werd gedaan (veelal in de vorm van 

seizoensarbeid).143 In de loop van de 18e eeuw nam de hooi-export echter af en werd het houden 

van vee steeds belangrijker. Door het toenemende belang van de veehouderij diende de 

productiefactor arbeid intensiever te worden aangewend, mede omdat er steeds meer vee moest 

worden verzorgd. Bovendien traden er pachtregels in werking die voorschreven dat de gepachte 

landerijen regelmatig moesten worden begreppeld en bemest (met mest, sloot- of greppelaarde). 

Dit vergde eveneens extra arbeid. Daarnaast werden de hooilanden steeds intensiever benut. Zo 

kwam het meermaals per jaar hooien in de tweede helft van de 18e eeuw op. Dit hooi was nu 

echter in hoofdzaak bestemd voor het eigen vee.144 Deze intensiveringsgolf bracht tevens een 

groeiende kaasproductie teweeg. Voor dit werk waren eveneens extra arbeidskrachten nodig.  

        Ook in het Friese akkerbouwgebied – dat in belangrijke mate langs de waddenkust was 

gesitueerd – kon in deze periode worden gesproken van een intensiveringsgolf. Zo nam de 

vlasbouw toe, een teelt die toentertijd als behoorlijk intensief gold. Aan het einde van de 18e eeuw 

nam het belang van de vlasbouw echter alweer af, omdat de boeren in de akkerbouwgebieden zich 

steeds meer gingen richten op de aardappelteelt.145 

        In de 19e eeuw raakte de Nederlandse landbouw in groeiende mate verstrengeld met de 

mondiale economie. Conjuncturele bewegingen in de agrarische sector werden steeds meer 

gestuurd door de grillen van de wereldeconomie. Zo lag de oorzaak van de landbouwcrisis die 

ons land in de periode 1818-1845 teisterde – én met name in Friesland en Zeeland leidde tot grote 

werkloosheid – niet in Nederland zelf.146 Het graanproducerende gebied met de naam ‘De Zwarte 

Aarde’ – dat Zuid-Rusland en Oekraïne omvat(te) – werd aan het begin van de 19e eeuw namelijk 

ontsloten voor de Europese markt. Deze ontsluiting had tot gevolg dat er veel goedkoop graan op 

de markt kwam, waardoor de mondiale graanprijs vanaf 1818 enkele decennia tamelijk laag bleef. 

Aanvankelijk leed vooral de akkerbouw hieronder, maar uiteindelijk werd deze landbouwcrisis 

ook voelbaar in de steden en veehouderijgebieden. Door de crisis had men namelijk minder geld 

te besteden, wat indirect leidde tot een afname in de consumptie van vlees en zuivel.147  

        De omstandigheden werden nog even penibel toen rond 1845 de aardappelziekte in West-

Europa de kop opstak. Deze ziekte veroorzaakte vele misoogsten in de aardappelteelt, waardoor 

de prijs van de aardappel – welke toen al een belangrijk onderdeel van het menu van de 

gemiddelde Nederlander uitmaakte – flink steeg. Dit had tot gevolg dat de aardappel voor veel 

mensen niet meer betaalbaar was. In Friesland werd vooral het akkerbouwgebied hard getroffen 

door de aardappelziekte.148 

        Na 1850 verbeterden de conjuncturele omstandigheden in de agrarische sector zich weer. 

Hierdoor ontstond ruimte om te investeren in de mechanisering en rationalisering van de 

landbouw. Door geboekte vooruitgangen in de bemalingstechniek kon bijvoorbeeld de 

 
143 Faber (1972), 180-181. 
144 Ibid., 182. 
145 Ibid., 183-184. 
146 Bieleman (2008), 280.  
147 Ibid., 148-149. 
148 Van Zanden (1986), 105. 
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waterhuishouding in de natte delen van het agrarisch landschap steeds beter worden gereguleerd. 

In deze periode golden de introductie van de kunstmest én het gebruik van krachtvoer als 

belangrijke productiestimuli (overigens wil dit niet zeggen dat deze toepassingen gelijk 

wijdverbreid waren).149 Daarnaast herstelden de prijzen van boter, kaas én vee zich ook weer. 

Deze voorspoed werd verder bekrachtigd door een groeiende productie in de veehouderij, met 

een toegenomen werkgelegenheid in de landbouwsector als gevolg.150 

        De landbouwcrisis van 1878-1895 maakte echter een einde aan de voorspoed. Dit keer werd 

de lont in het kruitvat gestoken door de import van grote hoeveelheden goedkoop graan uit Noord-

Amerika. Nederlandse graantelers moesten derhalve hun prijzen verlagen om te kunnen blijven 

concurreren met het buitenland. In Friesland daalde de tarweprijs bijvoorbeeld van 9,65 gulden 

per hectoliter in 1871-1880 náár 5,18 gulden per hectoliter in de jaren 1891-1895.151 Ook de 

veehouderijsector kreeg in deze periode te maken met concurrentieproblemen. Er kwam 

bijvoorbeeld een goedkoop substituut voor boter op de markt: margarine. Hierdoor ging de 

gunstige marktpositie van de Nederlandse boterboeren vanaf circa 1880 goeddeels verloren. Toch 

leidde deze landbouwcrisis tot minder werkloosheid dan de vorige crisis. Een verklaring hiervoor 

is dat het hoogtepunt van de industrialisatie van Nederland zich ook in deze periode voltrok. De 

mensen die op het platteland geen emplooi vonden, konden derhalve uitwijken naar de industriële 

sector.152  

        Aan het einde van de 19e eeuw vormde de opkomst van de coöperatie een lichtpuntje voor 

veel boeren. In deze periode werden onder andere boerenleenbanken en zuivelcoöperaties in het 

leven geroepen. Via dergelijke coöperaties konden boeren schaalvoordelen verkrijgen én gunstige 

verkoopvoorwaarden bedingen. In het Friese Warga werd overigens één van de eerste 

coöperatieve zuivelfabrieken van Nederland gesticht (fig. 3.1). Door de komst van de coöperatie 

raakten vraag en aanbod uiteindelijk beter op elkaar afgestemd. Bovendien hadden individuele 

boeren vanaf dat moment met minder tussenschakels in het verkoopproces te maken.153 De 

opkomst van de zuivelcoöperaties had ook tot gevolg dat de boter- en kaasbereiding goeddeels 

van de boerderij naar de fabriek werd verplaatst. 

        In de loop van de 19e eeuw voltrok zich op het Friese platteland nog een noemenswaardige 

ontwikkeling: de gemiddelde omvang van het landbouwareaal per grondgebruiker nam af (fig. 

3.2). Het aantal hectare per grondgebruiker lijkt vooral in het veenweidegebied én de Friese 

Wouden terug te zijn gelopen.154 Voor deze ontwikkeling is een logische verklaring te geven: de 

plattelandsbevolking nam in deze periode sterk toe, waardoor de beschikbare landbouwgrond 

over steeds meer mensen diende te worden verdeeld. Daartegenover stond echter wel dat de 

agrarische intensiveringsgolf in de tweede helft van de 19e eeuw resulteerde in sterke toename 

van de landopbrengst per hectare, waardoor de Friese boer in principe met minder land toekon. 

        De mechanisering van de landbouw ging in de eerste helft van de 20e eeuw onverminderd 

voort. In de eerste decennia van de 20e eeuw werden landbouwmachines en -werktuigen zoals de 

 
149 Bieleman (2008), 281-284. 
150 Van Zanden (1986), 108. 
151 Bieleman (2008), 279. 
152 Ibid., 280. 
153 Ibid., 285-287. 
154 Van Zanden (1985), 326-327. 
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stoomdorsmachine, de Arendploeg, zaaiviolen en kunstmeststrooiers gemeengoed op het 

Nederlandse platteland. Rond 1905 werd ook de zwadkeerder geïntroduceerd (fig. 3.3), waarmee 

de geoogste zwad (veelal hooi of koren) gemakkelijk kon worden gekeerd. Dit zorgde ervoor dat 

het drogingsproces van hooi gelijkmatiger en sneller verliep. De zwadkeerder was vooral in trek 

in het Friese (veen)weidegebied. In deze periode verscheen ook een maaimachine op de markt 

die – eindelijk – voldeed aan de eisen van de meeste boeren. In 1940 waren al ruim 71.000 

maaimachines in gebruik op het Nederlandse platteland.155   

 

 

Figuur 3.1: Rechts op deze foto is de coöperatieve zuivelfabriek van Warga te zien. Bron: Fotoarchief 

Tresoar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
155 Bieleman (2008), 325-330. 

Figuur 3.2: In deze tabel is de 

verdeling én het verloop van het 

aantal hectare landbouwgrond per 

landgebruiker in de verschillende 

Friese landbouwstreken gegeven. 

Bron: Van Zanden (1985). 
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Figuur 3.3: Op deze historische krantenfoto worden zwadden hooi gekeerd met behulp van een 

zwadkeerder. De zwadkeermachine werd aanvankelijk door paarden getrokken. Bron: Anoniem 

(1924). 

 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog was de voedselvoorziening een heikel punt in Nederland. 

Boeren werden verplicht om graan aan de overheid te leveren. Na de Eerste Wereldoorloog kwam 

de landbouw aanvankelijk in een hoogconjunctuur terecht, maar in de loop van de jaren twintig 

zorgde een algehele overproductie in de mondiale agrarische sector voor flinke prijsdalingen van 

landbouwproducten. Dit had tot gevolg dat de inkomens van de meeste boeren in de loop van de 

jaren twintig én het begin van de jaren dertig hard achteruitgingen. Om een ineenstorting van de  

Nederlandse veehouderijsector te verijdelen werden daarom restricties op de invoer van 

buitenlands vlees gelegd. De overheid trachtte daarnaast de Nederlandse concurrentiepositie te 

verbeteren door de landbouw te rationaliseren en de efficiëntie binnen de agrarische bedrijfs-

voering te verhogen. Pas na 1937 werden er voor het eerst weer positieve productieresultaten 

geboekt.156 

        Tijdens de Tweede Wereldoorlog golden in Nederland beperkte exportmogelijkheden – 

mede veroorzaakt door de blokkade van de Noordzee. Hierdoor moest op korte termijn een 

herstructurering van de landbouwsector worden doorgevoerd. Het beoogde doel van dit besluit 

was om de voedselvoorziening in kwantitatief opzicht op peil te houden.157 De periode net na de 

Tweede Wereldoorlog stond in het teken van de wederopbouw van de landbouw. Zo werd onder 

andere de sterk ingekrompen veestapel hersteld. In 1950 was de wederopbouw zo goed als 

voltooid én werd voor het eerste het vooroorlogse productieniveau overtroffen.158 Na 1950 

 
156 Ibid., 291-294. 
157 Ibid., 295. 
158 Van Zanden (1986), 133-136. 
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denderde het intensiverings- én rationaliseringsproces van de landbouw onverminderd door: de 

melkmachine én tractor – reeds voor 1950 geïntroduceerd – zouden bijvoorbeeld steeds een 

prominentere plaats binnen de agrarische bedrijfsvoering gaan innemen.159  

        Wat opvalt aan het verhaal van de Friese landbouw is dat de belangrijkste ontwikkelingen 

vaak werden gestuurd door invloeden van buitenaf. De conjuncturele bewegingen van de 

mondiale economie bepaalden in belangrijke mate de toestand van de Friese landbouw. Een ander 

noemenswaardig kenmerk van de landbouwgeschiedenis was dat de agrarische bedrijfsvoering in 

de loop van de tijd steeds verder werd gemechaniseerd én gerationaliseerd. Dit had tot resultaat 

dat de boeren alsmaar efficiënter te werk konden gaan. Ten slotte is het niet verkeerd om nogmaals 

te benoemen dat in de lage streken van Friesland – waar het Lage Midden een belangrijk onderdeel 

van uitmaakte – de veehouderij dominant was. Het is daarom vrij onwaarschijnlijk dat in het 

cultuurlandschap van Utingeradeel veel akkerbouwgronden voorkwamen.    

 

3.3 Landbouw in Utingeradeel in de periode 1750 tot 1950 

 

Landgebruik en type landbouwgronden 

Gegevens met betrekking tot de landbouw in de tweede helft van de 18e eeuw zijn voor 

Utingeradeel spaarzaam. Gelukkig heeft historicus Johannes Faber in zijn werk ‘Drie Eeuwen 

Friesland: Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800’ behoorlijk wat cijfers uit 

de speciekohieren gecombineerd, waardoor voor de tweede helft van de 18e eeuw in ieder geval 

een idee van het landgebruik kan worden gekregen (fig. 3.4).160 Uit figuur 3.4 blijkt dat in deze 

periode het areaal aan bouwland verwaarloosbaar was (of zelfs helemaal niet bestond) en dat het 

aantal runderen in Utingeradeel in de loop van de tijd toenam. Met andere woorden: in 

Utingeradeel vond – zoals verwacht – in de tweede helft van de 18e eeuw geen akkerbouw maar 

wel veeteelt plaats. Over de verhouding weiland/hooiland is overigens vrij weinig bekend. 

Hoogstwaarschijnlijk bestond het agrarisch cultuurlandschap van Utingeradeel aan het einde van 

de 18e eeuw voor een significant deel uit hooiland.   

        Met de kaartapplicatie van ‘HisGIS Fryslân’ kan voor de eerste helft van de 19e eeuw 

gelukkig wel een nauwkeurig beeld van de verdeling weiland/hooiland worden geschetst (fig. 

3.5). Op de website van HisGIS is voor heel Friesland de verspreiding van verschillende type 

landbouwgronden in het jaar 1832 inzichtelijk gemaakt. Dit beeld is gebaseerd op de 

kadastergegevens uit datzelfde jaar. Op de kaart is te zien dat het gebied langs de Boorne 

voornamelijk uit weiland bestond. De hooilanden lagen over het algemeen verder van de Boorne 

verwijderd. In de directe omgeving van de dorpen Terhorne, Terkaple en Akmarijp lag overigens 

ook nog een zone met weiland. De boerderijen in Utingeradeel waren zonder noemenswaardige 

uitzondering omgeven door bomen of boomgaarden (fig. 3.6).  

 

 

 
159 Bieleman (2008), 332-333. 
160 Faber (1972), 588. 
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Figuur 3.4: In deze figuur wordt voor Utingeradeel zowel het areaal aan bouwland (dat nagenoeg nihil 

was) als het aantal runderen in de periode 1748-1805 weergegeven. De koeien zijn een indicatie 

voor de aanwezigheid van weiland in deze grietenij/gemeente. Rier is overigens een Friese benaming 

voor een jonge koe. Bron: Faber (1972).         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.5: Kaart waarop de verschillende typen landbouwgronden in Utingeradeel in 1832 zijn 

weergegeven. Er bestaat een groffe tweedeling tussen enerzijds het weiland (lichtgroen) dat 

voornamelijk in de kleizone langs de Boorne voorkwam, en anderzijds het hooiland (lichtgeel) dat 

verder van de Boorne af lag. Bron: www.hisgis.nl  
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Figuur 3.6: Op deze plattegrond zijn de boerderijen die in 1832 tussen Akkrum en Oldeboorn lagen 

weergegeven. Op het erf van deze boerderijen waren boomgaarden aanwezig (donkergroen). Bron: 

www.hisgis.nl  

 

De weilanden in Utingeradeel lagen bijna uitsluitend binnen winterpolders – oftewel het binlân. 

