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Voorwoord
De Waddenzee is voor mij het fascinerende gebied, waar ik kan genieten en onthaasten,
samen met vriend Erik en onze zeilboot. Het was ook ongeveer twintig jaar het gebied waar
ik me beroepshalve mee bezig hield. Het stond voor mij daarom buiten kijf, dat mijn
masterscriptie Landschapsgeschiedenis over de Waddenzee moest gaan. Maar voor een
onderzoek van een half jaar was dit onderwerp natuurlijk veel te groot. Ik kwam al snel uit op
Noord-Friesland Buitendijks. Een schitterende kwelder waar grote veranderingen
plaatsvinden en ik ontdekte dat het een fascinerende geschiedenis heeft, die nagenoeg
onbekend is.
Tijdens mijn studie Landschapsgeschiedenis kwam ik in aanraking met het begrip
landschapsbiografie. Het landschap is meer dan wat je ziet, het fysieke, je associeert het
onwillekeurig met herinnering en kennis en je gevoel is ook een belangrijke factor. Het
landschap is gemaakt door mensen, die weer werden beïnvloed door de maatschappij
waarin ze leefden. Het landschap is ook beleving, in de natuureducatie houdt ik me daar al
vele jaren mee bezig.
Kortom, ik ging de uitdaging aan om een biografie te schrijven van Noord-Friesland
Buitendijks: het fysieke, sociale en mentale landschap wilde ik onderzoeken. En de beleving
wilde ik er in betrekken door mensen te interviewen. Het onderzoek was een groot avontuur.
Niet alleen het speurwerk in het archief van Tresoar was avontuurlijk, ook het benaderen van
allerlei deskundigen en het thuis interviewen van mensen van allerlei pluimage. Vervolgens
moest daar nog een goed stuk van worden geschreven. Met de inspirerende hulp van mijn
hoogleraar Theo Spek en de ondersteuning van Tialda Haartsen is het gelukt, waarvoor mijn
hartelijke dank.
Ook de mensen die me gastvrij onthaalden voor het interview wil ik heel erg bedanken. Ik
hoop dat het resultaat aan de verwachting voldoet. Ook de mensen die commentaar
leverden op het onderzoeksvoorstel wil ik bedanken, hun verschillende invalshoeken hebben
mij geholpen de focus van het onderzoek te vinden.
Ik hoop dat deze scriptie bijdraagt aan het maken van goede keuzen voor de inrichting van
Noord-Friesland Buitendijks. Daarnaast hoop ik dat de kennis in deze scriptie er toe bijdraagt
dat de band van allerlei mensen met het gebied nog hechter en dieper wordt. Mijn liefde voor
de kwelders van de Waddenzee is er veel groter door geworden.

Samenvatting

Samenvatting
Aanleiding
Noord-Friesland Buitendijks is een kwelder van meer dan 4500 hectare die in de loop van
vele eeuwen door mens en natuur is gevormd. De kwelder is een onderdeel van de
Waddenzee en heel rijk aan vogels. Twee natuurorganisaties beheren bijna het hele gebied
en hebben plannen gemaakt om de ecologische waarde te versterken. Maar bij de bewoners
in de streek is weinig draagvlak voor de maatregelen. De streekbewoners wilden eind vorige
eeuw de kwelder inpolderen, maar de regering besloot dat het internationale natuurbelang
van de Waddenzee belangrijker was. Houdt de wens tot inpolderen verband met het huidige
verzet tegen verkwelderen? Deze vraag was de aanleiding tot dit onderzoek.

Probleemstelling
De oorzaak van het conflict moet worden gezocht in de historie van het kweldergebied. De
rol die mensen speelden in de ontwikkeling van het gebied is hierbij cruciaal. De centrale
probleemstelling van dit onderzoek is daarom:
Hoe hebben het fysieke, sociale en mentale landschap van Noord-Friesland Buitendijks zich
in de loop der eeuwen ontwikkeld en welke verklaringen biedt kennis van deze ontwikkeling
voor de huidige uiteenlopende meningsvorming over het actuele en toekomstige beheer van
dit gebied?

Onderzoeksaanpak
In het eerste deel van dit onderzoek wordt de landschapsbiografie van Noord-Friesland
Buitendijks beschreven. Zowel het fysieke, het sociale als het mentale landschap worden in
vier perioden beschreven, met de sporen die er nu nog te zien zijn. Het tweede deel van het
onderzoek bestaat uit een belevingsonderzoek. De mening van twintig mensen over het
gebied en het huidige beheer staat daarbij centraal. Tenslotte worden de bevindingen van
het belevingsonderzoek in verband gebracht met de landschapsbiografie en worden er
verklaringen gegeven voor de meningsverschillen over het beheer.

Landschapsontwikkeling periode tot 1500
Noord-Friesland Buitendijks is het grootste restant kwelder van Friesland, dat tien eeuwen
geleden nog voor ongeveer de helft van het oppervlak uit kwelder bestond. Op die immens
grote Friese kwelder woonden de mensen in de vroege middeleeuwen al op terpen, weidden
hun vee op de kwelder, legden kleine zomerdijken aan en maakten drinkdobben voor het
vee. Toen de kwelder steeds verder werd ingedijkt hadden de eigenaren van het land
binnendijks volgens oud Fries recht op de aangrenzende aanwas.

Landschapsontwikkeling periode 1500-1800
De veel voorkomende term “gras upt werp” in belastingregisters uit 1511 bewijzen dat meer
dan vierhonderd hectare kwelder in het huidige Noord-Friesland Buitendijks in gebruik was
als grasland, dus voor beweiding of hooiwinning. De kwelder was ingedeeld in percelen,
kegen genoemd, met sloten haaks op de zeedijk van Ferwerderadeel. De meeste eigenaren
waren grootgrondbezitters en verhuurden de kwelder, vaak aan steeds dezelfde families.
De kwelders in de vroegere Middelzee werden ingepolderd, zo ontstond Het Bildt, een
agrarisch zeer rijk gebied. De laatste polders zijn uit 1765 (Noorderleeg en Bildtpollen) en de
gezamenlijke eigenaren van de polders beheerden de kwelder die er voor lag. Ze
verhuurden de inscharing van vee in de kwelder elk jaar opnieuw via een soort publieke
veiling. De tegenstellingen tussen de kwelders van Het Bildt en Ferwerderadeel zijn dus
groot: in Het Bildt twee grote organisaties die de kwelder beheren, later werden het
vennootschappen, en in Ferwerderadeel tientallen kegen in particulier eigendom.

Landschapsontwikkeling periode 1800-1925
In de negentiende eeuw werd landaanwinning steeds belangrijker voor de eigenaren, want
de verhuring van de kwelder was lucratief, maar door inpoldering zou de waarde van de
grond veel hoger worden. Greppels werden jaarlijks uitgediept om met het slib de kwelder te
verhogen en op cruciale plekken werden dammen gelegd om de stroming af te buigen. Die
dammen werden gemaakt van takken en aarde, bedekt met stro of riet, later werden ze ook
van palen met een vulling van stenen gemaakt.
Er waren regelmatig plannen om de kwelder in te polderen, maar ze gingen niet door: de
gebruikte technieken faalden en de financiering kwam niet rond. De eigenaren besloten
daarom zomerpolders aan te leggen, zodat het vee veilig was achter lage dijken en de grond
intensiever kon worden beweid.

Landschapsontwikkeling periode 1925-2010
In de twintigste eeuw werd aan de zeezijde van de hele kwelder een systeem van
rijshoutdammen met greppels aangelegd, eerst met behulp van honderden werklozen en
slikwerkers, later met machines. De kwelder groeide hierdoor met bijna duizend hectare.
De aanleg van een veilige dijk op deltahoogte was aanleiding tot een nieuw plan om een
polder aan te leggen. Maar de inzichten en het beleid veranderden: kwelders zijn zeldzaam
en een essentieel onderdeel van een ecologisch gezonde Waddenzee. Die kwelders
moesten daarom worden beschermd en het areaal moest groter worden. De eigenaren
verloren hierdoor hun perspectief op de waardevermeerdering door inpoldering en bovendien
bracht de exploitatie om landbouweconomische redenen minder op. Bijna alle eigenaren
verkochten hun grond aan de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea.
Meer dan driehonderd hectare zomerpolders is tussen 1989 en 2009 weer blootgesteld aan
het dagelijks getij, door de klepduikers open te zetten of gaten in de zomerdijken te maken.
De kweldervegetatie keerde hier terug en weidevogels maakten plaats voor wadvogels. De
kwelders werden rijker aan verschillende soorten planten en dieren doordat er meer variatie
was in de beweiding.

Actuele beleving van natuurbeheer
Veel omwonenden verzetten zich tegen deze verkweldering van de zomerpolders. Die
tegenstand is gebaseerd op esthetische aspecten, onbegrip voor de noodzaak er van en
frustraties omdat men geen invloed heeft op het beheer. De agrariërs en streekbewoners
hebben haast allemaal voorouders die ook in de streek leefden. Het gebruik van de
buitendijkse grond was eeuwenlang een onderdeel van de landbouw in het kustgebied en de
zomerpolders zijn de meest efficiënte vorm van deze landbouwmethode. Deze sterke
cultuurhistorische band van agrariërs en bewoners verklaart hun voorkeur voor het behoud
van de zomerpolders in Noord-Friesland Buitendijks.
Het doel van het natuurbeheer is in dit landschap een zo groot mogelijke biodiversiteit te
bereiken van planten en dieren die van nature op kwelders thuishoren. Dit kan het beste
worden bereikt door de zomerpolders weer bloot te stellen aan het getij. De
natuurdoelstelling sluit dus niet aan bij de natuurvisie van de streekbewoners, waarmee het
gemis aan draagvlak wordt verklaart.

Eindconclusie
De kennis van de landschapsbiografie van Noord-Friesland Buitendijks biedt dus inderdaad
een verklaring voor de uiteenlopende meningen over het beheer van het gebied. De sterke
band die de streekbewoners en dan met name de agrariërs onder hen hebben met het
buitendijkse gebied is gebaseerd op de cultuur en de historie van de noordelijke kuststreek
van Friesland. Eeuwenlang was de bedrijfsvoering in de landbouw nauw verbonden met de

zomerbeweiding en het winnen van hooi in de kwelders. Bovendien vergrootte men met
zware arbeid het oppervlak van de kwelder, om nieuwe landbouwgrond te maken. De
plannen voor verkweldering staan haaks op deze cultuur en het landschap dat door de
vroegere streekbewoners is gevormd wordt sterk aangetast. De agrariërs en bewoners zien
bovendien de nieuwe plannen als een overval van buitenstaanders en willen inspraak en
meer respect voor hun cultuurhistorie.

Aanbevelingen
Een vergelijkend onderzoek naar de geschiedenis van de exploitatie van Noord-Friesland
Buitendijks en andere kwelders in Niedersaksen, Sleeswijk-Holstein en Denemarken kan aan
het licht brengen in hoeverre hier verschillen zijn in de landbouwmethoden en het gebruik
van dammen, greppels, zomerkaden en drinkdobben. Een internationale inventarisatie van
de historische landaanwinningmethoden kan in het kader van de huidige zeespiegelstijging
interessante gegevens opleveren.

Toepassingsmogelijkheden
Om het draagvlak voor de verkweldering te vergroten en de meningsverschillen te verkleinen
kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd met alle betrokkenen. Hierbij zouden alle
visies op de natuur en mogelijke ontwikkelingen bespreekbaar moeten zijn, waarbij de
cultuurhistorie van het gebied en het landbouwkundig gebruik veel aandacht krijgen.
Betrokkenen kunnen worden uitgenodigd met initiatieven te komen, die een serieuze kans
krijgen om ontwikkeld te worden, ook als ze niet helemaal passen in het natuurbeleid.
It Fryske Gea kan een belangrijk gebaar richting de bevolking maken door enkele
zomerpolders op grond van cultuurhistorische argumenten in stand te houden. De ervaringen
van de streekbewoners kunnen hier worden ingezet voor de toepassing van authentieke
landbouwmethoden en veerassen. Hiermee wordt het publiek in Noord-Friesland Buitendijks
de mogelijkheid geboden om de landbouw van de terpentijd nog in de kwelder en
zomerpolders te beleven. De toeristische waarde van het terpenlandschap langs de Friese
kust zal hiermee versterkt worden. Bovendien wordt met de instandhouding van enkele
zomerpolders en de landbouwmethode van de kwelderbeweiding tegemoet gekomen aan de
internationale doelstelling om de cultuurhistorie in het Waddengebied te beschermen.
Het ligt voor de hand dat de natuurorganisaties veel aandacht kunnen geven aan de
cultuurhistorie van het gebied, bijvoorbeeld in het Kweldercentrum, het bezoekerscentrum
dat in de loop van 2013 vorm zal krijgen. Ook in het veld kan op diverse plaatsen informatie
worden gegeven over de gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden. Door deze
informatie zal de historie van het gebied meer gaan leven voor de bezoekers.
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Inleiding
In het uiterste noorden van het vasteland van Friesland ligt een uitgestrekt
aaneengesloten kweldergebied: Noord-Friesland Buitendijks (bijlage 1,
kaart van gebied). De kwelder is meer dan 4000 hectare groot en er woont
helemaal niemand. Toch heeft de mens hier al eeuwenlang een handje
geholpen om deze kwelder te maken. Sommige mensen hielden daar
schone handen bij, maar het echte fysieke werk in het slik was heel zwaar.
En nu ligt daar een weids landschap dat duidelijk niet natuurlijk is ontstaan.
Het draagt allerlei sporen van ontginning en agrarisch gebruik, zoals ronde
dijken om een plas water, rechte sloten in een vast patroon, dijken waar
openingen in zijn gemaakt en kronkelende geulen.
De kwelder is ook een rijk natuurgebied met hoge ecologische waarde,
internationaal van groot belang omdat het een schakel vormt in het
leefgebied van vele diersoorten. Vanaf 2001 wordt de natuur hier
ontwikkeld om tot een nog hogere waarde voor planten en dieren te komen.
De zomerkwelders waar een lage dijk omheen ligt worden weer
blootgesteld aan het getij, zodat het zoute water de kwelder weer
regelmatiger zal bevloeien. Je kunt je afvragen of dat toekomstige
natuurlandschap nog een band met het verleden heeft, is hier sprake van
een breuk in de geschiedenis?
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het onderzoek is opgezet. De
probleemstelling en de stand van het daarvoor relevante onderzoek worden
behandeld. Ook het theoretisch kader op gebied van landschapshistorie en
–beleving en de beschikbare bronnen en onderzoeksmethoden worden
toegelicht. Tenslotte wordt de opbouw van de scriptie beschreven.

14

1.1

Aanleiding

Figuur 1.1: Het onderzoeksgebied Noord-Friesland Buitendijks (Google earth, 2012).

Elke winter bezoeken gigantische aantallen ganzen Noord-Friesland Buitendijks, tientallen
soorten steltlopers zoeken het hele jaar voedsel en rust en duizenden broedvogels brengen
er hun jongen groot. Maar is deze kwelder beroemd, zoals de Oostvaardersplassen of
Schiermonnikoog? Helaas, in de kranten komt Noord-Friesland Buitendijks weinig voor. In de
noordelijke dagbladen wordt het gebied wel eens genoemd, maar dan gaat het niet over de
geweldige rijkdom aan natuur. Vaak betreft het onenigheid tussen de grootste eigenaar It
Fryske Gea en haar pachters. Het gaat dan om overlast van distels, vee dat te veel bijvoer
krijgt of een eeuwenoude rij palen die wordt gesloopt. Het paardendrama in 2006 heeft zelfs
wereldwijd de aandacht getrokken.1
In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw waren er verschillende plannen om de kwelder
in te dijken. Dit leidde tot felle discussies tussen landbouwers en natuurliefhebbers, waarbij
de Waddenvereniging een belangrijke rol speelde. Uiteindelijk werd in 1986 het besluit
genomen om niet in te dijken. In de jaren daarna werd bovendien besloten om in het kader
van nieuw natuurbeleid de bestaande zomerpolders om te vormen tot kwelders.2
Langzamerhand kwam steeds meer zomerpolder en kwelder in handen van It Fryske Gea en
Staatsbosbeheer.3 In 2001 is de eerste verkweldering gestart van 135 hectare zomerpolder.4
Het conflict over al of niet indijken van de kwelder en daarna de overgang van agrarische
grond naar natuur heeft al met al ongeveer 25 jaar geduurd. De kwelder was in gebruik bij
ongeveer tachtig boerenbedrijven en drie grote eigenaren: het Rijk, Het Nooorderleegs
Buitenveld bv en de Commanditaire Vennootschap der Bildtpollen Aanwas bv.5 De impact
van de veranderingen was voor hen heel groot. Wethouder Haije Talsma van de gemeente
Ferwerderadiel stelde in 2011 dat de omwonenden nauwelijks de kansen benutten die het
natuurgebied biedt om recreanten aan te trekken.6
1

Onmin in het Noarderleech, Leeuwarder Courant 29-10-2011: 4 en 5.
Fryske Gea met boer in de clinch over bijvoeren, Leeuwarder Courant 11-10-2012: 4.
Bedenkelijke rol Fryske Gea bij paardendrama, Leeuwarder Courant 02-11-2011: 1.
Gea stopt sloop zeewering, Leeuwarder Courant 9-7-2012: Fryslân 7.
2
Hosper et al, 1994: 12 en 54.
3
Hettema, 2011: 67; de Jong 2009.
4
Beintema, 2007.
5
Hosper et al, 1994: 13.
6
Kusttoerisme komt niet van de grond. Leeuwarder Courant 22-10-2011, 19.
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Kennelijk zijn de mensen die langs de kust wonen zeer betrokken bij de kwelder, ook al
wonen ze er niet in. De grote veranderingen die op het ogenblik plaatsvinden in het gebied,
de verkweldering van de zomerpolders, leiden tot flinke, soms emotionele discussies. Tijdens
het open huis van het nieuwe bedrijfspand van It Fryske Gea op 10 juni 2012 kwamen veel
mensen uit de omgeving langs. Een aantal boeren die vroeger en nu nog steeds vee laten
lopen in de kwelders vinden dat de natuur er op achteruit gaat door de verkweldering. “Zodra
het eerste zeewater in de zomerpolder kwam waren de vogels weg. Het is een schande dat
er nog meer zomerpolder wordt verkwelderd, maar ja, het moet van Brussel zeggen ze.” Dit
verschil in perceptie tussen boeren en natuurbeheerders is waarschijnlijk te verklaren
doordat de zomerpolders heel rijk waren aan weidevogels, die nu plaats moeten maken voor
ganzen en wadvogels.7
In haar natuurgids, waarin alle natuurgebieden worden beschreven, schrijft It Fryske Gea
“De hoge zeedijk is hier de harde grens tussen cultuur en natuur”. It Fryske Gea beschouwt
haar gebied dus niet als cultuurgebied. Toch beschrijft ze ook vol respect hoe de
zomerpolders werden veroverd op de zee en erkent ze de flinke cultuuromslag in het
gebied.8 In allerlei rapporten over de toekomst van de vastelandskust wordt het
kweldergebied gezien als natuurgebied en niet als een agrarisch gebied met een
waardevolle cultuurhistorie.9 Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een aaneengesloten
natuurlijk kwelderlandschap ontstaat van Zwarte Haan tot de pier van Holwerd. Het is
belangrijk dat er voor deze hoge ecologische ambities draagvlak is onder de bevolking. Een
oorzaak voor het gemis aan draagvlak kan er aan liggen dat de ecologische ambities niet
passen in de geschiedenis en de culturele traditie van het gebied.10 De aanleiding tot dit
onderzoek vormt de vraag: “Wordt het gemis aan draagvlak bij veel kustbewoners
veroorzaakt doordat de hoge ecologische ambities van het natuurbeleid niet passen in de
geschiedenis van Noord-Friesland Buitendijks?” Eeuwenlang was het in deze streek de
normaalste zaak dat er vee graasde op de kwelder. De opslibbing werd bevorderd door
kilometers aan greppels te graven, allemaal zwaar handwerk, er werd land op de zee
veroverd. Tot een kwart eeuw geleden werd besloten dat het landbouwareaal niet groter
moest worden, de zomerdijken werden doorgestoken en begrazing primair de biodiversiteit
moet dienen. Regelmatig laaien de emoties weer hoog op bij de streekbewoners.11

1.2

Stand van het onderzoek

Historisch onderzoek naar het landschap in brede zin met een fysieke, sociale en innerlijke
dimensie is nog niet gedaan voor Noord-Friesland Buitendijks. Wel zijn onderdelen van
bepaalde dimensies onderzocht, zijn studies gedaan naar een deel van het gebied of naar
specifieke perioden. Hieronder volgt een opsomming van enige belangrijke relevante
onderzoeken.

7

Jager en Rintjema, 2011.
It Fryske Gea, 2010: 25 en 29.
9
Atelier Friesland, 2012. RCW 2012.
10
Herman e.a., 2009.
11
“Onuitroeibare emoties buitendijks”, column in Leeuwarder Courant 5-12-2012. Hettema, 2012:
fryslân 25.
8
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1.2.1 Landschapshistorisch onderzoek
Paleogeografisch onderzoek
De fysisch geograaf Peter Vos heeft in 2009 de wordingsgeschiedenis van het
Waddenzeegebied gereconstrueerd op een reeks paleogeografische kaarten, met speciale
aandacht voor de periode 500 v. Chr. tot heden.12 Twee jaar later verscheen in de Atlas van
het Holoceen een nieuwe reeks van elf paleogeografische kaarten van zijn hand op een
schaal 1:100.000.13 Ten behoeve van het archeologische onderzoek van de terp van
Wijnaldum in Westergo zijn door Vos, Gerrets en De Langen paleogeografische kaarten
gemaakt waarop een groot deel van Noord-Friesland Buitendijks staat.14 Van deze kaarten
zijn die van 1100 en 1400 na Chr. interessant voor het onderzoek, waarbij de kaart van 1100
na Chr. ons laat zien hoe het gebied er toen uit zag zonder de dijken.

Figuur 1.2: Paleografische kaarten van Westergo. (Huisman, 2008)

Archeologisch onderzoek
In de dissertatie “Op de grens van land en water” beschrijft Danny Gerrets de dynamiek van
landschap en samenleving in Westergo gedurende de Romeinse tijd en de
Volksverhuizingstijd. Hij geeft hierin ook een analyse van de waarschijnlijke ouderdom van
de dijken in Noord-Friesland.15 Bij recent archeologisch onderzoek bij Peins, Wijnaldum en
Dongjum zijn dijkjes aangetroffen die ongeveer tweeduizend jaar oud zijn. Dit waren
zomerdijken die akkers of weilanden beschermden, maar die in de winter nog wel
overstroomden. Over de datering van de eerste doorlopende dijken om Oostergo en
Westergo zijn de historici het niet eens, de dateringen variëren van de elfde eeuw tot de
dertiende eeuw.16 Gilles de Langen deed onderzoek naar de economische ontwikkeling van
Oostergo in de Vroege en Volle Middeleeuwen. Hij beschrijft daarin onder andere de
ouderdom van dorpen en dijken, het leven op de terpen en de ontginning van het gebied.17
Historisch onderzoek
Historicus Hans Mol deed onderzoek naar de kloosters in Friesland en hun maatschappelijke
en landschappelijke invloed. In de twaalfde eeuw vestigden diverse kloosters zich in het
noorden van Friesland en ze verwierven vooral in de eerste eeuw na hun vestiging veel land,
waaronder kwelders. Bij Hallum was het klooster Mariëngaarde gevestigd en bij Holwerd zijn
complexen van pachtboerderijen die onder klooster Klaarkamp vielen, gevestigd ten westen
van Dokkum. Hans Mol heeft het kloosterbezit gereconstrueerd op perceelsniveau.18
12
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Het gebruik van een deel van de kwelder is onderzocht door de sociaal-geograaf en
historicus Meindert Schroor.19 Hij bestudeerde het archief van “Het Noorderleegs Buitenveld
B.V.” en behandelde in zijn onderzoek ook de sociale dimensie. Bij de uitvoering van de
landaanwinningswerken aan het begin van de twintigste eeuw werden honderden werklozen
in het slik te werk gesteld. Dit wordt uitgebreid beschreven door Harry de Raad in “De dijk op
hoogte”, een overzicht van de waterschapsgeschiedenis van Friesland.20
Niet alleen recent onderzoek is interessant. Ongeveer tachtig jaar geleden onderzocht Obe
Postma de geschiedenis van de cultuurgrond aan de hand van de Registers van Aanbreng
uit 1511 en 1546, Floreenregisters, Benificiaalboeken en andere bronnen.21 In deze registers
wordt ook het gebruik van de kwelders beschreven. Postma onderzocht het beheer van de
kwelders elders in Friesland en in Groningen dat in gemeenschappelijk bezit was in de
zestiende eeuw. Twintig jaar later beschreef Hartman Sannes de geschiedenis van Het
Bildt.22 Aan de hand van zestiende-eeuwse Bildtrekeningen geeft hij aan op welke wijze de
aanslibbing van de kwelder werd bevorderd.
Ecologisch onderzoek
Van Eerde schreef in 1942 over
de landaanwinning van het
Noorderleegs Buitenveld.23 In
1925 werden tweeduizend
planten slijkgras uit Engeland
uitgezet in proefvelden. Het was
een succes: in 1930 waren de
proefvelden dicht begroeid.
Imares en Rijkswaterstaat
hebben verslag uitgebracht van
vijftig jaar monitoring en beheer
van de Friese en Groninger
kwelderwerken.24 Vanaf de
zeventiende eeuw werd de
aanwas van de kwelder
gestimuleerd doordat de boeren
greppels groeven. Na 1925
voerde het Rijk de
landaanwinning uit volgens een
methode met rijshoutdammen.
Sinds 1990 is dit beheer
aangepast en zijn de
landaanwinningswerken
omgedoopt tot kwelderwerken.

Figuur 1.3: Noord-Friesland Buitendijks vanaf de dijk
gezien. Foto M. Vroom.

It Fryske Gea maakte een overzicht van de ecologische veranderingen van de laatste tien
jaren.25 Per jaar maken bijna 600.000 vogels van zo’n 140 verschillende soorten gebruik van
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het gebied. In 2009 broedden in totaal 35 verschillende soorten vogels op Noard-Fryslân
Bûtendyks, waarvan er 15 op de Rode Lijst staan.
1.2.2 Sociaal-geografisch en omgevingspsychologisch onderzoek
Coeterier heeft samen met Ploeger, Schöne en Buijs een onderzoek gedaan naar de
beleving van de Wadden onder bezoekers en bewoners.26 Hieruit bleek dat het een
landschap is dat je diep aanspreekt, waar je dingen voelt die je normaal niet voelt. De
gevoelens van kustbewoners en bezoekers zijn vooral genieten, vrijheid, je één voelen met
natuur en het gevoel dat je in een gebied bent met geschiedenis en traditie.
Het landschap van bestuur en beleid in het waddengebied over de laatste veertig jaar is
beschreven door Hendrik Oosterveld.27 Hij was van 1998 tot 2010 regiodirecteur Noord van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en presenteert vanuit deze
invalshoek de veranderingen. Zo geeft hij aan welke belangenstrijd er heerste en wat de
veranderingen zijn op het gebied van de natuurbescherming en de bestuurlijke organisatie.
De Waddenacademie heeft onderzoek gedaan naar de aanwezige kennis van het
waddengebied en naar de lacunes in die kennis en daarvan in 2009 een integrale
kennisagenda opgesteld.28 Één van de vele rapporten die zijn verwerkt in de kennisagenda is
van Jos Bazelmans uit 2009. Wanneer hij beschrijft welke wetenschappelijke kennis er over
het verleden van het Waddengebied moet worden ontwikkeld noemt hij onder anderen:
- Hoe ziet de natuur- en cultuurlandschappelijke ontwikkeling van het gebied er uit vanaf het
begin van de eerste bewoning?
- Op welke wijze ontwikkelde de mens zich tot een beslissende ‘geological force’? 29
Bazelmans ziet de grootste uitdaging in het overbruggen van het verschil tussen een
benadering die de Wadden ziet als de fysieke resultante van een natuurlijke ontwikkeling –
als een wildernis - enerzijds én menselijk ingrijpen anderzijds en een benadering die het
gebied ziet als een historisch product van de menselijke verbeelding en gedrag, met andere
woorden als een cultuurlandschap. De toekomst van het Waddengebied kan niet los worden
gezien van drieduizend jaar intensieve, menselijke betrokkenheid en van de waarden die het
hierdoor voor verschillende betrokken groepen vertegenwoordigt.
Otto Knottnerus heeft voor de Waddenacademie een onderzoek gedaan naar de
geschiedschrijving over het waddengebied en heeft daarbij ook de sociale en culturele
wetenschappen betrokken in zijn overwegingen. Volgens hem is de beeldvorming van de
kuststreek en zijn bewoners een belangrijk deel van het immateriële cultuurgoed en verdient
als zodanig nadere studie. De groepsidentiteit, het zelfbeeld en de beelden van natuur en
landschap zijn daarbij vooral van belang. Deze beelden moeten worden bestudeerd binnen
het totale proces van maatschappelijke ontwikkelingen.30
Peter Herman heeft samen met twintig andere wetenschappers het rapport “(Natuur)behoud
in een veranderende wereld” geschreven voor de Waddenacademie.31 Natuurwaarden zijn
per definitie cultureel en sociaal bepaald. De kwaliteiten van het landschap hebben niet
alleen te maken met hoge natuurwaarden, maar houden ook verband met de geschiedenis
en culturele traditie van het gebied. De ecologische ambities moeten daar in passen en er
moet draagvlak voor zijn.
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1.3

Theoretisch kader

Relevante theorieën die het onderwerp van dit onderzoek betreffen gaan met name over het
brede begrip landschap, het belang van het maken van een complete landschapsbiografie,
natuurbeleving en draagvlak.
1.3.1 Landschapshistorie
Onder het landschap verstaan we meestal het fysieke landschap, maar zoals Jacobs in The
production of mindscapes stelt, is er ook een sociale en innerlijke dimensie in het
landschap.32 Juist in de historie van Noord Friesland Buitendijks is het sociale landschap
belangrijk, met de adel die eeuwen lang grote delen kwelder bezat en de overheid die in de
vorige eeuw de bestemming van het gebied veranderde. Het innerlijke landschap had in dit
gebied bijvoorbeeld te maken met angst voor overstromingsgevaar en de soms emotionele
band met de kwelder.
Een biografie van het landschap is een beschrijving met een brede benadering, zowel
materieel als immaterieel. Het complexe systeem, de ontwikkeling en de mensen die met het
landschap te maken hebben worden vanuit verschillende invalshoeken en wetenschappelijke
disciplines onderzocht.33 Naast historisch onderzoek gaat het hierbij om geografisch,
archeologisch, antropologisch en ecologisch onderzoek. Voor Noord-Friesland Buitendijks
zijn dan met name de historische, culturele en sociale geologie van belang, voor de
natuurlijke ontwikkeling de ecologie en voor het belevingsaspect ook de
omgevingspsychologie.
1.3.2 Landschapsbeleving
Het beleven van het landschap is voornamelijk een kwestie van waarnemen (met zintuigen)
en denken. Coeterier kwam in zijn omgevingspsychologisch onderzoek tot de conclusie dat
de waardering van het landschap is gebaseerd op een aantal belevingskwaliteiten, zoals
eenheid, natuurlijkheid en gebruik.34 Met deze methode is de waardering van het landschap
van Noord-Friesland Buitendijks te beschrijven.
De gebeurtenissen die in een gebied hebben plaatsgevonden en de betekenissen die het
heeft gehad voor mensen en hun voorouders zijn van belang voor de beleving.35 Op basis
van deze subjectieve kenmerken van het landschap krijgt een gebied zijn eigen identiteit,
wordt het van een willekeurige ruimte (space) een specifieke plek (place). Sense of place
speelt een belangrijke rol in de binding die mensen voelen met specifieke plekken zoals de
kwelder.
Sociale representatie is een begrip dat
benadrukt dat natuurbeelden ontstaan
door communicatie en uitwisseling van
ervaringen en ideeën.36 Zo ontwikkelen
groepen verschillende natuurbeelden. In
Nederland overheersen vier
natuurbeelden: het wildernis natuurbeeld,
Tabel 1.1: Draagvlakmatrix, met vier reacties van het
publiek op natuurbeleid in Drents Friese Wold (Bron:
Buijs, 2012).
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het arcadische natuurbeeld (esthetisch), het functionele natuurbeeld (gebruik) en het brede
natuurbeeld (bomen en dieren).37 Deze diversiteit is terug te vinden in de discussies rondom
lokale praktijken van natuurbeheer. De bevolking hanteert meestal een breed en esthethisch
beeld van natuur en beleidsmakers het wildernis natuurbeeld.
Draagvlak heeft te maken met acceptatie van natuurbeleid.38 Een krachtig, duurzaam
draagvlak is gebaseerd op kennis, overtuiging en inzicht. Wanneer burgers protesteren
tegen een verandering in het natuurbeleid wordt dat meestal veroorzaakt doordat hun
natuurbeeld afwijkt ten opzichte van dat van de beleidsmakers.39 Buijs heeft voor het
beschrijven van lokale reacties op plannen van natuurbeschermingsorganisaties de
draagvlakmatrix ontwikkeld (tabel 1.1), waarin de twee belangrijkste dimensies van
draagvlak, betrokkenheid en overeenstemming over doelen en middelen, zich laten
combineren tot vier houdingen: protest, enthousiasme, gelatenheid en acceptatie.