Deze weilanden correleren qua bodemkundige ligging met de klei- én klei-op-veengronden. 

Overigens waren in het binlân ook hooilanden te vinden.161 Wat opvalt is dat deze binnendijkse 

hooilanden vaak betrekkelijk dicht tegen het bûtlân aan lagen (fig. 3.7). Dit type hooiland was 

voornamelijk op klei-op-veenbodems gesitueerd. Het hooi dat van deze hooilanden werd geoogst 

bestempelde Lieuwe Jans als ‘binnenlandsch mesthooi’. Deze hooisoort onderscheidde zich van 

het ‘buitenlandsch blauwgrashooi’ in kwaliteit en samenstelling (waarover in H4 meer). 

Overigens werd soms ook hooi van het hiem (erf) óf van dijktaluten gehaald.162 

        Een opmerkelijke episode in de landgebruikgeschiedenis van Utingeradeel voltrok zich aan 

het begin van de 20e eeuw. In sommige winterpolders werden toen enkele stukken weiland 

‘gescheurd’, om vervolgens als bouwland te worden gebruikt. Op deze gescheurde gronden zijn 

enkele jaren voedingsgewassen verbouwd.163 Toch kan worden geconcludeerd dat het land-

gebruik binnen de winterpolders in de periode 1750-1950 in hoofdzaak werd getypeerd door 

graslandbeweiding. 

        De hooilanden in Utingeradeel lagen voornamelijk op natte en venige bodems (zie par. 2.3). 

De ligging van deze hooilanden correleert in waterstaatkundig opzicht grotendeels met de locatie 

van de toenmalige boezemlanden en zomerpolders (zie fig. 3.7). De hooilandpercelen in het 

bûtlân lagen in de wintermaanden dikwijls plas-dras óf bij een hoog boezempeil zelfs helemaal 

onder water.164 In de zomermaanden droogden deze vaak oppervlakkig uit, waardoor de percelen 

vanaf dat moment in principe begaanbaar waren voor mens en vee.165 Op deze buitendijkse 

hooilanden werd doorgaans één à twee keer per jaar gehooid, veelal rond juni/juli én rond 

augustus/september.  

 

 

 
161 De Jong (1998), 171. 
162 Ibid., 216. 
163 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3016, Gemeenteverslag 1917, inv.nr. 85, 36. 
164 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
165 Schotsman (1988), 67. 
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Het kwam ook wel eens voor dat de boeren zich genoodzaakt zagen om hun vee in het bûtlân te 

laten weiden, omdat bijvoorbeeld door aanhoudende droogte de grasmat van de weilanden in het 

binlân te weinig voedsel opleverde. Het weiden in het bûtlân had overigens vaak een slechte 

hooioogst tot gevolg.166 Uit een dagboeknotitie van Lieuwe Jans blijkt dat het bûtlân soms ook 

werd omgevormd tot een gemeenschappelijke weide voor alle veehouders uit de omgeving.167 Of 

bij deze vorm van beweiding zowel de zomerpolders als het boezemland werden benut is niet 

helemaal duidelijk. De meeste boezemlanden in het Lage Midden lagen doorgaans ver van de 

boerderij af. De bereikbaarheid van deze landerijen moet tamelijk slecht zijn geweest.168 Deze 

slechte bereikbaarheid ging ook zeker op voor de boezemlanden in het Swettegebied.169 Daarom 

 
166 HCL, Gemeetnearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1871, inv.nr. 308, 73. 
167 De Jong (1998), 159. 
168 Bouma (1942), 2. 
169 De Jong & Wind (2013), 129. 

 

Figuur 3.7: Op deze kaart is het noordoostelijke deel van Utingeradeel 

afgebeeld (Swettegebied). Aan de hand van informatie uit de eerste editie 

van de waterstaatskaart (1876) zijn de grenzen tussen winterpolders, 

zomerpolders en het boezemland ingetekend op een HisGIS-kaart waarop 

de verdeling van de verschillende type landbouwgronden in 1832 is 

weergegeven. Merk op dat het hooiland (geel) hoofdzakelijk in het bûtlân 

lag en dat alle boerderijen binnen de dijken van de winterpolders waren 

gesitueerd. Bron: Rijkswaterstaat & www.hisgis.nl 
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is het aannemelijk dat met name de hooilanden in de zomerpolders voor deze vorm van beweiding 

werden gebruikt. Ook uit recente voorbeelden van hooilandbeweiding in het bûtlân – zoals in 

zomerpolder ‘De Wyldlannen’ in de Alde Feanen – blijkt dat louter zomerpolders voor dit 

doeleinde worden aangewend.170  

      

Landbouwmethoden en -technieken 

Uit paragraaf 3.2 is gebleken dat de landbouwgeschiedenis van Friesland onder andere werd 

getypeerd door een toenemende mechanisering. Om de zoveel tijd werden nieuwe methoden en 

technieken in de agrarische bedrijfsvoering geïncorporeerd, veelal met als doel om de productie 

op te schroeven. Een deel van deze ‘noviteiten’ moet uiteindelijk ook de boerenbedrijven in 

Utingeradeel hebben bereikt. Het palet aan technieken en methoden diende echter toegespitst te 

zijn op de veehouderij en hooiwinning, omdat deze vormen van landbouw de agrarische 

bedrijfsvoering in Utingeradeel bepaalden. In het premoderne Utingeradeel waren vermoedelijk 

dan ook geen akkerbouwwerktuigen – zoals pootmachines – aanwezig.   

        In de tijd van Lieuwe Jans (eerste helft 19e eeuw) deden agrariërs er van alles aan om meer 

uit hun landerijen te halen. Zo werd over de weilanden slootbagger en modder uitgereden in de 

hoop dat dit een betere grasmat zou opleveren.(171)(172) Daarnaast koos Lieuwe Jans er bijvoorbeeld 

wel eens voor om grasverbrandingen uit te voeren. Zo gaf hij in april 1831 zijn boerenknechten 

de opdracht om stukken ‘oud gras’ af te branden. Dit had als doel om de bodemvruchtbaarheid te 

bevorderen.173 Een ander voordeel van grasverbranding was dat ook vegetatie zoals ruig gras én 

struiken werd weggebrand. Deze waren met de relatief primitieve maaiwerktuigen van die tijd 

moeilijk te verwijderen.174  

        Voor de bemesting van de weilanden werd in de eerste helft van de 20e eeuw voornamelijk 

vaste mest en gier gebruikt. Bij het uitrijden en verspreiden van deze meststoffen kwam vaak nog 

vrij veel handwerk kijken.175 Naast de gangbare meststoffen raakte de toepassing van 

verschillende kunstmestsoorten – zoals Thomasslakkenmeel – in zwang in de loop van de 20e 

eeuw. Kunstmest werd hoofdzakelijk voor de bemesting van de landerijen in het binlân gebruikt, 

omdat de kans dat de mest in het bûtlân door het wassende boezemwater werd weggespoeld vrij 

groot was.176 In de jaren na de Tweede Wereldoorlog leek het kunstmest strooien in Utingeradeel 

overigens pas echt gemeengoed te worden.177 

        Wat de bemesting van de hooilanden in het binlân betreft, zijn helaas weinig gegevens 

bekend. Het feit dat Lieuwe Jans het hooi uit de winterpolders als ‘binnenlandsch mesthooi’ 

aanduidde vormt echter een duidelijke indicatie voor het feit dat deze landen wel degelijk werden 

bemest. Waarschijnlijk geschiedde de bemesting hier door stalmest, slootbagger en terpaarde over 

 
170 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (04-07-2019). 
171 De Jong (1998), 353. 
172 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (03-07-2019). 
173 De Jong (1998), 65. 
174 Persoonlijke communicatie Theo Spek (07-08-2019). 
175 De Jong & Wind (2013), 31. 
176 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
177 Persoonlijke communicatie Tjitze Bouma (14-06-2019). 
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de hooilanden uit te rijden of strooien.178 Toen kunstmest op de markt verscheen is deze meststof 

vermoedelijk ook voor dit doel ingezet.  

        De bemesting van de hooilanden in het bûtlân gebeurde lange tijd louter op een natuurlijke 

wijze, namelijk door slibbemesting bij (winter)overstromingen.179 Rond 1880 kwam echter het 

gebruik van terpaarde als meststof op. Sommige landerijen in het bûtlân werden vanaf dat moment 

regelmatig met terpaarde bemest.(180)(181) In het bûtlân leek het gebruik van terpaarde als meststof 

zich overigens te beperken tot de zomerpolders. Dit kwam omdat de dijkjes en kaden rondom de 

zomerpolders enige bescherming tegen overstromingen boden, waardoor de kans op verspoeling 

van meststoffen hier kleiner was dan in het onbedijkte boezemland.182 Bij de bemesting van de 

hooilanden in het bûtlân werd naast terpaarde soms ook kunstmest gebruikt, maar dit leek geen 

gangbare praktijk te behelzen.183  

        De hooiwerkzaamheden in het bûtlan werden vroeger vaak door Westfaalse seizoens-

arbeiders uitgevoerd. Dit waren de zogeheten hannekemaaiers. Na de 19e eeuw namen de boer en 

zijn loonarbeiders dit werk meestal voor hun rekening.(184)(185) In de 19e eeuw maaide men de 

hooilanden nog handmatig met behulp van een zeis (fig. 3.8).186 Voordat het hooi in zogeheten 

hooioppers kon worden verzameld diende het eerst goed gedroogd te worden om zo eventuele 

hooibroei te voorkomen. Gedurende de gehele 19e eeuw werd dit werk in Utingeradeel 

vermoedelijk nog met een ouderwetse hark en hooivork uitgevoerd, want pas in 1901 leken in de 

gemeente de eerste hooischudders én paardenhooiharken te zijn aangeschaft.187 Aan het einde van 

de 19e eeuw hield de praktijk om tijdens het hooiseizoen hannekemaaiers in te huren op te bestaan. 

Ironisch genoeg togen in deze periode vaak juist Friese seizoensarbeiders richting Noordwest-

Duitsland om daar te helpen met klusjes op het platteland.188  

        Met de komst van landbouwwerktuigen zoals maaimachines, hooischudders en paarden-

hooiharken trad een flinke mechanisatie binnen het hooiwinningsproces op. In Utingeradeel werd 

in het eerste decennium van de 20e eeuw flink geïnvesteerd in de aanschaf van dergelijke 

machines.189 Maaimachines werden aanvankelijk nog getrokken door paarden, maar in 1925 vond 

in de gemeente de eerste proef plaats waarbij een maaimachine met behulp van een tractor werd 

voortgesleept.190 Dit wil overigens niet zeggen dat vanaf dat moment de tractor gelijk gemeengoed 

binnen de agrarische bedrijfsvoering was. Zo kwam bij het hooiwinningsproces tot ver in de 20e 

eeuw vrij veel handwerk kijken.191 Nadat het hooi gedroogd én gezweeld was begon het zogeheten 

tiemje. Bij dit onderdeel van het hooiwinningsproces werd achter een paard een balk gespannen 

 
178 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
179 Anoniem (22-10-1895). 
180 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1879, inv.nr. 308, 66. 
181 Anoniem (09-03-1954). 
182 Anoniem (10-01-1925). 
183 Anoniem (22-10-1895). 
184 De Jong & Wind (2014), 145. 
185 De Jong & Wind (2013), 129. 
186 De Jong (1998), 190. 
187 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1901, inv.nr. 311, 28. 
188 Anoniem (29-05-1893). 
189 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1901, inv.nr. 311, 28. 
190 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3016, Gemeenteverslag 1925, inv.nr. 93, 17. 
191 De Jong & Wind (2013), 30.  
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waarmee de zwadden hooi op een grote hoop konden worden verzameld (fig. 3.9).192 In het natte 

Lage Midden was het gebruikelijk dat het hooi vervolgens met een hooipraam naar de boerderij 

werd verscheept. Vanaf de jaren dertig nam door de opkomst van de kuilgrasproductie én de 

oprichting van grasdrogerijen de traditionele hooiwinning in importantie af.(193)(194) De bouw van 

het boezemgemaal ‘J.L. Hooglandgemaal’ in 1967 – waarmee het Friese boezemwater 

gemakkelijker kon worden uitgemalen – betekende het definitieve einde van de hooiwinning in 

het bûtlân.195 

 

 

Figuur 3.8: Tekening waarop hannekemaaiers met behulp van zeisen aan het maaien zijn in de 

hooilanden. Bron: https://www.bakkeveen.nl/zien-doen/evenementen/hannekemaaiers/  

 

 

Figuur 3.9: Op deze foto is men bezig met tiemje. De trekkracht van het paard werd bij dit proces 

aangewend om het hooi in een bult bij elkaar te brengen. Bron: Fotoarchief Tresoar. 

 
192 Persoonlijke communicatie Tjitze Bouma & Jappie Rijpma (14-06-2019). 
193 De Jong & Wind (2014), 153. 
194 Anoniem (14-06-1940). 

195 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
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Wanneer het hooi goed gedroogd was moest het vervolgens nog van het bûtlân naar de boerderij 

worden verscheept. Om een idee te krijgen van hoe men bij dit transport te werk ging biedt het 

dagboek van een onderduiker, die in de Tweede Wereldoorlog zat ondergedoken op een boerderij 

in Nes, een mooi inkijkje. Het gezin bij wie deze onderduiker verbleef exploiteerde een stuk 

blauwgrashooiland in het bûtlân achter het Botmeer (Swettegebied). De onderduiker vertelt in 

zijn dagboek dat hij mee mocht helpen om het hooi van deze hooilanden op te halen. Met twee 

pramen plus een paard togen de mannen van het gezin (inclusief de onderduiker) richting het 

bûtlân. Het hooi was reeds in verscheidene bulten bijeen verzameld. Met behulp van een speciale 

wagen werd het hooi richting de hooipramen gebracht. Nadat het hooi gelijkmatig over de pramen 

was verdeeld restte nog een lastige terugtocht. Het eerste gedeelte van de rit moesten de 

volgeladen hooipramen met touwen worden versleept naar het Botmeer. Vanaf daar werden de 

pramen getrokken door een motorbootje.196 Uiteindelijk werd het gewonnen hooi opgeslagen op 

de boerderij. 

        Naast de hooiwinning was ook de zuivelbereiding een belangrijk aspect van de landbouw in 

Utingeradeel. De belangrijkste grondstof voor de zuivelbereiding was koeienmelk. De koeien 

werden dikwijls gemolken in de zogeheten jister vlakbij de boerderij. Dit was een met hekken 

omheind stuk land op de finne waarin het vee werd opgesloten om te worden gemolken.197 Lieuwe 

Jans spreekt in een dagboeknotitie over ‘de groote jister’ in het midden van de venne (=finne).198 

Dit doet vermoeden dat er wellicht ergens ook nog een kleinere jister aanwezig was. 

Toponymische- of cartografische bewijzen en indicaties om dit vermoeden mee te staven lijken 

echter niet voorhanden te zijn.  

        Voor de komst van de coöperatieve zuivelfabriek vond de zuivelbereiding in de regel plaats 

in een grote kelder onder de boerderij.199 In deze zogenaamde molkenkelder (melkkelder) werd 

de melk verwerkt tot kaas of boter. Ook binnen de zuivelmakerij ondernam men trouwens 

geregeld stappen om het productieproces te optimaliseren. Zo werden in 1879 in Utingeradeel een 

paar houten kaaspersen vervangen door ijzeren kaaspersen. Deze nieuwe persen namen minder 

ruimte in beslag en waren gemakkelijker te hanteren.200 Aan het einde van de 19e eeuw maakte 

de komst van coöperatieve zuivelfabriek goeddeels een einde aan de thuisproductie in de 

molkenkelder. De boeren leverden hun melk vanaf dat moment direct aan de zuivelfabriek. Het 

melk werd in melkbussen op speciale melkpramen geladen en over het water naar de fabriek 

gebracht (fig. 3.10).    

 

 
196 De Jong & Wind (2013), 128-130. 
197 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (03-07-2019).  
198 De Jong (1998), 353. 
199 De Jong & Wind (2014), 151. 
200 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1879, inv.nr. 308, 66. 
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Figuur 3.10: Melklevering aan de zuivelfabriek in Akmarijp. De melkbussen werden in Utingeradeel 

veelal op een melkpraam afgeleverd bij de fabriek. Bron: Fotoarchief Tresoar. 

 

Agrarische productie 

In deze subparagraaf zullen een aantal details met betrekking tot de agrarische productie worden 

besproken. Uit de dagboeken van Lieuwe Jans én de gemeenteverslagen van Utingeradeel (1850-

1935) blijkt dat de agrarische productie in de 19e- én de eerste helft van de 20e eeuw voor een 

belangrijk deel uit de volgende bedrijfscomponenten voortkwam: de hooiwinning, de zuivel-

bereiding én de vetweiderij. In de tweede helft van de 18e eeuw was dit waarschijnlijk niet anders, 

maar zoals reeds vermeld gold de hooiwinning in het Friese veehouderijgebied zeker tot circa 

1780 als een relatief belangrijke bedrijfscomponent. Daaruit kan worden geëxtrapoleerd dat in 

Utingeradeel de hooiwinning in de 18e eeuw naar alle waarschijnlijk een groot deel van de totale 

agrarische productie voortbracht. Naast de bovengenoemde hoofdcomponenten werden overigens 

ook producten verkregen uit de bijenteelt en eendenhouderij. Bovendien werd tot ver in de 20e 

eeuw de factor ‘arbeid’ intensief aangewend. Rond 1950 hadden veel boerenbedrijven in 

Utingeradeel bijvoorbeeld nog vaste werkkrachten in dienst. Desalniettemin werd ook toen nog 

regelmatig een beroep op seizoensarbeiders gedaan.(201)(202)  

        Met behulp van de kaartapplicatie van ‘HisGIS Fryslân’ kan voor het jaartal 1832 de netto 

opbrengst per landbouwperceel inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van de tarieflijsten van het 

kadaster is in deze kaartlaag aan ieder type landbouwgrond – bijvoorbeeld weiland, bouwland of 

hooiland – een gemiddelde netto opbrengst in guldens toegekend.203 Wat opvalt is dat langs de 

Boorne de landbouwpercelen betrekkelijk veel geld opleverden (tot circa 40 gulden per hectare), 

terwijl de percelen verder van de Boorne af soms nog geen 10 gulden per hectare voortbrachten 

 
201 De Jong & Wind (2013), 30. 
202 Persoonlijke communicatie Tjitze Bouma (14-06-2019). 
203 http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/fryslan/Kaartinformatie/copy_of_kadaster-1832-opbrengst-per-hectare 

(geraadpleegd op 12-8-2019). 
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(fig. 3.11). Uit deze gegevens kan de volgende zonering worden gedistilleerd: de weilanden 

vlakbij de Boorne vielen in een betrekkelijk hoge prijsklasse, de klei-op-veenweilanden maakten 

onderdeel uit van het middensegment, én de hooilanden in het bûtlan zaten in een relatief lage 

klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.11: Gemiddelde netto opbrengst per hectare landbouwgrond in 1832, uitgedrukt in guldens. 

De weilanden langs de Boorne vielen in een betrekkelijk hoge klasse (grijze en bruine vlakken), 

terwijl de hooilanden in het bûtlân vaak tot een vrij lage klasse behoorden (groene en lichtblauwe 

vlakken).  Bron: www.hisgis.nl  

 

Dat Utingeradeel een echte veehouderijgemeente was blijkt onder andere uit het feit dat het gros 

van het geoogste hooi voor het eigen vee was bestemd. Ingeval de boer te weinig hooi via zijn 

eigen – dikwijls gehuurde – land verkreeg dan werd dit vaak aangevuld door hooi bij te kopen.204 

Overigens kwam het ook wel eens voor dat hooi uit Utingeradeel naar landen als België en 

Frankrijk werd geëxporteerd.205 Factoren die de hooioogst konden verpesten waren onder meer 

een aanhoudende droogte en ongedierteplagen. Zo gold het jaar 1858 in Utingeradeel als een 

teleurstellend hooi-jaar. Dit werd enerzijds veroorzaakt door aanhoudende droogte, en anderzijds 

door een muizenplaag.206 Van circa 4500 hectare hooiland werd ‘slechts’ rond de 5 miljoen kilo 

 
204 De Jong (1998), 13. 
205 Anoniem (17-08-1893). 
206 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1856, inv.nr. 306. 
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hooi gehaald. Dit was ongeveer 2 miljoen kilo minder dan het voorgaande jaar. Wanneer het hooi 

niet goed gedroogd op stal werd gebracht dreigde daarnaast ook nog het gevaar op hooibroei, een 

fenomeen waarbij grote hoeveelheden hooi in korte tijd letterlijk en figuurlijk in rook op konden 

gaan. In de jaren dertig van de 20e eeuw werd een grasdrogerij in Akkrum opgericht (fig. 3.12). 

Het voordeel van grasdrogerijen was dat het hooi niet meer op het land hoefde te worden 

gedroogd.207 De kans op hooibroei werd hiermee verkleind.  

 

 

Figuur 3.12: Grasdrogerij in Akkrum. Het gras werd eerst voorgedroogd in netten én ging vervolgens 

in een ‘droogtrommel’ om helemaal goed droog te worden gemaakt. Bron: Anoniem (14-06-1940). 

 

In de periode 1850-1915 werd in Utingeradeel het vee jaarlijks geteld. Deze aantallen noteerde 

men vervolgens in het gemeenteverslag van het desbetreffende jaar. Door deze gemeente-

verslagen te raadplegen kan derhalve een vrij goed beeld van de samenstelling van én 

verhoudingsgewijze veranderingen in de veestapel worden verkregen (tab. 3.1). Het aandeel 

melkkoeien vormde in alle jaren de grootste component van de veestapel. Gezien het belang van 

de zuivelmakerij in Utingeradeel is dit geenszins opvallend te noemen. Boter en kaas waren de 

belangrijkste voortbrengselen van de zuivelmakerij. In 1856 werd een weekmarkt in Akkrum 

ingesteld waar deze zuivelproducten konden worden verhandeld (fig. 3.13). De waag in 

Oldeboorn bestond toen overigens al een tijdje en diende een vergelijkbaar doel. Daarnaast 

werden in naburige gebieden veemarkten georganiseerd waarop ook vee uit Utingeradeel werd 

verkocht. Rondreizende veehandelaren golden als de gebruikelijke kopers van dit vee.208  

 
207 Anoniem (14-06-1940).  
208 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1868, inv.nr. 307. 
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        De rol van de lokale zuivelmarkt was rond 1895 goeddeels uitgespeeld. Dit kwam doordat 

de zuivelproducten tegen die tijd met name op de Friese hoofdmarkten werden verhandeld. Alleen 

in Akkrum bestond toen nog een botermarkt. Een deel van de zuivelproducten uit Utingeradeel 

was trouwens voor het buitenland bestemd. Deze producten werden voornamelijk naar Engeland 

en Duitsland verscheept.209  

        Met de komst van de coöperatieve zuivelfabrieken in Utingeradeel leek de totale zuivel-

productie flink te groeien. Naar alle waarschijnlijkheid overtrof de gezamenlijke productie van de 

zuivelfabrieken de optelsom van de voormalige thuisproductie in de molkenkelders ruimschoots. 

De boeren die aangesloten waren bij de Coöperatieve Zuivelfabriek Utingeradeel te Akkrum (fig. 

3.14) leverden in 1933 bijvoorbeeld maar liefst 7,5 miljoen liter melk aan de coöperatie.210 Deze 

grote hoeveelheden melk konden in de zuivelfabriek in relatief korte tijd tot eindproducten 

worden verwerkt. Het zuivelproductieproces was met de komst van de coöperatieve zuivel-

fabrieken dan ook veel efficiënter georganiseerd dan voorheen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1: De verdeling van de veestapel in Utingeradeel in de periode 1852-1915. Het aandeel 

runderen is onderverdeeld in melkkoeien (altijd grootste deel), springstieren (niet afzonderlijk 

genoteerd), kalveren/pinken/hokkelingen (niet afzonderlijk genoteerd) en trekossen plus mestvee. 

Bron: Verschillende gemeenteverslagen Utingeradeel. Deze zijn geraadpleegd in het Historisch 

Centrum Leeuwarden (HCL). 

 

 
209 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1890, inv.nr. 309, 57. 
210 Anoniem (26-10-1935). 



72. 
 

 

Figuur 3.13: Archieftekst waarin de hoeveelheden kaas en boter zijn genoteerd die in het jaar 1857 

op de zuivelmarkten in Oldeboorn en Akkrum zijn verhandeld. Bron: Gemeenteverslag Utingeradeel 

1857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.14: Foto waarop de oude 

Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Utingeradeel’ 

is afgebeeld. Bron: Fotoarchief Tresoar. 
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Ten slotte: uit tabel 3.1 kan indirect worden afgeleid dat de vleesproductie in Utingeradeel in de 

loop van de 19e eeuw steeds belangrijker werd. Het aandeel mestvee en varkens nam gedurende 

deze periode namelijk sterk toe. Bovendien hield ook de groei van het aantal schapen verband 

met deze ontwikkeling, omdat in Utingeradeel schapenlammeren dikwijls werden geslacht voor 

hun vlees. Het volgende citaat uit het gemeenteverslag van 1890 maakt dit goed duidelijk: “Vooral 

lammeren en nuchteren kalveren werden te Akkrum bij duizenden geslacht en naar Engeland 

gezonden”.211 In 1899 werd in Utingeradeel bovendien de eerste stierenvereniging opgericht. 

Twee jaar later waren al drie stierenverenigingen actief binnen de gemeente.212 Deze verenigingen 

hadden als doel om het rundvee te veredelen, zodat de runderen een betere vleesvorming én 

melkgift ontwikkelden.213 Vanuit een vergelijkbaar motief werd in 1905 in Akkrum een verenging 

ter verbetering van het varkensras opgericht.214  

 

Oral history: samenvatting interview met Tjitze Bouma 

14 juni 2019, een zonovergoten middag. Enkele zwaluwen schieten door de openstaande deur van 

de koeienstal naar binnen en naar buiten. We zijn te gast op het veehouderijbedrijf van Tjitze 

Bouma te Henswoude (fig. 3.15). De 65-jarige Tjitze is geboren en getogen in Utingeradeel. Op 

jonge leeftijd kwam hij al in aanraking met de agrarische praktijk door klusjes uit te voeren op 

het boerenbedrijf van zijn vader, die zijn pleats (boerderij) in Sorremorre had staan. Tjitze zijn 

vader exploiteerde dit bedrijf al vóór 1950 – de voor dit onderzoek relevante periode. Middels 

een semigestructureerd interview is aan Tjitze gevraagd om enkele herinneringen met betrekking 

tot het boerenbedrijf van zijn vader te delen. Natuurlijk zijn tijdens het interview ook vragen 

gesteld die verband houden met Tjitze zijn eigen belevingen, ook al hebben deze louter betrekking 

op de periode na 1950.  

        Tjitze zijn vader had een veehouderijbedrijf te Sorremorre en hield zich daarnaast bezig met 

het fokken van paarden. Naar verluidt heeft hij geen onbelangrijke bijdrage geleverd aan de 

instandhouding van het Friese paard. Voor het trekken van agrarische machines heeft Tjitze zijn 

vader dan ook altijd gebruik gemaakt van paarden, zelfs toen de meeste Utingeradeelster boeren 

al een tractor hadden. Overigens was zijn bedrijf op andere vlakken juist vrij modern, bijvoorbeeld 

door bij het strooien van kunstmest niet lopend, maar op een wagen door het land te gaan.  

        De hooilanden die Tjitze zijn vader exploiteerde lagen in het Swettegebied. Deze werden 

gemaaid met behulp van een twee- of driespan paardenmaaimachine, waarvan de zeismessen aan 

de zijkant van de machine het blauwgras afsneden. Dit hooi was veelal voor het eigen vee 

bestemd. Tjitze zijn vader haalde overigens ook gras van de landerijen op de kleigronden vlakbij 

zijn boerderij. Dit gras werd na het maaien eerst ingekuild voordat het als veevoer kon dienen 

(kuilgras).  

        Tjitze weet zich ook nog te herinneren dat in de tijd van zijn vader de veehouderijbedrijven 

rond het Swettegebied vaak een slag groter waren dan de (tamelijk kleine) boerenbedrijven rond 

Terkaple, welke veelal maar 6 tot 12 stuks vee hielden. Een ander verschil tussen beide gebieden 

 
211 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1890, inv.nr. 309, 57. 
212 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1899, inv.nr. 310, 35. 
213 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1901, inv.nr. 311, 27. 
214 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1905, inv.nr. 311, 27. 
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was dat de boeren in Terkaple en Akmarijp langer gebruik bleven maken van de praam als 

transportmiddel.  