1.4

Probleemstelling en onderzoeksvragen

1.4.1 Centrale probleemstelling
Noord-Friesland Buitendijks is een onderdeel van de Waddenzee. In de Derde Nota
Waddenzee zijn de natuurlijke waarden van het Waddengebied beschermd.40 Ook de
aanwijzing tot UNESCO Werelderfgoed in 2010 is volledig gebaseerd op de ecologische
waarden van het gebied. Tegelijkertijd hebben veel kwelders cultuurhistorische waarden,
onder meer vanwege de historische dijkbouw en sporen van vroeger agrarisch gebruik.
Naast natuurwaarden bezit het kweldergebied dus ook cultuurhistorische waarden en ook die
verdienen bescherming.41
In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw ontstond grote maatschappelijke weerstand
toen de overheid besliste dat Noord-Friesland Buitendijks niet werd ingedijkt, maar een
natuurfunctie moest krijgen. Uit de gebeurtenissen van de laatste jaren blijkt dat die
weerstand onverminderd is. Het paardendrama van november 2006 komt bijvoorbeeld
steeds weer terug in de pers, waarbij niet de eigenaar van de paarden maar vooral de
beheerder It Fryske Gea de Zwarte Piet krijgt. En in 2012 leidden nieuwe plannen voor
verkweldering van 250 hectare tot vragen in Provinciale Staten over mogelijke schade voor
de landbouw binnendijks. Zoals Hettema stelt in zijn column in de Leeuwarder Courant: “Wat
er aan de hand is in Noard-Fryslân Bûtendyks, is een niet weg te krijgen wantrouwen van de
streek. Dat is zo diep geworteld, dat het bij elk nieuw kwelderplan opspeelt. Dat wantrouwen
is gestoeld op sentimenten.”42 Het gebrek aan draagvlak voor het natuurbeleid bij de
bewoners van de streek duidt op grote verschillen in de natuurvisie van bevolking en
beleidsmakers. Een vergelijkbaar conflict in het Drents-Friese Wold is onderzocht door de
Universiteit Wageningen. Fundamentele verschillen in het natuurbeeld bleken hier ten
grondslag te liggen aan het conflict. Toen dit eenmaal duidelijk was, ontstond er ruimte voor
een nieuw maatschappelijk proces en uiteindelijk een convenant.43
Knottnerus stelt dat de studie van geschiedenis en cultuur niet alleen de wetenschappelijke
kennisontwikkeling dient, maar ook kan bijdragen aan de oplossing van fundamentele
maatschappelijke problemen. Hierbij moet cultuur niet alleen in materiële zin worden gezien
(de dijken en terpen), maar vooral ook immaterieel: mentaliteit en beeldvorming zijn erg
37
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belangrijk. Binnen het proces van de maatschappelijke ontwikkeling moeten de
groepsidentiteit, het zelfbeeld en de beelden van natuur en landschap worden bestudeerd.44
Een onderzoek naar het ontstaan van het landschap in de breedste zin (natuur én
cultuurhistorie), waarbij ook wordt gezocht naar de achterliggende oorzaak van de
meningsverschillen over de verkweldering, zou ook in het geval van Noord-Friesland
Buitendijks meer inzicht kunnen bieden in de oorzaken van het hierboven behandelde
conflict. Mogelijk kan ook hierdoor een nieuwe overlegstructuur ontstaan, waarbij de
verschillende groepen tot een constructievere opstelling komen.
In deze thesis voor de masterstudie Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen is daarom gekozen voor de volgende centrale probleemstelling:
Hoe hebben het fysieke, sociale en mentale landschap van Noord-Friesland Buitendijks zich
in de loop der eeuwen ontwikkeld en welke verklaringen biedt kennis van deze ontwikkeling
voor de huidige uiteenlopende meningen over het actuele en toekomstige beheer van dit
gebied?
Deze probleemstelling valt uiteen in drie onderzoeksthema’s:
A Landschapsbiografie van Noord-Friesland Buitendijks (circa 1200 – 2010)
B Landschapsbeleving van Noord-Friesland Buitendijks in de huidige tijd
C Synthese: samenhang tussen het fysieke, sociale en mentale landschap
Hieronder worden de drie thema’s nader uitgewerkt in de vorm van een reeks concrete
onderzoeksvragen.
A
Landschapsbiografie van Noord-Friesland Buitendijks (circa 1200 – 2010)
Mensen hebben de kwelder al vele eeuwen geëxploiteerd en kunstmatig vergroot en dat is
een forse ingreep in de geologie en morfologie van de Waddenzee. In de eerste plaats is het
belangrijk om er achter te komen wie de kwelder vorm gaven. Waren dat eigenaren die
arbeiders aan het werk zetten, of de boeren zelf. Waren deze mensen ook eigenaar van het
binnendijkse land en woonden de eigenaren, pachters, huurders en arbeiders vlak achter de
dijk? Vervolgens is het van belang te weten op welke wijze de kwelder werd geëxploiteerd en
hoe dit in relatie stond tot het streven naar vergroting van het gebied. Was het een
investering in de toekomst, om nieuwe landbouwgrond in te kunnen dijken, of werd elk stukje
opgehoogde kwelder meteen in gebruik genomen? Waren er regels voor het gebruik van de
kwelder opdat er geen gevaar was voor erosie?
In de loop van de eeuwen is de methode waarop men de kwelder liet aanslibben verfijnd. Er
is lering getrokken uit buitenlandse methoden, er zijn planten ingevoerd, er zijn nieuwe
materialen gebruikt. Door alle werkzaamheden ontwikkelende het gebied zich in de loop der
eeuwen. De verandering in het landschap vanaf 1200 na Chr. zal een interessant beeld
opleveren. Door de werkzaamheden ontstonden er ruimtelijke patronen in het landschap,
zoals sloten en dijken. Deze patronen bepaalden samen met de vegetatie en de fauna het
fysieke beeld van de kwelder. De zeedijken zijn in de loop der eeuwen opgehoogd en er
werden in de kwelder zomerdijken aangelegd. Tenslotte zijn er allerlei objecten aangelegd,
zoals drinkdobben voor zoetwater, bruggetjes, sluisjes, spoorrails en zelfs een bunker. De
onderzoeksvragen luiden:
A1 Welke fysieke veranderingen vonden er plaats in het landschap?
A2 Wat is de verklaring voor het fysieke verschil in de buitendijkse landschappen van
Bildtpollen, Noorderleegs Buitenveld en de rest van Noord-Friesland Buitendijks?
A3 Hoe oud is het agrarische gebruik van Noord-Friesland Buitendijks en hoe kan de
ontwikkeling van dit gebruik worden gekenschetst?
44
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A4 Wie waren de gebruikers van het studiegebied vanaf de dertiende eeuw en wat
waren hun belangen en drijfveren?
A5 Welke ontwikkeling heeft de landaanwinning in Noord-Friesland Buitendijks
doorgemaakt?
A6 Welke sporen van het historische gebruik van het landschap zijn nog zichtbaar?
Door deze sporen in het veld kan de historie van het gebied meer tot leven worden gebracht.
De ouderdom van verschillende objecten kan beter zichtbaar worden gemaakt en ze kunnen
liefdevol in ere worden gehouden.
B
Landschapsbeleving van Noord-Friesland Buitendijks in de huidige tijd
Met de beschrijving van de mensen die het gebied hebben vormgegeven en de ontwikkeling
van het fysieke landschap wordt er nog geen antwoord gegeven op de centrale
probleemstelling. Hiertoe moet er worden gezocht naar de oorzaken van de uiteenlopende

Figuur 1.4: Zomerdijk en sloot in het Noorderleeg. Foto E. de Waal

meningen over het nieuwe beleid van verkweldering van Noord-Friesland Buitendijks. Het
verschil in perceptie heeft te maken met natuurbeelden, beleving en waardering van de
omgeving. Dit deel van het onderzoek is niet zozeer landschapshistorisch van aard maar
meer sociaal- en cultureel-geografisch. Het is een belevingsonderzoek waarin alleen het
recente verleden van enkele decennia wordt betrokken.
De beleving van de omgeving door een persoon wordt bepaald door het gedrag van de
persoon, de waarneming, de waardering en de persoonlijkheid zelf.45 Krantenartikelen geven
een indruk van die beleving, maar geven geen volledig beeld van de beleving door allerlei
verschillende groepen mensen. Daarvoor is het nodig verschillende mensen te interviewen
en hen daarbij te vragen naar hun waardering van het gebied en de beleving van de
ontwikkelingen in het gebied.
De analyse van de interviews zou een verklaring kunnen opleveren voor het verschil in
beleving. Die kan bijvoorbeeld liggen in het hebben van verschillende natuurbeelden. De
oorzaak kan ook liggen in een verschil in kennis van de historie van het gebied, in het gevoel
dat de historische rol niet genoeg wordt erkend of in de kennis van wetten en regels op het
45
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gebied van de natuurbescherming. Voor het belevingsonderzoek worden de volgende
onderzoeksvragen onderscheiden:

B1 Welke groepen mensen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het studiegebied?
B2 Hoe waarderen deze groepen het studiegebied?
B3 Hoe waarderen deze groepen de actuele ontwikkelingen en toekomstige
planvorming voor het studiegebied?
B4 Welke natuurbeelden hebben de betrokkenen bij Noord-Friesland Buitendijks?
B5 Welke kennis van het verleden van het studiegebied zien de huidige betrokkenen
als betekenisvol?
B6 Welke kennis van de (inter-) nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de
bescherming van natuur en landschappelijke waarden zien de huidige betrokkenen
als betekenisvol?
C
Synthese: samenhang tussen het fysieke, sociale en mentale landschap
Als de ontwikkeling van het fysieke, sociale en mentale landschap van de kwelder bekend is
en met name de type waardering van verschillende groepen betrokkenen voor de kwelder,
kan worden gezocht naar een samenhang die de uiteenlopende meningsvorming over de
verkweldering verklaart. Daarmee wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord:
C1 Hoe hebben het fysieke, sociale en mentale landschap van Noord-Friesland
Buitendijks zich in de loop der eeuwen ontwikkeld en welke verklaringen biedt kennis
van deze ontwikkeling voor de huidige uiteenlopende meningen over het actuele en
toekomstige beheer van dit gebied?
Er zijn mogelijk enige interessante parallellen tussen de meningsverschillen in NoordFriesland Buitendijks en de protesten in het Drents-Friese Wold tegen het nieuwe
natuurbeleid en de maatregelen die genomen gingen worden. Hier stonden in 2005 de
protestgroep De Woudreus en Staatsbosbeheer tegenover elkaar. Ze hadden uiteenlopende
visies op beheer, maar waren het eens over belang en schoonheid van het gebied.
Belevingsonderzoek wees uit dat het beheer van Staatsbosbeheer is gebaseerd op het
wildernis-natuurbeeld (biodiversiteit, natuur moet zonder menselijke invloed zijn eigen gang
kunnen gaan) en dat de kritische burgers een arcadisch natuurbeeld hebben dat bestaat uit
een aantrekkelijk landschap met diversiteit.46 Misschien is er bij de betrokkenen bij NoordFriesland Buitendijks ook sprake van verschillende natuurbeelden en kan deze kennis
helpen bij een betere communicatie in de streek. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
C2 Biedt de verklaring voor het huidige meningsverschil over het natuurbeleid in het
gebied mogelijkheden om de meningen dichter bij elkaar te brengen?
1.4.2 Afbakening van het onderzoek
Het onderzoek is voor een masterscriptie groot en veelomvattend. Daarom wordt er een
duidelijke afbakening in tijd, ruimte en thematiek gehanteerd.
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Noord-Friesland Buitendijks grenst voor een klein deel aan een dijk die rond 1200 na Chr. is
aangelegd. Die dijk werd aangelegd op de hoge kwelder, dus een deel van het studiegebied
bestond toen uit kwelder. Dit land aan de buitenkant van de dijk had een eigenaar volgens
oud Fries recht. Het jaar 1200 is daarom gekozen tot het begin van het onderzoek naar de
landschapsgeschiedenis. Het onderzoek wordt in vier perioden verdeeld, die elk een
onderscheidend kenmerk hebben:
Periode
tot 1500
1500 – 1800
1800 – 1925
1925 – 2010

Kenmerken
In deze periode is de maatschappelijke rol van de kloosters groot en die van de
centrale overheid is nog groeiende. Het Bildt is nog niet ingepolderd.
Nieuwe zeedijken worden aangelegd, waarbij Het Bildt en de polders bij Ferwerd en
Holwerd ontstaan. Particuliere investeerders spelen een belangrijke rol bij de
exploitatie en vergroting van de kwelder.
Er zijn plannen voor het bedijken van de kwelder en een deel van de Waddenzee,
maar ze worden uiteindelijk niet uitgevoerd. Eigenaren leggen zomerdijken om grote
delen van de kwelder.
Grootschalige landaanwinning leidt niet tot vergroting van landbouwareaal.
Zomerpolders worden weer kwelder ten behoeve van de natuur.

Het onderzoeksgebied is Noord-Friesland Buitendijks, de aaneengesloten kwelder ten
noordwesten van de zeedijk van Zwarte Haan tot en met de kwelder ten oosten van de pier
van Holwerd. De grens van dit gebied wordt gevormd door de zeedijken en aan de
Waddenzeezijde door de begroeiing met de pioniersplanten zeekraal en slijkgras.47
Binnen de twee onderzoeken zijn ook beperkingen aangebracht. Wat betreft de
landschapsbiografie bestaat het onderzoek van het sociale en mentale landschap uit een
onderzoek naar de eigenaren en gebruikers en hun belangen. Het overige grondbezit van de
eigenaren en de plaats van het gebruik van buitendijks land in het gehele agrarische bedrijf
van eigenaren en gebruikers is niet onderzocht. Het belevingsonderzoek beperkte zich tot
twintig interviews met mensen die betrokken zijn bij Noord-Friesland Buitendijks. Het
onderzoek was kwalitatief en de vragen hadden betrekking op de huidige waardering van het
gebied, de waardering van de ontwikkelingen in de laatste veertig jaren en de mening over
de plannen voor het gebied. Voor de bepaling van het natuurbeeld van de geïnterviewden
werd gebruik gemaakt van een bestaande vragenset die Buijs ontwikkelde in 2005.

1.5 Bronnen en onderzoeksmethoden
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt een combinatie van bronnen en
onderzoeksmethoden toegepast. Over de historie zal archief- en literatuuronderzoek veel
materiaal opleveren. Oude kaarten zullen samen met de GIS-methodiek visueel kunnen
maken hoe het gebied veranderde in de loop der eeuwen. Voor het belevingsonderzoek
worden interviews gehouden met een aantal mensen uit verschillende groepen die een rol
spelen in Noord-Friesland Buitendijks.
Bronnen voor de periode tot 1500
In de abtenkronieken van Sibrandus Leo en andere bronnen over het functioneren van de
kloosters in Noord-Friesland is mogelijk informatie te vinden over het vroege begin van de
kwelder.48 Het boek “Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân” geeft veel informatie over de
ouderdom van de dijken.49 De “Rechtsgeschiedenis van den aanwas” gaat over het
eigendom van de kwelders.50
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Bronnen voor de periode 1500 - 1800
De bestudering van het Register van Aanbreng uit 1511 levert per dorp de oppervlakten aan
buitendijks land met daarbij de waarde van het land. Hieruit kunnen voorzichtige conclusies
worden getrokken over het gebruik van de kwelder.
Voor het onderzoek naar het gebruik van de kwelder is het archief van Tresoar (het Fries
Historisch en Letterkundig Centrum) een rijke bron. Hier hebben allerlei instanties hun
archief ondergebracht, zoals de vroegere waterschappen, de provincie en Rijkswaterstaat.
Het archief van Zeedijken Ferwerderadeel beslaat de periode 1619 tot 1979 en het archief
van de Contributie Zeedijken Westdongeradeel gaat vanaf 1696. De archieven van de WestHolwerderpolder en de Oost-Holwerderpolder beginnen in de achttiende eeuw. Het archief
van de Gewestelijke bestuursinstellingen Friesland leverde bijvoorbeeld een brief uit 1790
op, met een verslag van een bezoek aan het gebied na flinke stormschade.
Bronnen voor de periode 1800 – 1930
Het archief van Waterschap Zeedijken Ferwerderadeel bevat een kaartenboekje met
eigenaren van de percelen kwelder in het tweede kwart van de negentiende eeuw. Over die
periode levert het Kadaster/HISGIS ook veel informatie. In het archief van het Provinciaal
Bestuur is veel te vinden over de plannen met betrekking tot de inpoldering van de
Waddenzee en de kwelders. Het archief van de Leeuwarder Courant bevat bijvoorbeeld
informatie over de verpachting van de kwelderpercelen.
Bronnen voor de periode 1930 – 2010
Rijkswaterstaat en de gemeenten die werklozen aan het werk stelden in de kwelder bieden
informatie over de manier van landaanwinnen in deze periode.
Voor het onderzoek naar de methoden die zijn gebruikt bij het vergroten van de kwelder is
het rapport “Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken:
1960-2009” een goede wetenschappelijke bron.
De beleving in de meest recente periode is te vinden in verschillende bronnen.
Krantenartikelen, dagboeken, films en fotoverslagen over het gebied geven een goede
indruk.
GIS-presentatie
Er zijn veel kaarten beschikbaar waarop informatie staat over Noord-Friesland Buitendijks.
Met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan de informatie worden
gecombineerd en op een visueel aantrekkelijke manier worden gepresenteerd. Het gaat
hierbij om heel verschillende bronnen, zoals kaarten van hoogte, bodem, topografie of
kaarten gebaseerd op luchtfotografie. Met behulp van historische kaarten kan een
reconstructie worden gemaakt van het oppervlak van de kwelder in de laatste eeuwen. In de
zestiende en zeventiende eeuw geven de kaarten alleen een vage strook land aan buiten de
dijk. De kaart van Vegelin geeft in 1739 al wat namen in het buitendijkse gebied, zoals “De
Keegen” en “Nieuwe Aanwas”. Maar het wordt pas echt interessant als in de negentiende
eeuw de nauwkeurige cartografische kaarten worden geproduceerd. Deze kaarten zijn
samen met de informatie uit het Kadaster verwerkt in HISGIS, een openbare digitale
presentatie die op perceelsniveau informatie geeft over de eigenaren en gebruikers van het
gebied.51 De kaart die Eekhoff in 1874 uitbrengt bevat veel gebiedsnamen en de
drinkdobben in het gebied. De topografische kaarten in de Grote Historische Atlas Fryslân
1926-1934 op schaal 1:25.000 zijn zo nauwkeurig, dat een goede vergelijking kan worden
gemaakt met de latere topografische kaarten om veranderingen te registreren. Ecologische
kaarten zoals de vegetatiekaarten en kaarten met het voorkomen van grote aantallen vogels
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geven een indruk van de kleuren van de kwelder op een bepaalde plaats en tijd en wat er
aan dierenleven te zien was.52
Belevingsonderzoek
Het doel van het onderzoek is om te begrijpen wat de betekenis is van het kweldergebied
voor verschillende groepen mensen. Volgens Flowerdew is met dat doel een kwalitatieve
methode met diepte interviews beter dan een kwantitatieve methode met een enquête.53 Een
individueel interview heeft namelijk een aantal voordelen, zoals het feit dat het mensgericht
is en de geïnterviewde in eigen woorden zijn/haar ervaring of mening kan uitleggen. Maar
een interview is minder objectief dan andere onderzoeksmethoden en er kunnen
interpretatiefouten ontstaan. Een interview is nooit representatief voor een groep maar wel
illustratief. Bij de analyse wordt niet zozeer statistiek gebruikt als wel een tekstuele
benadering.
De interviews worden niet met elkaar vergeleken of kwantitatief beoordeeld. Ze vullen elkaar
aan en leveren samen een zo compleet mogelijk beeld van de beleving door de mensen die
betrokken zijn bij het gebied. Het aantal interviews dat daarvoor nodig is, hangt af van de
complexiteit van het onderzoek en van de complexiteit van de groep geïnterviewden.54 Voor
dit belevingsonderzoek zijn zes typen geïnterviewden onderscheiden: streekbewoners,
boeren, natuurbeheerders, politici, onderzoekers en recreanten. De meeste geïnterviewden
behoren tot meerdere typen, doordat haast iedereen een streekbewoner is. De meeste
geïnterviewden hebben een groot deel van de recente historie van Noord-Friesland
Buitendijks beleefd, maar enkele respondenten zijn daarvoor te jong. Zij werden gekozen
omdat ze meer onbevangen tegen de huidige problematiek aan zullen kijken. Tijdens het
onderzoek werden van elk type enkele mensen geïnterviewd, tot er sprake was van
saturatie: er kwam geen nieuwe informatie meer naar voren. Deze inhoudelijke verzadiging
was bereikt bij twintig interviews. De mensen werden circa een uur ondervraagd.

1.6

Opbouw van de scriptie

De scriptie is opgebouwd uit drie delen, te weten
A Landschapsbiografie van Noord-Friesland Buitendijks (circa 1200 – 2010)
B Landschapsbeleving van Noord-Friesland Buitendijks in de huidige tijd
C Synthese: samenhang tussen het fysieke, sociale en mentale landschap
De landschapsbiografie wordt chronologisch in vier perioden behandeld in deel A van de
thesis. Hierbij wordt in elk hoofdstuk eerst de ontwikkeling van het fysieke landschap
beschreven en daarna die van het sociale en mentale landschap. Vaak volgt dan een
synthese en tot slot worden de sporen beschreven die de periode heeft achtergelaten in het
landschap.
In deel B wordt het belevingsonderzoek beschreven en geanalyseerd. Na een nadere uitleg
over de onderzoeksmethode en begrippen als plaatsbeleving en draagvlak volgt het resultaat
van de twintig interviews.
Tot slot volgt in deel C de synthese, hier worden de resultaten van de landschapsbiografie
en die van het belevingsonderzoek met elkaar in verband gebracht om antwoord te geven op
de onderzoeksvragen. Ten slotte wordt het draagvlak voor de verkweldering vergeleken met
een ander draagvlakonderzoek. De scriptie eindigt met enkele aanbevelingen en geeft ook
toepassingsmogelijkheden aan.
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Deel A Landschapsbiografie van Noord-Friesland
Buitendijks (1200 tot 2010)

Hoofdstuk 2
Bedijking van de kwelder:
landschapsontwikkeling in de periode
1200 tot 1500

Inhoudsopgave
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

Ontwikkeling van het fysieke landschap
Ontwikkeling van de kwelder tot 1200
Ontwikkeling van de kwelder van 1200 tot 1500
Ontwikkeling van het sociale en mentale landschap
Exploitatie van de kwelder tot 1200
Exploitatie van de kwelder van 1200 tot 1500
Sporen in het landschap

15
15
17
17
17
20
21

Inleiding
De landschapsbiografie van Noord-Friesland Buitendijks begint met de
fysieke ontwikkeling van het kwelderlandschap tot de zestiende eeuw.
Hierbij wordt iets verder gekeken dan alleen het studiegebied. De kwelder
is immers aangegroeid op de plek waar de Middelzee was. Bovendien
wordt geschetst hoe de bewoners van het kwelderlandschap zich hebben
aangepast aan het landschap. Ze woonden niet alleen op terpen, maar
gebruikten ook zomerdijken en drinkdobben. Deze zomerdijken en
drinkdobben treffen we ook aan in het huidige studiegebied, in de volgende
hoofdstukken zal blijken wanneer ze zijn aangelegd.
Voor de ontwikkeling van het sociale en mentale landschap wordt gekeken
naar het eigendom van de kwelder voor en na de aanleg van de zeedijk
van Ferwerderadeel. Eigenaren en gebruikers van de kwelder woonden
vlak aan de kust en hun leven werd in deze periode beïnvloed door
kloosters en stormvloeden.
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2.1 Ontwikkeling van het fysieke landschap
In deze paragraaf wordt geschetst hoe de kwelder tot ontwikkeling kwam. Vervolgens werd
de kwelder bedijkt, maar aan de zeezijde bleef een strook kwelder intact.
2.1.1 Ontwikkeling van de kwelder tot 1200
De landschapsontwikkeling van Noord-Friesland Buitendijks begint in het Pleistoceen, zo’n
2,6 miljoen jaar geleden, toen het tijdvak van de vele ijstijden begon. Maar deze ijstijden
hebben afzettingen achtergelaten op ongeveer 10 meter diepte in dit gebied en zijn verder
niet van groot belang.55 Ongeveer 11.700 jaar geleden begon het Holoceen, een tijdvak
waarin het klimaat warmer werd en de zeespiegel ging stijgen. De kust verplaatste zich
vanuit de Noordzee steeds meer naar het zuidoosten tot de kustlijn rond 3850 v.Chr.
ongeveer op de huidige plek lag. De zeespiegel steeg minder snel, waardoor er grote
getijdenbekkens met strandwallen en een waddengebied met zandplaten, geulen en
kwelders konden ontstaan.56
Vanaf ongeveer 1000 jaar v.Chr. is de stijging van de zeespiegel afgenomen tot slechts vijf
tot tien centimeter per eeuw. Er begon zich in het noorden van Friesland een kwelder te
ontwikkelen, doorsneden door kleine en grote geulen (fig. 2.1).57 Het landschap was rond het
begin van de jaartelling heel weids, er waren nauwelijks bomen en de hoogste delen zijn
kwelderwallen en terpen, respectievelijk op natuurlijke wijze ontstaan en door mensen
opgeworpen.

Figuur 2.1: Paleogeografische kaarten van 500 v.Chr., 100 na Chr. en 800 na Chr.
(Vos en Knol, 2005)

Aan de zuidkant lagen grote veenmoerassen en aan de noordkant lag de Waddenzee.
Vroeger en nu nog steeds bestaan de randen van de kwelder bij de geulen en de zee uit
slikvelden die twee maal per dag door het getij droogvallen en onder water lopen. De
kwelder had een begroeiing van grassen en kwelderplanten en werd maar voor een klein
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deel overstroomd door het zeewater bij een normaal getij. Wanneer in het winterseizoen de
waterstanden bij storm flink opliepen, stond de gehele kwelder onder water.58
Ontstaan van de Middelzee
Noord-Friesland Buitendijks is ontstaan op de plek waar eens de Middelzee was. Deze diepe
inham kon ontstaan doordat al voor de jaartelling het veengebied ten zuiden van de kwelder
werd ontgonnen. Er werden sloten gegraven voor de ontwatering en het veen werd
afgegraven. Door de bodemdaling in dit achterland kreeg de zee via de geulen door de
kwelders weer invloed op dit gebied. De kwelders in het noorden werden steeds hoger en
het water in het zuiden moest zich een nieuwe weg zoeken naar zee. Het riviertje de Boorne
werd daardoor steeds groter. Omstreeks de zevende eeuw werd de Boorne in schriftelijke
bronnen genoemd.59 In de negende eeuw ging men in het binnenland veen ontginnen om
zout te winnen. De Boorne werd een diepe geul waar het getij doorheen stroomde. Toen de
Boorne in de tiende eeuw contact maakte met het getijdenbekken van de Marne bij het
huidige Sneek, ontstond de Middelzee. Het erosieve karakter nam toe, aan de zeezijde
ontstond een trechtervorm en een aantal terpdorpen zijn verdronken.60
De eerste aaneengesloten zeedijken
Wanneer de eerste dijken in het studiegebied zijn aangelegd is niet met zekerheid te zeggen.
De oudste dijken die nu nog bestaan zijn bewaard gebleven omdat ze nog steeds een

Figuur 2.2: Dijken en kwelder in vijftiende eeuw, de kwelderwal met de dorpen, de Rijd, het buitendijks
bezit van Mariëngaarde en monnikenhuis Holwerd. (Rienks en Walther, 1954. Lambooij e.a., 2001.
Mol, 2010. Noordhoff, 2009)
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waterkerende functie hebben (er is nu wel een hoge deltadijk overheen gelegd) of omdat er
een weg op is aangelegd. Het is daarom erg problematisch deze dijken archeologisch te
onderzoeken. Het is waarschijnlijk dat dijken die geen functie meer hebben zijn afgevlakt in
het land en daardoor niet meer herkenbaar zijn.61
De eerste zeewerende dijken werden aangelegd op de hoge kwelder en buiten de grotere
geulen, om de afwatering niet te belemmeren. De eerste dijk langs de oostzijde van de
Middelzee bestond zeker rond 1200 en kan al in de elfde eeuw zijn opgeworpen (fig. 2.2).62
Dit oudste deel van de Zeedijk van Ferwerderadeel is anderhalve kilometer lang vanaf de
knik in de dijk bij Hallum naar het oosten toe. Hier begint het deel van de Zeedijk dat in 1275
is aangelegd en doorloopt tot er voorbij Blija weer een scherpe knik is met de dijk van de
Holwerderwestpolder.63 De dijk is niet kaarsrecht maar vertoont enkele kleine bochten en is
sinds de aanleg diverse keren verhoogd en verbreed.
2.1.2 Ontwikkeling van de kwelder van 1200 tot 1500
Omdat de dijk op de hoge kwelder is aangelegd moet er dus ook zeewaarts een strook
kwelder hebben gelegen rond 1200.64 In figuur 2.2 wordt een indruk gegeven waar rond
1500 een kwelder zal hebben gelegen in Noord-Friesland Buitendijks.65 Hierbij is er van
uitgegaan dat het land dat in de volgende eeuw zal worden ingepolderd rond 1500 kwelder
was. Bij Het Bildt, waar de aanslibbing heel snel ging, zal er ook een strook kwelder ten
noorden van de toekomstige dijk zijn geweest.
Bij het bedijken van de Middelzee werd voor het
eerst land van zee teruggewonnen. In de
dertiende eeuw stimuleerde men de kwelder om
hoger te worden door dammen van twijgen aan te
leggen.66 De kwelder waterde met enkele geulen
af naar de zee. De huidige Rijd is een brede sloot
door Noord-Friesland Buitendijks (fig. 2.2). De
naam Rijd of Ried behoort tot de oudste
waternamen van Friesland en betekent in de
kleistreek dat het een natuurlijke waterloop is die
in open verbinding stond met de zee.67 Deze
sloot is een overblijfsel van een brede geul die
hier vroeger heeft gelopen (fig. 2.3).

2.2 Ontwikkeling van het sociale en
mentale landschap

Figuur 2.3: De Rijd, hier genaamd Eyland Ried, in
1754. (Fragment van Caert Noorderleeg uit 1754)

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond hoe de mensen leefden op de onbedijkte
kwelder. Kloosterregisters en oude Friese wetten geven een indruk van de
eigendomsverhoudingen op de kwelder voor en na de bedijking. Enkele grote stormvloeden
zullen een grote invloed hebben gehad op het mentale landschap.
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2.2.1 Exploitatie van de kwelder tot 1200
Vestiging op de kwelderwal
Rond 700 v.Chr. vestigden de eerste
bewoners zich op de kwelders van
Friesland. De hoogste delen van de kwelder
zijn de zandige ruggen die zijn ontstaan
langs de oever van de zee en grote geulen.
Deze kwelderwallen hebben een hoogte
van een halve tot anderhalve meter boven
NAP en zijn soms wel een halve kilometer
breed. De bodem is er zandiger, dus
gemakkelijker te bewerken dan de zware
klei van de lage kwelder.68 Een dergelijke
kwelderwal ligt ongeveer anderhalve
kilometer ten zuiden van het oostelijke deel
van Noord-Friesland Buitendijks. Toen de
wal tot ongeveer een meter boven NAP
Figuur 2.4: De ligging van een terp op de kwelder en de
was gegroeid overstroomde ze
overstroming
van de kwelder. (Huisman, 2008).
nauwelijks meer en was ze geschikt om
een boerderij te vestigen. Rondom de wal was zeer vruchtbare bodem aanwezig met
kweldergewassen voor het vee (fig. 2.4). Voor men zich definitief ging vestigen gebruikte
men de kwelder eerst als weidegrond en daarna als akker, beschermd door een zomerdijk
die in de winter ook het slib vasthield. Vervolgens verhoogde en verbreedde men de
zomerdijk tot een podium waarop een woning werd geplaatst.
Landbouw op de kwelder
De mensen op de kwelder hielden runderen voor de zuivel en de vleesproductie en
misschien ook voor het werk op het land. Schapen werden gehouden voor wol en vlees. Er
werden ook vogels en schelpdieren zoals mosselen, kokkels en alikruiken gegeten.69
Wanneer de bodem van de akker in de winter zout werd door een paar hoge vloeden was
dat zout al na enkele regenbuien weer uitgespoeld. Het was dan ook mogelijk om een
beperkt aantal gewassen op de kwelders te verbouwen. Uit experimenten bleek dat het
oliegewas huttentut het meest succesvol was, maar ook vlas, meerrijige gerst, tuinboon en
duiveboon, haver en raapzaad waren geschikte gewassen.70
Terpen en zomerdijken
Al vanaf de derde eeuw v.Chr. gingen de mensen in Friesland op terpen wonen. Ze staken
plaggen uit de kwelder en maakten daarmee een podium. Geleidelijk werden de terpen
opgehoogd en uitgebreid, met afval en mest, vermengd met riet. De stal bood ruimte aan
tenminste 24 stuks rundvee, soms meer dan veertig.71
Bij archeologisch onderzoek van terpen is enkele keren een dijklichaam onder de terp
gevonden. Bijvoorbeeld een dijk die in de eerste eeuw v.Chr. is gemaakt bij Peins. Over een
breedte van twee en een halve meter waren plaggen gestort, die daarna zorgvuldig met
plaggen werden afgedekt, zodat er een stevige graszode ontstond. In enkele fasen is de dijk
verbreed en verhoogd tot een meter hoog en ruim 14 meter breed. Naast de dijk zijn sporen
van een akker aangetroffen, dus waarschijnlijk diende de dijk om een akkercomplex te
beschermen tegen het zeewater in de zomer. Andere dijken die onder de terpen werden
aangetroffen zijn ook ongeveer een meter hoog en hebben een breedte van 6,5 en 3,5
68

Gerrets, 2010: 20, 22, 26, 68.
de Langen, 1992: 283-287.
70
Bazelmans et al, 2009: 44.
71
Gerrets, 2010: 52, 54.
69

18

meter. Op Ameland werd vroeger het bouwland en hooiland ook beschermd door lage
plaggendijken.72
Er werden dus al voor het jaar nul zomerdijken aangelegd. Ze waren niet uitsluitend
aangelegd om de akker in de zomer tegen overstroming te beschermen, maar ook om de
sedimentatie gedurende de rest van het jaar te bevorderen. Een onlangs opgegraven dijkje
in Wergae lijkt zelfs specifiek voor dit doel te zijn aangelegd. Het dijkje omringde géén
akkerland en binnen het dijkje zijn wel duidelijke sedimentlagen herkenbaar. Zo werd dus de
sedimentatie kunstmatig versterkt, waarna hier een huispodium is opgeworpen.73
Heel belangrijk voor mensen en dieren op de zoute kwelder is het beschikken over zoet
drinkwater. Bij de opgraving Peins-Oost is in een terp ook een dobbe aangetroffen van 3,5
meter diep en een doorsnede van 18 meter. Deze dobbe is de gehele Romeinse ijzertijd in
gebruik geweest. In de kwelder bij de terp werden enkele paden van koeiensporen naar de
terp aangetroffen. 74 De dobbe had dus niet de vorm van een ringdijk, zoals ze tegenwoordig
worden aangelegd, maar het was duidelijk ook geen waterput. Door de koeienpaden is de
functie van drinkwateropslag voor het vee ook duidelijk.
Dorpen
Op de kwelderwal
ten zuiden van
Noord-Friesland
Buitendijks liggen
de dorpen Hallum,
Marrum, Ferwerd,
Blija en Holwerd
(fig. 2.2). Ferwerd
en Marrum werden
al in de negende
eeuw vermeld in de
bezitslijsten van het
klooster Fulda.
Hallum, Marrum,
Ferwerd en
Holwerd zijn vroegmiddeleeuwse
heem- en werdnamen. Heem
Figuur 2.5: Terpen in het noorden van Oostergo. (Noordhoff, 2009)
betekent woning of
woonplaats en het
woord is in de loop der tijd veranderd in de uitgang -um. Werd in een nederzettingsnaam
staat voor een woonheuvel.75 Bij Holwerd, Ferwerd en Hallum is versierd aardewerk
gevonden uit de achtste/negende eeuw.76 De dorpen bestonden dus rond 800 na Chr. en de
eerste bewoning van de kwelderwal zal enkele eeuwen daarvoor hebben plaatsgevonden.
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De kerk van Holwerd is van tufsteen gebouwd, dus oorspronkelijk uit de twaalfde eeuw of
eerder.77 Deze kerk stond op een aparte terp buitendijks, totdat in 1580 de Holwerder polders
werden bedijkt. De eerste kerk, nog van hout, werd in Ferwerd gebouwd rond achthonderd
na Chr. Deze werd in de elfde eeuw vervangen door een kerk van tufsteen.78 De kerk van
Hallum bestond al in de twaalfde eeuw en de kerken van Westernijkerk en Blija stammen uit
de dertiende eeuw.

Figuur 2.6: Sint-Martinuskerk Ferwerd. Foto M.Vroom

De eigendomssituatie
Een nederzetting op de kwelder bestaat uit een of meer huizen met erf, weide- en hooiland
en akkers. Er zijn aanwijzingen dat het grondbezit vooral gebonden was aan
verwantschapsgroepen. Aan de vestiging op een nieuwe locatie ging eerst een fase van
beweiding en vervolgens beakkering vooraf. Aangezien de akkers direct grenzen aan het erf
is dit opmerkelijk. Gerrets denkt, dat met de fase van beakkering de gebruiksrechten kunnen
zijn gevestigd op het nieuw verworven land.79 Maar het ligt meer voor de hand dat het
gebruiksrecht werd gevestigd door het opwerpen van de zomerdijk. Dit is immers een daad
die een forse investering vraagt in tijd en lichamelijke arbeid en bovendien een zeer goed
zichtbaar landschapselement oplevert. De zomerdijk bevorderde bovendien de opslibbing en
is daarmee een duidelijk symbool voor de intentie hier te gaan wonen. In het huidige recht is
er nog steeds sprake van dat een echt bouwwerk, al is het maar een hek, het eigendom
bevestigt.80
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De Registers van het klooster Fulda bevatten oorkonden van schenkingen van circa 750 tot
950 na Chr. Hierin staan 83 Friese schenkingen, waarvan meer dan de helft afkomstig
kunnen zijn van grootgrondbezitters. Er is namelijk sprake van schenking van land met
slaven, enkele schenkingen van een graaf en schenkingen van een persoon van land op
verschillende plekken.81 De beschrijving van de schenkingen in het Register geven ook een
aantal aanwijzigingen, dat er sprake is van gemeenschappelijk eigendom van weilanden
waar een aantal stuks vee kunnen worden geweid. De interpretatie van het Register van
Fulda is wat betreft grondeigendom dus niet eenduidig. Vermoedelijk was er op de
onbedijkte gronden sprake van zowel particulier als gemeenschappelijk eigendom.82
Het eigendom van de aanwas, dus de nieuwe kwelder, is beschreven in het Oude
Schoutenrecht. Dit is het vroegste waterstaatsrecht in Friese wetten, maar de ouderdom
hiervan is niet duidelijk. Het zou misschien uit de elfde eeuw kunnen zijn.83 Volgens dit oude
Friese recht is de aanwas het eigendom van de aangelanden, dat zijn de eigenaren van het
land dat hier aan grensde. Het kon daarbij gaan om afzonderlijk eigendom of
gemeenschappelijk eigendom. In 1499 waren de Biltlanden (de kwelder van de latere polder
Het Bildt) gemeenschappelijk eigendom van aangelanden en enkele stukken waren in bezit
van particulieren, kerken en kloosters. Maar de Hertog van Saksen bestreed dat. Hij
bezichtigde het gebied, deed opmetingen en verklaarde dat het zijn eigendom was.84
2.2.2 Exploitatie van de kwelder van 1200 tot 1500
Kloosters
Vlak ten zuiden van Noord-Friesland Buitendijks vestigden zich twee kloosters: bij Hallum het
premonstratenzer klooster Mariëngaarde en meer landinwaarts bij Foswerd een benedictijner
klooster. Daarnaast had het cisterciënzer klooster Klaarkamp bij Dokkum een uithof bij
Holwerd.85 De kloosters werden gesticht in de tweede helft van de twaalfde eeuw, toen de
grote dijken in Westergo en Oostergo al waren aangelegd. Het is dus niet zo dat kloosters
een leidende rol hadden in de bedijking, maar ze vestigden zich meestal bij nat maar
vruchtbaar land, zodat door verbetering van de bedijking en de afwatering het land
intensiever kon worden gebruikt en in waarde steeg.86 De werkzaamheden op het
kloosterland werden uitgevoerd door lekenbroeders. Zij traden pas op latere leeftijd in het
klooster en hadden in tegenstelling tot de monniken geen Latijn geleerd en konden daarom
niet deelnemen aan de vele dagelijkse gebeden.87
Mariëngaarde en het monnikhuis van Klaarkamp bij Holwerd bezaten gebieden buitendijks.
Veel daarvan werd in de zestiende eeuw ingepolderd, maar in het huidige Noord-Friesland
Buitendijks lagen ook kloostergronden.88 In het volgende hoofdstuk hierover meer.
Stormvloeden
In de twaalfde tot en met de vijftiende eeuw is Friesland vaak getroffen door zware
stormvloeden. De effecten van enkele stormvloeden zijn beschreven, zoals de Sint
Marcellusvloed in 1219, toen op 16 januari zware verwoestingen plaatsvonden langs de
Friese kusten en duizenden doden vielen. Abt Siardus van Mariëngaarde hielp samen met
de monniken bij het herstel van de dijken. Door de hoge kosten en te weinig arbeiders
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duurde het jaren voor de dijken werden gerepareerd. Veel land werd toen aan de kloosters
geschonken, omdat de boeren niet in staat waren van hun land te leven. Door hun land weg
te schenken en zelf lekenbroeder te worden hadden ze weer bestaanszekerheid.89
In de nacht van 14 december 1287 werd het volk verrast door een zware stormvloed en er
zijn veel mensen en vee verdronken. De monniken van Mariëngaarde konden zich voor een
deel redden, omdat zij de metten baden (het ochtendgebed voor de dageraad) en het water
zagen komen.90 Dergelijke stormvloeden waren een trauma voor de kustbevolking. Soms
waren er grote perioden tussen de grote stormvloeden zonder stormvloed, zodat een
generatie geen herinneringen aan een stormvloed kon hebben. Toch verdween de angst
voor de zee nooit.91
De eerste zeewerende dijken lagen zo hoog op de kwelder, dat ze bij het normale getij
nauwelijks in aanraking kwamen met zeewater. Maar bij een stormvloed hielden ze wel het
water tegen en voorkwamen daarmee dat het zeewater het volledige oude
kombergingsgebied kon bedekken. Doordat het kombergend vermogen van het gebied
kleiner werd, liep de vloed nog hoger op en werd het zeewater opgestuwd. De grote
stormvloeden in de volle Middeleeuwen hebben waarschijnlijk hun kracht en hoge
waterstand te danken aan de combinatie van minder komberging door de aanleg van dijken
en de bodemdaling door veenontginning in het achterland.92

2.3 Sporen in het landschap
De Rijd
Door Noord-Friesland Buitendijks loopt een brede sloot genaamd De Rijd. De sloot is een
overblijfsel van een brede geul die hier heeft gelopen (fig. 2.3). Er zijn plannen voor een
nieuw gemaal in de zeedijk, dat hier op gaat uitwateren.93

Figuur 2.7: De Rijd. Foto M.Vroom
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Dijken
De oudste dijk van Noord-Friesland Buitendijks is de Zeedijk in Ferwerderadeel (fig. 2.2).94
Het meest westelijke deel van anderhalve kilometer lang zou uit de elfde of twaalfde eeuw
kunnen stammen, de rest van de dijk is uit 1275. De hoge deltadijk is over de oude dijk heen
gelegd, wat nog is te zien aan de bochten in de dijk.
Kerktorens
Door de hoge deltadijk wordt het zicht op de kerken van Holwerd tot aan Hallum nu
afgeschermd, maar zijn de torens nog wel zichtbaar. In de middeleeuwen moeten de kerken
heel goed zichtbaar zijn geweest over de lage dijken. De kerk van Holwerd stond tot 1580
zelfs op een aparte terp buitendijks.

Figuur 2.8: De kerktoren van Ferwerd boven de zeedijk. Foto M.Vroom
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Hoofdstuk 3
Eigenaren en gebruikers van
“gras upt werp”: landschapsontwikkeling
in de periode 1500 tot 1800
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Inleiding
Dankzij historische kaarten en belastingregisters krijgen we voor de periode
van de zestiende tot de negentiende eeuw een goed beeld van de
ontwikkeling van zowel het fysieke als het sociale en mentale landschap.
De kaarten laten zien hoe Het Bildt werd ingepolderd en de kwelder in
Noord-Friesland Buitendijks groeide. De belastingregisters geven
informatie over de toenmalige eigenaren en gebruikers van NoordFriesland Buitendijks. In deze periode werden er organisaties opgericht die
de kwelder beheerden. Hun archieven geven informatie over de motivatie
voor de landaanwinning en de manier waarop dat plaatsvond.
De synthese tussen het fysieke, sociale en mentale landschap verklaart het
verschil in het buitendijkse landschap tussen het westelijke deel en het
oostelijke deel van het studiegebied. Daarnaast is het mogelijk om van een
aantal percelen in de kwelder de vroegere eigenaren te achterhalen en
daar enkele gebeurtenissen aan te koppelen. Deze informatie geeft een
diepere dimensie aan het landschap.
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3.1 Ontwikkeling van het fysieke landschap
Als gevolg van de natuurlijke aanslibbing en erosie en de inspanningen om kwelders te
bedijken en de aanwas te bevorderen veranderde de kwelder. Kaarten uit de periode 1500 –
1800 laten zien dat er ten noorden van de zeedijk steeds een strook land was, niet alleen
zee. Het is mogelijk om met behulp van deze kaarten, belastingregisters en andere
archiefstukken een beeld te vormen van de verandering van het kwelderoppervlak dat
agrarisch werd gebruikt. De maatregelen die men nam om de aanslibbing te bevorderen of
het land beter te kunnen gebruiken geven inzicht in het uiterlijk van het landschap.
3.1.1 Inpolderingen en cartografische bronnen
De Middelzee slibde zo snel dicht, dat er van de zestiende tot in de achttiende eeuw zeven
polders zijn aangelegd (fig. 3.5).95 In het zuidwesten van Noord-Friesland Buitendijks
veranderde het landschap in die tijd van water en slikken naar een kwelder waarop
beweiding mogelijk was. In het zuidoosten veranderde er niet zoveel, de kwelder voor de
zeedijk was in 1511 al beweidbaar. Alleen in het uiterste oosten werden in 1580 de
Holwerderwest- en Holwerderoostpolder aangelegd. Door de aanleg van de dijken om de
polders ontstond de begrenzing van het huidige kweldergebied.
Historische kaarten
In de loop van de
eeuwen verschenen er
kaarten van het
noorden van Friesland
waarop steeds meer
informatie is te vinden
over het gebruik van de
kwelder. Bovendien
verschenen er enkele
kaarten van de polders
in Het Bildt, waarop
ook enige informatie
over de kwelder is te
vinden. De eerste kaart
is een manuscriptkaart
die wordt
toegeschreven aan
Jacob van Deventer,
Figuur 3.1: Deel van kaart 1545 Het Bildt. (de Rijke, 2001: 16, 86)
de eerste landmeter en
kaartenmaker in Nederland die de driehoeksmeting gebruikte, waardoor de kaarten
betrouwbaarder werden (fig. 3.1).96 De kaart is van 1545 en laat zien hoever Het Bildt in die
tijd reeds was bedijkt en er zijn percelen getekend in de kwelder waar het Nieuw Bildt zal
komen. Vlak ten noorden van de kwelder is een gebied aangegeven dat “t Hoeghe Sant”
wordt genoemd, vermoedelijk dus een hoge zandplaat. Ten noorden van de zeedijk van
Ferwerderadeel is een strook aangegeven met een tint die wat groener is dan de rest van de
kwelder. Dit zou een aanduiding kunnen zijn voor de beweidbare kwelder.
In 1570 heeft Jan Janz, de koster en schoolmeester uit St. Annaparochie, een kaart gemaakt
van Het Bildt waarin alle boerderijen zijn getekend met de namen van de bewoners (fig.
3.2).97 Buitendijks zijn er percelen met sloten ertussen getekend en ten noorden daarvan
een strook droogvallend wad met enkele slenken en in totaal zestien strekdammen, de
zogenaamde duickelhoofden in verschillende vormen.
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Figuur 3.2: Detail van kaart uit 1570 van Het Bildt met regelmatig slotenpatroon in de kwelder en
duickelhoofden.

In 1664 verscheen het boek “Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Friesland tusschen ‘t
Flie end de Lauwers” van Christiaan Schotanus.98 Het bevat kaarten van alle grietenijen van
Friesland (grietenijen werden later gemeenten). Noord-Friesland Buitendijks ligt in drie
grietenijen: Westdongeradeel, Ferwerderadeel en Het Bildt. Buitendijks is een strook land
ingetekend met de tekst “Groen Buyten Landt” (fig. 3.3).

Figuur 3.3: Delen van de Grietenijkaarten uit de atlas van Schotanus 1664. Van Links naar rechts: Het
Bildt, Ferwerderadeel en Westdongeradeel.

De zoon van Christiaan, Bernhardus Schotanus, verbeterde deze kaarten en ze verschenen
in de Friesche Atlas van 1718, uitgegeven door de drukker en boekverkoper Halma.99 Er
staat nu meer buitendijkse informatie in de kaarten (fig. 3.4). Ten noorden van de polder
Nieuw Bildt is een bedijkt stuk land weergegeven met de tekst “Aenwas off Schorren Groen
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Figuur 3.4: Deel uit Grietenijkaart Ferwerderadeel, atlas Schotanus-Halma 1718.
Land genoemd De Pollen Groot, 600 Morgen: Waarvan 400 morgens zijn Bedijkt 1715”. In
de kaart van Ferwerderadeel staat de tekst “it Noorder Leeg” in de westelijke kwelder en
“Groen Buyten Dyks Land off De Keegen” ten noorden van de dijk.
Tussen Marrum en Ferwerd heeft de dijk een uitstulping met de tekst “De Kolk” en ten
noorden van Ferwerd staat de tekst “Amelander Veer”. In het binnenland zijn allerlei staten
en stinzen aangegeven met de namen van de bezitters, bijvoorbeeld Westerhuis, Kamminga
en Sminia. In de kaart van Westdongeradeel staat bij Holwerd de tekst “Amelander Veer”.
Voor 1718 was er dus sprake van twee veerdiensten op Ameland, vanuit Ferwerd en vanuit
Holwerd. Langs de Oude Zeedijk bij Holwerd zijn nog wat monnikhuizen ingetekend, de
vroegere uithoven van de kloosters.
In 1754 is er een kaart gemaakt van het Noorderleeg (fig. 3.10).100 De nieuwe dijken van de
Bildtpollen en de Noorderleegster Polder zijn aangegeven, maar voor Noord-Friesland
Buitendijks is heel interessant dat buitendijks lijnen zijn ingetekend met de teksten “Keegen
van mevrouw Wielinga”, “Laag Buytenland”, “Hoog Buytenland” en “Eylander Riet”. Ten
oosten van deze Riet is nog een slenk zonder naam getekend, dit moet de Ryt of Rijd zijn.
Ten noorden van de dijk is een lichtgroene strook land getekend met de tekst “Met Groente
Bewossene Buytenwaard anders Quelder Genaamt”. In de kegen van Wielinga zijn enkele
witte percelen, groene percelen, een weg, misschien zelfs een dijkje en een paar lange
sloten richting het noordwesten getekend. Mevrouw Wielinga is Dieuke Westerhuis, weduwe
van Johannes Wielinga. Het “Hoog Buytenland” ten oosten van de Eylander Riet zal het
strijdtoneel zijn geweest in de juridische procedure tussen haar en het consortium van het
Noorderleeg om het eigendom van de aanwas. Deze strijd wordt in 3.2.3 beschreven.
3.1.2 De aanwas van de kwelder
Oppervlakte van de kwelders tussen 1500 en 1800
Op allerlei oude kaarten staat ten noorden van de dijk steeds een strook kwelder, maar
onduidelijk is welke oppervlakte als beweide kwelder kan worden geïnterpreteerd. Uit het
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Register van den Aanbreng uit 1511 blijkt dat de oppervlakte buitendijks land dat in agrarisch
gebruik was ongeveer 428 hectare moet zijn geweest (berekening in 3.21). Aangezien de
zeedijk van Ferwerderadeel negen kilometer lang is, moet de strook gebruikte kwelder langs
de dijk gemiddeld ongeveer 475 meter breed zijn geweest.
In 1774 werd het Noorderleegs Buitenveld opgemeten. Het gebied tussen de kegen, de
Bildtpollen en de Waddenzee was 1100 tot 1200 pondemaat groot.101 Een pondemaat in Het
Bildt was 0,32 hectare, dus Noorderleegs Buitenveld was toen ongeveer 350 tot 380 hectare.
Langs de zeedijk van ongeveer 2,5 kilometer lengte lag er dus een kwelder met een breedte
van anderhalve kilometer.
In de stukken over de juridische strijd tussen Westerhuis en het consortium van Noorderleeg
(beschreven in 3.2.3) staat een beschrijving van de bezittingen van Westerhuis. “Vrouw
Dieuke Westerhuis, weduwe van heer Postmeester Johannes Wielinga, is in de rustige en
vredige possessie van de aanwas ten oosten van de Groote of zogenaamde Wijde Riet,
achter haar kegen gelegen, aan de Ferwerderadeels dijk onder Marrum, tussen genoemde
Riet en de Eilanders Riet of de rooiing die achter deze kegen is aangegroeid, en zich
uitstrekkende van het zuiden naar het noorden.102 Aan de hand van de verschillende
belastingregisters en de kaart van het Noorderleeg uit 1754 is bekend waar de kegen van
Westerhuis zich bevonden. De rooiing heeft te maken met beplanting, zodat de begroeiing
van de kwelder zich rond 1760 uitstrekte van de dijk tot voorbij de Groote Riet.103 Voor de
schatting van het kwelderoppervlak in 1800 (fig. 3.5) is ook gebruik gemaakt van de
metingen die Miedema op 23 november 1793 heeft uitgevoerd voor de kwelder van
Ferwerderadeel (beschreven in 3.2.5).

Figuur 3.5: Inpolderingen tussen 1500 en 1800. Kwelderoppervlak volgens kaarten Schotanus 1664
en 1718. Schatting kwelderoppervlak 1800 met behulp van gegevens uit archieven.
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Bovenstaande gegevens over de grootte van de kwelder zijn in de giskaart in figuur 3.5
verwerkt. Hieruit blijkt dat de kwelder tussen 1500 en 1800 ongeveer met 1000 hectare is
toegenomen.
Landaanwinning met duickelhoofden en slijkdammen
Vanaf de vijftiende eeuw ging men werken aanleggen ten behoeve van een snellere aanwas.
In 1542 werden ten noorden van de eerste Bildtpolder zogenaamde duyckelhoofden
aangelegd. In Zeeland werden die al langer toegepast en de eigenaren van Het Bildt
vroegen de Zeeuw Cornelis Jansz om een precieze beschrijving hoe de hoofden moesten
worden aangelegd.104 De dam begon in het slik en eindigde aan de gors (de begroeide
kwelder) een voet hoog en bestond uit een vloer van rijshout, bedekt met zoden. Na verloop
van jaren werden de hoofden verbreed en verhoogd en werden er meer aangelegd, zodat er
in 1566 16 duickelhoofden waren. In 1689 werd een hoofd opgevuld met stenen.105 In de
loop van de achttiende eeuw werden bij de Bildtpollen meer duickelhoofden aangelegd om
“wat morgens land aan te billen”.106
Ook in Ferwerderadeel hielden ze zich bezig met de aanslibbing. In 1787 waren er 32
slijkdammen, waarvan jaarlijks werd bijgehouden in welke staat ze verkeerden. Aangezien
het onderhoud elk jaar bestond uit afvlakken, grondwerk en bekrammen en er geen sprake is
van palen of stenen, zullen dit aarden dammen zijn geweest, bedekt met stro of riet.107
Landaanwinning door sloten baggeren
In een huurcontract van een keeg van de Contributie Zeedijken Ferwerderadeel uit 1757
staat dat de huurders op aanwijzing van het dijkbestuur jaarlijks de keeg moeten slatten en
slechten.108 Hiermee wordt bedoeld dat de sloten en greppels worden uitgebaggerd en met
het gebaggerde materiaal vervolgens de uitgespoelde gaten in de kwelder moeten worden
gevuld. Tijdens archeologisch onderzoek bij Wijnaldum in Noord-Friesland werden gegraven
sloten aangetroffen. Men veronderstelt dat hiermee de afwatering van de kwelder werd
verbeterd, maar er is niet aangetoond dat ze dienden om land aan te winnen met de
baggerspecie.109 Maar in de kwelder slibben deze sloten snel dicht en bij het openbaggeren
zal het slib natuurlijk zijn gebruikt om het land op te hogen. In de kaart van Het Bildt uit 1570
staat een regelmatig slotenpatroon in de kwelder (figuur 3.2) en ook in een voorstel uit 1732
om een kadijk aan te leggen bij de kegen van Ferwerderadeel (beschreven in 3.2.5) staat dat
er sloten of rieden tussen de kegen lopen.110 Het is dus zeer waarschijnlijk dat het graven
van sloten en greppels al sinds de jaartelling een manier was om land aan te winnen, door
het slib bij het openhouden van de afwatering te benutten.
3.1.3 Aanpassingen voor exploitatie
Aanleg van een dobbe
In het archief van Noorderleegs Buitenveld is een brief van B. Bokma uit 1777 aangetroffen,
waarin hij een kostenraming presenteert voor het aanleggen van een ringdijk om een
drinkwaterput op het Noorderleegs Buitenveld.111 Het ging daarbij om een dobbe met een
oppervlakte van wel acht pondematen en een hoogte van 14 voet. Uitgaande van de Bildtse
roede van 3,89 meter is de oppervlakte van acht pondematen 2,556 hectare. De dobbe zou
104

Sannes, 1951: deel 1, 72-74.
Sannes, 1951: deel 1, 323.
106
Sannes, 1951: deel 2, 20, 108 en 239.
107
Archief Tresoar: Zeedijken van Ferwerderadeel, 372-10 inventaris 290.
108
Archief Tresoar: Zeedijken van Ferwerderadeel, 372-10 inventaris 100.
109
Gerrets, 2010: 60 en 74.
110
Archief Tresoar: Zeedijken van Ferwerderadeel, 372-10 inventaris 289-99c.
111
Archief Tresoar: Noorderleegs Buitenveld, 95 inventaris 127.
105

29

dus een doorsnede van honderdtachtig meter krijgen.112 De meeste huidige dobben in
Noord-Friesland Buitendijks hebben een doorsnede van tegen de vijftig meter en de drie
grote dobben in het Noorderleegs Buitenveld hebben een doorsnede van tegen de honderd
meter. Uit het archief werd niet duidelijk of deze dobbe ook werkelijk is aangelegd en volgens
welke maten. Waarschijnlijk heeft dit voorstel geleid tot de aanleg van de Oude Dobbe.
Al in het onbedijkte kweldergebied werden zoetwaterreservoirs gemaakt in een terp. Bij een
archeologische opgraving bij Peins in Noord-Friesland is een drinkdobbe aangetroffen uit de
Romeinse ijzertijd.113 Aangezien de kennis voor het maken van de drinkdobben aanwezig
was, is het mogelijk dat ook enkele drinkdobben in de kegen van Ferwerderadeel vele
eeuwen oud zijn (fig. 3.6). In het begin van de twintigste eeuw hadden haast alle kegen hun
eigen dobbe (fig. 4.19).114

Figuur 3.6: Landschapselementen in de kwelder rond 1800. Enkele kegen met hun eigenaar,
drinkdobben, sloten en de reed voor het Amelander Veer. (Atlas Schotanus 1718, HISGIS,
Topografische Atlas Fryslân, 1926-1934)

Weg naar Amelander Veer bij Ferwerd
Op de kaart van Schotanus uit 1718 staat bij Ferwerd een weg in de kwelder met de tekst
“Amelander Veer”. In de archieven van Zeedijken van Ferwerderadeel zijn enkele stukken
KNAW/Meertens Instituut, 2013: www.meertens.knaw.nl/mgw. De oppervlakte van een cirkel is πr ,
dus de doorsnede van de dobbe is 2r = 2√ (25560: 3,14)= 180,44 meter.
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aangetroffen uit de achttiende eeuw waarin wordt gesproken over een weg door de kegen voor
115
de Amelander beurtschippers. Uit een vergelijking van de kaart van Schotanus met de
huidige topografische kaart blijkt dat de weg kan hebben gelopen bij Ferwerd door de keeg met
nummer SC22 (nummering Stemkohier) of A220b (nummering Kadaster in 1832). Aan de
oostzijde van keeg SC22 ligt een dijkje langs de sloot en die sloot is een van de diepste sloten
116
die door de hele landaanwinning naar zee gaat (fig. 3.6). Aan de andere kant van de zeedijk
liggen de boerderijen Klein en Groot Sminia, die er in de achttiende eeuw ook al stonden
volgens de oude kaarten. Het is daarom zeer aannemelijk dat in keeg A220b of SC22 de weg
van het Amelander Veer liep en dat de diepe sloot vele jaren is opengehouden voor het
beurtschip.

3.2 Ontwikkeling van het sociale en mentale landschap
Een belangrijke bron voor het sociale landschap in de periode 1500-1800 zijn enkele
belastingregisters van Ferwerderadeel met de namen van eigenaren en gebruikers en het
oppervlak van de kwelder dat ze in gebruik hadden. In 1511 werd het buitendijkse land
weergegeven als “gras upt Werp”. Deze paragraaf analyseert de belastingregisters,
waarmee de ontwikkeling in het eigendom en gebruik zichtbaar wordt. De archieven van
Noorderleegs Buitenveld en de Contributie Zeedijken van Ferwerderadeel geven
waardevolle informatie over de belangen die de eigenaren en gebruikers in de kwelder
hadden en hoe ze die tot uitvoer brachten. De landaanwinning neemt hierbij een belangrijke
plaats in, zowel ter bescherming van de zeedijk als ter vergroting van het grondbezit.
3.2.1 Belastingregisters van Ferwerderadeel
Register van den Aanbreng
De eerste registratie om grondbelasting te kunnen heffen heet het Register van den
Aanbreng. Er zijn slechts enkele van deze registers bewaard, waaronder die van
Ferwerderadeel. Hierdoor zijn vanaf 1511 de eigenaren en de huurders van het buitendijkse
gebied bekend. Het register beschrijft in welk dorp de huurders woonden, hoeveel grond ze
totaal gebruikten en wat de huurwaarde van die grond was. Bovendien is ook vermeld van
welke “landheer” de grond werd gehuurd. In het register werd heel consequent
geadministreerd wanneer het om buitendijks land gaat: “gras upt Werp”.117 Met een gras
werd in die tijd aangeduid hoeveel weiland een koe in de zomer nodig had. De term werd in
Ferwerderadeel vooral gebruikt voor buitendijks gebied dat nog niet opgemeten was. “Werp”
betekent de kwelder, het aangeworpen land.
Oppervlakte in agrarisch gebruik in 1511
Een gras was ongeveer anderhalve pondemaat, de in die tijd in Friesland gebruikelijke
oppervlaktemaat. De pondemaat van Ferwerd wordt geschat op 34 are, zodat ruwweg een
halve hectare kan worden gerekend voor een gras.118 Volgens deze omrekening lag er bij
Hallum 57 hectare land buitendijks, bij Westernijkerk 88, Marrum 116, Ferwerd 137, Blija 87
en Holwerd 160 hectare (bijlage 2). Het buitendijkse land van Holwerd en Hallum is na 1511
ingepolderd en dit land ligt niet in het huidige Noord-Friesland Buitendijks, zodat alleen de
oppervlakken van Westernijkerk, Marrum, Ferwerd en Blija, worden opgeteld om tot het
totaal van de landbouwkundig gebruikte kwelder in het huidige studiegebied te komen,
namelijk 428 hectare. Aangezien de berekening is gebaseerd op ruwe schattingen is het
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beter te zeggen dat de kwelder die rond 1511 voor de landbouw werd gebruikt tussen de
vierhonderd en vijfhonderd hectare groot was.

oppervlakte in gras

Oppervlakte per gebruiker in 1511
De kloosters, kerken, abten en pastoors bezaten samen 256 gras, het kerkelijke bezit was
meer dan een kwart van het gebied. De 428 hectare buitendijks land werd gebruikt door 93
mensen, dat is een gemiddelde van 4,6 hectare per gebruiker. Maar er zijn zes gebruikers
die een veel groter oppervlak hadden dan de rest, hierbij ging het voornamelijk om gebruik
van kerkelijke bezittingen (fig. 3.7). Zonder deze grote gebruikers was het gemiddelde
oppervlak per gebruiker bijna vier hectare. Enkele eigenaren (“landheren”) kwamen vaak
voor in het register. Mockama, in 1512 de bewoner van het prachtige slot Cammingha-state
tussen Ferwerd en Blija, bezat verspreid over de kwelder van Ferwerd tot Hallum ongeveer
zeventig gras. Ook Jancka Unema, de ridder die woonde op de Unemastate in Blija, wordt
genoemd als eigenaar van in totaal twintig gras.
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Figuur 3.7: Het oppervlak land per gebruiker in Noord-Friesland Buitendijks in het jaar 1511. (Register
van den Aanbreng, 1880)

De bepaling van de locatie van de percelen
Door verschillende belastingregistraties aan elkaar te koppelen is het mogelijk gebleken om
voor 1640 de locatie van meer dan vijftig percelen met hun eigenaren en gebruikers te
reconstrueren.119 De floreenkohieren zijn net als het Register van Aanbreng een
belastingadministratie. Het gaat om een per boerderij opgezette landboekhouding op basis
waarvan grondbelasting geheven kon worden. De naam floreenkohier is ontleend aan de
goudgulden van 28 stuivers waarin deze belasting betaald moest worden. In 1700 is deze
fiscale administratie opnieuw opgemaakt voor heel Friesland, maar nu meer uniform. Na
1708 werden de kohieren elke tien jaar vernieuwd, tot 1858.
Na 1832 werd deze administratie overbodig omdat het Kadaster de grondbelasting had
overgenomen. Toch werd het nog voortgezet om de omslag van dijk- en kerkenlasten te
kunnen bepalen. Om de identificatie te vergemakkelijken zijn in de laatste twee series
floreenkohieren in de marge per boerderij de daaronder behorende kadastrale
perceelsnummers vermeld, waardoor een reconstructie kon worden gemaakt van het
landgebruik van 1700.
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Informatie over de bepaling van de locatie van de percelen is ontleend aan HISGIS, het Historisch
Geografisch Informatie Systeem, waarin ruimtelijke informatie in de vorm van kaarten is verbonden
met gegevens uit Kadaster, Floreenkohieren, Stemkohieren en andere bronnen. De Fryske
Akademy leidt dit landelijke project in de persoon van prof. dr. J.A. Mol en ing. J.J. Feikens. Het
onderzoek van Noord-Friesland Buitendijks is gebaseerd op HISGIS 2012, www.hisgis.nl.

De stemkohieren zijn een politieke stemadministratie en bevatten per boerderij informatie
over eigenaren en gebruikers. Het stemkohier is op basis van vergelijking van namen van
eigenaren en gebruikers in 1698 gekoppeld aan het floreenkohier van 1700 en kan dus zo
ook gekoppeld worden aan de kadastrale percelen. De stemkohieren van 1640, 1698 en
1728 zijn op deze manier verwerkt in HISGIS. Met dit Historisch-Geografisch Informatie
Systeem zijn de eigenaren van 56 percelen buitendijks land van Ferwerderadeel in 1640
gelokaliseerd, circa twintig percelen zijn nog blanco (figuur 3.8)

Figuur 3.8: De percelen die door HISGIS zijn gelokaliseerd met het stemkohier van 1640. De groene
lijn geeft de zeedijk aan, de buitendijkse percelen liggen ten noorden hiervan. (HISGIS)

3.2.2 Eigendom en exploitatie
Aangelande eigenaren
Volgens oud Fries recht viel de aanwas toe aan de aangelanden, hetzij afzonderlijk of in
gemeenschappelijk eigendom.120 De eerste eigenaren van buitendijks land hebben dus
precies aan de andere zijde van de dijk ook bezittingen gehad. Door de opname van het
stemkohier in HISGIS is het mogelijk om de relatie tussen binnendijks en buitendijks
landbezit zichtbaar te maken voor 1640 (fig. 3.9). Dertien van de 56 percelen waren direct
aangeland binnendijks, negentien eigenaren hadden binnendijks in lijn ook percelen,
zeventien eigenaren hadden percelen die binnendijks dicht in de buurt lagen en zeven
eigenaren hadden binnendijks geen bezittingen in de buurt. Voor meer dan de helft van de
percelen was er in 1640 dus nog een duidelijke relatie tussen binnendijks en buitendijks land.
De desbetreffende families hadden het buitendijkse land vermoedelijk al vele eeuwen in
bezit, mogelijk sinds het aanleggen van de dijk rond 1200.

Figuur 3.9: Ruimtelijke relatie tussen binnen- en buitendijksland van dezelfde eigenaar
(grijsgroene percelen). De keeg met nummer SC30 heeft een aangelande eigenaar, die met
nummer SC2 heeft een eigenaar in dezelfde opstrek. (HISGIS)

Grootgrondbezit
In 1640 hadden de 56 percelen in het stemkohier 54 verschillende gebruikers en 51
verschillende eigenaren (bijlage 3). 31 Eigenaren waren van adel of hadden een belangrijke
functie, wat blijkt uit de vermelding “Jonkheer”, “Heer” of “Grietman”. Waarschijnlijk waren
deze eigenaren dus geen actieve boeren, maar hereboeren of grootgrondbezitters. Er waren
120

Kronenberg, 1911: 60.