        Zoals reeds vermeld hielp Tjitze als jonge kerel regelmatig een handje mee op het bedrijf 

van zijn vader. Zo mocht hij bij het inzaaien van het land de paarden mennen. Achter op de wagen 

stond dan vaak een boerenknecht die de kunstmest over de landerijen strooide. Tijdens het 

mennen was het belangrijk dat de paarden zo langzaam mogelijk liepen, zodat er geen stukken 

land onbezaaid bleven. Bij de maaiwerkzaamheden op de hooilanden was het daarentegen juist 

zaak om de paarden in beweging te houden, om zo te voorkomen dat paard en machine in de 

drassige ondergrond wegzakten. Het melken van het vee werd in Tjitze zijn jeugd grotendeels 

met behulp van een melkmachine gedaan. Tjitze zijn vader melkte echter wel met de hand na, 

omdat hij deze vroege melkmachines nog niet helemaal vertrouwde.  

          Op de landerijen kwamen zo nu en dan ook ongedierteplagen voor. Vaak trof Tjitze zijn 

vader dan maatregelen om deze plagen te bestrijden. Als er bijvoorbeeld een muizenplaag heerste 

dan werden de muizengaten met water volgegoten, om zo de muizen uit hun holletjes te drijven. 

Vervolgens kwamen de muizen vaak bij de slootrand naar buiten, waar Tjitze met de hond stond 

te wachten om ze te vangen. 

 

 

Figuur 3.15: Impressie van het boerenbedrijf van Tjitze Bouma. Links de koeienstal. Rechts op de 

voorgrond kuil en op de achtergrond weiland. Bron: eigen foto’s. 
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Tjitze heeft een paar ingrijpende veranderingen in het agrarisch cultuurlandschap van 

Utingeradeel bewust meegemaakt. Een voorbeeld hiervan is het verdwijnen van de economische 

exploitatie van de blauwgrashooilanden in het bûtlân. Volgens Tjitze had dit in belangrijke mate 

te maken met het feit dat de factor arbeid steeds duurder werd. Daar kwam ook nog eens bij dat 

via andere wegen op een goedkopere manier aan veevoer kon worden gekomen. Op een gegeven 

moment was het exploiteren van de hooilanden in het bûtlân simpelweg niet rendabel meer. Twee 

andere belangrijke veranderingen binnen het landschap van Utingeradeel waren de ruil-

verkaveling én de introductie van de diepontwatering.  

        Op de vraag of al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een eentoniger agrarisch cultuur-

landschap antwoordt Tjitze gedecideerd: “Nee.” Hij geeft hier als reden voor dat er tegenwoordig 

veel verschillen tussen veehouderijbedrijven bestaan: de één doet het op een biologische manier, 

de ander hanteert een uitgestelde maaidatum én weer een ander benut zijn landerijen op een 

intensieve manier met als doel om een zo hoog mogelijke productie te realiseren. Dit levert 

volgens hem automatisch al een vrij divers agrarisch landschap op. Tjitze vindt het dan ook geen 

goed idee om alle boeren verplicht op een biologisch- of natuurinclusieve bedrijfsvoering te laten 

overschakelen. Hij is overigens bereid om sommige van hogerhand opgelegde besluiten na te 

leven, maar met enkele trends is hij het ook volkomen oneens. Zo is hij tegen het injecteren van 

de bodem met meststoffen, omdat dit volgens hem scheurtjes in de bodem veroorzaakt. Dit is 

funest voor het bodemleven zegt hij. Tjitze pleit daarom voor bemesting door de lucht, zoals dat 

vroeger ook gebeurde. Het liefst blijft hij dan ook gewoon op zijn eigen manier doorgaan: “It 

komt wol goed as se ús gewurde litte.” 

 

Ruimtelijke indeling boerenbedrijven Utingeradeel 

Resumerend kan gesteld worden dat er een paar duidelijke patronen in de ruimtelijke indeling van 

het agrarisch cultuurlandschap van Utingeradeel zijn te onderscheiden. Zo lagen de weilanden 

dikwijls vlakbij de boerderij, terwijl de hooilanden juist betrekkelijk ver van de ‘bewoonde 

wereld’ waren verwijderd. Daarnaast kan op basis van het landgebruik een groffe tweedeling in 

het agrarisch cultuurlandschap van Utingeradeel worden aangebracht: het binlân fungeerde 

voornamelijk als weiland én het bûtlân bestond hoofdzakelijk uit hooiland. Wat echter nog niet 

inzichtelijk is gemaakt, is de ruimtelijke indeling van de individuele boerenbedrijven. In de 

meeste historische veenontginningslandschappen lagen de landerijen – in de regel – in het 

verlengde van de boerderij. Dichtbij de boerderij waren vaak enkele strookvormige percelen 

weiland te vinden én wat verder van de boerderij af – maar nog steeds min of meer in het 

verlengde van de boerderij – lagen doorgaans de hooilanden.215 Het is de vraag of deze indeling 

ook voor de boerenbedrijven in Utingeradeel opging. 

        Door te kijken naar de kadastrale situatie in 1832 kan een idee van de premoderne indeling 

van de individuele boerenbedrijven worden gekregen. Rond dit jaartal had de adellijke grietman-

familie Lycklama à Nijeholt echter grote delen van het cultuurareaal van Utingeradeel in 

eigendom. Hierdoor wordt het beeld voor de pachtboeren ernstig vertroebeld, omdat deze niet in 

de leggerartikelen van het kadaster zijn genoemd. Lieuwe Jans was eveneens een pachtboer en 

heeft door de jaren heen op verschillende locaties hooiland gehuurd, soms ook buiten 

 
215 Persoonlijke communicatie Theo Spek (26-06-2019). 
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Utingeradeel. Deze gepachte landerijen lagen naar alle waarschijnlijkheid niet netjes in het 

verlengde van zijn boerderij.  

        Voor de eigenerfde boeren in het Swettegebied leek een opstrekkende indeling van de 

landerijen overigens wel vaak op te gaan. Boer Murk Johannes Bottema zijn landen lagen – op 

één perceel na – bijvoorbeeld allemaal min of meer in het verlengde van zijn boerderij (fig. 3.16). 

Toch leek het landeigendom binnen het Swettegebied over het algemeen vrij versnipperd te zijn. 

Daarnaast liet de bereikbaarheid van veel landerijen te wensen over.216 Deels om deze reden werd 

het Swettegebied in de jaren vijftig als eerste op de schop genomen in een serie herinrichtings-

projecten binnen het Lage Midden.217 

        In het ontginningsblok van Akkrum kwam van oudsher vrij veel opstrekkende verkaveling 

voor (zie par. 2.3). Ook in dit gebied had de familie Lycklama à Nijeholt veel grond in eigendom. 

Zo was een significant deel van de landerijen rond Terkaple en Akmarijp in 1832 in bezit van 

voormalig grietman (van Utingeradeel) Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (fig. 3.17). Ook in 

dit deel van de gemeente kan voor de pachtboeren dus geen duidelijk beeld worden geschetst. Bij 

de eigenerfde boeren lagen de landerijen vaak netjes in het verlengde van de boerderij. Deze 

boeren hadden meestal ook aan de voorzijde van hun boerderij land liggen (fig. 3.18).  

 

 

Figuur 3.16: In deze figuur zijn de landerijen die in het jaar 1832 eigendom waren van Murk Johannes 

Bottema in rood omrand. Zijn boerderij lag vlakbij de Boorne. In het verlengde van de boerderij lagen 

respectievelijk enkele percelen wei- en hooiland. Bron: www.hisgis.nl 

 

 

 

 

 
216 Bouma (1942), 2. 
217 Bouma (1980), 18-19. 
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Figuur 3.17: De landerijen die in rood zijn 

omrand waren in het bezit van jonkheer en 

voormalig grietman Tinco Martinus Lycklama 

à Nijeholt. Tinco Martinus bezat in 1832 nog 

veel meer landerijen binnen Utingeradeel. 

Deze verpachtte hij aan verschillende boeren. 

Bron: www.hisgis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.18: De landerijen in rood omrand waren in 1832 eigendom van boer Pieter Jans Rijpkema 

(Akmarijp). De ruimtelijke indeling van zijn landerijen komt grotendeels overeen met het traditionele 

beeld in natte veenweidestreken. Bron: www.hisgis.nl 

 

In Utingeradeel moeten ook zeker een aantal boerenbedrijven met verspreid liggende landerijen 

zijn geweest. Voor dit gegeven bestaan meerdere indicaties. De al eerder aangehaalde dagboek-

schrijver die tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ondergedoken in Nes noemde het Swettegebied 

bijvoorbeeld “Een doolhof van ongebaande wegen”. Er waren hier bijvoorbeeld geen verharde 
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paden die naar de blauwgraslanden leidden. Men moest derhalve van waterwegen óf andermans 

reedakker gebruik maken om uiteindelijk op de gewenste locatie te komen.218 De meeste 

landerijen konden dus niet worden bereikt door louter eigen land te doorkruisen. Dit vormt 

indirect bewijs voor het bestaan van versnipperde landerijen. Bovendien waren sommige percelen 

begunstigd – dán wél belast – met de erfdienstbaarheid van reed, veeleiding en voetpad.219 Deze 

erfdienstbaarheid komt er simpelweg op neer dat de betrokken boeren elkaar het recht van 

overpad dienden te verlenen. Dit recht zou niet nodig zijn als alle boeren via hun eigen land al 

hun landbouwpercelen konden bereiken. Om de bereikbaarheid van de landerijen in het 

Swettegebied iets te verbeteren werden over sommige sloten – zoals over de Sjoukesloot bij 

Poppenhuizen – losse houten planken gelegd. Deze provisorische bruggetjes worden in het Fries 

barten genoemd.  

        Er kan dus worden gesteld dat de meeste eigenerfde boeren in Utingeradeel hun landerijen 

min of meer in het verlengde van de boerderij hadden liggen. Voordat de herinrichting van het 

Swettegebied plaatsvond moeten in Utingeradeel echter ook boerenbedrijven hebben bestaan die 

verspreid liggende landerijen exploiteerden. Waarschijnlijk kwam deze ruimtelijke indeling 

vooral in het Swettegebied voor, omdat het grondbezit hier van oudsher al tamelijk versnipperd 

was. Daarnaast leek een verspreide ligging van de landerijen vaker bij pacht- dan bij eigenerfde 

boeren voor te komen. 

 

3.4 Conclusie 

Uit dit hoofdstuk is onder meer gebleken dat de landbouw in Utingeradeel voor een belangrijk 

deel in het teken van de veehouderij stond. Daarnaast was de hooiwinning in het bûtlân een 

belangrijk aspect van de agrarische bedrijfsvoering. De hooiwinning stond grotendeels in dienst 

van de veehouderij, maar omdat het hooiwinningsproces een dusdanig specifiek palet aan 

technieken en methoden vereiste, zouden beide landbouwvormen eigenlijk los van elkaar moeten 

worden gezien. Dit wil overigens niet zeggen dat op basis van het landgebruik het agrarisch 

cultuurlandschap van Utingeradeel zomaar kan worden opgedeeld in een zone met weiland 

enerzijds, én een zone met hooiland anderzijds. Vanuit landschapshistorisch opzicht is het juist 

interessanter om de winterpolderdijken als grensscheiding te nemen, zodat het ene deel van het 

cultuurlandschap uit winterpolders bestaat (=binlân) én het andere deel uit zomerpolders en 

boezemland (=bûtlân). Zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien was deze grenslijn continu in 

beweging, vooral omdat in de loop van de tijd steeds meer bûtlân werd ingepolderd. Toch is het 

aanbrengen van deze landschappelijke scheidslijn zinvol. Het bûtlân had door zijn natte 

omstandigheden én slechte begaanbaarheid namelijk een heel andere dynamiek dan het binlân. 

Ook de agrarische activiteiten in beide landschapseenheden verschilden van elkaar (fig. 3.19). 

Deze tweedeling wordt daarom gehanteerd bij de beantwoording van de deelvragen. Voor dit doel 

is een matrix opgesteld waarin de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen van de landbouw 

in Utingeradeel in de periode 1750-1950 zijn opgesomd (tab. 3.2).  

 

 

 
218 De Jong & Wind (2013), 129. 
219 Van der Heij (1924). 
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Figuur 3.19: Overzichtskaart van het premodern agrarisch cultuurlandschap van Utingeradeel waarin 

de afbeeldingen van verschillende agrarische activiteiten zijn gekoppeld aan een specifieke locatie 

in het cultuurlandschap. De grenzen tussen binlân en bûtlân representeren de situatie rond 1880. 

 



80. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2: In deze matrix zijn voor de periode 1750-1950 de belangrijkste kenmerken en 

ontwikkelingen van de landbouw in Utingeradeel samengevat. Hierbij is een onderverdeling gemaakt 

tussen het binlân (=winterpolders) enerzijds, en het bûtlân (=zomerpolders en boezemland) 

anderzijds. 
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4.1 Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat bijna alle delen van het Utingeradeelster landschap een 

agrarische functie vervulden. Zelfs de tamelijk extensief benutte hooilanden in het bûtlân 

bestonden bij de gratie van de landbouw, want als dergelijke hooilanden niet jaarlijks werden 

gemaaid dan zouden deze vermoedelijk al vrij gauw tot rietmoerasland uitgroeien.220 Met enige 

zekerheid kan dan ook worden gesteld dat het agrarisch cultuurlandschap van Utingeradeel in de 

periode 1750-1950 weinig tot geen ongerepte natuur kende. Desalniettemin kan binnen agrarische 

cultuurlandschappen evengoed een rijke schakering aan natuurwaarden voorkomen. In dit 

hoofdstuk wordt onder andere nagegaan of een dergelijke rijke schakering ook voor het agrarisch 

cultuurlandschap van Utingeradeel opging. Uit de periode voor de 20e eeuw zijn echter weinig 

botanische- en zoölogische gegevens voorhanden. Om een dergelijk euvel te omzeilen zal in dit 

hoofdstuk daarom hoofdzakelijk vanuit een systeembenadering worden geredeneerd. In paragraaf 

4.2 wordt stapsgewijs toegewerkt naar een ecologisch model dat toepasbaar is op het premoderne 

Lage Midden. Vervolgens zal worden ingezoomd op het studiegebied zelf (par. 4.3). In de 

conclusie wordt gepoogd om antwoord te geven op de volgende deelvragen:  

 

‣ Deelvraag 4.1: Wat waren de belangrijkste natuurwaarden binnen het agrarisch 

cultuurlandschap van Utingeradeel in de periode 1750-1950? 

 

‣ Deelvraag 4.2: Welke ontwikkelingen en gebeurtenissen zorgden voor ecologische 

veranderingen binnen dit cultuurlandschap?   