33

slechts twee eigenaren ook geregistreerd als gebruiker, namelijk Tierck Rinses en Wybren
Johaens.
Het grote aandeel eigenaren die grootgrondbezitter zijn is niet vreemd in Noord-Friesland.
Adel en patriciaat hadden veel grondbezit in Friesland omdat het pachtgeld zorgde voor een
goed inkomen en de grond de basis was voor politieke invloed. 121 Politiek stemrecht was
namelijk gekoppeld aan bezit van grond die behoorde bij bepaalde boerderijen, de
zogenaamde stemdragende plaatsen. De eigenaren van deze plaatsen kozen volmachten
voor de Landdag, dat is vergadering van de Staten van Friesland, en bepaalden kandidaten
voor de posten van Grietman in de Grietenijen, vergelijkbaar met een burgemeester in een
gemeente. In Nederland was in 1850 het aandeel Friese grootgrondbezitters erg groot. Van
de honderd rijkste grondbezitters kwamen 34 uit Friesland. Deze grootgrondbezitters
kwamen voornamelijk uit het noordelijke kleigebied.
Ontwikkeling in eigendom en gebruik
Door de stemkohieren van 1640, 1698 en 1728 met elkaar te vergelijken valt op, dat het
eigendom door vererving en huwelijk steeds meer versnipperd raakte. In 1698 werd bij 21
eigenaren vermeld dat ze uit naam van vrouw of kinderen eigenaar waren, zeven eigenaren
waren weduwe en het aantal percelen met gedeelde eigenaren was zes. Volgens het oude
Friese erfrecht hoort onroerend goed niet buiten de familie te vererven. Daardoor werd de
boerderij met het land meestal niet gesplitst bij vererving.122 Maar verkoop van losse
percelen was in de Friese kleibouwstreek vrij gebruikelijk. De vraag naar land was groot,
waardoor de pachtprijs voor losse grond hoger was dan de huur voor een boerderij met land.
Ook in de stemkohieren hadden veel eigenaren belangrijke functies en aan veel
familienamen is te zien dat het eigendom van de percelen sinds 1640 bij de familie is
gebleven.
Omdat de gebruikers geen familienaam hadden, maar vernoemd werden naar de vader, is
een relatie hier minder eenvoudig te leggen. Slechts bij één perceel is het wel aannemelijk
dat de pachters in 1640 en 1698 familieleden waren, omdat de namen op elkaar lijken:
Cornelis Reins en Rein Cornelis waren pachter van Van Sminia. Kennelijk verpachtte Van
Sminia meer dan vijftig jaar lang de keeg aan dezelfde pachter en zijn opvolger. In de dertig
jaar tussen 1698 en 1728 was het gebruik van acht percelen in de familie gebleven.
Langdurige verpachting aan dezelfde familie kwam dus wel voor, maar uit deze vergelijking
kan niet worden geconcludeerd dat het normaal was.
eigenaar 1 perceel
eigenaar 2 percelen
eigenaar 6 percelen

1640
26
5
1 (a)

1698
27
7

1728
21
8
1 (b)

gebruiker 1 perceel
39
30
24
gebruiker 2 percelen
2
6
4
gebruiker 3 percelen
2
gebruiker 6 percelen
1 (b)
Tabel 3.1: Vergelijking van het aantal percelen van eigenaren en gebruikers in de stemkohieren van
1640, 1698 en 1728. (a)= Staten van Friesland), (b)= Van Grovestins

Uit een vergelijking van de stemkohieren van 1640, 1698 en 1728 (tabel 3.1) blijkt dat het
aantal eigenaren en gebruikers dat meer dan één perceel heeft in de loop van de tijd
toeneemt. Aangezien deze trend is gebaseerd op een vergelijking van de namen, die vaak
een beetje verschillen in de registers, moet dit een voorzichtige conclusie zijn.
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In het stemkohier van 1728 is opvallend dat Luitenant-generaal Frederik van Grovestins bij
zes percelen als gebruiker en eigenaar is vermeld. De familie Van Grovestins woonde op de
Jeppema-state in Wester-Nijkerk.123 Frederik was net als zijn vader grietman van
Ferwerderadeel, maar legde het ambt in 1701 neer om in het leger te gaan.124 Dat hij als
grootgrondbezitter 6 percelen buitendijks bezat is niet vreemd, maar wel dat hij als gebruiker
te boek staat. Het is onwaarschijnlijk dat een zestigjarige ex-militair en grootgrondbezitter
zelf boer was.
Samenvatting analyse van belastingregisters
Uit de analyse van de belastingregisters van Ferwerderadeel tussen 1511 en 1728 zien we
de volgende ontwikkeling in het eigendom en gebruik. In 1511 werd 428 hectare kwelder bij
de zeedijk van Ferwerderadeel agrarisch geëxploiteerd. Meer dan een kwart hiervan werd
verhuurd door kerken en kloosters, maar de bijna negentig overige huurders gebruikten
gemiddeld vier hectare grond buitendijks.
In 1640 lag meer dan de helft van de percelen buitendijks in het verlengde van het
binnendijkse grondbezit. Deze kwelderpercelen kunnen al sinds de aanleg van de dijk in de
dertiende eeuw in bezit van deze eigenaren zijn en zeer waarschijnlijk ook al die eeuwen in
agrarisch gebruik. Onder de kweldereigenaren zijn veel grootgrondbezitters, maar dat is in
het noorden van Friesland een normaal verschijnsel. Enkele eigenaren verpachtten de
buitendijkse grond tientallen jaren aan dezelfde familie. Tussen 1640 en 1728 is er een
voorzichtige trend waarneembaar dat meer eigenaren en gebruikers meer dan één perceel
hebben.
3.2.3 Inpolderingen van Het Bildt en Westdongeradeel en het recht op de aanwas
In 1498 viel Friesland voor het eerst onder een centraal gezag en prompt ging men enkele
jaren daarna een groot stuk van de Middelzee bedijken, met gebruikmaking van ZuidHollandse financiering en kennis.125 Tussen 1505 en 1754 werden zeven polders in de
vroegere Middelzee aangelegd van in totaal meer dan 8200 hectare (fig. 3.5).126 Van groot
belang hierbij was natuurlijk wie de rechtmatige eigenaar was van het buitendijkse land.
Het eigendom van de polders tot 1600
In een zoenbrief van 3 mei 1399 van Westergo en Oostergo aan de Hertog Albrecht van
Beieren werd de aanwas van Het Bildt aangeboden aan de hertog: “... dat onze lieve
genedige Heere ende zyn nacommelinge tot eeuwighen daghen hebben zullen alle
aenworpe, die aen den Lande van Oistvrieslant aengeworpen zyn, ende nu ter tydt onbedict
syn, of aenworpen sullen ende gelegen syn buyten onsen Zeediken, …”.127 De hertog heeft
er echter geen gebruik van gemaakt, omdat hij zijn macht in Friesland nauwelijks heeft
kunnen uitoefenen.
Een eeuw later kreeg Albrecht van Saksen, de stadhouder onder Keizer Maximiliaan, het
eigendom van de Bildtlanden, Ameland en Terschelling. Deze Bildtlanden waren de
aangewassen kwelders in de oude Middelzee, ten zuiden van het huidige Noord-Friesland
Buitendijks. Volgens de beschrijving van de tocht die de hertog van Saksen naar de
Biltlanden maakte in 1499 was dit gebied toen gemeenschappelijk eigendom van de
eigenaren aan de binnenkant van de dijk.128 Dit oude Friese recht van de aangelanden op
hun aanwas werd echter aangevochten door de nieuwe heerser van Friesland. Volgens
Romeins recht waren namelijk rivieren en stromen “gemeene saecken”, wat betekent dat het
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iedereen vrij stond het nieuwe land te gebruiken.129 De eerste inpoldering in Het Bildt werd in
1505 uitgevoerd door vier investeerders uit Zuid-Holland.
In de loop van de zestiende eeuw waren er discussies rond het eigendom van de aanwas. In
1504 kregen 64 eigenaren van de Bildtlanden een schadeloosstelling voor het verlies van
hun buitendijkse land. Klooster Mariëngaarde (de grootste eigenaar) was het niet eens met
deze schadeloosstelling en vocht het aan, pas in 1519 vond er een schikking plaats met
George van Saksen.130 Vanaf 1600 is het duidelijk dat de aanwas in Het Bildt eigendom is
van de aangelanden.131 De Staten van Friesland, de nieuwe bestuurders van het gebied,
gingen toen in overleg met de gebruikers van de toenmalige kwelder de polder Nieuw Bildt
aanleggen.132 In 1577 legden de gezamenlijke eigenaren van het buitendijkse land bij
Holwerd per contract vast dat ze het land gingen bedijken.133
Het eigendom van de polders en de aanwas in de achttiende eeuw

Figuur 3.10: Kaart van het Noorderleeg uit 1754. Hier speelde een conflict over eigendom van het
"Hoog Buytenland" tussen de Eylander Riet en de Rijd. In de kaart staat “Keegen van mevrouw
Wielinga”, dit is Dieuwke Westerhuis.(Caert Noorderleegh, 1754)

De inpolderingen van de achttiende eeuw, Bildtpollen en Noorderleeg, zijn uitgevoerd door
de gezamenlijke eigenaren van de kwelder. In het geval van het Noorderleeg was dat een
consortium van vier hoge Friese ambtenaren die alle rechten op de kwelder in handen
kregen door vererving, huwelijk en aankoop.134 Waar de kegen van Ferwerderadeel
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grensden aan het Noorderleeg ontstond er een conflict over het recht op de aanwas. In 1754
werd het consortium van het Noorderleeg in het gelijk gesteld, maar dit werd aangevochten.
Weduwe Dieuwke Westerhuis, eigenaresse van vier kegen bij Marrum kreeg in 1758 gelijk
van het Hof van Friesland. Ze mocht aanspraak maken op de aanwas ten oosten van de
huidige Rijd en de halve aanwas tot aan de Eilanders Riet ten westen daarvan (fig. 3.10).
Het consortium Noorderleeg ging hiertegen in beroep, waarna het Hof in 1760 de uitspraak
deed dat de Rijd de grens is tussen Noorderleegs Buitenveld en de kegen.135 Deze uitspraak
heeft gevolgen gehad voor de richting waarin de Rijd door de kwelder stroomde, zoals in het
volgende hoofdstuk zal blijken.
In de zestiende eeuw was de stadhouder dus van mening dat de aanwas zijn eigendom was,
maar dat is later teruggedraaid. De aangelande heeft in Friesland recht op de aanwas.
Tussen de particuliere kegen bij Hallum en Noorderleegs Buitenveld botste dit recht op de
aanwas doordat de dijk hier een nagenoeg rechte hoek vormt. De grens die werd vastgesteld
is de oude geul De Rijd.
3.2.4 Gezamenlijk en particulier eigendom
Gezamenlijk beheer in westelijke deel Noord-Friesland Buitendijks
In de achttiende eeuw werden twee organisaties opgericht voor het beheer van de kwelder
en het onderhoud van de dijken: Noorderleegs Buitenveld en Bildtpollen.
Vanaf 1715 exploiteerden de eigenaren van de polder Nieuw Bildt gezamenlijk de nieuwe
polder Oude Bildtpollen en de kwelder er voor. Zowel in de polder als in de kwelder vond
scharverhuring plaats en een polhoeder voerde de dagelijkse werkzaamheden uit. Het begrip
schar stamt uit de tijd dat een buurtschap collectief grond in eigendom had, waarbij
ingezetenen recht op inscharing van hun vee hadden. In de kwelder van de Bildtpollen en
het Noorderleegs Buitenveld hadden de scharhuurders het recht om samen met andere
huurders een aantal hokkelingen of pinken en jonge paarden in te scharen.136
In 1735 verkochten de eigenaren van Nieuw Bildt de Bildtpollen. De gezamenlijke eigenaren
van de polder Bildtpollen hadden naar rato van hun oppervlak land in de polder ook een
aandeel in het buitendijkse land.137 De eigenaren van de Bildtpollen besloten om in 1754 een
nieuwe inpoldering te doen, nu tegelijk met de eigenaren van de polder het Noorderleeg. Dit
werd de Nieuwe Bildtpollen, ook weer door de eigenaren van de Oude Bildtpollen
geëxploiteerd. Deze vijftien eigenaren waren in 1763 niet van adel, maar onder hen waren
wel drie burgemeesters. De organisatie Bildtpollen, ontstaan in 1735, beheerde dus de
kwelder voor de Oude Bildtpollen en na 1754 ook de kwelder voor de Nieuwe Bildtpollen.
De eigenaren van de polder het Noorderleeg richtten in 1766 Noorderleegs Buitenveld op.138
Deze particuliere onderneming werd gefinancierd door oorspronkelijk vier, later drie Friese
families. Ze stelden een strandmeester of polhoeder aan, die toezicht moest houden op het
buitendijkse gebied en de zeedijk. De polhoeder moest zorgen voor voldoende drinkwater
voor het vee en voor de administratie van de verhuring.
Particulier eigendom in Ferwerderadeel
In Ferwerderadeel is geen traditie van gemeenschappelijk eigendom van het buitendijkse
land, zoals ook blijkt uit het Register voor Annotatie uit het vierde kwart van de zeventiende
eeuw. In dit register staan de namen van de “eigenaeren ende gebruijckers buijtendijcks land
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in Ferwerderadeel” van 72 kegen in Hallum, Marrum, Westernijkerk, Ferwerd en Blija.139 Tot
1718 was het dijkonderhoud van de zeedijk van Ferwerderadeel een persoonlijke
verplichting van de ingelanden. Op de dijken stonden palen die aangaven welke ingeland ter
plekke verantwoordelijk was. In het Copie Dijx Boeck van Ferwerderadeel uit 1533 wordt een
beschrijving gegeven van degenen die de dijkvakken moeten onderhouden onder vermelding
van het aantal roeden per dijkvak.140 Dit leidde in de praktijk tot verschillend onderhoud
waardoor er zwakke stukken dijk ontstonden.141 In 1717 leidde dit tot honderdvijftig doden in
Friesland tijdens de Kerstvloed. De polders Nieuw Bildt en Oude Bildtpollen stonden onder
water en de dijk van Ferwerderadeel had vijf gaten.142 Na de Kerstvloed verplichtte de
provincie het gewest Oostergo om het dijkonderhoud ‘gemeen’ te maken, dus een
waterschap op te richten voor het gezamenlijke onderhoud. In 1718 werd de “Contributie
Zeedijken Ferwerderadeel” opgericht.
De legger van het “Dyckboeck van 1718 van de Gryteny Ferwerderadeel” beschrijft van paal
1 tot en met 166 de eigenaren en huurders met de afstand, dus degenen die
verantwoordelijk waren voor het dijkonderhoud. Daarnaast bevat de legger de binnendijkse
landen die “neffens haer breete met de zeedyck beswaert sijn”.143 Het betrof 26 landen met
hun eigenaren en meiers. Tenslotte worden 59 kegen met hun eigenaren en huurders
beschreven. De legger is door de slechte kwaliteit niet gebruikt voor een nadere analyse van
de eigenaren en gebruikers. Bovendien leek er een grote gelijkenis te zijn met het
Stemregister van 1728.
Het particuliere eigendom en gebruik van de kegen in Ferwerderadeel is dus behalve voor
de grondbelasting ook door het waterschap geregistreerd. Daarnaast ontstond er in de
achttiende eeuw ook een vorm van gezamenlijk eigendom van het buitendijkse land. Vanaf
1729 ging de Contributie Zeedijken Ferwerderadeel namelijk zelf kegen aankopen. In 1730
was dit bijvoorbeeld een keeg die vervolgens werd verhuurd aan de Amelander
beurtschippers.144 In 1773 waren er langs de zeedijk circa honderd kegen, waarvan
Zeedijken Ferwerderadeel tien kegen bezat en verhuurde.145
In Noord-Friesland Buitendijks komt dus zowel gezamenlijk eigendom als particulier
eigendom voor. Het particuliere eigendom stamt uit de dertiende eeuw, toen de zeedijk van
Ferwerderadeel werd aangelegd en elke aangelande dus ook een deel van de kwelder
bezat. Het gezamenlijke eigendom stamt uit de achttiende eeuw, door de samenwerking van
de eigenaren van Bildtpollen en Noorderleeg die toen werden ingepolderd. Zij besloten
gezamenlijk het onderhoud van de dijk en de exploitatie van de kwelder uit te voeren.
3.2.5 Belangen van de eigenaren: vast inkomen, inpoldering en bescherming zeedijk
Vast inkomen en inpoldering
Het belang van de particuliere eigenaren van buitendijks land in Ferwerderadeel en de twee
ondernemingen van gezamenlijke eigenaren in Het Bildt was op de korte termijn hetzelfde:
het verkrijgen van inkomen door de verhuur van het land. Uit het Register van den Aanbreng
uit 1511 blijkt dat de huurwaarde van de kwelder de helft was van de huurwaarde van
binnendijks land.146 Voor het Noorderleegs Buitenveld zijn de inkomsten en uitgaven van
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1766 tot 1972 bekend, waaruit blijkt dat er over de hele periode een rendement was van
55%. De inkomsten bestonden uit de scharverhuur (het weiden van vee) en de verkoop van
gras en hooi, later ook de verkoop van vee.147 Maar de administratie van het Noorderleegs
Buitenveld maakt ook duidelijk dat inpoldering een investering is die op de langere termijn
veel meer rendement oplevert. Het aanleggen van de polder Noorderleeg in 1754 kostte
namelijk f 65.449,-, waartoe 39 obligaties werden uitgegeven aan de eigenaren. Door de
inkomsten van koolzaad, granen, hooi en de scharverhuring was de polder bijna vanaf het
eerste jaar al lucratief. In 1766 werd de huurwaarde van de hele polder geschat op bijna
f 80.000,- en in 1780 was de waarde ruimschoots verdubbeld.148 Naast het jaarlijkse vaste
inkomen was het perspectief op inpoldering dus ook van groot belang voor de eigenaren.
Bescherming zeedijk
De eigenaren hadden ook de zorg voor de zeedijk en wisten dat een hoog voorland de dijk
beschermde, zoals blijkt het plan voor het maken van kadijk dat hierna wordt beschreven.
Vanaf de zestiende eeuw werden bij Het Bildt zogenaamde duickelhoofden aangelegd, een
maatregel die uitdrukkelijk was bedoeld om erosie tegen te gaan (“te stoppen zekere creken
ende loopen van water”) en de aanwas te bevorderen.149 In Ferwerderadeel werden aan het
eind van de achttiende eeuw slijkdammen aangelegd.150 Een van de simpelste maatregelen
om de aanslibbing te bevorderen, waarschijnlijk al vele eeuwen oud, was het graven van
greppels en sloten en het jaarlijks weer uitbaggeren (slatten), waarbij de bagger werd
gebruikt om de kwelder te verhogen en te egaliseren (slegten). In de huurcontracten van de
kegen van de Contributie Zeedijken Ferwerderadeel werden deze handelingen opgenomen
en het dijksbestuur controleerde de inspanning (“op aanwijsing en tot genoegen van het
Dijkgeregt”).151 Daarnaast waren er regels voor de beweiding, want een te intensieve
beweiding zou beschadiging van kwelder en dijk betekenen. Tussen 1777 en 1818 werden
de boetes wegens overtreding van de beweidingsregels bijgehouden in een zogenaamd
breukenboekje.152 Een groot en hoog voorland voor de zeedijk was dus ook belangrijk voor
de eigenaren, omdat de kosten voor het onderhoud van die dijk daarmee lager waren.
Plannen voor een kadijk ter bescherming van zeedijk
Vanaf 1732 deed de Contributie Zeedijken Ferwerderadeel pogingen om gezamenlijk alle
kegen af te vlakken en er een zogenaamde kadijk voor te leggen.153 De motivatie hiervoor
geeft een goed inzicht in de zorgen die men had voor het behoud van de kegen en de
zeedijk en de werkzaamheden die men daarvoor nodig achtte. Hieronder volgt een
transcriptie van een deel van het archiefstuk. Het is omgezet in een meer leesbare tekst,
waarbij zoveel mogelijk de oude tekst is aangehouden.154
Het edele dijkgerecht van Ferwerderadeel heeft in acht genomen dat de kegen die buiten de
zeedijk liggen nu al sedert een geruime tijd jaarlijks aanmerkelijk afnemen en is daarom
bevreesd dat door verlies van dat buitenland de zee binnenkort aan de zeedijk zou kunnen
komen, waardoor men dan genoodzaakt zou worden gemelde zeedijk met paalwerken te
beschermen. De ingezetenen komen daardoor aan de ene kant voor zware kosten te staan
terwijl aan andere kant de Contribuerende florenen en landen lager worden. Ze zullen zich
niet zonder de uiterste schrik en vrees bedenken hoe in deze Provincie sedert enige tijd het
paalwerk tot behoud der zeedijken bezocht is door tegenslag, waarvan de voortgang God
genadelijk verhoede.155
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Hierom geloof ik dat een ieder wellicht overtuigd zal zijn dat een middel tot behoud van de
kegen dient te worden gezocht en in het werk gesteld moet worden opdat ze niet geheel en
al door de zee worden opgeslokt, de zeedijk van haar voornaamste belemmering wordt
berooft en de ingezetenen van haar profijt verstoken worden.
Weshalve het dijkgerecht, overwegende het voorgaande, heeft gemeend niets heilzamer tot
het gemene welzijn in dezen te kunnen uitvinden als aan de eigenaren van de kegen voor te
stellen of ze niet ter voorkoming van grotere schade en behoud en zelfs verbetering van haar
kegen zouden kunnen besluiten het navolgende in het werk te stellen.
Eerst haar kegen op een ordentelijke afstand af te vlakken en vervolgens het afgevlakte
behoorlijk te bekrammen met goed sluik waardoor men meent dat de kracht van het water,
die anders met geweld op de zeer steilstaande oevers slaat en deze jaarlijks wel een halve
ponde doet afnemen, ten enenmale gebroken zou kunnen worden.156 De kracht van het
water kan dan niet anders dan tegen de bekramming stuklopen en vervolgens de oever niet
het minste beschadigen. Het dijkgerecht heeft dit uitgeprobeerd door sedert een jaar de
proef te nemen in een keeg die het dijkgerecht behoord, waaraan men sedert die tijd niet de
minste afkabbeling bespeurt.
Ten tweede moeten de inhammen die van tijd tot tijd door het zeewater in de kegen zijn
gemaakt door de aarde van de uitspringende hoeken zo veel mogelijk worden aangevuld.
Ten derde omdat het noodzakelijk is om de bekramming voor het vertrappen van het vee te
beveiligen, kan men op een behoorlijke afstand hiervan een ordentelijke sloot graven uit
welke aarde een klein kadijkje kan worden opgeworpen, zodat de kegen in de zomer beweid
en tot haar vorige nut en deugtbaarheid hersteld worden.
Ten vierde dat de sloten of rieden die tussen de kegen lopen behoorlijk worden overgedamt
en bekramt en gelijk al het andere met een kadijk voorzien.
Ten vijfde dat op geregelde afstand sluizen worden gemaakt die in staat zijn om het water
dat over de kadijk kan komen uit te lossen.
Ten zesde dat een ieder zijn eigen keeg zoals hierboven is gezegd maakt op eigen kosten
en zowel aardwerk als kramwerk zelf jaarlijks zoveel als nodig is repareert en onderhoudt.
Ten zevende dat elke eigenaar van de kegen zich ten opzichte van het maken en
onderhouden van het voornoemde werk onderwerpt aan het edele dijkgerecht, opdat het
gehele werk op eenzelfde manier zowel ten opzichte van het vlakken als aard en kramwerk
wordt uitgevoerd en alzo het gewenste oogmerk bekomen wordt.
Ten achten dat alles vervolgens zal geschieden buiten kosten van de Zeedijk Contributie.
Indien dit geschied meent het dijkgerecht dat men niet alleen het tegenwoordige land zou
behouden, maar misschien in de loop van enige jaren een considerabel aanwas zou kunnen
krijgen. Daarom heeft het dijkgerecht mij verzocht om de ingezetenen en de eigenaren van
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de kegen, bij absentie de gebruikers daarvan, te willen ontbieden om hierover een verklaring
te komen afleggen.
In december 1732 vergaderde de Rechtkamer van Ferwerderadeel in elk dorp met de
eigenaren van de kegen. In Blija gingen ze akkoord, maar het arbeidsloon van de
bekramming van de kadijk moest ten laste van de dijkscontributie blijven. Ook Ferwerd ging
wel akkoord, maar vond dat bovendien het maken en onderhouden van de pompen (sluizen)
ten laste moest komen van de dijkscontributie. In Westernijkerk vonden ze dat hun kegen zo
klein waren, dat ook het vlak houden van de oever tot de dijkscontributie behoorde. In
Marrum dachten ze er net zo over als in Ferwerd.157 Er werden zestig gedrukte brieven ter
ondertekening verstuurd. Onder de vele ondertekende brieven zijn die van Vegelin van
Claerbergen, van Burmania, Grovestins en van Aylva, allen invloedrijke heren en edelen die
kegen in hun bezit hadden.158 De weduwe Dieuke Westerhuis, die twintig jaar later de
begrenzing met het Noorderleeg Buitenveld zou aanvechten, schreef 10 april 1733 een brief
met haar mening over afvlakken, bekrammen en wie het moet bekostigen.159 In 1737 kreeg
het Dijksgeregt van Ferwerderadeel toestemming van de Staten van Friesland om de kegen
af te vlakken en een kadijk aan te leggen en te onderhouden.160 Ondanks al deze jarenlange
moeite is de kadijk niet aangelegd en het wordt uit de stukken in het archief niet duidelijk
waarom niet.
Onderzoek naar verlies buitendijks land
Zorgen om de afnemende kwelder en daarmee een bedreiging voor de zeedijk spreekt ook
uit het verzoek van het Dijksgeregt van Ferwerderadeel aan de heer Miedema uit Harlingen
om “... de dijken of het buitenland aldaar te willen examineeren en van Advis te dienen”. Hij
vond het verlies van de buitendijkse landen “verbaasend groot”. Hij beschreef hoe op een
bepaalde plek over ”ten minstens 200 Roeden Lengte daar op eene Verschrikkelijke Wijse
van tijd tot tijd, ondermijnd, en van de golven na Zee geschuurd word”.161 Hij stelde voor om
allerlei metingen te doen, zodat hij daarna met een goed advies kon komen, want “dan
soude men, na mijn insien, middelen in het Werk kunnen stellen, om dat schoone hooge en
teffens groen bemosten land, met veel succes te kunnen behouden.”
Op 23 november 1793 heeft Miedema van west naar oost zijn metingen gedaan en aan het
Dijksgeregt gestuurd. Ter hoogte van dijkpaal nummer 23 begon het landverlies, bij paal 28
(bij Ferwerd) was het verlies het grootste, waarna van paal 42 tot 44 het verlies weer groot
was bij Blija, waar “een slink loopt uit het noorden regt op Blija aan”.
Het belang van de kwelder voor de eigenaren
Uit het voorgaande blijkt dat de eigenaren drie redenen hadden om hun buitendijkse land
goed te beheren, namelijk het vaste inkomen dat de verhuring hen bood, het perspectief op
een grote waardevermeerdering als de kwelder werd ingepolderd en de bescherming van de
zeedijk.
Veel eigenaren waren van adel of hadden hoge bestuurlijke functies en waren zelf geen
boer. Zij waren afhankelijk van het inkomen van hun grondbezit. Het jarenlange juridische
gevecht om het recht op de aanwas tussen Westerhuis en Noorderleegs Buitenveld bewijst
het belang van landaanwinning ten behoeve van inpoldering voor de eigenaren. Dat de
kwelder ook een belangrijke factor was in de bescherming van de zeedijk en dus de
onderhoudskosten van de dijk beperkte, blijkt uit de poging van de Contributie Zeedijken
Ferwerderadeel om een kadijk aan te leggen en uit het onderzoek van de heer Miedema
voor de Contributie.
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3.3 Synthese
In het huidige landschap zijn de vormen van de kegen en de gebieden van het Noorderleegs
Buitenveld en de Bildtpollen nog goed terug te vinden. De percelen worden begrensd door
sloten en zijn goed herkenbaar. Daardoor is het mogelijk om met behulp van HISGIS,
belastingregisters en kaarten de eigenaren van enkele kegen te achterhalen. Van enkele
eigenaren is middels een literatuuronderzoek getracht een beeld te krijgen van hun leven.
Hiermee wordt een concrete link gelegd tussen delen van het fysieke landschap en het
sociale en mentale landschap.
Deze synthese verklaart ook het opvallende verschil in de perceelsvormen van het westelijke
deel van Noord-Friesland Buitendijks en het oostelijke deel. Het sociale landschap verklaart
door het verschil in eigendom en gebruik het verschil in het fysieke landschap.
Eigenaren van kegen
Bij Marrum was Drijoes to Westerhaus in 1511 gebruiker van 24 gras van het klooster van
Foswert. In het stemkohier van 1640 is de naam Westerhaus of Westerhuis niet weer te
vinden, maar in 1698 bezat Schepen Sioerd Westerhuis volgens het stemkohier de kegen
nummer SC4 en SC29 (fig. 3.6) en in 1728 was Dieuke Westerhuis (weduwe Wielinga)
hiervan de eigenaresse (kaart uit 1754 zie fig. 3.10).162 In het verlengde van keeg nummer
SC4 lagen in het binnenland de boerderijen Nieuw Westerhuis en Westerhuis. De
voorouders van Westerhuis waren dus al sinds de zestiende eeuw verbonden aan deze
kegen, eerst als gebruiker van kloostergrond en tot na 1728 als eigenaar. Dieuke was
geboren in 1677 en werd weduwe in 1709. Ze had een zoon en was heel rijk. Ze kreeg een
erfenis uit de familie Westerhuis van tien boerderijen, vier huizen, f155.000 en meer.163 Toen
zij tussen 1754 en 1760 de juridische strijd aanging met het machtige consortium van het
Noorderleeg was ze al een krasse oude dame.

Figuur 3.11: De huidige locatie van de kegen van weduwe Westerhuis in de achttiende eeuw. Foto
M.Vroom
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Uit Register van den Aanbreng (Friesch Genootschap, 1880) en Stemkohieren (HISGIS).
Provinciaal Friesch Genootschap, 1837-1839: 155-156.

Bij Ferwerd was Sijmen Smenije in 1511 eigenaar en gebruiker van 12 gras buitendijks land.
In 1640 was perceel nummer SC23 van Hessel Sminia en de familie Sminia had het in 1728
nog steeds in bezit. Pal aan de andere zijde van de dijk ligt nog steeds de boerderij Sminia,
ook aangegeven op de kaart van de Grietenij Ferwerderadeel uit 1718. De naam Smenije zal
een oude spelling zijn van de naam Sminia en hier is dus sprake is van een aangelande
eigenaar van een keeg (fig. 3.6). Daarmee is het zeer aannemelijk dat de familie Sminia
sinds de aanleg van de zeedijk in 1276 eigenaar was van deze keeg en het dus minstens
een half millennium in bezit had.
Frans van Sminia stierf in 1581 in Ferwerd, hij was de grootvader van Hessel van Sminia,
eigenaar van perceel SC23 in 1640.164 Hessel was gedeputeerde van Friesland en Hobbe
Baerd van Sminia (eigenaar in 1698) was raadsheer aan het Gerechtshof van Friesland.
Jonkheer Hobbe was in 1697 de op één na rijkste persoon in Friesland, hij kocht in 1681 de
state De Klinze in Oudkerk, waar de familie Van Sminia tot 1966 woonde.165
In 1511 werd Lijma Hillama met 2 gras
eigenaar genoemd onder Ferwerd en samen
met anderen eigenaar van 13 gras onder
Blija. In 1640 was keeg nummer SC26 van de
erven van Hillama (fig. 3.6). De keeg ligt in
het verlengde van het land rond de boerderij
Groot Kahool, die ook al werd vermeld op de
Grietenijkaart van 1718. De boerderij bestaat
nog, een statig gebouw op een hoog erf met
een gracht.
In Blija werd Jancka Unema in 1511 vermeld
als eigenaar van twee percelen van samen
twintig gras. Unema State lag pal ten noorden
van Blija en ging door huwelijk over naar de
familie van Aylva166. Hobbo van Aylva bezat in
1640 perceel nummer SC4 (fig. 3.6).
Jancke Unema woonde tot 1540 op
Unemastins, dat in 1516 werd ingenomen en
in brand gestoken door Bourgondische
troepen. Unema was namelijk Gelders gezind
en Friesland was sinds 1515 in handen van
Karel van Bourgondië. Jancke van Unema
overleefde daarna ook een overval op een
schip naar Gelderland en heroverde met
anderen samen de Herjuwsmastate in
Ferwerd. Maar toen de Hertog van Gelre ook
Figuur 3.12: Grafzerk van Jancke Unema in
hoge belastingen ging eisen trokken de Friese
de vloer van de kerk van Blija. Foto
edelen zich terug en verdreven de Geldersen
M.Vroom.
uit Friesland. Ze schaarden zich alsnog onder
Karel van Bourgondië. Jancke overleed in 1540 in Blija, in de kerk is een grafzerk met de
krijgsman in volle wapenrusting (fig. 3.12).167
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In 1640 was Ritmeester Willem van Haren eigenaar van Aebingastate en de kegen met de
nummers SC2 en SC9 (fig. 3.6). Aebinga state lag ten noordoosten van Blija volgens de
Grietenijkaart uit 1664. Willem van Haren was stalmeester bij Stadhouder Willem Frederik.
Uit de dagboeken van Willem Frederik blijkt dat hij regelmatig Blija bezocht als hij in
Leeuwarden was.168 12 juli 1649 vermeldde hij dat hij ging wandelen aan zee, de kans is dus
groot dat hij over de kegen van Van Haren liep, vlak bij de Armdijk van de Holwerderpolder.
Verklaring voor het fysieke verschil in de buitendijkse landschappen van Bildtpollen,
Noorderleegs Buitenveld en de rest van Noord-Friesland Buitendijks
Een boer met land aan de dijk (de aangelande) had volgens oud Fries recht het eigendom
van de aangrenzende kwelder. Langs de Zeedijk van Ferwerderadeel uit de dertiende eeuw
liggen de tientallen rechthoekige percelen daarom in een richting haaks op de dijk. Deze
kegen waren particulier eigendom en ze lagen in het verlengde van het binnendijkse
grondbezit. Bij de Rijd is het verschil in de perceelsvormen goed te onderscheiden: de smalle
kegen in de richting noordwest langs de zeedijk en de onregelmatige grote blokvormen van
de percelen in Noorderleegs Buitenveld (figuur 3.6).
De kwelders van Bildtpollen en Noorderleegs Buitenveld waren gezamenlijk eigendom van
de grondeigenaren van de aangrenzende polders uit 1754 en 1715, later werden dit twee
grote vennootschappen. De exploitatie van de kwelder begon dus vijf eeuwen na die van de
kegen langs de zeedijk. De kwelderpercelen werden jaarlijks verhuurd voor de inscharing
van vee. Het Noorderleegs Buitenveld was een heel brede kwelder, verdeeld in grote
eenheden waarin de kudden runderen, paarden en schapen konden grazen.
Het verschil in eigendom en gebruik verklaart dus het verschil in de perceelsvormen tussen
het westelijke en oostelijke deel van Noord-Friesland Buitendijks.

3.4 Sporen in het landschap

Figuur 3.13: Dijkje langs diepe sloot, dit kan de plek zijn van de weg naar het Amelander Veer.
Foto M.Vroom
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van Dijk, 2006: 317.

Weg naar Amelander Veer bij Ferwerd
Aan de oostzijde van keeg SC22 (nummering Stemkohier) loopt een dijkje langs een diepe
sloot. Dit is waarschijnlijk de plek waar het Amelander Veer vertrok in de achttiende eeuw
(fig. 3.13).
De kegen en hun voormalige eigenaren
De kegen die in bezit zijn geweest van Westerhuis (Marrum), Sminia (Ferwerd), Hillama
(Blija), Unema (Blija) en van Haren (Blija) zijn nog zichtbaar in het huidige landschap. Door
een vergelijking met HISGIS kunnen ze worden gelokaliseerd. Door ze beter herkenbaar te
maken in het landschap en de plekken te koppelen aan informatie over het bijzondere leven
van deze mensen is het mogelijk om het fysieke landschap een diepere dimensie te geven.
Drinkdobben
De Oude Dobbe in het Noorderleegs Buitenveld is na 1777 aangelegd. In dat jaar deed de
heer Bokma namelijk een voorstel voor het maken van een drinkdobbe met een ringdijk (fig.
3.6).

Figuur 3.14: De dobbe in de keeg die in de zestiende eeuw van Unema was. Foto M.Vroom.
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Inleiding
Door de bloeiende agrarische economie in de periode 1840-1880 werd de
kwelder in de negentiende eeuw intensiever gebruikt en werd de aanwas
bevorderd. De kwelder onderging daarvoor allerlei fysieke veranderingen,
zoals de omleiding van de Rijd en de aanleg van zomerdijken. De nationale
roep om meer bedijking van buitendijks land had invloed op het sociale
landschap. Maar de bedijkingsplannen van de eigenaren van de kwelder
werden in 1863 dwarsgezeten door een groots plan om de Waddenzee
tussen Ameland en Noord-Friesland Buitendijks in te dammen. Uiteindelijk
ontstond er geen nieuwe polder maar werden er vanaf 1892 twaalf
zomerpolders aangelegd.
In dit hoofdstuk worden verschillende fysieke veranderingen in het
landschap behandeld aan de hand van oude kaarten en archieven. In deze
periode zijn dat met name veranderingen aan de Rijd, sloten en dammen,
drinkdobben en zomerpolders. Oude kaarten en archieven hebben hiervoor
veel informatie geleverd. In het sociale en mentale landschap worden de
eigenaren en hun activiteiten in de kwelder bestudeerd. De gegevens van
het kadaster in 1832, verwerkt in HISGIS, vormen hiervoor een belangrijke
bron. De wijze van exploitatie van de kwelder en de landaanwinning
worden daarbij uiteengezet. Het effect van de inpoldering die niet door ging
wordt ook uit de doeken gedaan. De activiteiten hebben hun sporen
nagelaten in het landschap en veel daarvan is nu nog terug te vinden.
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4.1 Ontwikkeling van het fysieke landschap
4.1.1 Cartografische bronnen
In de negentiende eeuw nam het aantal kaarten van Noord-Friesland toe. Niet alleen maakte
een nieuwe techniek van steendruk het drukken van kaarten goedkoper, de kaarten werden
ook steeds nauwkeuriger en gedetailleerder door verbeteringen in de landmeetkunde en
cartografie.169 Daardoor geven de kaarten een steeds beter inzicht in de veranderingen van
het landschap.
De militair C.R.T. Krayenhoff kreeg in 1798 opdracht om in heel Nederland een
driehoeksmeetnet uit te zetten. Een groot aantal vaste punten werd zodanig door lijnen
verbonden, dat het hele land was opgedeeld in driehoeken met zijden van twintig tot dertig
kilometer. Deze grote driehoeken werden opgedeeld in kleine driehoeken die het mogelijk
maakten om heel betrouwbare landmetingen te doen. Tussen 1819 en 1829 hebben militaire
ingenieurs onder leiding van luitenant W.U. Huguenin kaarten van Noord-Nederland
vervaardigd.170 In 1823 was de Choro-topographische kaart der Noordelijke Provinciën van
het Koninkrijk der Nederlanden van Krayenhoff gereed.171
De eerste kadastrale kaarten waren de minuutplans in 1832. In 1887 kwamen de nog meer
gedetailleerde netteplans uit.172 De minuutplans werden gemaakt in een schaal 1:1250 voor
steden tot schaal 1:5000 voor gebieden met weinig bebouwing. In 1835 liet de Contributie
Zeedijken Ferwerderadeel op basis van de kadastrale gegevens een kaart maken van de
keeglanden in de gemeenten Marrum, Ferwerd en Blija.173
Na 1850 verscheen de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden
T.M.K.) in schaal 1:50.000.174 De boekhandelaar en archivaris Wopke Eekhoff kreeg
opdracht van de Staten van Friesland om een nieuwe atlas van Friesland te maken met voor
elke grietenij een kaart. De atlas werd tussen 1849 en 1859 uitgegeven.175 In 1874 gaf
Eekhoff enkele losse kaarten van delen van de provincie Friesland uit.176
In 1910 liet het Noorderleeg Buitenveld een kaart maken van haar eigendommen.177
Vanaf 1930 verschijnen nieuwe topografische kaarten van Friesland met de schaal 1:25.000,
uitgegeven door de Topografische Inrichting. De verkenning van Noord-Friesland Buitendijks
voor deze kaarten vond plaats tussen 1926 en 1929.178
4.1.2. Aanwas van de kwelder
Het maken van hoofden en de afbuiging van de Rijd
Wanneer alle kaarten worden vergeleken valt al snel op, dat de Rijd, de grote geul door de
kwelder, in de kaarten van Huguenin en Krayenhoff nog naar het noordoosten loopt, maar op
kaarten van later tijd een knik maakt naar het noordwesten. De rechter besliste in 1760 dat
de Rijd de scheiding vormde tussen het eigendom van de kegen en dat van Noordleegs
Buitenveld (zie vorige hoofdstuk). De afbuiging naar het noordwesten is kaarsrecht en in lijn
met de verkaveling van de kegen, wat duidelijk een aanwijzing is voor een ingreep door de
mens (fig. 4.1 en 4.2).
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Dat deze ingreep inderdaad heeft plaatsgevonden blijkt uit de vergadering van de Contributie
Zeedijken Ferwerderadeel van 20 augustus 1836. Er wordt verslag gedaan van een
bezichtiging van de volmachten van de duikelhoofden en de “nieuwe scheidsloot”, die is
aangelegd ter bevordering van een nieuwe aanwas.179 In de vergadering van18 september
1844 deed men verslag van een inspectie van de scheidsloot “tussen deze contributie en het
Noorderleeg en van het daarnaast aangelegde hoofd van schanswerk”. Men besloot dat de
scheidsloot en het hoofd in rechte lijn nog eens honderdvijftig roeden (ongeveer zeshonderd
meter) moest worden verlengd. Door de uitwatering van de Rijd naar het noordwesten te
verleggen kregen veel eigenaren in Ferwerderadeel weer recht op de aanwas. Bovendien
zorgde het hoofd van schanswerk, een dam van takken en rijshout, voor een versnelde
aanslibbing.180 Dit valt op in de Topografische en Militaire Kaart, waar ten oosten van de Rijd
de kwelder flink is aangeslibd.181

Figuur 4.1: De loop van de Rijd naar het
noordoosten in kaart van Huguenin uit 18191829. (Versfelt et al, 2005).

Figuur 4.2: Afbuiging van de Rijd naar het noordwesten in
atlas van Eekhoff uit 1849-1859 (digitaal archief Tresoar).

In de vergadering van de Contributie Zeedijken Ferwerderadeel van 31 augustus 1844 werd
besloten een contract aan te gaan met het dijksbestuur van de polders bij Holwerd om
gezamenlijk een hoofd van schanswerk aan te leggen aan de Armdijk.182 In de kaarten van
Eekhoff zijn de hoofden bij de Armdijk en de Rijd en acht kleine hoofden bij de Bildtpollen
herkenbaar.183
In het vorige hoofdstuk zagen we, dat de Contributie Zeedijken Ferwerderadeel zich aan het
eind van de achttiende eeuw zorgen maakte over de afname van het kwelderoppervlak en
de veiligheid van de zeedijk. Ze vroeg advies aan de heer Miedema over de te nemen
maatregelen. In de eerste helft van de negentiende eeuw heeft de Contributie dus een aantal
hoofden aangelegd en een scheidsloot gegraven om de aanwas te bevorderen en in de
kaarten is te zien dat inderdaad de aanwas ten oosten van de Rijd flink toenam.
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Sloten en zwetten

Figuur 4.3: De getekende kaart van het Noorderleegs Buitenveld met het patroon van de zwetten,
gedateerd 1850-1892. (archief Tresoar Noorderleegs Buitenveld 95 inventaris 95)

In het archief van het Noorderleegs Buitenveld is een kaart gevonden die er op duidt dat ook
hier plannen werden gemaakt om de aanslibbing te bevorderen. Het is een getekend kaartje
uit de negentiende eeuw waarop is aangegeven waar ten noorden van de kwelder van het
Noorderleegs Buitenveld zwetten, geulen en gruppen moesten worden aangelegd.184 De
kaart heeft geen titel en is niet gedateerd. De kaart is weergegeven in blauwe en groene
tinten en met rode inkt is het patroon van de zwetten aangegeven (fig. 4.3). Onder de kaart
staat een tabel met de afstanden voor de zwetten, meetjes (rechthoekige stukjes land),
geulen en gruppen (greppels) en een berekening van de kosten.185 Het Noorderleegs
Buitenveld is ingedeeld in “Hooiland”, “Oud groen” en “Nieuw groen” en heeft drie dobben.
De Rijd wordt vermeld als “Scheiding” en gaat met een knik naar het noordwesten. De lijn
tussen oud en nieuw groen komt ongeveer overeen met een lijn in de Topografische en
Militaire Kaart uit 1864, twee noordelijke uitstulpingen zijn daar ook terug te vinden. Deze lijn
is waarschijnlijk de grens tussen de beweidbare kwelder (Oud groen) en de pionierkwelder
met zeekraal (Nieuw groen). De zwetten stonden haaks op de zeedijk met een tussenruimte
van driehonderd ellen. Door de herkenbaarheid van de zwetten in het tegenwoordige
landschap blijkt dat driehonderd ellen circa driehonderd meter is, dus een el is in deze kaart
een meter. Met het kadaster werd ook het metrieke stelsel ingevoerd, maar men noemde de
nieuwe maten nog heel lang bij de oude namen, zoals bunder voor hectare en el voor
meter.186 Het patroon van de zwetten is doorgetrokken tot aan de beweidbare kwelder, de
gruppen die daar dwars op staan zijn vanaf de pionierkwelder getekend, dus in het slik.
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Drie kegen in de Boere Pollen zijn op de kaart blauw gemaakt. De meest zuidelijke en
noordelijke komen overeen met twee kegen die in 1832 volgens het kadaster in eigendom
waren van Poppenhuizen en mede-eigenaren. Dat is de wijze waarop deze eigenaren van
het Noorderleegs Buitenveld worden aangegeven. De zuidelijke keeg wordt in 1910
aangeduid als “bouwkeeg” en de noordelijke keeg als “drijfkeeg” op kaarten van het
Noorderleeg.187 De drijfkeeg lag precies bij een dijkovergang en zal hebben gediend om het
vee naar en van het Noorderleeg te drijven. De bouwkeeg zou kunnen duiden op een
perceel waar een gewas werd geteeld. Bouwen betekent ook in het Fries telen, bewerken
van de bodem. Het feit dat er geen drinkdobbe is in deze keeg, bevestigt dit idee.
Noorderleegs Buitenveld heeft dus enkele kegen aangekocht. Hiermee werd hun kwelder
ook vanaf de Zeedijk van Ferwerderadeel goed bereikbaar.
Deze kaart met de zwetten kan worden gedateerd tussen 1850 en 1892, omdat er drie
dobben in de kaart staan en nog geen zomerpolders. De atlas van Eekhoff gaf in 1849 nog
twee dobben aan, maar zijn kaart in 1874 drie dobben (zie 4.2.4). De eerste zomerpolder
werd in 1892 aangelegd (zie 4.2.5). De zwettenkaart geeft het eigendom van Noorderleegs
Buitenveld aan. De kaart diende om aan te geven waar de zwetten, meetjes, geulen en
gruppen moesten komen. De kaart laat zien dat er in de tweede helft van de negentiende
eeuw een heel stelselmatig plan werd gemaakt voor de afwatering van de lage kwelder. Door
de afwatering te verbeteren in de begroeide kwelder, werd de vegetatie gestimuleerd en de
greppels in het slik bevorderden de aanwas van de kwelder.188
Bevordering van de aanwas
In paragraaf 3.2.5 werd beschreven, dat de eigenaren drie belangen hadden in de kwelder:
een vast inkomen door de verhuur, de waardevermeerdering door inpoldering en de
bescherming van de zeedijk. Het vergroten van het buitendijkse bezit in de vorm van
landaanwinning was daarom een belangrijke activiteit bij het beheer van de kwelder.
Vanouds werd de kwelderaanwas vooral gestimuleerd door greppels te graven. De snellere
afvoer van het water verbeterde de kweldervegetatie en zorgde voor een toename van het
kwelderoppervlak. Er ontstond een patroon van grote sloten die dwars op de kust stonden
met daartussen (evenwijdig aan de kust) greppels op een afstand van ongeveer honderd
meter. De sloten en greppels slibden vol, waarna ze elke winter werden opgeschoond. Tot
omstreeks 1925 werden met deze zogenaamde boerenmethode behoorlijke resultaten
bereikt.189 De kaart van Noorderleegs Buitenveld uit 1850-1892 laat zien dat men door dit
patroon van sloten (zwetten) uit te zetten de landaanwinning intensiever wil aanpakken.
In 1848 bracht de Contributie Zeedijken Ferwerderadeel een gedrukt reglement uit:
“Reglement op het regelmatig en uit ééne hand slatten in het slijk buiten den zeedijk van
Ferwerderadeel ter bevordering van den aanslib en kwelder aanwas.” 190 Het reglement
bestond uit vijftien artikelen waarin was geregeld dat het dijksbestuur elk jaar voorstellen
deed voor de werkzaamheden die nodig zijn, zoals het aanleggen van nieuwe afwatering en
het onderhoud. Het dijksbestuur zorgde ook voor de uitvoering van de werkzaamheden. De
eigenaren moesten wel de helft van de kosten betalen.
In de kwelder voor de zeedijk van Ferwerderadeel werd na 1914 een nieuwe methode van
begreppelen toegepast die zorgde voor een betere afvoer van water, waardoor de
aanslibbing verbeterde.191 Er werden vrij brede, zeewaarts gericht sloten (genaamd
zeerijden) gegraven, verbonden door dwarsrijden, waarin slib werd vastgehouden. De
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zeerijden voerden het water beter af, waardoor de kwelder meer droog lag. Deze methode
lijkt sterk op die van de zwetten van Noorderleegs Buitenveld, die toen al enkele tientallen
jaren werd toegepast.
Toename oppervlakte door aanslibbing
In 1897 werd in het verslag van de toestand van het waterschap gemeld “de aanwas gaat
gestadig vooruit doch is op de eene plaats meer merkbaar dan op de andere”.192 In enkele
kaarten lijkt een lijn de grens aan te geven tussen begroeide kwelder en slikken. Dit is in het
veld een overgangszone die geen nauwkeurige weergave kan zijn in een kaart. Wanneer de
lijnen uit drie verschillende kaarten van 1832, 1849 en 1887 met behulp van GIS worden
vergeleken, blijkt inderdaad dat het oppervlak toenam van 977 hectare in 1832 tot 1208
hectare in 1887, dus een toename van ruim tweehonderd hectare in ruim vijftig jaar (fig.
4.11).
In alle Friese kustgemeenten samen groeide het buitendijkse land met 1162 ha tussen 1832
en 1914. De toename was vooral in de perioden 1832-1874 en 1894-1914. Ook de
droogmakerijen in Friesland namen toe in die perioden, het ligt daardoor voor de hand dat de
invloed van de conjunctuur hierbij een grote rol speelde. In tijden van economische
ontwikkeling werd er dus meer inspanning gepleegd voor de landaanwinning.193
Door de toenemende vraag naar vee en vlees uit met name Engeland stegen de prijzen van
1840 tot de landbouwcrisis rond 1880.194 Hierdoor groeide de Friese veestapel sterk en nam
de vraag naar voer toe. Het grasland werd verbeterd door betere afwatering en bemesting,
zodat intensiever gebruik mogelijk was en de opbrengst hoger werd. Het agrarische
grondgebruik werd in heel Friesland in de negentiende eeuw intensiever. Vanaf ongeveer
1895 trok de agrarische economie
weer aan.195 De intensivering van
het gebruik van de kwelder is met
name te zien aan de toename van
het aantal drinkdobben en
zomerpolders in deze perioden.
4.1.3 Toename van het aantal
drinkdobben
In de achttiende eeuw legde
Noorderleegs Buitenveld al een
grote drinkdobbe aan in de
kwelder. Uit de kaarten blijkt dat
het aantal dobben in NoordFriesland Buitendijks in de loop
van de negentiende eeuw toe nam
(tabel 4.1).
Figuur 4.4: Dobben langs de zeedijk in de Netteplans
(digitale collectie Tresoar).
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jaar

1819
1830
1832
1849
1864
1874

kaart

schaal

Aantal dobben
in het
Noorderleeg
0
0
2
2
2
3

Aantal dobben in de
kegen van
Ferwerderadeel
0
0
8
12
7
17

Huguenin
1:40.000
Krayenhoff
1:115.000
Minuutplans
1:5000
Eekhoff atlas Friesland
1:25.000
TMK
1:50.000
Eekhoff noordwestblad
1:50.000
Friesland
1887 Netteplans
1:2500
3
30
1930 Topografische atlas
1:25.000
3
59
Tabel 4.1: Het aantal dobben weergegeven in de kaarten, chronologisch weergegeven. Met het
verschijnen van de nauwkeurige minuutplans en netteplans nemen de dobben in de kaarten toe.

Bij een vergelijkbare schaal van de minuten en de netteplans is het aantal dobben
toegenomen in 55 jaar (fig. 4.4) en ook de kaarten van Eekhoff laten in 25 jaar een toename
zien. Het ligt dus voor de hand dat in de loop van de eeuw steeds meer eigenaren
drinkdobben voor hun vee lieten maken. Er zijn aanwijzingen dat er inderdaad dobben zijn
aangelegd. In 1819 is de Westerdobbe in het Noorderleegs Buitenveld aangelegd en in 1883
werd het maken van een drinkput in het keegland onder Ferwerd aanbesteed (fig. 4.5).196 In
1883 werden er onderling tussen eigenaren kegen met drinkputten geruild, volgens een
notariële akte.197

Figuur 4.5: Advertentie in de Leeuwarder Courant 16 maart 1860. (archief Leeuwarder Courant)

Het is echter ook mogelijk dat door het verbeteren van de nauwkeurigheid van de kaarten
kleine elementen zoals dobben steeds meer werden meegenomen. De kaart van Krayenhoff
laat immers geen dobben zien, maar twee jaar later de minuutplans wel tien stuks. En de
Topografische en Militaire Kaart laat 32 jaar later met een grotere schaal weer minder
dobben zien. De opslagplaats voor zoet water in de vorm van een terp met daarin een dobbe
is bij archeologische vondsten aangetoond, zoals bleek in hoofdstuk twee: het principe van
de dobben is al twintig eeuwen oud.
Door de toenemende oppervlakte van de kwelder, de toenemende aantallen vee en de
intensivering van het gebruik van de kwelder zal in de loop van de negentiende eeuw een
grotere behoefte zijn geweest aan drinkdobben voor het vee. In fig. 4.19 is de ouderdom van
de dobben weergegeven volgens de weergave in de kaarten.
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Schroor, 2009: 42. Leeuwarder Courant, 16 maart 1860.
Archief Tresoar: Noorderleegs Buitenveld 93 inventaris 3.

4.1.4 Locatie van kadijken en de ouderdom van de zomerpolders
In de literatuur zijn verschillende data gevonden voor de ouderdom van de zomerdijken of
kadijken. It Fryske Gea beschikt niet over kaarten met de ouderdom van de zomerdijken en
verwijst daarvoor naar het boek “Van Keeg en Leeg” van Meindert Schroor. Deze historicus
schrijft dat de eerste zomerkade op het Noorderleeg er in 1897 kwam, maar ook dat er in
1889 al kadijken bestonden.198
De verwarring kan voor een deel worden verklaard door een subtiel verschil tussen de
begrippen kadijk en zomerdijk. Een zomerdijk beschermt het land tegen overstroming in de
zomer. De hoogte van de dijk staat daarmee niet vast, maar is een inschatting op basis van
ervaring. Een zomerdijk moet wel om een stuk land heen liggen. Een kadijk is volgens het
woordenboek een lichte, smalle dijk en zegt dus niets over de hoogte en ook niet over het
doel de overstroming in de zomer tegen te willen houden.199 Een kadijk kan in de kwelder de
functie hebben om bij hoog water een vluchtpaats te bieden aan het vee of een droog pad
naar de zeedijk. In de lagere kwelder kan het ook een dam van zoden zijn, bedoeld om de
aanslibbing te bevorderen. Een kadijk hoeft dus niet om een polder te liggen. Toch worden
de termen kadijk en zomerdijk in historische teksten vaak gebruikt als synoniemen.
Ouderdom van de eerste kadijken
Zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven ging de gezamenlijke aanleg van een kadijk
voor de zeedijk van Ferwerderadeel in de achttiende eeuw niet door. De Contributie
Zeedijken Ferwerderadeel meldde in 1816 dat de duikelhoofden (strekdammen van rijshout
en zoden) en kaaydijken waren geïnspecteerd, dus kadijken kwamen in het oostelijke deel
van Noord-Friesland Buitendijks voor.200
In het westelijke deel is de eerste aanwijzing voor een kadijk te zien in het kaartje met de
zwetten (gedateerd 1850-1892), dat in paragraaf 4.1.2 wordt besproken.201 In fig. 4.3 (detail
in fig.4.9) staat het woord “kadijk” bij een dunne zwarte lijn. De dunne zwarte lijnen in deze
kaart zijn grenzen van kegen en grenzen tussen hooiland, beweidbare kwelder en
pionierkwelder. Alleen bij het lijntje in het westen, dat noord-zuid loopt, staat “kadijk”,
waardoor het aannemelijk is dat de andere lijnen geen kadijk zijn. Deze kadijk omsluit geen
zomerpolder. Kadijken waren er dus al voor 1816, maar dit zijn waarschijnlijk geen dijken om
een zomerpolder geweest.
Ontwerp voor een zomerdijk in 1865
Rond 1865 is een ontwerp en begroting gemaakt voor een zomerdijk of kade in het
Noorderleegs Buitenveld. Het betreft een grote zomerpolder, zoals bleek uit de reconstructie
en komt overeen met een aanbesteding in de Leeuwarder Courant in 4 december 1874.
Toch is het is niet aannemelijk dat het ontwerp werkelijk in die vorm is uitgevoerd, omdat
enkele stukken van de zomerdijk niet worden aangetroffen in het huidige gebied en ook niet
in de topografische kaart van 1930.202 Het ontwerp is zeer gedetailleerd en het vroegste
bekende ontwerp van een zomerpolder. Daarom wordt het ontwerp hieronder toch
beschreven.
Het ontwerp komt uit het archief van Noorderleegs Buitenveld en dateert van circa 1865
(datering van het archief, er is geen datum genoemd in het stuk) en is getiteld “Ontwerp en
Begrooting van kosten wegens den aanleg van een zogenaamden zomerdijk of kade, langs
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een gedeelte van het Noorderleegs-buitenveld onder Hallum”.203 Het bestaat uit een
handschrift van twee pagina’s met in de linker kolom zes trajecten die zijn opgemeten, in de
tweede kolom een “Korte Omschrijving” in tekst, dan de gemeten lengten in ellen. In de
rechter twee kolommen staan de berekende kosten van het aardwerk en het duiker- en
sluiswerk. Daarna volgt een piketlijst met voor veertien punten de hoogte van het terrein. Tot
slot vier pagina’s met de begroting per honderd ellen. De begroting van de kosten was f
20.856,25. Daaronder de tekst “Wanneer ingevolge het primitieve plan het gedeelte der
Boerepollen ten oosten de rijd mede wordt ingesloten, dan zal er nog bij de begrooting
gevoegd moeten worden: naar raming f 5400,-. Als dan uitmakende een totaal bedrag van f
26.256,-“.
Het ontwerp bevat geen tekening, maar vermeldt dat de meting is gedaan vanaf de
bestaande zeedijk bij de Bildtpollen, langs een aldaar bestaande kade die verhoogd en
verzwaard moet worden. Hiervandaan moet de zomerdijk naar de westelijke dobbe gaan en
dan verder naar het oosten. Het ontwerp is zo gedetailleerd beschreven, met enkele
herkenningspunten in het veld zoals de westelijke dobbe en de Rijd, dat het mogelijk was dit
ontwerp te reconstrueren in een kaart (fig. 4.6). Hieruit bleek dat dit ontwerp een echte
zomerpolder betrof. De kade omsloot een polder en sloot aan op de zeedijk.

Figuur 4.6: Reconstructie van het ontwerp zoals het werd beschreven in “Ontwerp en Begrooting
van kosten wegens den aanleg van een zogenaamden zomerdijk of kade, langs een gedeelte van
het Noorderleegs-buitenveld onder Hallum”, op basis van de locatie van de kadijk in het kaartje met
de zwetten, gedateerd 1850-1892 (archief Tresoar Noorderleegs Buitenveld 95 inventaris 83 en
95).

De aanbesteding van dit werk vond in 1874 plaats: “Aanbesteding wegens het maken van
een dijk met aanverwante werken , tot waterkering van gewone vloeden op het Noorderleegs
Buitenveld onder Hallum, ter lengte van 5500, etc.”.204 De volledige tekst van de advertentie
staat in fig. 4.7. De lengte die in de aanbesteding wordt genoemd komt overeen met de 5568
ellen van het ontwerp.
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Archief Tresoar: Noorderleegs Buitenveld 95 inventaris 83.
Leeuwarder Courant 4 december 1874.

Figuur 4.7: Advertentie Leeuwarder Courant 4
december 1874 (archief Leeuwarder Courant).

Dat de zomerpolder niet is uitgevoerd kan
te maken hebben met vele factoren. In de
achttiende eeuw werden de plannen voor
een zomerpolder door de Contributie
Zeedijken Ferwerderadeel ook niet
uitgevoerd, maar hier konden de
ingezetenen het niet eens worden. Dit
plan van Noorderleegs Buitenveld is
kennelijk bestuurlijk goedgekeurd en de
advertentie voor de aanbesteding is
geplaatst, dus er zal een financiële
dekking zijn geweest. Het ligt ook niet voor de hand dat Provinciale Staten geen vergunning
wilden geven, want zij stimuleerde juist de inpoldering.205 De reden kan liggen in de plannen
voor de inpoldering van de Waddenzee die in juni 1864 bekend werden. Het ontwerp kan
daardoor zijn aangehouden, maar toen er tien jaar later nog geen schot zat in de inpoldering
van de Waddenzee werd er alsnog een aanbesteding gedaan. Dat die niet is uitgevoerd kan
een gevolg zijn van de aanleg van de eerste dam naar Ameland in 1878, waarmee de
plannen voor inpoldering van de Waddenzee toch weer wat concreter werden. Over de
plannen voor de inpoldering van de Waddenzee gaat paragraaf 4.2.2.
Drie voorstellen voor een kadijk in 1892
Bijna dertig jaar na het hiervoor behandelde ontwerp waren er weer plannen voor een
zomerpolder. De heer Slim, polhoeder van Noorderleegs Buitenveld, stelde in een brief uit
1892 voor om een kadijk aan te leggen.206 Deze brief zonder tekening aan de “Heeren
directeuren van de naamloose vennootschap: het noorderleegsbuitenveld” bevat drie
voorstellen: een zomerdijk aansluitend op de dijk van Ferwerderadeel van 4250 meter lang,
een zomerdijk tussen bestaande kadijken verder de kwelder in van 2325 meter lang en een
zomerdijk die alleen een dwarsverbinding tussen bestaande kadijken is van 1800 meter lang.
Met een dik blauw potlood is op deze brief geschreven: “Voorstel van een te maken Kadyk
het welk is aangenomen en uitgevoerd in Maart en April 1892”.

Figuur 4.8: De voorstellen van polhoeder Slim in 1892. (archief Tresoar Noorderleegs Buitenveld 95
inventaris 85)
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Slim gaf enkele motieven voor het doen van deze voorstellen. In de eerste plaats “... dat er
tegenwoordig indijkingsplannen in de lucht hangen ...”, maar ook enkele afwegingen waarom
er een zomerpolder moest komen. Totale afsluiting van de zee vond hij niet wenselijk, omdat
bevloeiing door de zee vruchtbaarheid oplevert. Maar nu overstroomt de kwelder te vaak en
onvoorspelbaar, waarvoor een kadijk de oplossing is. Hij had een voorkeur voor een grote
zomerpolder van de Bildtpollen tot aan de Rijd, zelfs met een verbinding met de zomerpolder
van de Keegen, als die door zou gaan. Maar als het bestuur liever een proef op kleine schaal
wenste, dan kon er een zomerpolder worden gemaakt tussen de kadijken.

Figuur 4.9: Detail van kadijk uit kaart met de zwetten. Bij
de pijl staat het woord “kadijk”. (archief Tresoar
Noorderleegs Buitenveld 95 inventaris 95)

Er is echter niet aangegeven welk voorstel is
aangenomen. Deze drie voorstellen zijn gereconstrueerd
Figuur 4.10: Noorderleegs Buitenveld, kaart uit
in figuur 4.8, op basis van de bestaande kadijk uit het
1910 (archief Tresoar Noorderleegs Buitenveld
getekende kaartje met de zwetten uit 1850-1892 (fig.
95 inventaris 116).
4.9). Uit de reconstructie blijkt, dat de andere bestaande
kadijk waarvan sprake is in de brief, de dijk moet zijn die begint bij de zeedijk en de Rijd en
vervolgens 1350 meter ongeveer naar het noorden gaat. Deze dijk wordt weergegeven in
een kaart van Noorderleegs Buitenveld uit 1910, net als de dwarsdijk van de kleinste variant
in het voorstel van Slim (fig. 4.10).207 Het bestuur van Noorderleegs Buitenveld moet dus
hebben gekozen voor het aanleggen van de kleinste zomerpolder in 1892.

Aanleg van de Ferwerder Buitendijkspolder
Eveneens in 1892 werd ten oosten van de Rijd een grote zomerpolder aangelegd (fig. 4.11).
Het initiatief tot deze polder ging uit van enkele eigenaren die een organisatie “De Ferwerder
Buitendijkspolder” hebben opgericht. In januari werden de voorzitter en secretaris van de
207
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Archief Tresoar: Noorderleegs Buitenveld 95 inventaris 116.

Contributie Zeedijken Ferwerderadeel uitgenodigd bij een vergadering van deze organisatie.
Aangezien de Contributie eigenaar is van enkele kegen is ze belanghebbende bij de
inpoldering van de kwelder.208
Al in 1889 werd een keeg van K.S. Bouma, dijkgraaf van de Contributie, bij wijze van proef
van dijkjes voorzien.209 Het jaar daarna werd aan de volmachten gemeld dat deze dijkjes
voor een groot deel al weer waren weggeslagen. Ze werden hersteld en verbeterd, maar een
jaar later waren de polderdijkjes weer beschadigd. Toch heeft men door deze proef kennelijk
genoeg vertrouwen gekregen om na de vergadering in 1892 heel snel een zomerpolder aan
te leggen. In mei was de goedkeuring van het ministerie binnen, 25 juni 1892 werd de
aanbesteding gedaan en hetzelfde jaar was de zomerpolder gereed. Het maken van de
Ferwerder Buitendijkspolder kostte in totaal f 15.838,-, de kosten voor het waterschap waren
f 3100,-.

Figuur 4.11: Het begroeide kwelderareaal volgens kaarten uit 1832, 1849 en 1887 en de twaalf
zomerpolders met enkele jaartallen wanneer ze gereed kwamen (Minuutkaarten, Atlas Eekhoff en
Netteplans en diverse stukken uit archief Tresoar).

In 1895 legde de Contributie nog een dijkje aan voor de inpoldering van een perceel
kwelder.210 Om welk dijkje het ging is niet uit de stukken te halen, maar het zou logisch zijn,
wanneer dit de zomerpolder ten oosten van de Ferwerder Buitendijkspolder was.
Aanleg van de zomerpolder Bokkepollen en Polder de Keegen in 1897
Het gebied tussen de Ferwerder Buitendijkspolder en de zomerpolder in Noorderleegs
Buitenveld werd vijf jaren na de aanleg van deze twee zomerpolders bedijkt. Hiertoe werd op
11 juni 1897 bij de notaris een overeenkomst gesloten tussen twee directeuren namens de
NV Het Noorderleegs Buitenveld en vele eigenaren van Boerepollen en andere kegen en
pollen. Ze kwamen overeen een kadijk te leggen vanaf de bestaande kadijk op het
Noorderleegs Buitenveld in noord-oostelijke richting tot aan “de Rijd” en van daar aansluitend
aan de zeedijk van de Ferwerder Buitendijkspolder op het perceel van de pastorie van
Marrum met een sluis tot doorlating van “de Rijd” (fig. 4.11). Deze zomerpolder werd
“Bokkepollen en Polder de Keegen” genoemd.211 Ook het onderhoud werd in de
208
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overeenkomst geregeld. De dijk en de sluis zouden de eerste vijftig jaar worden
onderhouden door Noorderleegs Buitenveld. Voor het op breedte en diepte houden van de
Rijd droegen beide partijen voor de helft bij.212
Zomerpolders van Noorderleegs Buitenveld
Nadat Noorderleegs Buitenveld in 1909 nog een nieuwe zomerpolder liet aanleggen lieten ze
een kaart maken van hun gebied.213 Deze kaart met de titel “het Noorderleegs Buitenveld”,
schaal 1:5000, heeft geen legenda. De zeedijk, de zomerdijken en de ringen om de drie
dobben zijn groen gekleurd. Van de zomerdijken staat alleen bij de nieuwe dijk uit 1909
“Kadijk” (fig. 4.10). Met zwarte lijnen zijn sloten aangegeven, waarbinnen de soms zeer
onregelmatige percelen een naam kregen van “Plak” met een nummer. Daarnaast zijn de
Drijfkeeg, Bouwkeeg en de keeg met de naam Sipke Veld aangegeven. In een tabel staan
de nummers van de plakken met hun oppervlakte. Links onderin de kaart staat een
doorsnede van de zeedijk van het Noorderleeg. Dat de kaart uit 1910 is blijkt uit de
ondertekening met P. Galema-fecit en dit jaartal. De kaart geeft een betrouwbare indruk door
de gepresenteerde administratieve gegevens en alle aangegeven zomerdijken komen
overeen met die in de topografische kaart uit 1930-1932.
Oppervlakte zomerpolders in 1925
Ten oosten van de Ferwerder Buitendijkspolder werd in 1920 een poldertje aangelegd en
Blija Buitendijks kreeg in 1921 een zomerdijk.214 Ook ten westen van Noorderleegs
Buitenveld werden nog drie zomerpolders aangelegd. Zo ontstond er langs de zeedijken
uiteindelijk een aaneengesloten rij van twaalf zomerpolders met een gezamenlijk oppervlak
van 1079 hectare (fig. 4.11). In de topografische kaart uit 1930-1932 zijn alle zomerdijken
terug te vinden.215

4.2 Ontwikkeling van het sociale en mentale landschap
4.2.1 Eigendom en exploitatie
Tijdens het Franse Keizerrijk werd het kadaster officieel ingevoerd, maar het duurde nog tot
1832 voor het formeel in werking trad. Deze uniforme manier om grondbelasting te heffen is
gebaseerd op een betrouwbare administratie van percelen met een uniek kenmerk. Elk
perceel moest worden ingemeten en ingetekend in minuutplans.216
Volgens het kadaster bestond Noord-Friesland Buitendijks in 1832 uit 81 percelen met een
gezamenlijke oppervlakte van 549 hectare.217 De grootste eigenaar met 264 hectare was het
Noorderleegs Buitenveld, in het kadaster aangeduid als “erven J.F. van Poppenhuizen en
mede eigenaren”. Ze bezaten ook drie kegen onder Hallum en Marrum. De familie Van
Poppenhuizen was in 1825 in het bezit van 7/12 van de aandelen van het Noorderleegs
Buitenveld. In de vorige eeuw was de organisatie opgericht door vier personen, maar door
vererving raakten de aandelen steeds meer versnipperd. In 1890 werd de Naamloze
Vennootschap “Het Noorderleegs Buitenveld” opgericht, waarin alle aandelen en kapitaal
werd ingebracht.218 De Contributie van de Bildtpollen was ook een organisatie van meerdere
eigenaren en bezat 98 hectare dijk en aanwas.
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Langs de zeedijk van Ferwerderadeel was Jonkheer Johan Willem Martin Baron Collot
d’Escury de eigenaar met veruit de meeste percelen. Hij bezat 24 kavels buitendijks in
Marrum, Ferwerd en Blija, samen 95 hectare. Collot d’Escury was in 1821 de grootste
grootgrondbezitter van Nederland.219 De jonkheer woonde op de Saskerastins aan de
Jepmalaan in Westernijkerk, dus vlak bij de kegen.220 Deze stins was een eeuw eerder in
bezit van Luitenant-generaal Frederik van Grovestins, degene die in die tijd de meeste kegen
bezat. Collot d’Escury had voormalige kegen van Grovestins en bijvoorbeeld ook Westerhuis
in zijn bezit. Fig. 4.12 laat de bezittingen van Collot d’Escury rond Marrum zien. De adel
bezat veel grond in Friesland, omdat het een vast inkomen bood door het pachtgeld en de
basis was voor politieke invloed. De eerste Collots kwamen in de zeventiende eeuw als
Hugenoten in dienst van het Staatse leger naar Nederland. Collot d’Escury was de enige
eigenaar die op grote schaal kegen in bezit had. Andere niet-landbouwers hadden slechts
een of twee kegen in bezit.
In het kadaster werden vijftien eigenaren met 22
percelen als landbouwer aangemerkt. De
grootste landbouwer-eigenaar was de familie
De Groot uit Ferwerd. Sjoerd Thomas en zijn
zonen Thomas en Klaas bezaten vier kegen. Er
waren vijf andere landbouwers die meer dan
één keeg in eigendom hadden: de Boer,
Kienstra, Olivier, Gosliga en weduwe Hogendijk.
De Contributie Zeedijken Ferwerderadeel bezat
zeven kegen en verder waren er zes kegen in
Figuur 4.12: Bezit van land rond Marrum
van Collot d'Escury (groene kleur) rond
1830. (HISGIS)

bezit van de pastorie van Marrum, het
Weeshuis van Kollum en twee gasthuizen.