 

4.2 Natuurwaarden van het Lage Midden in de periode 1750 tot 1950: een systeem-

benadering 

In deze paragraaf wordt het historisch-ecologische verhaal van het Lage Midden vanuit een 

systeembenadering belicht. Hierbij zal de nadruk liggen op het duiden van de factoren die 

structurele veranderingen in de natuur van het Lage Midden teweeg hebben gebracht. Het doel is 

om uiteindelijk een ecologisch model te vervaardigen dat in principe ook toepasbaar is op het 

studiegebied. In deze paragraaf is – net als in het vorige hoofdstuk – de scheiding tussen het binlân 

én het bûtlân van belang, omdat deze landschappelijke eenheden qua dynamiek wezenlijk van 

elkaar verschilden. Het is dan ook vrij aannemelijk dat het binlân en het bûtlan hun eigen 

specifieke natuurwaarden kenden.  

        Voordat deze verschillen in kaart worden gebracht is het niet onverstandig om nog even stil 

te staan bij een vrij basaal kenmerk van het Lage Midden: de waterrijkheid van het gebied. Uit de 

vorige hoofdstukken werd al duidelijk dat het premoderne Lage Midden een tamelijk nat 

landschap behelsde. De natuurwaarden die in dit landschap voorkwamen moesten derhalve 

bestand zijn tegen vrij hoge (grond)waterstanden, vooral in het bûtlân. Daarom mag worden 

aangenomen dat deze factor een belangrijke rol in de ecologische geschiedenis van het Lage 

Midden heeft gespeeld. 

 
220 Schotsman (1988), 75. 
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        Vanuit een contemporain perspectief gelden de hooilanden in het bûtlân als een belang-

wekkende component in de natuurgeschiedenis van het Lage Midden. Dit komt grotendeels door 

het feit dat dit type grasland in het huidige Friese landschap nog amper voorkomt. In het 

premoderne Lage Midden waren de buitendijkse hooilandvegetaties echter een karakteristieke 

natuurwaarde. Grofweg kwamen twee typen hooilanden in het bûtlân voor: de dotterbloem-

hooilanden én de blauwgraslanden.221 Kenmerkende soorten binnen het dotterbloem-verbond 

zijn: echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), moeras-vergeet-mij-nietje (Myosotis palustris), 

grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) en natuurlijk de dotterbloem zelf (Caltha palustris; fig. 

4.1).222 Dotterbloemhooilanden gedijen in principe alleen onder vochtige omstandigheden. Zoals 

praktisch alle natte hooilanden moeten dotterbloemhooilanden jaarlijks worden gemaaid om te 

voorkomen dat deze uitgroeien tot rietmoeras. Dotterbloemhooilanden zijn voor hun voeding met 

name afhankelijk van de afzetting van mineralen tijdens periodieke (winter)overstromingen.223 

        Enkele diagnostische soorten van blauwgraslanden zijn: Spaanse ruiter (Cirsium dissectum), 

pijpenstrootje (Molinia caerulea), blonde zegge (Carex hostiana) en blauwe zegge (Carex 

panicea; fig. 4.2).(224)(225) Blauwgraslanden hebben ongeveer dezelfde groeivoorwaarden als 

dotterbloemhooilanden, maar toch bestaan er een paar subtiele doch wezenlijke verschillen tussen 

beide. Blauwgrasvegetaties komen bijvoorbeeld alleen tot wasdom onder relatief voedselarme 

omstandigheden. De aanvoer van fosfaat en kalium mag derhalve niet te groot zijn.(226)(227) 

Dotterbloemhooilanden ontwikkelen zich in een ietwat voedselrijker milieu en hebben om die 

reden ook een hogere productie (c.q. biomassa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Hedendaags voorbeeld van een dotterbloemhooiland. Dit hooiland ligt in het Reestdal. De 

gele bloemen zijn van de dotterbloem. Bron: www.hetreestdal.nl  

 
221 Ibid., 67. 
222 Schaminée et al. (1996), 180-184. 
223 Ibid., 184. 
224 Ibid., 172. 
225 Anoniem (16-11-1984), 16. 
226 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
227 Schaminée et al. (1996), 172. 
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Figuur 4.2: Op deze foto is een deel van de ‘Blaugerzen van Akmarijp’ afgebeeld. Dit is een 

hooilandreservaat dat in het leven is geroepen met het oog op de instandhouding van blauwgras-

vegetaties binnen de provincie Friesland. De blauwachtige waas die over dit land hangt lijkt op deze 

foto veroorzaakt te worden door de aanwezigheid van blauwe zegge. Vermoedelijk is die blauwe kleur 

ook de reden waarom dit type hooiland ooit tot blauwgrasland werd gedoopt. Bron: eigen foto.   

 

De zomerpolders van het Lage Midden vormden in theorie de meest geschikte groeilocatie voor 

blauwgrasland. Daarentegen waren de groeivoorwaarden voor dotterbloemvegetaties het beste in 

het boezemland. Dit verschil werd deels veroorzaakt door het feit dat in de zomerpolders lichte 

bemaling plaatsvond, waardoor voedingswaarden uit het grond- en kwelwater verdwenen en hier 

dus in de regel minder voedselrijke omstandigheden heersten dan in het boezemland.228 Daarnaast 

werden de boezemlanden door hun directe ligging aan de boezem vaker overstroomd dan de 

zomerpolders. In de loop van de 20e eeuw kwamen steeds meer meststoffen in het boezemwater 

terecht. Deze stoffen sloegen met name op het boezemland neer. Dit stimuleerde de groei van 

dotterbloemsoorten, wat soms ook ten koste van het blauwgrasareaal ging.229 De scheiding tussen 

blauwgraslanden in de zomerpolders én dotterbloemhooilanden in het boezemland was overigens 

niet absoluut.  

        In het binlân heersten over het algemeen minder natte omstandigheden dan in het bûtlân, 

maar uit paragraaf 2.3 is gebleken dat ook de winterpolders van het binlân wel eens grote 

hoeveelheden water te verwerken kregen. De vegetatiesoorten op de landerijen van het binlân 

moesten derhalve tegen een beetje nattigheid kunnen. In het informatiesysteem ‘SynBioSys’ zijn 

voor het Lage Midden een aantal vegetatieopnamen uit de eerste helft van de 20e eeuw bekend. 

Het binlân leek goeddeels uit kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum) en gestreepte witbol met 

 
228 Schotsman (1988), 67. 
229 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
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Engels raaigras (Holcus lanatus-Lolium perenne) te bestaan. Op enkele landbouwproefvelden – 

waarop met nieuwe bemestingsmethoden werd geëxperimenteerd – groeide rond 1915 ook een 

verarmde vorm van de associatie van de Geknikte vossenstaart (Ranunculo-Alopecuretum 

inops).230 Kamgrasweide kon in natte gebieden zoals het Lage Midden louter gedijen op bodems 

waar drainage mogelijk was. Daarnaast kon dit type grasland uitsluitend op veengronden groeien 

indien deze werden bemest.231 De weilanden met een grasmat bestaande uit witbol plus Engels 

raaigras vereisten eveneens bemesting en drainage.232 Beide graslandtypen konden dus, mits er 

aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, prima in de winterpolders van het binlân groeien. 

        Een andere belangrijke ecologische waarde van het premoderne Lage Midden was de 

weidevogel. De tanende weidevogelstand vormt een heet hangijzer binnen de hedendaagse Friese 

veenweideproblematiek. In het premoderne Lage Midden leken van oudsher echter grote 

aantallen weidevogels voor te komen. Enkele weidevogelsoorten die het Lage Midden jaarlijks 

aandeden waren de kievit, tureluur, kemphaan en grutto (fig. 4.3).233 Deze vogels zochten veelal 

op open plekjes tussen hoog opgaand gras hun heenkomen (fig. 4.4). De extensief benutte 

hooilanden in het bûtlân vormden dus een mooie habitat voor deze vogels. Weidevogels kenden 

overigens aardig wat natuurlijke vijanden binnen het premoderne Lage Midden. Hierbij kan onder 

andere worden gedacht aan wezels, hermelijnen, vossen, bunzings en reigers.(234)(235)(236)  

 

 

Figuur 4.3: Een grutto in het veld. Bron: www.natuurmonumenten.nl   

 

 
230 SynBioSys Nederland 3.3.0 (geraadpleegd op 20-08-2019). 
231 Schaminée (1996), 214. 
232 Ibid., 218. 
233 Botke (1924), 85. 
234 Anoniem (18-04-1959). 
235 Anoniem (11-04-1936). 
236 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1860, inv.nr. 306. 
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Figuur 4.4: Kievitsnest in hoog opgaand grasland. Dit nest werd in 2016 bij Tijnje in de buurt 

aangetroffen. Bron: https://www.boswachtersblog.nl/fryslan/2016/05/30/van-gewoon-naar-bijzon-

der/ 

 

Op de keper beschouwd kan worden gesteld dat het Lage Midden lange tijd een betrekkelijk rijk 

flora- en faunaleven herbergde. Door de toenemende menselijke greep op dit landschap – met 

inherent daaraan een intensiever agrarisch grondgebruik – zijn in de loop van de 20e eeuw echter 

veel karakteristieke natuurwaarden van deze streek in aantallen teruggelopen of zelfs goeddeels 

verdwenen. Rond 1920 werd het onder andere door een toegenomen bemalingscapaciteit van de 

Friese boezem mogelijk om grote stukken bûtlân in winterpolders om te zetten (zie par. 2.3). Dit 

had tot gevolg dat veel blauwgras- en dotterbloemhooiland plaats moesten maken voor 

boerengrasland.237 Deze voortschrijdende inpoldering bracht tevens met zich mee dat het 

landschap voor weidevogels minder aantrekkelijk werd. De extensief benutte hooilanden van het 

bûtlân boden immers een mooie schuilplaats voor deze vogels. Daarnaast streken weidevogels 

niet graag neer op de met kunstmest bestrooide weilanden van het binlân, omdat de (vroegere) 

kunstmest waarschijnlijk funest was voor de bodemfauna. Voor weidevogels was derhalve minder 

voedsel te vinden op de bemeste weilanden dan op de onbemeste hooilanden.238 Er kan dus 

worden gesteld dat in het premoderne Lage Midden weidevogels bij voorkeur in het bûtlân 

neerstreken.239  

 
237 Anoniem (13-04-1939). 
238 Anoniem (16-06-1938). 
239 Anoniem (09-11-1949). 
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        De introductie van de hooimaaimachine had overigens wel tot gevolg dat het bûtlân vanaf 

het einde van de 19e eeuw uitgroeide tot een ietwat gevaarlijker leefomgeving voor hazen en 

weidevogels. Toen de hooilanden namelijk nog louter met de zeis werden gemaaid, merkten de 

maaiers broedende vogels óf nesten van jonge hazen dikwijls tijdig op. De stukken hooiland waar 

deze dieren hun nest hadden werden daarom vaak ongemoeid gelaten. Met de komst van de 

maaimachine kon echter minder voorzichtigheid worden betracht en om die reden was het risico 

om tijdens het maaien nest- of broedplaatsen te treffen ineens veel groter.240    

        De bovengenoemde ontwikkelingen vormen binnen de ecologische geschiedenis van het 

Lage Midden in feite de transitieperiode tussen het premoderne- en moderne landschap. Deze 

transitie bracht een rationalisatie én optimalisatie in de agrarische bedrijfsvoering met zich mee 

(zie H3), maar ging uiteindelijk ook gepaard met een verlies aan biodiversiteit. Vanuit een 

ecologisch oogpunt kan deze periode dan ook zeker niet als een vooruitgang worden beschouwd. 

Om dit inzichtelijk te maken is het volgende model opgesteld (fig. 4.5). De geopperde 

transitieperiode voltrok zich in grote lijnen gedurende de eerste helft van de 20e eeuw. 

Gemakshalve wordt 1950 hier als demarcatiepunt tussen het premoderne- én moderne Lage 

Midden genomen, ook al was de landschappelijke modernisering van de regio toen nog niet 

helemaal gecompleteerd (zie H1).  

        Deze ecologische transitieperiode kan overigens in een bredere context met betrekking tot 

het verlies van biodiversiteit binnen agrarische landschappen worden geplaatst. In de regel 

herbergt een divers (of heterogeen) landschap een grotere biodiversiteit dan een eentonig(er) 

landschap.241 In de loop van de 20e eeuw zijn – onder meer – door een intensiever grondgebruik 

veel agrarische cultuurlandschappen in Europa eentoniger van karakter geworden. Dit had in tal 

van Europese landbouwgebieden tot gevolg dat de biodiversiteit gedurende de 20e eeuw sterk is 

teruggelopen.242 

 

  

 
240 Anoniem (25-06-1906). 
241 Walz (2011), 10-11. 
242 Jongman (2004), 184-185. 
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Figuur 4.5: Model waarin de transitie van het premoderne- naar het moderne Lage Midden vanuit 

een ecologisch oogpunt wordt samengevat. 
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4.3 Natuurwaarden van Utingeradeel in de periode 1750 tot 1950 

In het hoofdstuk over de landbouw hebben we gezien dat het agrarisch cultuurlandschap van 

Utingeradeel qua landgebruik een tweeledig karakter had, waarbij het binlân voornamelijk als 

weiland fungeerde terwijl het grondgebruik in het bûtlân in het teken van de hooiwinning stond. 

Dit landschap had in wezen dus een duaal karakter. Laaggelegen cultuurlandschappen die met 

name uit wei- en hooiland bestaan, worden in de regel getypeerd door een weids landschappelijk 

beeld. In dit soort landschappen zijn vaak maar weinig bomen te vinden. Ook het Utingeradeelster 

landschap kon nou niet bepaald als ‘boomrijk’ worden aangeduid.243 De bomen die men er 

tegenkwam stonden vaak langs wegen, in dorpen óf rondom de boerderijen (fig. 4.6). Dit betekent 

overigens niet dat het premoderne Utingeradeel qua natuur weinig diversiteit kende. 

        Voor dit deelthema verschaffen de dagboeken van Lieuwe Jans wederom de nodige relevante 

informatie met betrekking tot de eerste helft van de 19e eeuw. Lieuwe Jans leek er namelijk een 

gewoonte van te maken om de natuurwaarden die hij in de omgeving van zijn boerderij waarnam 

te benoemen in zijn dagboeken. In de blauwgrashooilanden die Lieuwe Jans huurde – welke onder 

meer in het Swettegebied lagen – groeiden in ieder geval moark (veenpluis), bint (pijpenstrootje) 

en knopgras (varkensgras).(244)(245)  Op de wei- en hooilanden in het binlân leken voornamelijk 

soorten als witte klaver, paardenbloem en (bovenal) raaigras voor te komen.(246)(247) Welke soorten 

op de hooilanden in het binlân groeiden wordt niet helemaal duidelijk uit Lieuwe Jans zijn 

dagboeknotities. De mechanische bemesting die op deze hooilanden werd toegepast zorgde 

ervoor dat de planten van dit ‘binnenlandsch mesthooi’ een hoger eiwitgehalte hadden dan het 

blauwgrashooi.248 Het hooi dat in het binlân werd gewonnen was dus in principe vrij voedzaam 

veevoer. Uit de dagboeken van Lieuwe Jans blijkt echter dat de kwaliteit van het hooi ook van 

andere factoren afhing. Denk hierbij aan het verloop van het drogingsproces of de precieze 

soortensamenstelling van het hooi. Het kon dus per jaar verschillen of het blauwgrashooi dán wél 

het ‘binnenlandsch mesthooi’ het beste veevoer opleverde.  