Het beeld van een enkele grote eigenaar en
vele kleine in de kegen uit de achttiende eeuw
kwam in grote trekken nog overeen met het beeld in de negentiende eeuw. Het algemene
beeld in de noordelijke kleistreek van Friesland, dat veel grootgrondbezitters kende, kwam
ook voor in Noord-Friesland Buitendijks. Ook het kenmerkende verschil tussen het westelijke
en oostelijke deel van Noord-Friesland Buitendijks is hetzelfde gebleven, namelijk in het
westen de eigenaren die gezamenlijk als onderneming de kwelder exploiteren en in het
oosten de particuliere eigenaren.
Eigendom van de kwelder na de Franse tijd
Door de politieke omwentelingen tussen 1795 en 1814 (de Bataafse Republiek en de Franse
bezetting) was er grote onzekerheid over het eigendom van de aanwas.221 Napoleon
vaardigde een wet uit voor de administratie en het onderhoud van de polders, waarvan de
strekking in 1815 door het Koninkrijk der Nederlanden werd overgenomen. Daarmee werden
de kwelders tot publiek domein verklaard en dus eigendom van de Staat. Het betekende dat
de aangelanden het recht op de aanwas binnen een jaar moest bewijzen, anders verviel het
aan de Staat. De vele bezwaren leidden er toe dat vanaf 1838 het traditionele eigendom
weer werd eerbiedigd.222 Behalve in Groningen, waar in 1842 170 bezitters van de kwelders
gesommeerd werden de grond direct ter beschikking te stellen aan het Domeinbestuur. Hier
zag de Staat een kans om de lege schatkist enigszins te vullen. “De kwelderkwestie” in
Groningen betekende een juridische strijd tot 1875, maar de staat was nagenoeg
kansloos.223
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Exploitatie van de kwelder
Van degenen die hun vee in de kwelder lieten lopen en het hooi daar oogstten weten we
helaas weinig uit de archieven en literatuur. In het archief van de Contributie Zeedijken
Ferwerderadeel is een lijst aangetroffen van de 74 kegen buitendijks in het jaar 1815, met de
eigenaren en af en toe gebruikers.224 Maar behalve een naam is hier niet veel uit af te leiden
over het gebruik en de gebruiker. Ook de verhuring van de kegen die in bezit waren van de
Contributie levert niet meer op, dan de namen van de huurders.225
Over de scharverhuring, de jaarlijkse inscharing van vee, in het Noorderleegs Buitenveld is
iets meer bekend (fig. 4.13). De verhuur van weidescharren was de voornaamste bron van
inkomsten voor Noorderleegs Buitenveld.226 De jaarlijkse publieke verhuring vond steeds
plaats op een dag in april. Hier kwamen veel mensen op af en niet alleen serieuze huurders.
Er werd namelijk bij de veiling van de scharren ook mijn- en verhooggeld geboden, om de
prijzen te verhogen. Wie het eerste bod deed kreeg een gulden (mijngeld) en bij het
opbieden werd vervolgens twintig cent voor elke verhoogde gulden gegeven (verhooggeld).
In 1894 klaagden de huurders dat er het vorige jaar teveel gras was gemaaid, waardoor het
vee gebrek had geleden. Noorderleegs Buitenveld besloot toen om de schade te vergoeden
door twintig gulden korting te geven op de huur van het vorige jaar.227

Figuur 4.13: Advertentie in Leeuwarder Courant van 15 april 1831. (archief Leeuwarder Courant)

In 1914 kregen alle 172 huurders van Noorderleegs Buitenveld per post een waarschuwing
na het plotselinge hoogwater op 18 september. De polhoeder was er met hulp van
familieleden in geslaagd om 750 stuks vee op tijd op de zomerdijken te krijgen. De dijken
waren vreselijk vertrapt, maar er was slechts één schaap verdronken.228
4.2.2 Effect van inpolderingsplannen Waddenzee op Noord-Friesland Buitendijks
Bedijking maatschappelijk gewenst
Vanaf het midden van de negentiende eeuw ontstond er steeds meer belangstelling voor
bedijkingen van buitendijks land. Er werd gediscussieerd over de wenselijkheid om de
Lauwerszee, stukken wad bij Wieringen en zelfs de Waddenzee tussen Ameland en het
vasteland in te polderen. De grootschalige plannen werden gezien als nationaal belang,
maar behalve dat de koning toestemming moest geven voor inpoldering (Grondwet van
1815, artikel 15) liet de overheid alles over aan particuliere ondernemers.229
Dit betekende voor Noord-Friesland Buitendijks dat de eigenaren meer investeerden in de
opslibbing van de kwelders die daarmee hoger en breder werd. Vroeger werd er om de hoge
kwelder een dijk gelegd, gefinancierd door de eigenaren. Uit de inpolderingen van Het Bildt
en andere inpolderingen in Nederland bleek dat er grote winst kon worden gemaakt. Daarom
werd het eigendom van een kwelder als een goede investering gezien en werd de aanwas
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Figuur 4.14: Inpolderingsplan 1863, rode lijn is ingekleurd door auteur (archief Tresoar Zeedijken
Ferwerderadeel 372-10 inventaris 295).

bevorderd waar dat kon. De noodzaak van een hoog voorland als beveiliging van de zeedijk
werd ook weer duidelijk na de dijkdoorbraak in Het Bildt door de februaristorm van 1825.230
Inpolderingsplannen
In Noord-Friesland Buitendijks vond men in 1863 dat de kwelder wel weer rijp was voor een
inpoldering. Deze keer ging het initiatief uit van de Contributie Zeedijken Ferwerderadeel en
ontstond er een samenwerking met het Noorderleegs Buitenveld. Men besloot een “kapitale
zeedijk” aan te leggen van ongeveer zes kilometer lengte van de Bildtpollen tot voorbij de
Boerepollen met een oppervlakte van zeshonderd hectare (fig. 4.14). 231 Het plan werd
uitgewerkt met een beschrijving van de dijk en een kanaal voor de afwatering met een
gemetseld duikersluisje. Toen ook het onderhoud tussen de Contributie en Noorderleegs
Buitenveld was geregeld, besloot men 22 januari 1864 een concessie voor de inpoldering
aan te vragen bij de koning.
Maar in juni 1864 verscheen er een circulaire waarin een plan bekend werd gemaakt om de
Waddenzee tussen Friesland en Ameland in te dammen. In september lichtte meester Pieter
Jan Willem Teding van Berkhout, een jonkheer uit Olst in Overijssel, zijn plan toe voor een
dertigtal dijksbestuurders (fig. 4.15).232 Pas in 1869 werd de concessie voor deze grote
landaanwinning verleend, maar ondertussen werden natuurlijk de plannen voor een zeedijk
om de kwelder stilgelegd. De eigenaren zagen het belang van deze grote inpoldering en
werkten er aan mee.
Figuur 4.15: Artikel in
Leeuwarder Courant 19
september 1864.
(archief Leeuwarder
Courant)

Teding van Berkhout
richtte de
Maatschappij tot
landaanwinning op de
Friesche Wadden op
en gaf aandelen uit
voor duizend gulden (fig. 4.16).233 In 1878 werd de eerste dam naar Ameland aangelegd
over het wantij. De dam was gemaakt van rijshout met een kruinshoogte van een halve
meter beneden hoogwater en een breedte van 60 centimeter en werd aan weerskanten
bezet met steen.234 Deze dam zou de aanslibbing moeten bevorderen en door steeds de
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dam te verhogen zou uiteindelijk de zee worden afgesloten. Daarna zou dit proces ten
westen en ten oosten van de dam worden
herhaald, zodat een polder kon ontstaan.
Natuurlijk maakte de bevolking van Ameland
gebruik van de dam bij laagwater, ze konden nu
lopend heen en weer (fig. 4.17). Maar de dam
werd al snel door stormen in de winter van
1881-1882 aanzienlijk beschadigd. Die schade
werd wel hersteld, maar in de volgende winter
was de schade nog groter. De financiën van de
Maatschappij schoten tekort voor dit herstel en
daarop trok de provincie Friesland haar steun
aan het project in. Ook de regering liet het in
1884 afweten.235
In 1889 werd er met een inpolderingplan van
G.W.H. van Tijen nog geprobeerd om de
Maatschappij nieuw leven in te blazen, maar in
1891 werd er besloten over “het al of niet
voortzetten der onderneming” en stierf het plan
een zachte dood.

Figuur 4.16: Bewijs van aandeel (archief Tresoar
Zeedijken Ferwerderadeel 372-10 inventaris 296).

De plannen van Teding van Berkhout hebben de gemoederen
van kweldereigenaren lang beziggehouden. De bekendmaking
van de plannen in 1864 zorgde voor het stilleggen van de
uitvoering van een polder met een “kapitale zeedijk” van de
Contributie Zeedijken Ferwerderadeel en waarschijnlijk ook de
uitvoering van een zomerpolder in Noorderleegs Buitenveld
(hiervoor behandeld). Zodra in 1891 duidelijk werd dat de
inpoldering van de Waddenzee definitief niet doorging,
maakten diezelfde winter zowel de Contributie als
Noorderleegs Buitenveld plannen voor een zomerpolder, die
het jaar daarna werden uitgevoerd. Zoals polhoeder Slim het
verwoordde in zijn brief aan de directeuren 6 februari 1892: “In
ieder geval acht ik ‘t van groot belang dat we op de eerst
Figuur 4.17: De dam naar Ameland rond
komende scharverhuring de huurders kunnen mededelen dat
1880 (Straatsma, 1971: 29).
er een gedeelte althans, van ’t noorderleeg, tegen ontijdige en
vake overstromingen zal worden beschut, of tenminste daartoe pogingen zullen worden
gedaan. Nog dagelijks krijgen we ’t water aan de lippen”.236
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4.3 Synthese en conclusies
Het eigendom van het westelijke buitendijkse land was in handen van twee organisaties: het
Noorderleegs Buitenveld en de Contributie van de Bildtpollen. In het oostelijke deel
bestonden er aan het begin van de negentiende eeuw geen organisaties van gezamenlijke
eigenaren. Wel was er sprake van een eigenaar die veel kwelders bezat, namelijk de
grootgrondbezitter Collot d’Escury. De 74 kegen werden voor een deel gebruikt door de
eigenaar zelf, maar waarschijnlijk voor het grootste deel verhuurd. Bij de jaarlijkse
scharverhuring van Noorderleegs Buitenveld waren ongeveer 170 huurders betrokken. Ze
weidden er hun jongvee, paarden en schapen in het zomerhalfjaar.
Door de hoge prijzen voor met name vlees en zuivel tussen 1840 en 1880 en na 1895
ontstond er behoefte aan landbouwgrond. De aanslibbing van de kwelder werd bevorderd
door sloten te graven en hoofden van schanswerk aan te leggen. De Rijd werd verlegd naar
het noordwesten. In de loop van de eeuw werden er drinkdobben voor het vee gemaakt,
waardoor de kwelder intensiever kon worden gebruikt.
Voor de eigenaren was er grote winst te verwachten wanneer de kwelder werd ingepolderd.
Daarmee nam de waarde van de grond toe en ook de opbrengsten, doordat akkerbouw
mogelijk werd. In de zestiger jaren van de negentiende eeuw waren er vergevorderde
plannen om gezamenlijk een nieuwe polder aan te leggen van ongeveer zeshonderd
hectare. Tegelijkertijd ontstonden er ook plannen om de gehele Waddenzee tussen Ameland
en het vasteland in te polderen en de eigenaren wilden hier aan meewerken. Pas toen in de
negentiger jaren bleek dat de inpoldering van de Waddenzee niet door zou gaan, gingen de
eigenaren weer om de tafel voor hun eigen inpoldering. De belangrijkste eis was dat het vee
in de zomer veilig was voor plotselinge hoge vloed. Nadat op kleine schaal proeven waren
gedaan koos men voor de zomerpolder. Tussen 1892 en 1929 werden twaalf zomerpolders
aangelegd.

4.4 Sporen in het landschap
Zomerdijken
De verschillende zomerdijken zorgen voor
een opvallend reliëf in het gebied. Het
patroon van de dijken zoals het in de
topografische kaart van 1930-1932 staat is
nog goed zichtbaar. Over enkele
zomerdijken zijn nu wandelroutes uitgezet
die het hele jaar door zijn open gesteld (fig.
4.18). De zomerpolders bestaan uit weiland
en zijn in verhouding tot de weilanden in het
binnenland erg rijk aan weidevogels.

Figuur 4.18: Zomerdijk in Noorderleegs Buitenveld (foto E.
de Waal).

Dobben
Van de in totaal 62 dobben die in de
Topografische kaart van 1930-1932 staan,
bestaan er nu nog 32. Veel dobben zijn
verloren gegaan bij de verbreding van de
zeedijk, omdat ze vlak bij de teen van de
oude zeedijk lagen. De oudste dobben die in
kaarten zijn aangetroffen zijn in fig. 4.19
aangegeven.
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De dobben vormen heel typerende elementen in het landschap. Ze zijn nog hoger dan de
zomerdijken en gevuld met zoet water. Dat trekt weer veel planten en dieren aan, omdat
stilstaand zoet water in de kwelder een grote zeldzaamheid is.237 Doordat er nu een
waterleiding door de kwelders is aangelegd, zijn de dobben niet meer belangrijk voor het
drinkwater voor het vee, maar nog wel als hoogwatervluchtplaats.

Figuur 4.19: Drinkdobben zoals ze in verschillende kaarten zijn beschreven.

Afwateringen
In de kwelder van het Noorderleegs
Buitenveld zijn in de negentiende
eeuw veel sloten en greppels
aangelegd om de afwatering te
verbeteren.238 Deze structuur is
tegenwoordig nog te herkennen in
enkele sloten, zoals de driehoek ten
noordoosten van de westerdobbe, die
op de kaart uit 1850-1892 “Hanevoet”
wordt genoemd (fig. 4.20). De Rijd
maakt tussen Noorderleegs
Buitenveld en de
Ferwerderbuitendijkspolder een hoek
van negentig graden, waar deze aan
het begin van de negentiende eeuw is
verlegd naar het noordwesten.

Figuur 4.20: "Hanevoet", structuur van sloten in
Noorderleegs Buitenveld (archief Tresoar Noorderleegs
Buitenveld 95 inventaris 95).
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Sluis in de Rijd
In de Rijd werd in 1916 een
stenen uitwateringsluis
aangelegd (fig. 4.21). Deze
sluis vormt een markant
punt in de wandelroute
naar de Oosterdobbe, aan
de oostzijde van het
Noorderleegs Buitenveld.

Figuur 4.21: Sluis in de Rijd (foto E. de Waal).

De dam naar Ameland
De dam die rond 1880 naar Ameland is
gemaakt liep al na enkele jaren
zodanige schade op, dat de postbode
niet meer naar Ameland kon lopen.239
Op enkele plaatsen is de dam nog terug
te vinden in het Wad, bijvoorbeeld vlak
ten zuiden van Ameland (fig. 4.22), waar
een verhoging een rechte lijn vormt
richting Holwerd. De structuur van palen
en stenen is nog aanwezig, maar
verborgen onder een dichte aangroei
van mosselen en oesters.

Figuur 4.22: Ruïne van de dam naar Ameland in
2012 (foto E. de Waal).
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Hoofdstuk 5
Grootschalige landaanwinning en
verkweldering: landschapsontwikkeling in
de periode 1925 tot 2010
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Inleiding
Na 1925 werd de landaanwinning in het noorden van Friesland grootschalig
opgepakt met het doel om nieuwe landbouwgrond van hoge kwaliteit te
maken. Maar in de loop van de eeuw veranderden de inzichten in de
maatschappij. Daardoor is het landbouwareaal in de twintigste eeuw niet
verder uitgebreid. Er werden zelfs enkele bestaande zomerpolders weer
uitgepolderd. De fysieke veranderingen die achtereenvolgens plaatsvonden
in het landschap worden in dit hoofdstuk uit de doeken gedaan, waarbij ook
de ecologische ontwikkeling van Noord-Friesland Buitendijks wordt
toegelicht. Vervolgens worden de belangen en drijfveren van de eigenaren
en gebruikers van het studiegebied behandeld. Zoals zal blijken hadden de
veranderende inzichten op het terrein van de natuurbescherming daar
grote invloed op. Natuurlijk hebben de veranderingen in deze recente
periode veel sporen achtergelaten in het gebied, waarvan enkele
opvallende worden toegelicht.
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5.1 Ontwikkeling van het fysieke landschap
5.1.1 Aanwas van de kwelder
Op twee manieren is het kwelderareaal groter geworden na 1925, namelijk door
landaanwinningwerken en door zomerpolders weer te veranderen in kwelder. Een
vergelijking van de topografische kaarten van 1926-1934, 1955-1965 en 2005 geeft een
goede indruk van de ontwikkeling van de kwelderzone.240 Voor elke topografische kaart is de
breedte van de kwelder gemeten vanuit tien genummerde palen op de dijk. Vervolgens zijn
deze afstanden in een giskaart uitgezet, zodat het kwelderoppervlak voor 1930, tussen 1930
en 1960 en tussen 1960 en 2005 zichtbaar werd en daarmee de groei van het kwelderareaal
(fig. 5.1).

Figuur 5.1: Kwelderareaal van 1930, 1960 en 2005 volgens de topografische kaarten, veerdam van
Holwerd en dijkpalen uit de topografische kaart van 2005.

Na 1925 zijn de grootschalige landaanwinningen opgezet, eerst nog voor delen van NoordFriesland Buitendijks, zoals Noorderleegs Buitenveld en de gemeente Ferwerderadiel. Dit
blijkt ook uit de kaarten: tussen 1930 en 1960 zijn over een breedte van 700 tot 900 meter
dammen en afwateringen aangelegd in het slik. De rechthoekige structuren hadden in 1960
een regelmatiger patroon dan in 1930. In de vijftiger jaren pakte Rijkswaterstaat de
landaanwinning namelijk nog grootser aan voor het hele gebied. In de kaarten is te zien dat
tussen 1960 en 2005 de dammen verder in het slik werden gelegd. Ze hadden een lengte
van ongeveer een kilometer. In de nieuwe kwelder ontstonden vierkante greppelpatronen
met vakken van honderd meter breed of rechthoekige vakken van tweehonderd meter breed.
Gebruikte methoden voor landaanwinning
Niet alleen dammen en greppels werden ingezet om de landaanwinning te stimuleren.
Noorderleegs Buitenveld b.v. voerde Engels slijkgras (Spartina townsendii) in uit Engeland in
de verwachting dat de opslibbing daarmee versneld zou worden. In 1924 was voor het eerst
slijkgras uit Engeland naar Zeeland gebracht en met succes in het Sloe uitgeplant. De plant
groeit laag in de kwelder, is meerjarig, vormt een hoge plant met diep wortelstelsel en kan
zich zowel met zaad als wortelstokken vermeerderen (fig. 5.2). Bovendien heeft slijkgras een
goede voedingswaarde voor schapen. In 1925 werden tweeduizend planten in groepen van
tweehonderd uitgezet in proefvelden ten noorden van de zomerpolders van Noorderleegs
240
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Buitenveld. De velden raakten binnen vijf jaar dicht begroeid.241 In Zeeland is slijkgras
dominant in de pionierzone, maar langs de waddenkust is dat niet het geval, de plant heeft
zich gemengd met de andere kwelderplanten.242
In de dertiger jaren werd gezocht
naar een betere methode om
land aan te winnen dan de tot
dan toe gebruikelijke. Die oude
methode bestond uit
begreppelen, ook wel de
boerenmethode genoemd, in
combinatie met een hoofd van
palen op cruciale plekken. Uit
Sleeswijk-Holstein werd een
systeem overgenomen, waarbij
bezinkvelden van vierhonderd bij
vierhonderd meter werden
gemaakt met rijshoutdammen.
De bovenkant van de dammen
Figuur 5.2: Engels slijkgras (E. de Waal).
lag op dertig centimeter boven
gemiddeld hoogwater (NAP
+1,30 meter). In de vakken werden greppels aangelegd die jaarlijks werden opgeschoond.
(fig. 5.3).243 Rijkswaterstaat legde 150 kilometer rijshoutdammen aan, waarvoor bijna een
half miljoen palen in de grond werden geslagen. Ongeveer twee miljoen bossen rijshout
werden met ijzerdraad en krammen vastgezet tussen de palen (fig. 5.13). Elk jaar werd de
schade aan de dammen hersteld.244 Ten westen van de
veerdam van Holwerd maakten enkele boeren heel
eenvoudig dammetjes door pakken stro met een paal
vast te slaan in het slik.245

Figuur 5.3: Schema van slikvelden
en dammen (Dijkema et al, 2011:
10).
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De Dienst Landaanwinningswerken van Rijkswaterstaat
maakte in december 1951 een kaart, waarop de
aangelegde bezinkvelden zijn ingetekend (fig. 5.4).246
Die bezinkvelden zijn nog niet aangegeven voor het
Noorderleegs Buitenveld, want daarmee had het Rijk
een maand eerder een overeenkomst afgesloten, en ook
niet voor de Bildtpollen, waarmee de overeenkomst nog
moest worden gemaakt. Op de kaart zijn de
delimitatielijn (volgens contract in 1932, zie paragraaf
5.2.2) in de kwelder en een ontwerp uit 1949 voor de
indijking van het Noorderleegs Buitenveld en de
Ferwerderbuitenpolder aangegeven en met een rode lijn
de toekomstige polderdijk. Uit deze kaart blijkt dus, dat er
in 1951 al zeer concrete ideeën waren over inpoldering.
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Figuur 5.4: Kaart landaanwinningwerken uit december 1951 (Dienst Landaanwinningswerken
Friesland, 1951).

In de zone van de begroeide kwelder hebben greppels een positief effect op de opslibbing.
Ze bevorderen de afwatering en zorgen daarmee voor een erosiebestendige bodem en een
gesloten vegetatiedek dat het slib vasthoudt. Maar in de slikzone waren de kosten van het
greppelonderhoud in verhouding tot het effect op de opslibbing minder positief. Daarom werd
het greppelonderhoud in de buitenste bezinkvelden na 1968 gestopt en na 1982 ook in de
tweede reeks bezinkvelden.247
In 1974 kwam het rapport van de commissie Mazure uit.248 De commissie had de opdracht
het regeringsbeleid voor de inpoldering van de Waddenzee voor te bereiden. In het rapport
werden de natuurlijke waarden van de Waddenzee onderkend en werd geconcludeerd dat
behoud van de natuur een grotere prioriteit had dan uitbreiding van het landbouwareaal. De
eerste Planologische Kernbeslissing Waddenzee ging in 1980 nog een stapje verder, hierin
stond dat de vastelandskwelders als natuurgebied moeten worden gehandhaafd.249 Het
beheer van de kwelders werd dan ook als volgt geformuleerd: “streven naar behoud van
kwelderareaal met onderhoudtechnieken die zo goed mogelijk de natuurlijke processen
gebruiken”.250
Vanaf 1960 is de aanwas en de vegetatie van de vastelandskwelders in Groningen en
Friesland nauwkeurig gevolgd.251 De resultaten van deze monitoring werden gebruikt om een
nieuwe beheermethode te ontwikkelen, passend bij de nieuwe doelstelling. In de
pionierzone, waar de vegetatie begint, werden met extra rijshoutdammen kleinere
bezinkvelden aangelegd om erosie tegen te gaan, maar zeewaarts werden de dammen niet
247
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meer onderhouden. De totale lengte van alle rijshoutdammen werd bijna gehalveerd en het
onderhoud van de greppels werd helemaal gestaakt. Het resultaat van deze nieuwe
beheermethode was dat er geen erosie meer optrad, het areaal nam zelfs toe. Omdat het
doel van de werkzaamheden nu niet meer het vergroten van het kwelderareaal was, maar zo
natuurlijk mogelijk handhaven, gebruikte Rijkswaterstaat sinds 1991 niet meer de term
landaanwinningwerken, maar kwelderwerken.252
Zomerpolders omzetten in kwelders
Het nieuwe natuurbeleid voor de Waddenzee leidde in 1994 tot uitgangspunten voor
inrichting en beheer van Noord-Friesland Buitendijks, waarbij het uitpolderen van de
zomerpolders werd gezien als de beste manier om een grote kwelder te maken.253 Deze
zogenaamde verkweldering had al plaatsgevonden in de zomerpolders ten oosten en westen
van de veerdam van Holwerd. Hier liet men in 1989 het zeewater weer in de polder stromen
en stonden de klepduikers in de zomerdijk constant open.254 Tegelijk voerde Rijkswaterstaat
in de kwelder een krekenproef uit om een meer natuurlijke afwatering te maken.255 De
kwelder ten oosten van de veerdam is tegenwoordig in beheer bij Staatsbosbeheer, die het
verpacht aan de agrarische natuurcoöperatie Ecolana (Economisch en Ecologisch
verantwoorde Landbouw en Natuur).256 Staatsbosbeheer is bezig met het ontwerpen van een
nieuw inrichtingsplan voor dit gebied.257
Twaalf jaar na deze eerste verkweldering werd 135 hectare zomerpolder in het Noorderleegs
Buitenveld verkwelderd, maar nu heel goed voorbereid met het doel kennis en ervaring op te
doen, de weerstand bij de tegenstanders te overwinnen en de veiligheid te kunnen
waarborgen.258 In de zomerpolder werden kunstmatige kreken gegraven en in 2001 werd de
zomerkade op drie plaatsen doorgraven (fig. 5.5).259 De proefverkweldering werd binnen

Figuur 5.5: De proefverkweldering in Noorderleegs Buitenveld (It Fryske Gea, 2007: 15).
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vijf jaar van een landbouwpolder een volwaardige kwelder met alle plantensoorten die daarin
van nature thuishoren.260 In 2009 volgde de verkweldering van de Bildtpollen. Hier maakte
men een kleine zomerpolder als hoogwatervluchtplaats voor vee. De verkweldering van
Noorderleegs Buitenveld (135 hectare), Bildtpollen (113 hectare) en de zomerpolders bij de
veerdam van Holwerd (62 hectare) heeft samen meer dan driehonderd hectare kwelder
opgeleverd.
Toename oppervlakte
Bij de vergelijking van de topografische kaarten van 1926-1934, 1955-1965 en 2005 valt ook
op hoe het oppervlak van de kwelder in de loop van de twintigste eeuw toenam. Tussen
1930 en 1960 groeide de kwelder wel, maar plaatselijk (fig. 5.1). Ten noorden van het
Noorderleegs Buitenveld groeide de kwelder bijvoorbeeld nauwelijks, maar ten noorden van
de Ferwerderadeelsbuitenpolder werden nieuwe zomerkaden gelegd en de kwelder groeide
naar het oosten met ongeveer vierhonderd meter. De kwelder ten noorden van de
Holwerderpolder begon pas te groeien na de aanleg van de veerdam van Holwerd in 1910.
In 1953 werd de dam verlengd van 1000 naar 1950 meter, waardoor aan beide zijden de
condities voor een kwelder nog meer verbeterden.261 Rond 1950 heeft Rijkswaterstaat de
landaanwinning langs de hele kwelder opgepakt. Tussen 1960 en 2005 is daardoor de
kwelder overal breder geworden, soms enkele honderden meters. Door de kwelders in te
voeren in het Geografisch Informatie Systeem kon het oppervlak worden berekend. Tot 1960
nam het oppervlak van de kwelder met bijna vijfhonderd hectare toe en tot 2005 met nog
eens vierhonderdvijftig hectare. De verkweldering van de zomerpolders is zichtbaar in de
topografische kaart van 2005, waar de zomerdijken ten westen van de Holwerderpier niet
meer gesloten zijn en in de meest noordelijke zomerpolder van Noorderleegs Buitenveld
openingen zijn gemaakt.
5.1.2 Bodem, vegetatie en biodiversiteit
De kwelder veranderde niet
alleen horizontaal, ook verticaal
ontstonden er structuren en
verschillen. Op de hoogtekaart
zijn de regelmatige
rechthoekige structuren die in
de kwelder ontstonden door de
aanleg van de dammen en
greppels goed herkenbaar (fig.
5.6).262 Ook valt op dat de
bodem pal ten noorden van de
zeedijk lager is dan de jongere
kwelder richting zee. Buiten de
zomerkades is de kwelder
namelijk altijd blijven opslibben,
zodat de bodem steeds hoger
Figuur 5.6: Hoogtekaart centrale deel van Noord-Friesland
werd. In de zomerpolders daalt
Buitendijks (Geodan 2013).
daarentegen de bodem door
inklinking. In een kaart uit 1979 is de bodem van het Noorderleegs Buitenveld vlak bij de
zeedijk slechts 1,40 meter boven NAP, sindsdien is de bodem verder ingeklonken tot 1,34
meter boven NAP. In een eeuw zakt de bodem van een zomerpolder dus enkele decimeters.
Hoeveel de bodem steeg in de kwelder bleek uit een onderzoek in de veertiger jaren van de
twintigste eeuw. Ten noorden van de zomerpolder in Noorderleegs Buitenveld die in 1909
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was aangelegd was de bodem in de dertig jaar na de aanleg van de zomerkade ongeveer
een meter gestegen door begreppeling en de aanplant van Engels slijkgras.263 Sinds 1960 is
de opslibbing van de hele vastelandskust langs de Waddenzee nauwkeurig onderzocht.264
Daarbij kon worden vastgesteld dat de vegetatie in de kwelder reageerde op veranderingen
in de zeespiegel. Het gemiddeld hoogwater in de Waddenzee steeg tussen 1961 en 2000
ongeveer tien centimeter. De hoogte van de kwelder nam vanaf 1960 gestaag toe, in de lage
en middenkwelder was dat bijna twee centimeter per jaar. In totaal is de kwelder ten noorden
van de zomerkaden tussen 1910 en 2010 dus ongeveer twee meter hoger geworden. Die
relatief hoge opslibbing in het westelijke deel van Noord-Friesland Buitendijks was een
gevolg van de aanleg van de Afsluitdijk. In het oostelijke deel vond tussen 1968 en 1987
erosie plaats in de pionierzone en in de slikzone.265 De oorzaak was een combinatie van
toegenomen wind en hogere waterstanden gedurende enkele jaren achter elkaar en de
slechtere staat van onderhoud van het dammensysteem.

Figuur 5.7: Bodemkaart (Alterra Wageningen UR, 2009).

Met het oog op de mogelijke inpoldering zijn in 1979 het lutum- en slibgehalte van de bodem
gemeten. Ze geven de zwaarte van de kleibodem aan, belangrijk voor de agrarische
gebruiksmogelijkheden. De gehalten zijn het hoogst vlak voor de zeedijk en het laagst in het
noordelijke deel van de kwelder, dus de jongste kwelderzone heeft een lichtere kleibodem.266
In de bodemkaart (fig. 5.7) is dit ook te zien: langs de zeedijk bestaat de bodem uit klei met
zware klei in een tussenlaag of ondergrond, ten noorden daarvan is de bodem zavel en lichte
klei met een homogeen profiel. Langs de zee bestaat de kwelder uit een strook klei op grof
zand.267

263

van Eerde, 1942: 21.
Dijkema et al, 2011: 7, 8.
265
Dijkema et al, 2001: 15, 31, 32.
266
Rijkswaterstaat, 1979: figuur 2 en 3.1.
267
Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Alterra Wageningen UR, 2009.
264

72

Vegetatie

Figuur 5.8: Vegetatiekaart uit 1942, detail (van Eerde, 1942).

Het fysieke landschap
bestaat ook uit de planten
die er groeien en de dieren
die er leven. Juist in de
kwelder, waar in bepaalde
perioden grote velden wit,
lila of roze worden door
bloeiende planten of rood
van het zeekraal in de herfst,
is dat opvallend. Aangezien
de kwelder breder en hoger
is geworden, is het
interessant om te weten hoe
de vegetatie veranderde in
de loop van de eeuw. Rond
1940 deed Van Eerde een
vegetatieonderzoek in het
kader van een onderzoek
naar de landaanwinning van
het Noorderleegs
Buitenveld.268 Zijn
vegetatiekaart schaal
1:10.000 (fig. 5.8) kan
worden vergeleken met de
vegetatiekaart die op basis
van luchtfoto’s in 1992 is
gemaakt (fig. 5.9).269 Voor de
vergelijking is een
herkenbaar punt gekozen,
ten noorden van de
zomerkade, waar de
Figuur 5.9: Vegetatiekaart op basis van luchtfoto’s uit 1992,
detail (Dijkema et al, 2001).
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noorden van de zomerkade was zowel in 1940 als in 1992 een brede strook met gewoon
kweldergras en rood zwenkgras, in 1992 werd daarbij ook zeealsem aangetroffen. De zone
met alleen kweldergras ten noorden hiervan werd honderd tot tweehonderd meter breder.
Ook de zone met zeekraal werd ongeveer driehonderd meter breed. In de meest noordelijke
rand van het zeekraal kwam zowel in 1942 als in 1992 pleksgewijs Engels slijkgras voor. In
vijftig jaar tijd is de vegetatie dus ongeveer vijfhonderd meter opgeschoven naar het
noorden, maar het patroon van zeekraal en Engels slijkgras in de pionierzone en
kweldergras en rood zwenkgras op de hogere kwelder is niet duidelijk veranderd.
Door de vele inspanningen in de pionierzone om de aanslibbing te bevorderen is die zone in
Noord-Friesland Buitendijks nu heel breed en robuust geworden, waardoor de kwelder
minder gevoelig is voor erosie door de jaarlijkse dynamiek zoals schommelingen in
hoogwater. De kwelderzone met kweldergras, zoutmelde, zeealsem en rood zwenkgras is in
Noord-Friesland Buitendijks sinds de zeventiger jaren van de twintigste eeuw verdubbeld in
oppervlak van circa 420 hectare tot 950 hectare.270
Biodiversiteit
Niet alleen de planten, ook de vogels die foerageren, in grote groepen rondvliegen of
oorverdovend krijsen in de broedkolonie zijn een bepalende factor in dit landschap. Voor een
onderzoek naar de biodiversiteit van Noord-Friesland Buitendijks heeft It Fryske Gea alle hen
bekende onderzoeken op gebied van flora en fauna op een rijtje gezet. Ze kwamen op een
totaal van 974 soorten die in het gebied voorkomen, waarvan meer dan tweehonderd
soorten zeldzaam zijn of kenmerkend voor kwelders271. In het gebied zijn 388 soorten
insecten gevonden, waaronder meer dan honderd nachtvlinders, en 27 soorten zoogdieren.
Kweldergras komt veel voor in
de beweide kwelders, maar in
het voorjaar vormt het ook een
belangrijke voedselbron voor
rotganzen. De beweide
kwelders zijn tegenwoordig
soortenrijker dan in de jaren
dertig van de twintigste eeuw
doordat er meer variatie is in
de beweiding. Vroeger werd
de hele kwelder intensief met
schapen beweid, nu vindt er
ook extensieve beweiding met
runderen of paarden plaats.
Figuur 5.10: Zeeaster (E. de Waal)
Op de onbeweide kwelder is
zeekweek een dominant
gewas. Zeeasters (fig. 5.10) vormen met hun lila bloemen een belangrijke nectarbron in de
kwelder. Ze verdragen hooguit een extensieve beweiding en zijn de laatste decennia ook
toegenomen. Aangezien diverse insecten afhankelijk zijn van zeeasters voor voedsel of
voortplanting, is hiermee de biodiversiteit ook toegenomen.
Vogels
Noord-Friesland Buitendijks is heel rijk aan vogels, die hier tijdelijk voorkomen op de trek
naar het noorden of zuiden of broeden. 238 soorten niet-broedende vogels zijn
waargenomen in het gebied en veel trekvogels komen in grote aantallen. Per jaar maken
bijna 600.000 trekvogels gebruik van het gebied, waardoor het voedsel in de kwelder en de
Waddenzee cruciaal is voor het voortbestaan van 26 soorten vogels. Meest voorkomend zijn
270
271
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Dijkema et al, 2011: 25 en 28.
Jager en Rintjema, 2011: 4-9.

de bonte strandloper, brandgans en wulp. Van een aantal trekvogels lopen de aantallen
terug, bijvoorbeeld de grutto, de kokmeeuw en de kanoet. Dit kan te maken hebben met
voedselgebrek in de Waddenzee of slechte broedresultaten elders.
Sinds 1991 zijn er 52 soorten broedvogels geteld, waarvan er 22 kwetsbaar en bedreigd zijn.
In tegenstelling tot de landelijke trend doen de weidevogels het goed, met name in de
zomerpolders, en de kievit, tureluur en veldleeuwerik zijn hier in aantal toegenomen. Sinds
ongeveer 1996 zijn er vossen in de kwelder, zodat de broedvogels het moeilijker hebben
gekregen. Het onderzoek naar de biodiversiteit geeft niet aan in hoeverre de weidevogels
worden bedreigd door de afname van het areaal zomerpolders.

5.2 Ontwikkeling van het sociale en mentale landschap
5.2.1 Statusverandering
Eeuwenlang was de kwelder in eigendom van particulieren en ondernemingen met het doel
nieuwe landbouwgrond te maken en de kwelder agrarisch te exploiteren. De eerste poging
om in dit gebied met een rijke vogelstand ook iets aan de bescherming van de natuur te
doen stamt uit de dertiger jaren van de twintigste eeuw. Op initiatief van de heer Buisman, It
Fryske Gea en de gemeente Ferwerderadeel werd de jacht op ganzen verboden in het
buitendijkse land. Hein Buisman (1904-1963) was exporteur van boter en een groot
natuurliefhebber. Hij is bestuurslid geweest van Vogelbescherming Nederland,
Natuurmonumenten en It Fryske Gea, waarvan hij ook medeoprichter was.272 De rotganzen,
die tot dan toe ook voedsel zochten in de Zuiderzee, konden dat volgens hem na de aanleg
van de Afsluitdijk niet meer. De kwelder bood hen nu een alternatieve foerageerplek, maar
binnendijks werden de ganzen veel geschoten. Vlak na de oorlog werd zeshonderd hectare
van Noorderleegs Buitenveld het eerste weidevogelreservaat van Friesland. Dat betekent
niet dat er zoals tegenwoordig later werd gemaaid, maar dat er geen eieren mochten worden
geraapt.273
In de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB, 1980) werden de kwelders en
zomerpolders van Noord-Friesland Buitendijks beschouwd als onderdeel van het
ecosysteem van de Waddenzee en als zodanig een natuurgebied om te beschermen. Een
jaar later werd de Waddenzee als Staatsnatuurmonument aangewezen en de particuliere
kwelders als beschermd natuurmonument.274 Er volgden daarna nationale en internationale
wetten en richtlijnen ter bescherming van de natuur (tabel 5.1). In de eenentwintigste eeuw
kwam de nadruk meer op de waarde van het totale gebied als leefgebied (habitat) voor
bedreigde dieren en planten. Zowel de kwaliteit van het habitat als de grootte van het gebied
werd gewaarborgd toen het in 2009 onder het Natura-2000 netwerk viel.275 De Derde Nota
Waddenzee beschermde vanaf 2006 ook de cultuurhistorische waarden van het gebied,
maar hierin stond bovendien dat het areaal aan natuurlijke kwelders in de Waddenzee groter
moest worden.276 Vanaf 2010 geldt zelfs voor de hele internationale Waddenzee dat
landschap en cultuurhistorie in stand moeten worden gehouden en het areaal aan natuurlijke
kwelders vergroot moet worden.277 Voor de zomerpolders betekent deze verplichting een
probleem: cultuurhistorisch zou dit landschap in stand moeten worden gehouden inclusief de
eeuwenlange cultuur van hun agrarische gebruik. Maar dat zou betekenen dat een zeer voor
de hand liggende manier om het kwelderareaal te vergroten, namelijk door te ontpolderen,
niet mogelijk is.
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Jaar
1937

Status
Waterwild reservaat

Doel
Geen jacht op ganzen (gedeeltelijk
particulier initiatief).
1949
Weidevogelreservaat Noorderleegs Buitenveld
Bescherming weidevogels.
1980
Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB) o.a. Kwelders als natuurgebied handhaven.
1984
Ramsarconventie
Beschermd internationaal wetlandgebied.
1991
Vogelrichtlijn
Bescherming trekvogels
2004
Habitatrichtlijn
Bescherming leefgebieden
2006
Derde Nota Waddenzee (PKB)
Waddenzee is primair een natuurgebied.
Areaal natuurlijke kwelders vergroten.
Cultuurhistorische waarden bewaren.
2009
Natura-2000
Behoud oppervlakte en verbetering
biodiversiteit en kwaliteit leefgebied.
2009
Unesco Wereld erfgoed
Bescherming van unieke en universele
waarden (natuur en cultuurhistorische)
internationale Waddenzee
2010
Joint Declaration on the Protection of the
Instandhouding landschap en cultuurhistorie
Wadden Sea (alle Waddenlanden)
en vergroting areaal meer natuurlijke
kwelders.
Tabel 5.1: Nationale en internationale status van Noord-Friesland Buitendijks (Regionaal College
Waddengebied, 2008. Schroor, 2009. Dijkema et al, 2011. Bazelmans et al, 2012.).

5.2.2 Eigendom en exploitatie
Pachters en eigenaren exploiteerden Noord-Friesland Buitendijks natuurlijk om een goed
bestaan te kunnen voeren en mogelijk winst te maken. Voor de meeste pachters en
eigenaren was hun buitendijkse grond een aanvulling op het bedrijf binnendijks. Van de
bedrijfsresultaten van alleen de buitendijkse grond is daardoor weinig bekend. Dankzij het
archief van Noorderleegs Buitenveld is wel bekend hoe succesvol de exploitatie van dit
gebied was, maar deze vennootschap was bepaald geen normaal agrarisch bedrijf.
Exploitatie tot en met de Tweede Wereldoorlog
Het Noorderleegs Buitenveld maakte tussen 1890 en 1990 bijna alle jaren winst. Soms zelfs
meer dan f 85.000, maar in de crisisjaren 1932 en 1933 werd het uitgekeerde dividend uit de
reserves aangevuld.278 Aan het begin van de twintigste eeuw was de motivatie om extra
werkzaamheden uit te voeren om land aan te winnen daardoor soms ver te zoeken. De
eerste directeur van Noorderleegs Buitenveld Van Beijma maakte in 1929 de balans op na
twintig jaar landaanwinning. Hij schatte dat de nieuwe kwelder over tien jaar een
zomerpolder zou kunnen worden. De kosten per hectare zouden dan ongeveer 1600 gulden
bedragen, zodat er nauwelijks winst zou worden behaald.279
In het archief van het Noorderleegs Buitenveld is een boekje aangetroffen met een hard kaft,
dat vele jaren in bezit en gebruik zal zijn geweest van de eerste directeur. In de binnenkant
van het kaft staat “1ste Directeur” en het bevat een op linnen geplakte kaart met veel
aantekeningen met potlood en pen. De titel van het boekje en de kaart luidt: “Kaart van het
Noorderleegs Buitenveld”.280 Circa twintig percelen zijn voorzien van een naam en allemaal
van een kadastraal nummer (fig. 5.11 en 5.11a). Naast de kaart zijn de kadastrale nummers
en oppervlakten in een kolom weergegeven, het totaal is 587 hectare. Een sloot heeft de
naam “Slangerijd” en een andere “Oude sluis rijd”. In rood is de waterleiding met drinkbakken
ingetekend. De aanleg van de waterleiding was een belangrijke verbetering in de exploitatie,
omdat het vee daardoor niet meer afhankelijk was van drinkwater in de drie grote dobben.
Het gebied kon nu in kleine percelen worden opgedeeld en daarmee
278
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Figuur 5.11: Kaart van
Noorderleegs Buitenveld
(Kaart van het Noorderleegs
Buitenveld 1:10.000, zonder
datum).

efficiënter worden
gebruikt. De ouderdom
van het kaartboekje is
niet precies bekend, maar
langs de zeedijk staat
heel klein de tekst “...
2535 Meter volgens
meeting 1908 Miedema
Prov. Opzichter”. Bij de
buitenste kadijk staat in
handschrift “Schip oct.
’36”, op de plek waar in
1936 een schip in de
kwelder strandde, na een
zware storm.281
Aangenomen kan worden
dat de cartografische
ondergrond van circa 1910 is
en in de decennia daarna de
handgeschreven informatie
is toegevoegd. De
topografische en
administratieve informatie in
deze kaart moet een
belangrijke steun zijn
geweest voor de directeur,
met name bij de
communicatie met de
polhoeder, de beheerder in
dienst van Noorderleegs
Buitenveld.
In 1920 werd het
Figuur 5.11a: Detail van kaart Noorderleegs Buitenveld (Kaart
Waterschap Blija-Buitendijks
van het Noorderleegs Buitenveld 1:10.000, zonder datum).
opgericht door de eigenaren
van buitendijks land. Het doel van het waterschap was om de aanwas te bevorderen, de
aangeslibde gronden te beschermen en de waterstand te regelen, er is dan ook meteen een
zomerpolder aangelegd van circa negentig hectare. In 1930 werd een waterleiding
aangelegd.282 Omdat het waterschap buitendijks ligt is het in 1982 niet opgegaan in
Waterschap Fryslân.283
Rond 1932 sloot het Rijk zogenaamde delimitatiecontracten met enkele Friese
oevereigenaren.284 Hierbij hebben de oevereigenaren recht op de oeveraanwas tot
driehonderd meter zeewaarts van de toen bestaande groene kwelder (de delimitatielijn). De
Staat verplichtte zich om in deze strook landaanwinningwerken aan te leggen en te
onderhouden, totdat de strook een beweidbare kwelder was. Dan kon de oevereigenaar
tegen betaling van een deel van de waarde deze kwelder overnemen.285
281
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Exploitatie na de Tweede Wereldoorlog
1962 moet een slecht jaar zijn geweest voor de boeren in het gebied. Noorderleegs
Buitenveld maakte toen geen winst, omdat er na een overstroming een laagje zout
achterbleef, waardoor het gras slecht wilde groeien. Bovendien was er dat jaar veel schade
aan dijken, dammen en omheiningen. Na 1980 kon de vennootschap jaarlijks een dividend
van tien procent uitkeren.286
Enkele mensen die in deze periode zelf boer waren in het gebied vertelden dat er in de
zomer in elke keeg een boer zat te melken. ’s Ochtends vroeg en ‘s avonds was het een
drukte van belang en daar tussendoor werd het hooi geoogst.287 De zomerpolders werden
intensief agrarisch gebruikt en overal vond bemesting met kunstmest plaats. Op tachtig
hectare werd zelfs akkerbouw bedreven: graszaad, aardappelen en granen. De rest van de
zomerpolders werd gebruikt voor beweiding met soms tijdelijk een heel dichte veebezetting
van vijftien runderen of dertig schapen per hectare. Na de invoering van de melkquotering in
1983 liep het aanbod van jongvee voor inscharing sterk terug.288 De inkomsten van de
eigenaren liepen daardoor ook terug en bovendien hadden ze na 1979 (regeringsbesluit niet
inpolderen) het perspectief op de waardevermeerdering van de grond door inpoldering
verloren. De financiële vooruitzichten waren dus flink verslechterd.
Eigendom na 1993
Tot 1994 is Noord-Friesland Buitendijks in eigendom van het Rijk (voornamelijk slikvelden),
particulieren (voornamelijk zomerpolders) en twee grote besloten vennootschappen (Tabel
5.2).
Eigenaar

Zomerpolder

Kwelder

Slikvelden

Totaal

Het Rijk
70
455
1675
2200
Noorderleegs
670
210
95
975
Buitenveld b.v.
Commanditaire
250
125
375
Vennootschap der
(inclusief
Bildtpollen Aanwas
zomerpolder)
b.v.
80 Particuliere
1030
545
325
1800
eigenaren
Tabel 5.2: Eigendomssituatie Noord-Friesland Buitendijks in 1993. De oppervlakten zijn in hectaren
weergegeven. (Hosper et al, 1994: 13)

Het EU-Lifefonds, het Ministerie van LNV en de provincie Friesland stelden in 1994 samen
achttien miljoen gulden beschikbaar voor de natuurontwikkeling van Noord-Friesland
Buitendijks, die de natuurorganisatie It Fryske Gea zou uitvoeren.289 It Fryske Gea startte
een actie onder haar leden: degene die een donatie gaf voor Noord-Friesland Buitendijks
kreeg de poster “Buitendijks Land” (fig. 5.12).290 Met de achttien miljoen gulden kon de
eerste grond worden aangekocht en werden serieuze onderhandelingen gestart met
Noorderleegs Buitenveld CV. Daarvan waren de aandeelhouders eind 1996 akkoord met de
verkoop en vier jaar later ook die van de Commanditaire Vennootschap der Bidtpollen. It
Fryske Gea kreeg bovendien 2260 hectare van het Rijk in beheer.291 In 2010 had It Fryske
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Gea 4180 hectare in bezit en beheer en was daarmee veruit de grootste eigenaar.292 Nog
zo’n 165 hectare was in bezit van particulieren.293

Figuur 5.12: Poster Buitendijks Land (It Fryske Gea, 1995). In bezit van auteur.

5.2.3 Ontwikkelingen in de landaanwinning van 1925 tot de zeventiger jaren
De landaanwinning kreeg in de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw een
belangrijk nevendoel, namelijk de bestrijding van de werkloosheid die toen erg groot was. In
1924 kocht de gemeente Ferwerderadeel elf hectare kwelder aan en nam 86 hectare
kwelder in erfpacht. Ten oosten van de Rijd werd over een lengte van 2400 meter het slik
langs de begroeide kwelder aangepakt. Ook de gemeente Het Bildt ging met werklozen land
aanwinnen en vanaf 1935 zette de NV Noorderleegs Buitenveld werklozen in.294
In 1951 sloten de vennootschappen van de Bildtpollen Aanwas en Noorderleegs Buitenveld
als laatste eigenaren delimitatiecontracten af met het Rijk.295 Rijkswaterstaat kon nu over de
hele lengte van Zwarte Haan tot aan de Westholwerderpolder de landaanwinning uitvoeren.
Ze pakte het groots aan, de Dienst Uitvoerende Werken (DUW) zette grote aantallen
werkloze arbeiders in voor het aanleggen van de rijzendammen (fig. 5.13) en het
begreppelen. Veel bewoners van de dorpen aan de kwelder werkten in het slik, vaak met het
idee ooit zelf een boerderij te hebben in het nieuwe land.296 In de gemeente
Westdongeradeel werd de landaanwinning niet door Rijkswaterstaat uitgevoerd, maar door
waterschap De Contributie Zeedijken Westdongeradeel. Na 1954 werkten hier 240
werklozen in het slik.297
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Begin jaren vijftig werkten
er in de kwelders ongeveer
450 mensen in vaste
dienst van Rijkswaterstaat,
naast nog enkele
honderden in tijdelijk
verband.298 Geleidelijk nam
het aantal werklozen af en
werden arbeiders
vervangen door machines.
Een hydraulische
grijperkraan op een ponton

Figuur 5.13: Rijzendam ten oosten van de Rijd. Foto E. de Waal.

voldeed goed in de slikvelden.
In 1965 bracht het Nederlands Economisch Instituut in opdracht van Rijkswaterstaat een
rapport uit over de economische en sociale betekenis van de landaanwinningwerken. De
conclusie was dat het op grond van economische argumenten beter was om ze stop te
zetten en de delimitatiecontracten af te kopen. Dit advies werd niet opgevolgd, maar wel
werd steeds weer gezocht naar goedkopere en effectievere methoden om land aan te
winnen.299
5.2.4 Inpolderingsplannen
De Deltawet stelde in 1958 het verstevigen van de dijken verplicht. Hierna ontstond een
discussie over het tracé van de dijk tussen Zwarte Haan en de pier bij Holwerd. Niet alleen
het rijk en de provincie hielden zich hier mee bezig, ook boeren en milieuorganisaties
mengden zich in de discussie. Uiteindelijk kwam de zeedijk pas in 1993 gereed.300
In de vijftiger jaren stond inpoldering nog niet ter discussie. In het kader van de
wederopbouw na de oorlog was nieuwe landbouwgrond zeer welkom. Na de
stormvloedramp van 1953 kwam er nog een argument bij: veiligheid. Een jaar na de ramp
werd de stichting Landaanwinningbelangen Noord-Friesland opgericht, een samenwerking
van negen Noord-Friese gemeenten en acht zeewerende waterschappen. De stichting had
tot doel de gevolgen van landaanwinning en inpoldering te bestuderen, de indijking werd
door alle overheden dus een belangrijk onderwerp gevonden.301
De Provincie Friesland werkte vier dijktracés uit tussen Zwarte Haan en Holwerd, waarbij
tracé A de verhoging van de bestaande dijk was, tracé B was de inpoldering van de
zomerpolders, in tracé C werd de gehele begroeide kwelder een polder en bij tracé D liep de
dijk door het slik en zou er bijna vierduizend hectare buitendijkse grond worden ingepolderd
(fig. 5.14).302
Maar er waren ook tegenkrachten: in de zeventiger jaren kreeg de milieubeweging steeds
meer aanhang. Het rapport van de commissie Mazure was in 1974 een aanzet voor nieuw
beleid, natuurbescherming kreeg een hogere prioriteit.303 De Landelijke Vereniging tot
Behoud van de Waddenzee werd opgericht en bracht in 1976 een bezwaar uit “tegen de
concessie voor de bedijking van buitendijkse gronden en landaanwinningwerken tussen
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Figuur 5.14: De dijktracés A tot en met D waartussen gekozen werd (Hosper, 1994: 12).

Zwarte Haan en de veerdam bij Holwerd.”304 Het bezwaarschrift bestond uit 35 pagina’s tekst
met als voornaamste conclusie: inpoldering schaadt natuur en landschap en de voordelen
voor de landbouw zijn niet juist weergegeven.
Er moest dus een afweging plaatsvinden tussen de natuurbelangen en landbouwbelangen.
Een interdepartementale werkgroep van vier ministeries analyseerde het indijkingplan op
veel verschillende beoordelingsaspecten (waterstaatkundig, natuur- en landschappelijk,
landbouwkundig, visserij, economie en werkgelegenheid). Hierbij werden alleen plan A en D
vergeleken. Voor plan D werd onder anderen onderzocht hoe geschikt de bodem van de
kwelder was voor de teelt van pootaardappelen. Slechts achttien procent van de toekomstige
polder zou geschikt zijn geweest, de zomerpolders waren voornamelijk ongeschikt.
Voor plan A werd aangenomen dat het landschap en het agrarische gebruik buitendijks niet
zou veranderen. Het voorland zou hetzelfde blijven, geen verandering van waterstromen,
vegetatie, bodemfauna en avifauna en ook geen wijziging van cultuurgrond en
landbouwproductie. Aan het einde van de zeventiger jaren kon men nog niet de
consequenties van het toekomstige Waddenbeleid meenemen, namelijk dat de
zomerpolders weer kwelder werden. De analyse van de interdepartementale werkgroep zou
natuurlijk anders zijn uitgevallen indien bij de “gevolgen van een verhoging van de bestaande
dijk” het verdwijnen van een groot deel van de intensieve landbouw was meegenomen.305
Maar het dilemma was waarschijnlijk hetzelfde gebleven: inpolderen was goed voor de
landbouw en dijkverhogen was goed voor de natuur. De conclusie was toch gebleven, dat er
een prioriteit moest worden gesteld voor landbouw of natuur. In 1979 hakte kabinet Van Agt
de knoop door, samengevat in de uitspraak: “Pootaardappelen zijn mooi voor Friesland,
maar de Waddenzee is nog mooier”. 306 Landaanwinning en inpoldering ten behoeve van de
landbouw waren hiermee definitief van de baan, omdat het ten koste ging van de
Waddenzee.
5.2.5 Uitpolderen
Ten oosten van Noord-Friesland Buitendijks lagen bij Paesens twee zomerpoldertjes. In
1973 en 1979 brak de buitenste dijk van de zomerpolder Paezemerlannen spontaan door en
die werd niet hersteld. Hier ontstond een spontane verkweldering, namelijk een vergroting
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van de natuurlijkheid, snel herstel van de kweldervegetatie en opslibbing in plaats van
inklinking. De PKB Waddenzee stelde in 1980 onder andere dat de kwelders als
natuurgebied moesten worden gehandhaafd. Het voorbeeld van de Paezemerlannen liet
zien, dat het mogelijk is om van de zomerpolders weer natuurlijke kwelders te maken. Dat
betekende dat door de zomerpolders in Noord-Friesland Buitendijks te verkwelderen het
kwelderareaal in de Waddenzee met duizend hectare kon worden uitgebreid.307
Visie inrichting en beheer
In 1994 werd er een visie uitgebracht met de uitgangspunten voor inrichting en beheer van
Noord-Friesland Buitendijks.308 De visie was geschreven door de Werkgroep NoordFriesland Buitendijks, waarin vertegenwoordigers zaten van Rijkswaterstaat, Ministerie van
LNV, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, de Waddenvereniging, de
Wadvogelwerkgroep en It Fryske Gea. Leidraad was de tekst in de PKB Waddenzee: ”het
beheer dient zich primair te richten op behoud, herstel en het ongestoorde verloop van de
natuurlijke processen die zich in (....) de Waddenzee afspelen, zodat alle structuren, soorten
planten en dieren die hier van nature thuishoren, zich kunnen handhaven, ontwikkelen of
herstellen”. De werkgroep zocht naar de juiste maatregelen om een zo kompleet mogelijk
natuurgebied te maken. Bij de ontwikkeling van de visie werd onder anderen gekeken naar
de natuurlijke processen, biodiversiteit en belevingswaarde. Zowel het behoud van de
zomerpolders als het uitpolderen werden vergeleken, waarna men concludeerde dat
uitpoldering de beste keuze was, met enige voorzichtigheid ten aanzien van de
populatieontwikkeling van weidevogels en ganzen. Om erosie van de kwelder te voorkomen
bleef onderhoud van de rijshoutdammen nodig en beweiding werd gezien als een goed
middel om voor structuur en diversiteit in het gebied te zorgen. De stuurgroep
Kwelderwerken bevestigde in 2008 het belang van beweiding als middel tegen veroudering
van de kwelder, waarbij de dominantie van kweek kon worden bestreden.309
Ontwikkeling in verkweldering
De eigenaren van de grond verzetten zich tegen de plannen voor verkweldering. Een boer
vertelde, dat de mensen in de streek er van walgen dat het zeewater weer dichterbij zal
komen.310 In een poging om de verschillende partijen en hun belangen een goede rol te
geven binnen de nieuwe ontwikkelingen in het gebied werd in 1997 de Overleggroep NoardFryslân Bûtendyks opgericht. Het was een breed platform met gemeenten, provincie, Rijk,
landbouw, recreatie, waterschappen, dorpsbelangen en natuurorganisaties.311 De ervaringen
die werden opgedaan bij de verkweldering van de polder in Noorderleegs Buitenveld (135
hectare) en Bildtpollen (113 hectare) leidden er toe dat de plannen om ook de resterende
achthonderd hectare zomerpolder te verkwelderen werden aangepast. Een paar
zomerpolders zullen in stand blijven voor vee en brandganzen.312 It Fryske Gea wil op die
manier stap voor stap doorgaan met de verkweldering. Bovendien zal een zoet-zoutovergang worden gemaakt, de Hallumer Ryt. Een nieuw gemaal in de zeedijk zorgt daarbij
voor een permanente stroom van zoet water over de kwelder. Daarmee wordt een brak
milieu ontwikkeld en wordt visintrek naar het Friese binnenwater mogelijk gemaakt.313
Ondertussen zien veel omwonenden in het gebied de verkweldering met lede ogen aan, ze
snappen het belang er niet van, dat goede landbouwgrond met veel weidevogels wordt
veranderd in ruigte, waar niemand wat aan heeft. Op de achtergronden van deze gevoelens
zal hoofdstuk zes dieper ingaan.
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5.3 Synthese en conclusies
Het fysieke, sociale en mentale landschap van Noord-Friesland Buitendijks veranderde in de
twintigste eeuw spectaculair, vooral tegen het licht van het eeuwenlange agrarische gebruik
met kleinschalige landaanwinning voor 1925. Met het onderzoek naar het fysieke en het
sociale landschap kunnen voor de periode van 1925 tot 2010 drie onderzoeksvragen worden
beantwoord.
Gebruikers van het studiegebied en hun belangen en drijfveren
Van 1925 tot 1968 waren het Rijk en de eigenaren van de grond met hun pachters en
huurders de gebruikers van het gebied. Er werd toen heel veel geld en zware arbeid
geïnvesteerd in de landaanwinning, met het doel het agrarische areaal te vergroten. Maar de
inpoldering van de nieuwe kwelder heeft niet plaatsgevonden. De concrete plannen voor
inpoldering die er vanaf 1951 waren, werden in de tweede helft van de eeuw zelfs omgezet
in plannen voor het uitpolderen van alle zomerpolders.
In de zeventiger jaren groeide het milieubewustzijn, de natuur moest worden beschermd. De
agrarische belangen stonden haaks op die van de natuurliefhebbers en de emoties laaiden
hoog op. Maar de Waddenzee was van internationaal belang voor de natuur en moest
worden beschermd. In 2010 bezat de nieuwe gebruiker van het gebied, de natuurorganisatie
It Fryske Gea, meer dan vierduizend hectare grond. Haar belang is hier een aaneengesloten
natuurlijk kwelderlandschap te laten ontstaan.314
Fysieke veranderingen in het landschap
Een groot deel van het gebied kreeg rechthoekige structuren door de aanleg van
rijshoutdammen tot ver in het slik en het onderhoud van de greppels werd afgeschaft, dus
die verdwenen langzamerhand. De kwelderzone groeide met bijna duizend hectare en werd
plaatselijk wel een halve kilometer breder. Ondertussen zakte de bodem van de
zomerpolders door klink enkele decimeters.
De vegetatie in de lage kwelder en pionierzone veranderde door de introductie van Engels
slijkgras en de beweide kwelders werden rijker aan verschillende soorten planten en dieren
doordat er meer variatie kwam in de beweiding. Bijna 600.000 vogels foerageren en rusten in
het gebied tijdens hun trek. In de zomerpolders broeden veel weidevogels, maar de afname
van het areaal zomerpolders (tot 2010 meer dan driehonderd hectare) betekent dat hun
aantal in het gebied zal afnemen.
Ontwikkeling van de landaanwinning
Tot 1925 bestond de landaanwinning uit het baggeren van de sloten en het leggen van
dammen op cruciale plekken. Engels slijkgras begon na 1925 de aanwas met succes te
bevorderen. Vanaf die periode is de landaanwinning veel grootschaliger opgezet. Vele
honderden arbeiders en werklozen legden over de totale lengte van de kwelder een brede
zone met rijshoutdammen en afwateringen aan in het slik.
Vanaf 1974 nam de behoefte aan landbouwareaal af en werd het behoud van kwelderareaal
belangrijker. De landaanwinningtechniek veranderde in een methode om het areaal zo
natuurlijk mogelijk te handhaven. De totale lengte van alle rijshoutdammen werd bijna
gehalveerd en het onderhoud van de greppels werd helemaal gestaakt. Vanaf 1989 werden
zomerpolders omgezet in kwelders. Eerst ten oosten en westen van de veerdam van
Holwerd, twaalf jaar later in het Noorderleegs Buitenveld. In 2009 volgde de verkweldering
van de Bildtpollen, in totaal leverde dit meer dan driehonderd hectare kwelder op.
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5.4 Sporen in het landschap
Van de werkzaamheden en gebeurtenissen in de laatste eeuw zijn natuurlijk nog veel sporen
te vinden in Noord-Friesland Buitendijks. Enkele zijn de moeite waard om te vermelden.
Bezinkvelden en rijshoutdammen
Een deel van de rijshoutdammen die in de twintigste eeuw nog met de hand door te
werkgestelde werklozen zijn aangelegd is al die jaren onderhouden en nog terug te vinden in
de kwelder. Met het computerprogramma Google Earth zijn de patronen van de dammen
goed te herkennen op de satellietfoto (fig. 5.15).315 Door de dammen die in de vijftiger jaren
werden gemaakt ontstonden slikvelden van vierhonderd bij vierhonderd meter. Na 1991
werden de buitenste dammen niet meer onderhouden, maar in de pionierzone zijn extra
dammen geplaatst zodat vakken van tweehonderd bij tweehonderd meter ontstonden.
Wanneer men bij de uitgezette wandelroute bij de Oosterdobbe verder naar het noorden
loopt langs de oostzijde van de Rijd, komt men een rijshoutendam tegen die oorspronkelijk
uit de eerste periode van de
landaanwinning door
Rijkswaterstaat stamt. Deze dam is
gefotografeerd in fig. 5.13. Doordat
er steeds weer onderhoud is
gepleegd aan de dam, is deze niet
vervallen.
Figuur 5.14: Satellietfoto van Google
Earth met ingetekende wandelroute
van It Fryske Gea en rijshoutdammen
uit vijftiger jaren (400x400) en
negentiger jaren (200x200) (Google
Earth 2013, beeldmateriaal 1-1-2005.
Folder It Fryske Gea Noard-Fryslân
Bûtendyks. Kaart
landaanwinningwerken. Dienst
Landaanwinningwerken Friesland,
1951).

Smalspoor
Voor de aanvoer van materiaal naar de landaanwinningwerken werd een smalspoor voor
lorries aangelegd door de kwelder. In de kwelder zijn nog restanten van dit spoor te vinden,
onder anderen een bruggetje.316
Bunker
In de Tweede Wereldoorlog bouwden de
Duitse bezetters een bunker in de kwelder.
Bovenop de bunker heeft It Fryske Gea een
prachtig uitzichtpunt gemaakt (fig. 5.16).
Aangezien de bunker op de rand van de
zomerdijk staat van de polder die in 2001 is
verkwelderd, heeft de bezoeker hier uitzicht
op het gehele gebied van Noord-Friesland
Buitendijks en de veranderingen die in de
proefverkweldering plaatsvinden.
Figuur 5.16: De bunker uit de Tweede
Wereldoorlog is nu een uitzichtpunt op de rand
van de verkwelderde zomerpolder (M. Vroom).
315
316
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Toponiemen
De namen van plekken zijn ook sporen van de ontwikkeling die het landschap heeft
doorgemaakt. De meeste toponiemen in Noord-Friesland Buitendijks geven informatie over
het vroegere gebruik. Een “keeg” is bijvoorbeeld een beweidbare kwelder.317 De meest
noordelijke zomerpolders in de kaart van de directeur van Noorderleegs Buitenveld uit het
begin van de twintigste eeuw heten Wester en Ooster Nieuwe Polder (fig. 5.11). 318 Het zijn
dan ook de nieuwste zomerpolders uit 1909. In de naam van een aantal percelen komt
“fenne” voor, dit is oud-Fries voor weiland.319 De Oude Sluis Rijd is een kaarsrechte brede
sloot en de naam verwijst naar een sluis die niet meer bestaat. Een Rijd is een kronkelende
stroom, natuurlijk water dat deels is gegraven.320
Een aantal andere toponiemen zegt iets over de ligging. Het woorddeel “pol” in de namen
Bildtpollen en Bokke Pollen betekent grond die iets hoger ligt dan de omgeving, omringd
door sloten.321 De Slangerijd loopt nog met enkele bochten door de Groote en Lytse
Gaarhoek. “Lyts” is Fries voor klein en “gaar” komt van het Friese werkwoord gaarje, dat
geren, schuin toelopen betekent.322 Inderdaad vormen deze percelen een driehoek.
Monumenten
Het standbeeld De Slikwerker staat op de zeedijk bij Zwarte Haan. Het is neergezet voor de
mensen die tussen 1505 en 1754 met schep en kruiwagen Het Bildt hebben drooggelegd en
de mannen die in de crisisjaren 1930-1938 en nog lang na de oorlog dagelijks het slik in
gingen om een stukje land te winnen op de zee (fig. 6.4).323
Toen de zeedijk eindelijk in 1993 op deltahoogte was gebracht, plaatste de kunstenaar Ids
Willemsma zijn dijktempel midden op de zeedijk in het centrum van Noord-Friesland
Buitendijks. Hij zette een deel van de grasdijk op pilaren (fig. 6.5).
Er is een monument gemaakt op de plek van de redding van de 170 paarden en veulens die
in 2006 enkele dagen op een dobbe stonden tijdens hoogwater. Men leefde indertijd erg mee
met de paarden en het trok internationaal de aandacht. Hier volgt een korte beschrijving van
wat er gebeurde:
Tijdens de warme nazomer graasden er dinsdag 31 oktober nog schapen, koeien en
paarden in de zomerpolders. Na 15 oktober moesten pachters hun dieren weghalen, dus ze
waren te laat. Toen bleek dat er storm en hoogwater werd verwacht, werden alle dieren tot
diep in de nacht weggehaald. Maar boer Lootsma kon slechts tachtig koeien en zestig
hengsten afvoeren, honderdnegentig merries en veulens bleven achter. Ze werden naar de
Oude Dobbe gejaagd, die 4,8 meter boven NAP voldoende bescherming zou moeten bieden.
Maar midden in de nacht besloot de kudde toch zwemmend naar de kust te gaan. Daarbij
verdronken vijftien paarden, vijf bereikten de kust en de rest strandde op de Ozingadobbe,
veel kleiner en lager dan de Oude Dobbe. Twee dagen lang deden brandweer en leger
pogingen de kudde te redden. Pas toen het water een beetje was gezakt op de derde dag,
kon een aantal ruiters de paarden door het water naar de dijk leiden.324 Tegenwoordig
worden alle boeren in geval van overstromingsgevaar per sms gewaarschuwd en er zijn
hogere vluchtplaatsen en een zomerpolder speciaal voor calamiteiten gemaakt.325
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Deel B
Landschapsbeleving van Noord-Friesland Buitendijks
in de huidige tijd

Hoofdstuk 6
Belevingsonderzoek Noord-Friesland
Buitendijks
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6.2
6.3
6.4
6.5

Onderzoeksmethode
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Aanpak interviews
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Inleiding
Op 7 maart 2013 vond er een commissievergadering plaats in het gemeentehuis
van Ferwerderadiel, speciaal over de ontwikkelingen in Noord-Friesland
Buitendijks. Zoals Wethouder Talsma zei: “Er zijn nu nog geen plannen, alleen
ideeën. We gaan in deze vergadering bekijken hoe we buitendijks kunnen
samenwerken en het gebied een bepaalde kant op kunnen ontwikkelen.” De
commissie had drie sprekers uitgenodigd: Henk de Vries, directeur van It Fryske
Gea over de verkweldering, Aaltje Rispens, lid dagelijks bestuur Wetterskip
Fryslân, over de plannen voor een gemaal bij Hallum dat uitwatert in de kwelder en
gedeputeerde Johannes Kramer, onder andere over de internationale
verplichtingen van Natura 2000. De publieke tribune was vol, men kon zich niet
heugen dat er zoveel belangstelling was voor een commissievergadering.
Na de opening van de vergadering mocht Skelte Hoogland namens de eigenaren
van Noord-Friesland Buitendijks inspreken. Hij vertelde dat er nu buitendijks vijftien
jaar oorlog was. It Fryske Gea had het totaal verkeerd aangepakt, vele beloften zijn
ze niet nagekomen. De eigenaren voelen zich overgeleverd aan It Fryske Gea en
zouden graag zien dat bijvoorbeeld de provincie toezicht houdt op It Fryske Gea.
Het voorgaande schetst de sfeer die nu al vele jaren heerst in Noord-Friesland
Buitendijks. Maar wat is de oorzaak van de verschillende meningen over het
beheer van het gebied? Hierover gaat het belevingsonderzoek in dit hoofdstuk.
Een deel van de centrale probleemstelling van deze masterstudie is beantwoord in
deel A, namelijk hoe het fysieke, sociale en mentale landschap van NoordFriesland Buitendijks zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld. In dit deel B
van de studie zal een verklaring worden gezocht voor de tweede helft van de
probleemstelling, namelijk de uiteenlopende meningsvorming over het actuele en
toekomstige beheer van dit gebied. Zoals in hoofdstuk 1.4 al werd uitgelegd, heeft
dit verschil in perceptie te maken met natuurbeelden, beleving en waardering van
de omgeving. Daarom wordt er allereerst dieper ingegaan op de achtergronden
van de plaatsbeleving en draagvlak voor natuurbeleid.
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6.1 Onderzoeksmethode
In paragraaf 1.5 zijn de argumenten voor een kwalitatief onderzoek met twintig interviews
uiteengezet. Deze twintig mensen zijn gevraagd naar hun beleving en waardering van het
gebied. De mensen hebben allemaal op een of andere manier te maken met NoordFriesland Buitendijks, hetzij beroepsmatig, uit interesse of omdat ze er vlak bij wonen.
Daarbij is gezocht naar mensen met een verschillende betrokkenheid, bijvoorbeeld als
recreatieondernemer, boer, middenstander, bezoeker of natuurbeheerder. De resultaten van
dit belevingsonderzoek leiden tot een antwoord op de vijf onderzoeksvragen:
- Welke groepen mensen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het studiegebied?
- Hoe waarderen deze groepen het studiegebied?
- Hoe waarderen deze groepen de actuele ontwikkelingen en toekomstige planvorming voor
het studiegebied?
- Welke kennis van het verleden van het studiegebied zien de huidige betrokkenen als
betekenisvol?
- Welke kennis van de (inter-) nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de
bescherming van natuur en landschappelijke waarden zien de huidige betrokkenen als
betekenisvol?