        Het gebruik van de dagboeken van Lieuwe Jans als bron levert soms ook verwarring op. Zijn 

plantenkennis schoot bijvoorbeeld nog wel eens tekort, waardoor hij niet alle waargenomen 

plantensoorten nauwkeurig wist te determineren. Zo noemt hij een soort uit het blauwgrashooi 

waar hij de naam niet van kent voor het gemak ‘wintergras’.249 Vermoedelijk gaat het hier om het 

onkruid ‘duist’ dat tot het vossenstaartgeslacht wordt gerekend.250 Daarnaast bezigde hij soms 

ook plantkundige (streek)namen die volledig in onbruik lijken geraakt. Een voorbeeld hiervan is 

flieun/fljeun. Het is dan ook gissen welke blauwgraslandplant Lieuwe Jans met flieun/fljeun 

probeert aan te duiden. In naamkundig opzicht vertoont deze benaming de meeste gelijkenissen 

met fluengers (fioringras), een struisgrassoort die doorgaans ook in blauwgraslanden groeit. Het 

zou hier echter ook om moerasstruisgras (Agrostis canina) kunnen gaan. Dit omdat Lieuwe Jans 

 
243 Persoonlijke communicatie Tjitze Bouma (14-06-2019). 
244 De Jong (1998), 54. 
245 Ibid., 188. 
246 Ibid., 270. 
247 Ibid., 283. 
248 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (17-06-2019). 
249 De Jong (1998), 236. 
250 https://www.ensie.nl/betekenis/duist (geraadpleegd op 26-08-2019). 
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moerasstruisgras nergens noemt, terwijl dit vroeger een veelvoorkomende plant in de blauwgras-

landen van het Lage Midden was.251 

 

 

Figuur 4.6: De bovenste foto is een historische ansichtkaart uit 1911 waarop het westelijke deel van 

Oldeboorn plus het achterliggende platteland zichtbaar is. Dit platteland had doorgaans een open 

karakter waar in de regel alleen langs wegen en rond de boerderijen bomen stonden. De onderste 

foto is een luchtfoto uit de jaren dertig waarop Akkrum plus ommeland is afgebeeld. Op het 

platteland rondom het dorp waren amper bomen aanwezig. Bron: Fotoarchief Tresoar.  

 
251 Persoonlijke communicatie Ultsje Hosper (26-08-2019). 
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In de dagboeken van Lieuwe Jans worden overigens ook nergens typische dotterbloem-

hooilandsoorten vermeld. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat deze simpelweg niet voorkwamen 

in het Swettegebied van de 19e eeuw. In de SynBioSys-database zijn voor de eerste helft van 20e 

eeuw ook geen soorten uit het dotterbloem-verbond opgenomen.252 Toch moeten in ieder geval 

tussen 1939 en 1965 op de bemeste delen van de blauwgraslanden bij Akmarijp dotterbloem-

hooilandsoorten zoals de gewone dotterbloem en waterkruiskruid hebben gegroeid.253  

        De vegetatie in het binlân werd in de eerste helft van de 20e eeuw voornamelijk gekenmerkt 

door soorten als kamgras en Engels raaigras. Uit het jaar 1911 zijn daarnaast een aantal 

vegetatieopnamen van landbouwproefvelden bekend. Op deze proefvelden groeide hoofdzakelijk 

een verarmde vorm van Geknikte vossenstaart (Ranunculo-Alopecuretum inops). Dit was 

overigens een soort die liever niet werd verkregen op weilanden.254 De gewenste meststoffen voor 

een goed weiland waren in 1911 kennelijk nog niet gevonden.  

        Via de dagboeken van Lieuwe Jans kan ook een idee worden gekregen van welke 

vogelsoorten in het premoderne Utingeradeel voorkwamen. In de contreien van zijn boerderij 

spotte Lieuwe Jans regelmatig weidevogelsoorten zoals de kievit, grutto, tureluur, snip en 

kemphaan. Wanneer het ‘winterwater’ wegzakte streken deze weidevogels vaak massaal op de 

Utingeradeelster landerijen neer.255 Naast dierlijke vijanden – zoals de bunzing en de wezel –  

werden de weidevogels in het premoderne Utingeradeel ook bedreigd vanuit een andere hoek. 

Het kwam namelijk wel eens voor dat mensen, met behulp van slagnetten, op deze vogels jaagden. 

In het gemeenteverslag van 1895 staat bijvoorbeeld geschreven dat het aantal kieviten dat jaarlijks 

door mensen werd gevangen ‘talrijk’ was. De gemeente Utingeradeel sprak om die reden de wens 

uit om deze jacht strafbaar te stellen.256    

        Het woord ‘talrijk’ indiceert echter wel dat de kievitstand rond deze periode nog tamelijk 

omvangrijk moet zijn geweest. De weidevogelstand leek overigens van jaar tot jaar flink te 

kunnen fluctueren. In 1843 waren bijvoorbeeld bijzonder weinig kieviten en grutto’s in het 

landschap te vinden, terwijl in 1845 de landerijen naar verluidt juist vol zaten met verschillende 

weidevogelsoorten.(257)(258) Een andere praktijk die de weidevogelstand wellicht op een negatieve 

wijze heeft beïnvloed was het befaamde aisykjen, waarbij men in het broedseizoen de wei- en 

hooilanden introk om de eieren van weidevogels te rapen (fig. 4.7). De negatieve invloed van het 

aisykjen op de weidevogelstand is in de loop der jaren overigens meermaals bestreden. Soms 

wordt zelfs gesteld dat aisykjen een gunstig uitwerking op de weidevogelpopulatie heeft.259 

        Naast weidevogels kwamen in Utingeradeel ook diersoorten voor die – doorgaans – veel 

schade aan de landerijen berokkenden. Muizen- en mollenplagen zijn hier bekende voorbeelden 

van, maar in 1835 maakte Lieuwe Jans bijvoorbeeld ook gewag van het feit dat zeemeeuwen grote 

 
252 SynBioSys 3.3.0 (geraadpleegd op 28-08-2019). 
253 Koole (1980), 7. 
254 Anoniem (31-07-1939). 
255 De Jong (1998), 34. 
256 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1914, inv.nr. 310, 44. 
257 De Jong (1998), 170. 
258 Ibid., 197. 
259 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2015/03/07/teruggang-kievitstand-komt-niet-door-aaisiker (geraadpleegd op 

30-09-2019). 
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schade aan zijn weilanden aanrichtten.260 In de 19e eeuw werd al regelmatig actie ondernomen om 

de schadelijke invloed van bepaalde diersoorten te minimaliseren. Zo werden via de gemeente 

mensen gemachtigd om diersoorten zoals bunzings, wezels en wilde ganzen af te schieten.261 

Daarnaast kwam het ook wel eens voor dat ongedierteplagen via een symbiotische relatie werden 

‘opgeruimd’, bijvoorbeeld wanneer vogels vraatzuchtige insecten uit de bodem pikten en 

opaten.262 Toch was het in het premoderne Utingeradeel erg lastig om toestanden zoals 

ongedierteplagen te voorkomen dán wél te verhelpen, omdat deze vaak werden veroorzaakt door 

externe factoren. Denk hierbij aan aanhoudende droogte of juist extreme nattigheid.   

 

 

Figuur 4.7: Tekening uit 1939 waarop in de verte een Friese eierzoeker met polsstok door het land 

trekt. Hij struint het agrarisch cultuurlandschap rond Akkrum af op zoek naar kievitseieren. Bron: 

Anoniem (09-04-1939). 

 

Een aspect van de natuur dat nog niet aan bod is gekomen, zijn de ecologische waarden langs én 

in het water. Zoals we in hoofdstuk twee hebben gezien was het agrarisch cultuurlandschap van 

Utingeradeel doortrokken met slootjes. Daarnaast bestond de gemeente voor een groot deel uit 

boezemwater. Langs vaarten, sloten en meren stonden vermoedelijk vaak rietkragen waarin 

planten zoals lisdodde (Typha) en zwanenbloem (Butomus umbellatus) groeiden.263 In deze 

rietkragen huisden soms ook ongewone bezoekers. Zo werd in 1913 de roerdomp voor het eerst 

binnen de gemeente gespot. In het desbetreffende jaar hield deze reigerachtige zich op tussen de 

rietkragen van de Terkaplesterpoelen.264  

        In het water zelf groeide onder andere witte waterlelie (Nymphaea alba) én kwamen 

vissoorten zoals snoek, blei en baars voor.(265)(266) Snoeken schoten bij voorkeur hun kuit in sloten 

waar amper óf geen stroming stond. Dit soort sloten lagen voornamelijk tussen de landerijen in. 

Door de oprichting van de boezemwaterschappen in de eerste helft van de 20e eeuw werden deze 

 
260 De Jong (1998), 90. 
261 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3015, Gemeenteverslag 1860, inv.nr. 306. 
262 De Jong (1998), 248. 
263 Botke (1924), 82-83. 
264 Anoniem (18-06-1913). 
265 SynBioSys 3.3.0 (geraadpleegd op 01-09-2019). 
266 De Jong (1998), 143. 
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sloten in veel gevallen afgedamd, waardoor de snoek – welke toentertijd een behoorlijke 

verkoopwaarde had – dit water minder goed kon bereiken. Het gevolg was dat de snoekstand in 

Utingeradeel sterk terugliep. De gemeente reageerde hierop door in 1934 duizenden jonge 

snoeken uit te zetten.267   

        De waterplanten die in de sloten groeiden werden dikwijls verwijderd. Dit gebeurde met 

behulp van een hekkelstok (fig. 4.8). Men deed dit in de eerste plaats om de waterdoorstroom te 

bevorderen. Daarnaast konden in sloten die niet werden gehekkeld schadelijke waterplanten zoals 

de waterscheerling (Cicuta virosa) gaan woekeren. Als bepaalde sappen van de waterscheerling 

in het slootwater terechtkwamen, dan was dit water in principe ondrinkbaar voor het vee.268 

Daarom besloten boeren soms uit eigen beweging de sloten te hekkelen. Lieuwe Jans leek echter 

gebonden te zijn aan bepaalde pachtafspraken omtrent het schoonhouden van de sloten rond de 

door hem gehuurde landerijen.269 Uit zijn notities wordt overigens niet duidelijk of hij alle sloten 

diende te hekkelen. Uiteindelijk is door het waterschap wettelijk vastgesteld dat iedere 

boerensloot die belangrijk is voor de afwatering binnen een polder (schouwsloot) elk jaar 

verplicht moet worden gehekkeld.270  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.8: Historische foto 

gemaakt rond 1935. Op de 

foto is te zien dat een 

boerenknecht een sloot aan 

het hekkelen is. Bron: Foto-

archief Tresoar. 

 

 

 

  

 
267 HCL, Gemeentearchief Utingeradeel 3016, Gemeenteverslag 1934, inv.nr. 102, 24. 
268 Anoniem (30-08-1853). 
269 De Jong (1998), 239. 
270 Persoonlijke communicatie Tjitze Bouma (14-06-2019). 
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Tot slot: het model dat in paragraaf 4.2 voor het Lage Midden is voorgesteld lijkt ook zeker 

toepasbaar op het studiegebied te zijn. De inpoldering van grote stukken bûtlân in de eerste helft 

van de 20e eeuw had een stevige decimering van het blauwgrasareaal tot gevolg. Voormalige 

stukken bûtlân lagen nu binnen winterpolders, waardoor de waterhuishouding ineens een heel 

ander karakter kreeg. Hiermee verdween een belangrijke groeivoorwaarde van de hooiland-

vegetaties in het bûtlân, omdat het boezemwater de ingepolderde landerijen niet meer vrijelijk 

van slib kon voorzien. Veel van deze hooilanden werden dan ook omgezet in boerengrasland. De 

meest ingrijpende inpolderingscampagne vond uiteindelijk aan het begin van de jaren vijftig 

plaats toen het Swettegebied op de schop ging. Dit voormalige blauwgrasgebied werd 

heringericht met verharde wegen én boerderijen. De oorspronkelijke hooilanden werden in 

weiland omgezet. Deze werden eerst gefreesd én vervolgens bemest en ingezaaid met een 

zadenmengsel dat voornamelijk uit Engels raaigras bestond.271 Het tweeledige landschap van het 

premoderne Utingeradeel – met blauwgraslanden in het bûtlân en weilanden in het binlân – had 

rond 1950 een heel ander karakter gekregen. Uitgestrekte raaigrasweilanden bepaalden vanaf dat 

moment in belangrijke mate het landschapsbeeld. De bovenbeschreven ontwikkelingen 

resulteerden uiteindelijk in een eentoniger agrarisch landschap met een teruggelopen bio-

diversiteit. 

 

4.4 Conclusie 

Het agrarisch cultuurlandschap van het premoderne Utingeradeel had in ecologisch opzicht een 

duaal karakter. Net als bij het verhaal over de landbouw kon grofweg een scheidslijn worden 

getrokken tussen het binlân enerzijds, en het bûtlân anderzijds. In het bûtlân lagen van oudsher 

voornamelijk blauwgrashooilanden met typerende plantensoorten zoals pijpenstrootje en blauwe 

zegge. Deze extensief benutte hooilanden vormden een betrekkelijk veilig heenkomen voor hazen 

en verschillende weidevogelsoorten. Vanaf ongeveer 1900 brak een ecologische transitieperiode 

aan (fig. 4.9). Als gevolg van de voortschrijdende inpoldering van het bûtlân en de toenemende 

mechanisering en intensivering van de landbouw, werd het cultuurlandschap een minder 

geschikte habitat voor onder meer de weidevogel. Dit proces culmineerde aan het begin van de 

jaren vijftig in de herinrichting van het Swettegebied, waarbij een van oudsher belangrijk 

blauwgrasgebied werd omgetoverd in een uitgestrekte raaigrasweide. Rond 1950 was het 

landschappelijk beeld in Utingeradeel dan ook een stuk minder divers dan voorheen. En met het 

(goeddeels) verdwijnen van het blauwgrasland verloor het cultuurlandschap van Utingeradeel ook 

nog een belangrijke ‘cultuurhistorische natuurwaarde’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
271 Anoniem (1954), 306-308. 



96. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.9: Visualisatie waarin de ecologische transitieperiode van het agrarisch 

cultuurlandschap van Utingeradeel stapsgewijs wordt weergegeven. Door de inpoldering 

van bûtlân en een intensiever agrarisch grondgebruik is de biodiversiteit gedurende deze 

periode sterk afgenomen. 
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5.1 Beantwoording hoofdvraag 

In dit scriptieonderzoek is het agrarisch cultuurlandschap van het Lage Midden in de periode 

1750-1950 onderzocht in de vorm van een detailstudie van de voormalige gemeente én grietenij 

Utingeradeel. Tussen Utingeradeel en andere delen van het Lage Midden zullen ongetwijfeld 

verschillen hebben bestaan. Toch kan met enige zekerheid worden gesteld dat het studiegebied in 

hoofdlijnen een betrouwbare representatie vormt voor de belangrijkste historisch-ecologische 

ontwikkelingen in het Lage Midden. Door het studiegebied stapsgewijs te ontleden is voor het 

premoderne Utingeradeel een beeld van de verschillende deelaspecten – landschap, landbouw en 

natuur – geschetst. In het vorige hoofdstuk is al meermaals gealludeerd op de vervlechting van 

deze drie deelaspecten. Nu is het echter zaak om dit onderlinge verband te concretiseren, zodat 

uiteindelijk antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvraag:  

 

⁕ Welke functionele en ruimtelijke relaties bestonden er in het premoderne Lage Midden tussen 

de uitoefening van de landbouw, het agrarisch cultuurlandschap en de daarin aanwezige 

natuurwaarden? En welke relevantie heeft de kennis van deze relaties voor de ontwikkeling van 

een meer natuur- en landschapsvriendelijke landbouw in deze regio? 

 

Het premoderne cultuurlandschap van Utingeradeel kon grofweg worden opgedeeld in het binlân 

en het bûtlan (fig. 5.1). Tussen deze twee delen van het cultuurlandschap bestonden duidelijke 

verschillen op landschapshistorisch-, landbouwkundig- en ecologisch vlak (tab. 5.1). Het binlân 

vormde het deel van het cultuurlandschap dat binnen winterpolders was gesitueerd en derhalve 

jaarrond kon worden bemalen. De ondergrond bestond hier hoofdzakelijk uit klei- en klei-op-

veengronden. Deze gronden werden vooral als weiland geëxploiteerd, waarbij de finne doorgaans 

de meest intensieve beweiding kende. De vegetatie op deze weilanden bestond voor een 

belangrijk deel uit weidesoorten zoals kam- en raaigras. Voor de bemesting van de landerijen in 

het binlân werd aanvankelijk stalmest, gier en slootbagger gebruikt, maar vanaf de eerste helft 

van de 20e eeuw kwam daar ook kunstmest bij. Sommige stukken van het binlân hadden overigens 

een hooilandfunctie. Deze landerijen lagen vaak betrekkelijk dicht tegen de grens met het bûtlân 

aan. Van dit land werd het zogenoemde ‘binnenlandsch mesthooi’ gehaald, een hooisoort die 

doorgaans een vrij hoge voedingswaarde had.   

        Het bûtlân bestond uit boezemland en zomerpolders, wat impliceerde dat in dit deel van het 

cultuurlandschap slechts beperkte bemalingsmogelijkheden golden. In de wintermaanden stonden 

de landerijen in het bûtlân dikwijls plas-dras of onder water. Tijdens de zomermaanden droogden 

deze oppervlakkig uit, waardoor het bûtlan in principe begaanbaar werd voor mens en vee. De 

ondergrond bestond hier hoofdzakelijk uit pure veenbodems. Het bûtlân lag in de regel vrij ver 

van de boerderij af. In agrarisch opzicht fungeerde dit deel van het cultuurlandschap primair als 

hooiwinningsgebied. Deze agrarische bestemming had als gevolg dat het bûtlân op een tamelijk 

extensieve manier werd benut, omdat de hooilanden vaak maar één à twee keer per jaar werden 

gemaaid. Vanwege dit extensieve gebruik vormde het bûtlân een geschikt toevluchtsoord voor 

weidevogels en hazen. Bij aanhoudende droogte kozen de boeren er soms overigens ook voor om 

hun vee in het bûtlân te weiden. 
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Figuur 5.1: Overzichtskaart van het premoderne cultuurlandschap van Utingeradeel waarin 

afbeeldingen van ecologische- en cultuurhistorische waarden zijn gekoppeld aan een specifieke 

locatie in het cultuurlandschap. De grenzen tussen het binlân en bûtlân representeren de situatie 

rond 1880. 
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Tabel 5.1: Matrix waarin de belangrijkste landschappelijke, landbouwkundige en ecologische 

verschillen tussen het binlân en bûtlân zijn opgesomd.  
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De meest kenmerkende natuurwaarden van het bûtlân waren de hooilandvegetaties zelf. Deze 

waren voor hun voeding grotendeels afhankelijk van de mineralen die via het grond- en 

boezemwater werden aangevoerd. Een karakteristieke hooilandsoort van het Lage Midden was 

het nutriëntarme blauwgrasland. Dit type hooiland had in theorie de beste groeimogelijkheden 

binnen het relatief voedselarme milieu van de zomerpolders. Vermoedelijk kwamen op een paar 

locaties in het premoderne Utingeradeel ook dotterbloemhooilanden voor, maar er is weinig 

bewijs voorhanden om dit vermoeden mee te staven. In het Lage Midden gold het boezemland 

als de meest geschikte groeilocatie voor de relatief nutriëntenrijke dotterbloemhooilanden. Dit 

omdat de landerijen in het boezemland gemiddeld genomen meer meststoffen (oftewel nutriënten) 

ontvingen dan de landerijen in de zomerpolders.  

        Omstreeks 1900 brak een historisch-ecologische transitieperiode aan. Deze was in 

belangrijke mate het gevolg van toegenomen inpolderingsmogelijkheden én een intensiever 

agrarische grondgebruik. In een tijdsbestek van circa vijftig jaar werd het landschappelijke 

fundament van het moderne Lage Midden gelegd. Met name in deze periode komt de sterke 

vervlechting van landschap, landbouw én natuur duidelijk naar voren (fig. 5.2). De ecologische 

veranderingen tijdens deze transitieperiode waren namelijk in belangrijke mate het resultaat van 

cultuurhistorische- (de inpoldering van bûtlân) én agrarische ontwikkelingen (o.a. een hogere 

bemestingsintensiteit). Tussen de deelaspecten ‘landschap’ en ‘landbouw’ leek daarnaast een 

wederkerige relatie te bestaan. Enerzijds hadden waterschappen als doel om de natte 

omstandigheden in het bûtlân te beteugelen door middel van inpoldering. Dit leverde een betere 

waterbeheersing op en had als bijkomend effect dat de nieuw ingepolderde landerijen op een 

intensievere wijze konden worden geëxploiteerd, bijvoorbeeld door voormalig hooiland als 

weiland te gaan gebruiken. Overigens zijn veel boezemwaterschappen opgericht vanuit de wens 

van de boeren om het agrarisch landschap intensiever te benutten.272 In dat opzicht heeft de 

landbouw dus een sturende werking op het deelaspect ‘landschap’ uitgeoefend.  

        Rond 1920 waren de meeste particuliere polders in (grotere) boezemwaterschappen 

opgegaan. Daarmee kwamen veel voormalige zomerpolders én boezemlanderijen binnen de 

winterpolders van de pas opgerichte waterschappen te liggen. Deze ingepolderde landerijen 

kregen in de meeste gevallen een weilandfunctie toebedeeld. Dit alles had een rappe inkrimping 

van het blauwgrasareaal tot gevolg. Het duale landschappelijke karakter van het premoderne Lage 

Midden – met weilanden in het binlân en hooilanden in het bûtlân – werd op deze wijze verder 

genivelleerd. In Utingeradeel culmineerde de historisch-ecologische transitieperiode in de 

herinrichting van het Swettegebied aan het begin van de jaren vijftig. Dit voormalige 

blauwgrasgebied moest toen plaatsmaken voor een uitgestrekte raaigrasweide. Rond de 

Terkaplesterpoelen lagen op dat moment nog een aantal zomerpolders en boezemlanden, maar de 

modernisering van het cultuurlandschap van Utingeradeel (dan wel het Lage Midden) zat 

inmiddels in een ver gevorderd stadium. Tel bij dit alles de introductie van de diepontwatering in 

de jaren zeventig op, en het recept voor de huidige veenweideproblematiek was toen in principe 

al compleet.  

      

 

 
272 https://www.waterschapserfgoed.nl/geschiedenis-friese-waterschappen/ (geraadpleegd op 03-10-2019). 
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Figuur 5.2: In dit model zijn de belangrijkste ontwikkelingen uit de historisch-ecologische 

transitieperiode van het cultuurlandschap van Utingeradeel opgesomd. Het zwaartepunt van deze 

transitie lag in de eerste helft van de 20e eeuw. In deze periode hebben verschillende cultuur-

historische- en agrarische ontwikkelingen ingrijpende ecologische veranderingen tot gevolg gehad. 
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Dit onderzoek heeft een referentiebeeld van het premoderne cultuurlandschap van Utingeradeel 

– dan wel het Lage Midden – opgeleverd. Bovendien zijn de belangrijkste verschillen tussen het 

premoderne- en moderne cultuurlandschap in kaart gebracht. Er bestaan een paar wezenlijke 

tegenstellingen tussen beide landschappen. Het premoderne Lage Midden bestond bijvoorbeeld 

voor een groot deel uit bûtlân, terwijl vandaag de dag nog amper iets van dit buitendijkse land 

over is gebleven. Daarnaast werd het cultuurlandschap van het Lage Midden in de premoderne 

situatie betrekkelijk extensief benut, vooral de hooilanden in het bûtlân. In de afgelopen halve 

eeuw heeft het agrarisch grondgebruik echter een veel intensiever karakter gekregen. Deze 

intensivering vormt een belangrijke reden voor de teruggelopen biodiversiteit in de regio. Zo 

herbergde het premoderne Lage Midden nog een tamelijk grote soortenrijkdom, terwijl de 

landschappelijke modernisering er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat van deze biodiversiteit 

weinig is overgebleven. Dit komt onder andere tot uiting in een tanende weidevogelstand en het 

goeddeels verdwijnen van de buitendijkse hooilandvegetaties. Het referentiebeeld dat uit dit 

onderzoek is verkregen zou – in potentie – dus kunnen dienen als inspiratie om dergelijke 

natuurwaarden te herstellen. 

 

5.2 Ruimte voor cultuurhistorie binnen de natuurinclusieve transitie van het Friese 

veenweidegebied? 

De eerste werkzaamheden met betrekking tot de transitie van het Friese veenweidegebied zijn 

reeds begonnen of al afgerond. Zo is kortgeleden de herinrichting van het deelgebied Swette - De 

Burd (waar het noordelijke deel van het Swettegebied onderdeel van uitmaakt) gecompleteerd. 

Bij de herinrichting van dit gebied is gepoogd om landbouw, natuur en recreatie in balans te 

brengen. De betrokken partijen – waaronder Wetterskip Fryslan en It Fryske Gea – hopen dat het 

gebied in de komende jaren steeds meer weidevogels en andere natuurwaarden zal aantrekken. 

Een deel van dit gebied kan bij hoge waterstanden fungeren als opslagbekken voor overtollig 

boezemwater.273 Met deze ingreep wordt aan de Friese boezem dus meer ruimte gegeven.  

        Een groot deel van het Lage Midden dient echter nog op enigerlei wijze ‘natuurinclusief’ te 

worden gemaakt. Voor dit doel zijn enkele toekomstvisies geschreven. Bij het uitdokteren van 

deze visies heeft landschapsarchitect Peter de Ruyter een belangrijke rol gespeeld. In zijn 

toekomstvisie ‘Stean foar it Fean’ roept De Ruyter op om bij de herinrichting van het Friese 

veenweidegebied niet alleen te letten op het herstel van natuurwaarden. Bij de planvorming moet 

volgens hem ook rekening worden gehouden met de cultuurhistorische landschapspatronen die 

vandaag de dag nog zichtbaar zijn in het Friese veenweidegebied.274 Daarnaast heeft De Ruyter 

(samen met een onderzoeksteam) in het kader van ‘Places of Hope’ een aanpak voorgesteld 

waarin het type grondgebruik wordt gekoppeld aan specifieke landschappelijke kenmerken van 

de verschillende deelregio’s van het Lage Midden.275 Zo wordt voor de pure veengronden een 

hooilandfunctie voorgesteld, terwijl de klei-op-veengronden een weilandfunctie krijgen toe-

bedeeld.  

 
273 Dilling (2019), 22-23. 
274 https://www.itfryskegea.nl/stean-foar-it-fean/ (geraadpleegd op 03-10-2019). 
275 De Ruyter & Plambeck (2018), 22-23. 
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        Toch stuurt De Ruyter met zijn ‘ruilverkaveling 2.0’ aan op een nieuw landschapstype voor 

het Lage Midden. Er wordt bijvoorbeeld gepleit voor het introduceren van natte teelten zoals 

lisdodde, een teelt die in het premoderne Lage Midden óf niet bestond óf geen rol van betekenis 

speelde.276 Daarnaast is De Ruyter met het idee gekomen om op de plekken van het Lage Midden 

waar grote hoogteverschillen bestaan – bijvoorbeeld tussen laaggelegen landbouwpolders en 

betrekkelijk hooggelegen natuurgebieden met hoogveenvegetaties (De Deelen) – zogeheten 

‘retentielinten’ van 50 à 100 meter breed aan te leggen.(277)(278) Dit zijn hoogwaterzones die in de 

eerste plaats doorzijging van hoog- naar laaggelegen gebieden moeten tegengaan. Daarnaast 

zouden deze ook nog een ecologische- en recreatieve functie kunnen vervullen. De aanleg van 

retentielinten behelst feitelijk een nieuw ‘landschapsarchitectonisch middel’ voor het tackelen 

van dit veenweideprobleem.   

        Uit dit onderzoek is gebleken dat het agrarisch cultuurlandschap van het Lage Midden in de 

afgelopen eeuw danig is veranderd. Dit heeft ertoe geleid dat er betrekkelijk weinig 

cultuurhistorische waarden in het landschap bewaard zijn gebleven. Als bij de invulling van de 

transitie van het Friese veenweidegebied voor de pijler ‘cultuurhistorie’ alleen plaats wordt 

ingeruimd door louter bestaande cultuurhistorische waarden in de planvorming te betrekken, dan 

dreigt de cultuurhistorische component van het gebied een ondergeschoven kind in deze transitie 

te worden. Om dit te verijdelen kan bijvoorbeeld worden gezocht naar een manier om verdwenen 

cultuurhistorische kenmerken van het premoderne Lage Midden op enigerlei wijze in het 

landschap te incorporeren, zodat deze tot op een zekere hoogte kunnen worden ‘hersteld’. 

Uiteraard is het belangrijk om voor de herinrichting van het Friese veenweidegebied 

oplossingsrichtingen te kiezen die ook daadwerkelijk een oplossing voor de huidige veenweide-

problematiek bieden. Indien de lisdoddeteelt op ecologisch- en agrarisch vlak bijvoorbeeld veel 

betere resultaten oplevert dan historische landbouwvormen zoals de hooiwinning in het bûtlân, 

dan zou het gerechtvaardigd zijn om te kiezen voor deze nieuwe teelt. Zolang dit verschil niet 

evident is zou het echter aanbevelenswaardig zijn om bij de invulling van de transitie meer 

rekening te houden met het historisch gegroeide cultuurlandschap en de daaraan verbonden 

cultuurhistorische waarden. Op deze wijze wordt niet alleen aangestuurd op een natuurinclusieve- 

máár ook op een ‘cultuurhistorie-inclusieve transitie’ van het Lage Midden.      

 

5.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek, planvorming en beheer 

Om een genuanceerder- en gedetailleerder beeld van het agrarisch cultuurlandschap van het 

premoderne Lage Midden te krijgen, zouden voor toekomstig onderzoek andere delen van deze 

landschappelijke regio aan een soortgelijke studie kunnen worden onderworpen. Voor de selectie 

van een studiegebied met een vergelijkbare landschapsgeschiedenis zijn grietenijen zoals 

Rauwerderhem en Idaarderadeel geschikt. Overigens is het wellicht interessanter om een gebied 

binnen de deelregio de Veenpolders te onderzoeken. Het historisch cultuurlandschap van deze 

deelregio leek in bepaalde opzichten namelijk wezenlijk te verschillen met dat van Utingeradeel. 

 
276 Persoonlijke communicatie Mans Schepers (10-10-2019). 
277 De Ruyter (2016), 65. 
278 Fraanje (15-06-2019). 
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        De herintroductie van een aantal kenmerken van het premoderne cultuurlandschap zou in het 

kader van de natuurinclusieve transitie van de landbouw in het Lage Midden – in theorie – niet 

misstaan. De meest vergaande ingreep behelst een vergroting van het areaal aan bûtlân door 

stukken winterpolder in de nabijheid van de Friese boezem op te geven. Dit buitendijkse land kan 

vervolgens – net als vroeger – op een extensieve wijze worden benut in de vorm van 

hooilandexploitatie. Met deze maatregel zou weer worden toegewerkt naar een gezoneerd 

agrarisch landschap met, inherent daaraan, een vrij grote biodiversiteit. Binnen dit nieuw 

verkregen bûtlân kan overigens ook nog een verdere gradatie worden aangebracht, bijvoorbeeld 

door tegen de winterpolderdijken een gordel met zomerpolders aan te leggen én de landerijen 

vlakbij het boezemwater onbedijkt te laten (boezemland). Door de bemalingsmogelijkheden in de 

zomerpolders zou in dit deel van het bûtlân naar een nutriëntenarm milieu kunnen worden 

gestreefd, zodat in deze polders wellicht weer blauwgrasvegetaties tot wasdom komen. Idealiter 

krijgen de landerijen in dit nieuw gecreëerde bûtlân een groot deel van hun voedingsstoffen via 

het boezemwater aangereikt. Bovendien dient op alle hooilanden een hoge grondwaterstand te 

worden gehanteerd (plas-dras in de winter, oppervlakkige uitdroging in de zomer). Vanwege deze 

hoge grondwaterstand is het verstandig om bij de locatiekeuze van nieuw aan te leggen bûtlân 

pure veengronden te kiezen. Zo kan ook gelijk de veenoxidatie in deze bodems worden geremd. 

        Naar alle waarschijnlijk is het lastig om de bovenstaande ideeën in praktijk te brengen. 

Allereerst wordt boeren gevraagd om stukken weiland op te geven ten behoeve van buitendijks 

hooiland. Weinig agrariërs zullen gelijk warm lopen voor een dergelijke verandering. Dit omdat 

de hooiwinning een extensieve agrarische exploitatievorm betreft, terwijl het hooien zelf juist een 

zeer arbeidsintensieve praktijk behelst. Met deze verandering in de agrarische bedrijfsvoering 

lopen boeren derhalve (veel) geld mis. Hier moet iets tegenover worden gezet. In het ideale 

scenario slaan boeren, regionale overheden en terreinbeherende organisaties – zoals It Fryske Gea 

– de handen ineen. In dit plan werken de boeren op subsidiebasis. Zij dragen de 

verantwoordelijkheid voor de maai- en hooiwerkzaamheden op de hooilanden. De betrokken 

terreinbeherende organisatie neemt de ecologische monitoring van deze landerijen voor zijn 

rekening. Het bovengenoemde concept zou voor de boeren uiteindelijk aantrekkelijker kunnen 

worden gemaakt door de zomerpolders als weide (in plaats van hooiland) te benutten, maar dit 

gaat dan waarschijnlijk wel ten koste van de ecologische voordelen van het plan.  

        Voor de korte termijn is de bovengenoemde constructie wellicht te hoog gegrepen. Daarnaast 

is het belangrijk om eerst na te gaan welke ingrepen voordelig dán wél praktisch uitvoerbaar zijn. 

In dit verband zou een pilotproject met proefhooilanden wellicht zinvol wezen.279 Hiervoor dienen 

eerst enkele stukken winterpolder te worden opgekocht door bijvoorbeeld het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vervolgens moet dit opgekochte land in bûtlân worden 

omgezet alvorens de proefperiode van start kan gaan. Bij de pilot zijn idealiter terreinbeherende 

organisaties, wetenschappers en onderwijsinstellingen betrokken. Ecologen, landbouw-

deskundigen en studenten zouden bijvoorbeeld gezamenlijk op zoek kunnen gaan naar een 

optimaal milieu voor buitendijkse hooilandvegetaties zoals blauwgrasland. De hooiwinning op 

deze proeflanden kan vervolgens eveneens een wetenschappelijk doel dienen. Denk hierbij aan 

experimenteel onderzoek naar primitieve maaimethoden. De proefhooilanden zouden daarnaast 

 
279 Persoonlijke communicatie Jeroen Wiersma (09-10-2019). 
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een recreatieve functie kunnen krijgen door bijvoorbeeld open dagen te organiseren waarbij het 

publiek de kans wordt geboden om als een hannekemaaier te maaien en hooien. Met een dergelijk 

initiatief zou het premoderne cultuurlandschap van het Lage Midden op een ludieke wijze tot 

leven kunnen worden gebracht. 
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Samenvatting 

 

De biodiversiteit op het platteland is in de afgelopen decennia sterk teruggelopen. Om het tij te 

keren wil de Nederlandse overheid boeren op een natuurinclusieve bedrijfsvoering laten over-

schakelen. Voor deze ‘natuurinclusieve transitie’ dienen goed doordachte- én gebiedsspecifieke 

plannen op tafel te komen. In dit onderzoek staat het Lage Midden van Friesland centraal. Deze 

landschappelijke regio correleert in geografisch opzicht grotendeels met het Friese veenweide-

gebied. Naast een teruglopende biodiversiteit kampt het Lage Midden ook met typische 

veenweideproblemen zoals veenoxidatie en bodemdaling.  

        De natuurinclusieve transitie van het Lage Midden vormt echter niet het hoofdonderwerp 

binnen dit scriptieonderzoek. Het primaire doel is om inzicht te krijgen in de historisch-ecologisch 

dynamiek die ten grondslag lag aan het premoderne cultuurlandschap van het Lage Midden. De 

historisch-ecologische onderzoeksmethode vormt hierbij het theoretisch kader. Deze methode is 

praktisch toepasbaar gemaakt door het agrarisch cultuurlandschap in drie onderzoeks-

componenten op te delen: 1. Landschap, 2. Landbouw en 3. Natuur. Het onderlinge verband 

tussen deze componenten wordt uiteindelijk in een synthesehoofdstuk geduid. Idealiter komt uit 

dit onderzoek een referentiebeeld voort dat als inspiratie voor de natuurinclusieve transitie van 

het Friese veenweidegebied kan fungeren. Het bovenstaande heeft tot de volgende hoofdvraag 

geleid: 

 

⁕ Welke functionele en ruimtelijke relaties bestonden er in het premoderne Lage Midden tussen 

de uitoefening van de landbouw, het agrarisch cultuurlandschap en de daarin aanwezige 

natuurwaarden? En welke relevantie heeft de kennis van deze relaties voor de ontwikkeling van 

een meer natuur- en landschapsvriendelijke landbouw in deze regio? 

 

Om het onderzoek niet te omvangrijk te maken is ervoor gekozen om het studiegebied te beperken 

tot de voormalige gemeente en grietenij Utingeradeel. De belangrijkste plaatsen binnen deze 

gemeente waren Akkrum, Terhorne, Akmarijp en Oldeboorn. Als historische afbakening wordt 

in principe vastgehouden aan de periode 1750-1950, maar voor het deelthema ‘landschap’ is ook 

naar oudere perioden gekeken. 

        Aan de totstandkoming van het landschap van het Lage Midden (én daarmee ook het 

landschap van Utingeradeel) is een tamelijk lange ontwikkelingsgeschiedenis vooraf gegaan. 

Ongeveer 170.000 jaar geleden vond in de Saale-ijstijd de eerste aanzet tot de vorming van deze 

landschappelijke regio plaats. Het Lage Midden is geleidelijk aan ingeklemd komen te liggen 

tussen hoger gelegen gebieden. Rond 1000 v. Chr. was dit proces goeddeels gecompleteerd, maar 

door vernatting en een slechte afwatering lag het Lage Midden toen nog verstopt onder 

metershoge veenmosveenkoepels. Ook het studiegebied was op gegeven moment bijna volledig 

bedekt met veen. Onder invloed van de zee is uiteindelijk langs de rivier de Boorne een 

begaanbaar kleidek gevormd, waar vermoedelijk rond het begin van de christelijke jaartelling de 

eerste (terp)bewoners neerstreken. Het grootste deel van het gebied bestond toen overigens nog 

uit onontgonnen veenkussens.  



109. 
 

        In de 10e eeuw n. Chr. vingen waarschijnlijk de eerste agrarische veenontginningen binnen 

het studiegebied aan. Vanaf de kleigronden bij Akkrum werd het veen in het zuidwestelijke deel 

van Utingeradeel stapsgewijs en systematisch in cultuur gebracht. Bij de veenontginningen van 

het Swettegebied ten noorden van Oldeboorn waren verschillende bewoningskernen betrokken, 

wat een botsende verkaveling tot gevolg had. Met deze middeleeuwse veenontginningen werd in 

feite het fundament van het cultuurlandschap van Utingeradeel gelegd. Dit premoderne landschap 

had een gezoneerde indeling met direct langs de Boorne dikke kleigronden met een blokvormige 

verkaveling, daaromheen een klei-op-veenzone met zowel blokvormige- als strookvormige 

kavels én een buitenste schil bestaande uit pure veengronden met aanvankelijk alleen stroken-

verkaveling, maar later ook miedenverkaveling.   

        Tijdens de veenontginningswerkzaamheden werd een hoge dichtheid aan sloten gegraven, 

waardoor een snelle ontwatering van het veen optrad. De voormalige veenkussens zakten in rap 

tempo in en veranderden uiteindelijk in gecompacteerde veenbodems. Dit had een sterke 

vernatting van het landschap tot gevolg. Tot ver in de 20e eeuw stonden grote delen van het 

agrarisch cultuurlandschap ’s winters in de regel onder water. Vooral het bûtlân was nat en 

onbegaanbaar. Dit deel van het cultuurlandschap bestond van oudsher hoofdzakelijk uit 

boezemland dat kadeloos aan het boezemwater grensde. In de 19e eeuw werd geleidelijk aan 

steeds meer van dit onbedijkte land in zomerpolders omgezet. Dergelijke polders werden in 

principe alleen tijdens de zomermaanden bemalen en stonden ’s winters net als het boezemland 

vaak plas-dras of onder water. De zomerpolders werden – anders dan tegenwoordig – vroeger ook 

tot het bûtlân gerekend. In de loop van de 20e eeuw nam de bemalingscapaciteit toe en derhalve 

werd het mogelijk om steeds meer bûtlân in winterpolders om te zetten. De winterpolders 

vormden het zogeheten binlân en konden jaarrond worden bemalen. Logischerwijs concentreerde 

de bewoning zich ook in dit binlân. 

        De landbouw in Utingeradeel stond van oudsher in het teken van de veehouderij. Het binlân 

bestond in hoofdzaak uit weiland, terwijl het bûtlân voornamelijk een hooiwinningsfunctie had. 

Tot en met de 19e eeuw werd vooral het bûtlân op een tamelijk extensieve wijze benut. Dit deel 

van het cultuurlandschap vormde een geschikte habitat voor natuurwaarden zoals blauwgras-

vegetaties en verschillende weidevogelsoorten. De voortgaande inpoldering van het bûtlân én een 

intensivering van de agrarische bedrijfsvoering leidden in de eerste helft van de 20e eeuw tot grote 

landschappelijke veranderingen. Zo moesten de hooilanden in het bûtlân plaats maken voor 

ingepolderd boerengrasland. Het premoderne cultuurlandschap van Utingeradeel raakte zijn duale 

karakter kwijt en groeide in essentie uit tot een vrij eentonig weidelandschap. Deze modernisering 

van het cultuurlandschap heeft uiteindelijk geleid tot een afname van de biodiversiteit.  

        Voor de invulling van de natuurinclusieve transitie van het Friese veenweidegebied zijn 

reeds enkele oplossingsrichtingen geopperd. Het verkrijgen van een duurzaam landschap en het 

stoppen van de veenoxidatie door een hoger grondwaterpeil te hanteren zijn vooralsnog de 

belangrijkste motivaties bij de invulling van deze transitie. Met de cultuurhistorie van het Lage 

Midden wordt bij de planvorming vooralsnog te weinig rekening gehouden. Het is daarom 

aanbevelenswaardig om bij de inrichting van het toekomstige Friese veenweidegebied elementen 

van het premoderne cultuurlandschap te herintroduceren. Het areaal aan bûtlân zou bijvoorbeeld 

kunnen worden uitgebreid. Dit nieuw aangelegde bûtlân zou vervolgens weer een hooiwinnings-
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functie kunnen krijgen. Op deze manier kan het gezoneerde karakter van het premoderne 

cultuurlandschap gedeeltelijk worden hersteld. Bovendien heeft dit naar alle waarschijnlijk ook 

een positieve uitwerking op de biodiversiteit.  
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