6.2 Plaatsbeleving en draagvlak
De waardering van de omgeving en hoe er mee wordt omgegaan heeft veel te maken met de
beleving, de band die een individu heeft met de omgeving en persoonlijke beelden die men
heeft van wat natuur is. Ook draagvlak voor beleid kan alleen bestaan wanneer er een relatie
is met het persoonlijke natuurbeeld.
Binding met een plek
De Sense of place beschrijft de binding die mensen voelen met specifieke plekken vanuit
drie verschillende dimensies: identiteit, gehechtheid en afhankelijkheid.326 Plaatsidentiteit
bevat de persoonlijke identiteit in relatie met de fysieke omgeving door een complex patroon
van bewuste en onbewuste ideeën, geloof, voorkeur, gevoelens, waarden, deskundigheid,
etc. Plaatsgehechtheid is een positieve, vaak emotionele, band tussen groepen of individuen
met hun omgeving. Naarmate
ze er vaker komen, langer
wonen, meer ervaringen
opdoen of zich meer
verdiepen in het gebied, wordt
een eigen betekenis
toegekend aan die plek. De
plek wordt dan psychologisch
steeds meer ‘toegeëigend’.327
Plaatsafhankelijkheid is de
kracht die de eigenaar of
bewoner waarneemt in
verbinding met de plek. De
kracht kan zijn gebaseerd op
een specifiek doel van de
Figuur 6.1: Een excursie onder leiding van een gids (foto E. de
Waal).
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plekken. Plaatsafhankelijkheid is dus sterk gerelateerd aan de functionele band van
personen met het gebied, zoals boeren hebben met hun land.
In het algemeen kan de verbondenheid met Noord-Friesland Buitendijks worden geïllustreerd
aan de hand van vijf activiteiten die leiden tot een steeds hechtere relatie met het gebied.
Het eten bij restaurant Zwarte Haan is lekker en gezellig. Een band met het gebied zal hierbij
slechts heel zwak zijn. Een wandeling over de dijk, even lekker uitwaaien, geeft al een
grotere band met het gebied, omdat tijdens de wandeling van het uitzicht wordt genoten. Een
bezoek aan het (toekomstige) kweldercentrum, waarbij informatie wordt opgenomen over
geschiedenis en natuur, getuigt van interesse in het gebied. De opgedane kennis zal de
band verstevigen. Een wandeling door de kwelder kan een unieke ervaring zijn, die door het
verschil met het alledaagse ook emotie oproept (fig. 6.1). Deze sterke gevoelens zal men
zich nog lang herinneren en daarmee zorgen voor een sterke verbondenheid. De sterkste
band kan alleen ontstaan als er een langdurige relatie met het gebied is, door er heel vaak te
komen. De verbondenheid is dan het grootst en ook de toewijding aan het gebied. Voor de
mensen die al hun hele leven bij Noord-Friesland Buitendijks wonen en heel vaak in het
gebied komen is dit gebied mede bepalend geworden voor wie zij zelf zijn. Het gebied is
onderdeel geworden van hun identiteit. Daarom wordt een ingreep zoals de verkweldering
gezien als meer dan een inbreuk op hun omgeving, het is een inbreuk op hun identiteit.328
Natuurbeelden
Draagvlak voor een dergelijke ingreep in de omgeving heeft te maken met acceptatie van
overheidsbeleid en goedkeuring door de gemeenschap. Een krachtig, duurzaam draagvlak is
namelijk gebaseerd op kennis, overtuiging en inzicht en een zwak draagvlak duidt op een
afgedwongen acceptatie, die tegen de wil wordt doorgedreven. Van draagvlak kan pas
sprake zijn als het natuurbeleid ook daadwerkelijk aansluit bij de natuurbeelden van de
bevolking. Maar de natuurbeelden van verschillende groepen kunnen heel verschillend zijn.
Er worden vier verschillende natuurbeelden onderscheiden, die vaak zijn terug te voeren
naar mensen met een verschillende achtergrond en natuurervaringen.
- het wildernis natuurbeeld (sterk ecocentrisch, met nadruk op de autonome ontwikkeling van
de natuur en een smalle definitie van het begrip natuur).
- het brede natuurbeeld (met veel nadruk op de levende natuur en individuele bomen en
dieren. Alles wat leeft wordt als natuur gezien, inclusief de mens).
- het arcadische natuurbeeld (nadruk op toegankelijke, aantrekkelijke en meer verzorgde
natuur met veel visuele afwisseling).
- het functionele natuurbeeld (nadruk op samengaan van economie en ecologie) (tabel 6.1).
Natuurbeeld
Wildernis

Waarde
ecocentrisch

Overtuiging
Groep
holistisch, ecosysteem moet in
Natuurdeskundigen
balans, biodiversiteit
Breed
biocentrisch
natuur is onvoorspelbaar,
Burger,
kwetsbaar, dynamisch
natuurliefhebber
Arcadisch
zwak
natuur is in balans, maar
Burger, recreant
antropocentrisch
kwetsbaar
Functioneel
antropocentrisch
natuur heeft intensief beheer
Agrariër, visser
nodig om gebruikswaarde te
verhogen
Tabel 6.1: Natuurbeelden, visies op natuur en globaal de groep waar dit natuurbeeld vaak wordt
aangetroffen (Buijs, 2009: 28, 109-111).

Natuurbeleid is vooral gebaseerd op een wildernis-natuurbeeld. De nadruk ligt hierbij op het
beschermen van ecologische systemen en niet op de bescherming van individuele dieren en
planten. Burgers redeneren echter veel meer vanuit een arcadisch natuurbeeld, waarbij een
aantrekkelijk landschap veel hoger gewaardeerd wordt dan ruigte. Natuurdeskundigen
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vinden dus de bescherming van ecosystemen belangrijker dan burgers.329 Zij gebruiken vaak
rationeel-wetenschappelijke argumenten, terwijl burgers vooral emotionele argumenten van
belang vinden, direct gekoppeld aan plekken en dieren. Door hun wetenschappelijke
benadering baseren natuurdeskundigen hun oordeel op ecologische inzichten en theorieën
en komt de belevingswaarde van de natuur nauwelijks aan bod. De derde groep waarvan de
mensen overwegend een apart natuurbeeld hebben zijn de gebruikers van natuur en
landschap, zoals agrariërs en vissers. Zij vinden dat de gebruikswaarde van de natuur zo
mogelijk verhoogd moet worden. Wilde natuur wordt door hen vaak gezien als rotzooi en
onkruid.
Conflict over beheer
Door de veelal technocratische benadering van natuurbeheerders is er volgens velen een
kloof ontstaan tussen beleid en beleving.330 Er is teveel aandacht voor ecologie en
biodiversiteit en te weinig voor esthetische aspecten. Ook het feit dat vaak de ene soort
natuur wordt vernietigd voor een andere soort is moeilijk te begrijpen, vooral als de natuur
minder aantrekkelijk en toegankelijk wordt. Het is van wezenlijk belang dat tegenstanders
door de beheerder gezien worden als zeer betrokken mensen die begaan zijn met het
landschap, en niet worden weggezet als verzetsgroepen die alleen maar tegenwerken. Ook
voor Noord-Friesland Buitendijks geldt dat vrijwel niemand van de betrokkenen twijfelt aan
het belang en de schoonheid van het gebied. Over het gewenste beheer verschillen de visies
echter wel drastisch.
Verzet tegen natuurbeleid duidt op een sterke betrokkenheid bij een bepaald gebied, die
vaak het gevolg is van een emotionele band die voort komt uit ideële, traditionele of
economische motieven.331 Door de emotionele betrokkenheid zijn groepen ook geneigd om
zich het gebied toe te eigenen. Zo wordt het conflict over natuurbeleid ook een conflict
tussen bewoners en buitenstaanders. Wanneer de tegenstanders bovendien voelen dat er
een gebrek is aan inspraak, zal de opstelling verder verharden.
Vaak zitten beheerders en beleidsmakers vast aan het halen van internationale doelen. Als
dat het geval is, zal er sprake zijn van een zwak draagvlak. Zolang er bij een conflict
weerstand is van mensen die worden beperkt in hun ambities en dagelijks handelen kan er
geen volmaakt draagvlak ontstaan, omdat je het deze mensen nooit volkomen naar de zin
kunt maken.332

6.3 Aanpak interviews
Keuze deelnemers
Zoals in hoofdstuk 1.5 al is uitgelegd, voldoet een kwalitatief onderzoek met diepteinterviews het beste om te kunnen begrijpen wat de betekenis is van het kweldergebied voor
de verschillende groepen mensen.333 Dergelijke interviews zullen niet representatief zijn voor
een groep, maar illustreren wel de verschillende meningen die er zijn. De interviews vullen
elkaar aan en leveren zo een zo compleet mogelijk beeld van de beleving door de mensen
die betrokken zijn bij het gebied.
De geïnterviewden moesten dus op een of andere manier te maken hebben met NoordFriesland Buitendijks met zo veel mogelijk een verschillende betrokkenheid. De mensen
werden benaderd vanuit het netwerk van de auteur, door mensen aan te spreken tijdens een
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bezoek aan een open dag van het nieuwe beheergebouw van It Fryske Gea en door iemand
tijdens een excursie te vragen om medewerking aan dit onderzoek. In enkele gevallen gaven
de geïnterviewden een tip voor een nieuw contact en er zijn ook een paar mensen benaderd
die werden genoemd in een artikel over het gebied.
De twintig personen, zes vrouwen en veertien mannen, werden ongeveer een uur
ondervraagd. Drie personen zijn jonger dan veertig, drie personen tussen veertig en vijftig,
zeven personen tussen vijftig en zestig en zeven personen ouder dan zestig. Gemiddeld is
de leeftijd nogal hoog, maar daar staat tegenover dat veel mensen de periode van intensief
agrarisch gebruik en de strijd om de inpoldering hebben meegemaakt. Van de twintig
mensen zijn er acht beroepsmatig verbonden aan Noord-Friesland Buitendijks: drie mensen
zijn er boer, twee werken in dienst van een natuurorganisatie en verder een
recreatieondernemer, wethouder en statenlid. Naast deze acht mensen zijn er elf bewoners
uit de omgeving (binnen de tien kilometer) geïnterviewd en een deelnemer aan een excursie
die uit het midden van Friesland komt. Hun betrokkenheid bij het gebied blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat twaalf mensen actief zijn in bestuur, beleid of educatie over het gebied. Dezelfde
meningen komen in verschillende interviews terug, daarom kan worden aangenomen dat de
twintig interviews een tamelijk compleet beeld leveren van de beleving door de mensen die
betrokken zijn bij het gebied.

Figuur 6.2: Ganzen in de kwelder (foto E. de Waal).
Type vragen
Aan de hand van de onderzoeksvragen zijn er acht blokken met vragen gemaakt over onder
anderen de woongeschiedenis, de waardering van het gebied, de betrokkenheid, het
natuurbeeld en het draagvlak voor natuurbeheer (bijlage 4: Interview-vragen). Voor het
natuurbeeld is gebruik gemaakt van het schema van Buijs, een soort determinatietabel met
vragen, waarmee vijf verschillende natuurbeelden kunnen worden gevonden.334 Naast de in
dit hoofdstuk beschreven vier natuurbeelden bevat dit schema ook het technologische
natuurbeeld, waarin de natuur volledig door de mens wordt bepaald.
Alle vragen zijn op drie mensen uitgetest, waarna de definitieve vragenlijst werd gemaakt en
voor alle interviews toegepast. De interviews werden digitaal opgenomen, waarna ze binnen
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een dag zijn uitgewerkt in een verslag. Dit verslag is weer aan de geïnterviewde gestuurd
met de vraag of het goed was. De eventueel gecorrigeerde interviews zijn vervolgens
geanalyseerd (bijlage 5: Analyse interviews).
Rol van onderzoeker
De onderzoeker speelt altijd een rol in het onderzoek, ook al worden de vragen open gesteld
en wordt elke vooringenomenheid vermeden. In dit onderzoek was de interviewer een vrouw
van boven de vijftig jaar, wonend in Noord-Friesland en bij sommige mensen al bekend.
Door haar werkervaring als rijksambtenaar en contacten met agrariërs kon vaak een taal
worden gebruikt op het niveau van de respondent. Vaak was de sfeer gemoedelijk en
geïnteresseerd, waardoor soms de focus van het interview even verloren ging door een
interessante, vaak historische, anekdote. Daarna werd dan de draad weer opgepakt.
Meestal wilden de deelnemers meer weten van het onderzoek en gaven ze aan
geïnteresseerd te zijn in de resultaten. Voor- en tegenstanders van het huidige beleid
hoopten ze dat het onderzoek zou helpen in het conflict dat ze voelen ten aanzien van het
beheer van het gebied. Ook uit het feit dat er slechts weinig correcties waren op de
verslagen van de interviews, kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de rol van de
onderzoeker tamelijk objectief en weinig storend was in de interviews.

6.4 Resultaten
Woongeschiedenis en waardering
Elf mensen die werden geïnterviewd hebben altijd bij Noord-Friesland Buitendijks in de buurt
gewoond, twaalf kennen het gebied zelfs al hun hele leven. Iedereen vindt het een prachtig
gebied en de meesten vinden de kwelder ten noorden van de zomerdijken de mooiste plek.

Figuur 6.3: Sluis in de Rijd. Deze plek wordt door enkele mensen het mooist gevonden.
Foto E. de Waal.

Meestal vanwege de mooie overgang naar de zee, omdat je hier zoveel vogels ziet, de rust
en weidsheid. Vier mensen vinden de uitzichtlocaties het mooist, zoals de bunker en het
tempeltje van Ids Willemsma op de dijk. Ook de voorouders van twaalf mensen kenden het
gebied al.
Mensen die in de vorige eeuw voorstander waren van inpoldering kunnen nu wel genieten
van het landschap. Maar enkelen vertellen ook, dat er altijd een onderliggend gevoel is dat
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het een polder had moeten zijn. “We hebben hier in Het Bildt haast elke eeuw een polder
kunnen maken en dat hadden we nu weer moeten doen. Dat bedijken dat hoort bij onze
historie.” Een ander vertelt “het is een apart gebied, we leven hier vrij. Het is altijd de vraag
of het water zal komen, maar ik ben liever honderd keer te vroeg dan een keer te laat om het
vee weg te halen. Op elke kavel zat vroeger een boer te melken. Kleine boeren uit het dorp
huurden land van het Noorderleeg, dan konden ze daar hooi oogsten, dat deden we met het
hele dorp samen.” Een aantal mensen vertelt dat ze naar de kwelder gingen om te
zwemmen “we hadden een traditie dat we elk jaar met het gezin een keer gingen zwemmen
in een geul ten noorden van Ferwerd”. Andere gewoonten waren om met een stel mensen
bot te vangen op de rand van het wad en een keertje eieren rapen in de meeuwenkolonie
voor een flinke omelet hoorde er ook gewoon bij.
Gevraagd naar wat ze precies zo mooi vinden
aan het gebied, zijn de antwoorden wisselend,
maar het feit dat je “haast nooit iemand
tegenkomt, je kunt je hoofd leeg maken,
helemaal tot rust komen” hoort er voor veel
mensen zeker bij. Iemand raadt bezoekers altijd
aan om op blote voeten van de zeedijk de
kwelder in te lopen en steeds maar rechtdoor
naar het noorden, tot je niet verder kunt en dan
zitten en genieten, liefst ’s ochtends vroeg. Een
ander gaat naar de kwelder, op de rand van het
slik, een paar uur voor hoogwater, want dan
komen met de vloed de wadvogels naar je toe en
als je rustig blijft heel dichtbij.
Zes mensen vinden de verruigde verkwelderde
zomerpolders de lelijkste plekken in het gebied.
Vaak wordt de voormalige zomerpolder ten
oosten van de Holwerderpier genoemd, waar het
vroeger zo rijk aan vogels was. Zes andere
mensen vinden dat het nergens in het gebied
lelijk is.
In het algemeen spreekt er uit de waardering van
het gebied een groot enthousiasme, gebaseerd
op prachtige natuurervaringen, belevenissen,
historische band en psychische weldaad.
Waardering van de ontwikkelingen in de
Figuur 6.4: Monument voor de slikwerker bij
laatste veertig jaren
Zwarte
Haan (foto M.Vroom)
Zes mensen waren vroeger en nu voor de
inpoldering, drie mensen waren vroeger wel voor inpolderen, maar nu niet meer. Drie
mensen waren tegen inpoldering, acht mensen hadden geen mening, enkelen hiervan waren
nog niet geboren. Van de negen voorstanders wilden vier mensen toen de maximale
oppervlakte laten inpolderen, soms zelfs nog meer om ook nog een zoetwatermeer aan te
leggen. Alle negen menen dat de mensen in hun omgeving in meerderheid de maximale
inpoldering wilden.
De zomerpolders waren een intensief gebruikt gebied. Iemand vertelt hoe het was in zijn
jeugd, ongeveer veertig jaar geleden: “Er zaten tegen de vijftig boeren te melken in het
gebied. Er werden ook pootaardappelen en graszaad geteeld. De werknemers van de
landaanwinning kwamen hier met de fiets aan en bleven dan een getij aan het werk. Met het
smalspoor werden de takkenbossen naar de zee gebracht.” “Heel veel mensen hadden toen
een goed bestaan in de kwelder, daar is nu niet veel van over.”
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Kennis over het gebied en belangrijke regels en wetten
Als het gaat om de geschiedenis van voor de zeventiger jaren van de vorige eeuw weten de
meeste respondenten wel dat er al voor de oorlog veel mensen bezig waren met de
landaanwinning. Men kent het standbeeld van de slikwerker (zie Monumenten in paragraaf
5.4, fig. 6.4). Over de geschiedenis verder terug weet men niet zo veel. Haast iedereen vindt
kennis van de geschiedenis wel belangrijk.
Op de vraag “Welk deel van de geschiedenis van het gebied vindt u belangrijk?” noemen de
meeste mensen hoe de kwelder is ontstaan, de relatie met de terpen en vervolgens dat er is
ingedijkt. Ook de verandering in het beleid (eerst willen inpolderen, dan zelfs uitpolderen) in
de laatste decennia vindt een aantal belangrijk. De periode van de slikwerkers “die met
bloed, zweet en tranen het gebied vorm gaven” vinden enkele mensen het belangrijkst.
Gevraagd naar welke wetten en regels er belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het gebied,
antwoordde haast iedereen dat de Natuurbeschermingswet met Habitatrichtlijn en
Vogelrichtlijn belangrijk zijn. Het Bestemmingsplan Buitengebied, het provinciale
Natuurbeleidsplan en Natura 2000 vindt men iets minder belangrijk. Weinig mensen kenden
de PKB-Waddenzee en van Unesco Werelderfgoed denken de meesten dat het alleen voor
de recreatieve mogelijkheden belangrijk is. De helft van de mensen vindt dat er eerst meer
onderzoek nodig is om goede besluiten te kunnen nemen over het gebied.
Natuurbeeld
Naar hun achtergrond zijn de geïnterviewden in te delen in drie groepen, namelijk agrarisch
(negen), (semi-)professioneel in bestuur, natuurbeheer of onderzoek (vijf) en bezoeker van
het gebied (zes) (tabel 6.2). De agrariërs zijn nu boer of zijn boer geweest en drie van hen
zijn op dit moment agrariër in Noord-Friesland Buitendijks. Van de (semi)professionelen zijn
er drie natuurdeskundige.
Tabel 6.2 geeft een overzicht van de natuurbeelden per groep. Het is opmerkelijk dat minder
dan de helft van de agrariërs een functioneel natuurbeeld heeft. Tabel 6.1 liet immers zien
dat het functionele natuurbeeld en agrariërs bij elkaar horen en dat het wildernisbeeld bij
natuurdeskundigen hoort. Verder valt op dat geen van de niet-agrariërs een functioneel
natuurbeeld heeft en dat geen van de drie natuurdeskundigen een wildernisbeeld heeft. De
twee bezoekers die wel een wildernisbeeld hebben, zijn gedreven natuurliefhebbers en lieten
bijvoorbeeld ook spontaan weten dat ze lid zijn van It Fryske Gea. De natuurbeelden van de
respondenten vertonen dus geen duidelijk verband met hun deskundigheid of achtergrond,
zoals bekend uit wetenschappelijk onderzoek. Een uitzondering is het functionele
natuurbeeld, dat alleen voorkomt bij agrariërs, maar hier een minderheid is tussen de
wildernisbeelden.
Ook de voorkeur voor het type landschap is per groep weergegeven in tabel 6.2. Vier
agrariërs die boer zijn in het binnenland hebben een wildernis-natuurbeeld en een voorkeur
voor de huidige situatie. Hieruit blijkt een relatie tussen het natuurbeeld, de functie in het
gebied en de landschappelijke voorkeur. De boeren met het functionele natuurbeeld zouden
de intensieve landbouw van rond 1980 terug willen, één boer wil zelfs het liefst inpolderen.
De agrariër die nu boer is in het gebied en een wildernisbeeld heeft zou graag boer zijn in de
halfnatuurlijke kwelder. Hij heeft kennelijk een grote affiniteit met de natuur. De helft van de
groepen (semi)professionelen en bezoekers heeft een voorkeur voor de halfnatuurlijke
kwelder zonder zomerpolders, de rest wil de huidige situatie zo houden. Hierbij is geen
duidelijk verband te zien met een bepaald natuurbeeld.
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Achtergrond

Natuurbeeld

Voorkeur

Mening verkweldering

(semi)prof
(semi)prof - natuurdeskundige
(semi)prof - natuurdeskundige
(semi)prof - natuurdeskundige
(semi)prof

breed
breed
arcadisch
arcadisch
wildernis

zoals nu
halfnat. kwelder
halfnat. kwelder
zoals nu
zoals nu

niet verder
niet verder
voorstander
voorstander
tegenstander

bezoeker
bezoeker
bezoeker
bezoeker
bezoeker
bezoeker

technisch
wildernis
wildernis
arcadisch
arcadisch
arcadisch

halfnat. kwelder
halfnat. kwelder
halfnat. kwelder
zoals nu
toestand 1980
halfnat. kwelder

voorstander
weet niet
tegenstander
voorstander
tegenstander
weet niet

agrariër- nu boer in NFB
functioneel
toestand 1980
tegenstander
agrariër- nu boer in NFB
functioneel
toestand 1980
tegenstander
agrariër
functioneel
nieuwe polder
tegenstander
agrariër
functioneel
toestand 1980
tegenstander
agrariër
wildernis
zoals nu
niet verder
agrariër
wildernis
zoals nu
tegenstander
agrariër
wildernis
zoals nu
tegenstander
agrariër
wildernis
zoals nu
tegenstander
agrariër- nu boer in NFB
wildernis
halfnat. kwelder
niet verder
Tabel 6.2: Indeling van de respondenten in drie groepen, met hun natuurbeeld, landschappelijke
voorkeur en mening over de verkweldering.

Draagvlak
Slechts vier mensen zijn voorstander van de verkweldering, twee mensen hebben geen
mening en alle anderen willen niet dat er nog verder wordt verkwelderd (tabel 6.2). Hiervan
zijn er elf ook tegen de eerste verkweldering geweest. Als bezwaren tegen de verkweldering
worden genoemd de verruiging van het land, distels en modder, afname van het aantal
weidevogels en afname van voedsel voor ganzen. De verruiging en voedsel voor ganzen is
een argument dat past bij het functionele natuurbeeld, terwijl de weidevogels een argument
is dat past bij een breed en een arcadisch natuurbeeld. Hier is dus inderdaad sprake van een
grote groep mensen die vanuit hun natuurbeeld esthetische aspecten belangrijker vindt dan
ecologie en biodiversiteit, zoals in paragraaf 6.2 werd gesteld. Het lijkt inconsistent dat drie
mensen een voorkeur hebben voor de halfnatuurlijke kwelder zonder zomerpolders en ook
aangeven dat ze niet voor de verkweldering zijn. Deze mensen hebben een voorkeur voor
een kwelder met extensieve beweiding, maar zoals een van hen het verwoordde: “Ik vind dat
eerst de effecten van de eerste verkweldering duidelijk moet zijn, voor ze aan een nieuwe
grote verkweldering beginnen. Ze moeten zich afvragen of ze het rendement voor de natuur
wel gaan halen dat ze willen hebben. En de verstoring door de vossen, daar moet ook een
oplossing voor komen.” De helft van de mensen vindt dat er eerst meer onderzoek nodig is
om goede besluiten te kunnen nemen over het gebied.
De reden voor de verkweldering van de zomerpolders is veel mensen niet duidelijk. Twee
van de drie natuurdeskundigen zijn voorstander van verkweldering en drie van de vier
voorstanders kenden de reden voor de verkweldering, namelijk het tekort aan
kwelderoppervlak in de Waddenzee. Het waddenbeleid is gebaseerd op internationale
afspraken, waarop bewoners weinig invloed hebben, laat staan inspraak. Dit is ook een
reden waarom vaak de opstelling van de tegenstanders verhardt. Niemand van de
respondenten denkt dat de mensen in de omgeving van Noord-Friesland Buitendijks een
nieuwe verkweldering goedkeuren, ze denken dat de meeste mensen juist tegen de
verkweldering zullen zijn. De zomerpolders betekenen voor de bewoners aan de kust ook
een extra gevoel van veiligheid, doordat het zeewater minder vaak tot aan de zeedijk komt.
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Een belangrijk aspect van weerstand tegen de verkweldering zou kunnen zijn, dat boeren
zich beperkt voelen in hun agrarische ambities. Van de twintig respondenten zijn er echter
slechts drie op dit moment boer in het gebied en daarvan geven twee aan, dat ze
toekomstmogelijkheden zien met hun vee in de kwelder. De tegenstand voor de
verkweldering is dus gebaseerd op esthetische aspecten en onbegrip voor ecologische
motieven en internationale afspraken. De verklaring voor het grote aantal tegenstanders is,
dat de redenen voor de verkweldering niet duidelijk zijn en men er geen invloed op heeft.
Afronding
Zes mensen hebben nooit contact gehad met de natuurorganisaties. Van de mensen die wel
contact hadden heeft de helft goede ervaringen, soms zelfs prima. Enkele mensen hebben
slechte ervaringen, bijvoorbeeld afspraken die niet worden nagekomen of men voelt zich niet
serieus genomen. Gevraagd naar een advies aan de natuurorganisaties antwoordden
veertien geïnterviewden dat ze beter moeten luisteren naar de mening van de mensen uit de
omgeving. Vier van hen vinden bovendien dat men ook de oorspronkelijke plannen moet
durven bijstellen. Enkele andere mensen geven ook advies aan de natuurorganisaties, maar
verwoorden het anders: ze moeten beter communiceren waarom ze bepaalde maatregelen
willen nemen of zoeken naar meer draagvlak voor het beheer. Enkele mensen zouden graag
zien dat het gebied meer wordt opengesteld voor het publiek. Een persoon geeft een advies
hoe men zich ook op het laatste moment moet kunnen opgeven voor een excursie, nu is dat
vaak problematisch.

Figuur 6.5: Dijktempel van kunstenaar Ids Willemsma (foto M.Vroom).
Uit het feit dat zoveel mensen vinden dat de natuurorganisaties beter moeten luisteren naar
de mensen uit de omgeving blijkt een toe-eigening van het gebied. Deze toe-eigening is het
gevolg van grote betrokkenheid en een emotionele band die volgens Elands en Turnhout
voortkomt uit ideële, traditionele of economische motieven.335 Slechts de drie boeren in het
gebied, een middenstander en een recreatieondernemer kunnen een economisch motief
hebben. Dat betekent dat de emotionele band en grote betrokkenheid van driekwart van de
respondenten is voortgekomen uit een ideële en traditionele motivatie.
335

Elands en Turnhout, 2009: 10.
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Het conflict over natuurbeleid is voor velen ook een conflict tussen bewoners en
buitenstaanders geworden, want men had het meestal letterlijk over “de mensen uit de
omgeving”. Dit grote aantal mensen dat gehoord wil worden betekent vooral, dat de
tegenstanders van het beleid niet willen worden afgedaan als een verzetsgroep, maar
mensen zijn die begaan zijn met hun landschap en serieus willen worden genomen in hun
ervaringen en wensen. In tegenstelling tot de wetenschappelijke argumenten van de
natuurdeskundigen hebben zij vooral emotionele argumenten die te maken hebben met de
beleving van het gebied.

6.5 Conclusies
In deze paragraaf worden zes onderzoeksvragen beantwoord. Op het draagvlak zal in deel C
van het onderzoek, de synthese, verder worden ingegaan.
Welke groepen mensen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het studiegebied?
Er zijn veel groepen betrokken, met een grote verscheidenheid in hun type betrokkenheid.
Van de geïnterviewden zijn enkelen rechtstreeks betrokken bij de ontwikkelingen in het
gebied, zoals de werknemers van de natuurbeheerorganisaties, de agrariërs in het gebied,
eigenaren van land en een recreatieondernemer. Uit de interviews bleek dat deze mensen
zeer regelmatig in het gebied komen. Bovendien kenden de voorouders van meer dan de
helft van de respondenten het gebied ook. Mensen die tot deze groepen behoren zullen
daardoor een sterke band hebben met het gebied. De plaatsgehechtheid, een van de
dimensies van Sense of place, is bij hen het hoogst.
Uit het onderzoek bleek dat nog meer groepen zijn betrokken bij het beleid, bijvoorbeeld
gemeenteraadsleden, de grondcommissie, het pachtersoverleg en onderzoekers. Ook bij
deze groepen zijn er mensen die heel regelmatig in de kwelder komen en een sterke binding
hebben met het gebied. Groepen als dorpsbelangen kunnen plannen hebben die ook van
invloed zijn op het gebied, zoals Dorpsbelang van Holwerd met het plan voor een
bezoekerscentrum. Vaak zijn initiatiefnemers voor dergelijke plannen ook mensen die een
sterke band hebben met het gebied. Ten slotte is er een grote groep van mensen uit de
omgeving die zeer regelmatig het gebied bezoekt en zich daarom ook betrokken voelt bij het
gebied. Uit de toe-eigening van het gebied door alle groepen blijkt een emotionele band en
grote betrokkenheid die moet zijn voortgekomen uit een ideële en traditionele motivatie.
Hoe waarderen deze groepen het studiegebied?
Iedereen vindt het een prachtig gebied, zelfs mensen die voorstander waren van inpoldering
genieten van het huidige landschap. Hun enthousiasme is gebaseerd op prachtige
natuurervaringen, belevenissen, een historische band en psychische weldaad. Sommigen
hebben er wel een ambivalent gevoel bij, dat ze het toch liever ingepolderd hadden gezien.
Hieruit blijkt de complexheid van plaatsidentiteit, één van de drie dimensies van Sense of
place, die bepaald wordt door onder andere de persoonlijke identiteit, voorkeur, gevoel en
deskundigheid. Men waardeert met name de rust, de ruimte en de vogels. Een aantal
agrariërs noemt de zomerpolders die nu zijn verkwelderd als lelijke plekken. De kwelder ten
oosten van de pier van Holwerd, goed zichtbaar vanaf de weg, wordt daarbij vaak genoemd.
Uit het feit dat zoveel mensen vinden dat de natuurorganisaties beter moeten luisteren naar
de mensen uit de omgeving blijkt weer een toe-eigening van het gebied. De bewoners van
de omgeving willen worden gehoord. Ze zijn begaan met hun landschap en willen serieus
worden genomen in hun ervaringen en wensen. In tegenstelling tot de wetenschappelijke
argumenten van de natuurdeskundigen hebben zij vooral emotionele argumenten die te
maken hebben met de beleving van het gebied.
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Hoe waarderen deze groepen de actuele ontwikkelingen en toekomstige planvorming
voor het studiegebied?
De meeste mensen die zijn geïnterviewd willen niet dat er nog verder wordt verkwelderd.
Deze grote groep vindt vanuit hun natuurbeeld de esthetische aspecten belangrijker dan
ecologie en biodiversiteit. Bovendien is de reden voor de verkweldering van de zomerpolders
veel mensen niet duidelijk. Slechts drie van de vier voorstanders van verkweldering kenden
de reden voor de verkweldering, namelijk het tekort aan kwelderoppervlak in de Waddenzee.
De zomerpolders geven de kustbewoners een extra gevoel van veiligheid, doordat het
zeewater minder vaak tot aan de zeedijk komt. De respondenten denken dat de meeste
mensen in de omgeving van Noord-Friesland Buitendijks tegen de verkweldering zijn. Deze
tegenstand voor de verkweldering is dus gebaseerd op esthetische aspecten en onbegrip
voor ecologische motieven en internationale afspraken. De verklaring voor het grote aantal
tegenstanders is, dat de redenen voor de verkweldering niet duidelijk zijn en men er geen
invloed op heeft.
Welke natuurbeelden hebben de betrokkenen bij Noord-Friesland Buitendijks?
De meeste natuurbeelden van de respondenten vertonen geen duidelijk verband met hun
deskundigheid of achtergrond, zoals bekend uit wetenschappelijk onderzoek. Een
uitzondering is het functionele natuurbeeld, dat alleen voorkomt bij agrariërs, maar hier een
minderheid is tussen de wildernisbeelden.
Plaatsafhankelijkheid, de derde dimensie van Sense of place, heeft te maken met de functie
van de individu in het gebied of het doel dat een persoon er mee heeft. Gevraagd naar het
type landschap van hun voorkeur geeft bijna de helft van de boeren aan een voorkeur te
hebben voor het landschap met de intensieve landbouw van rond 1980, één boer wil zelfs
het liefst inpolderen. Deze boeren hebben allemaal een functioneel natuurbeeld. Vier boeren
hebben een voorkeur voor de huidige situatie. Dit zijn ook de boeren met een wildernisnatuurbeeld en bovendien zijn ze geen van allen boer in Noord-Friesland Buitendijks. Hieruit
blijkt een relatie tussen het natuurbeeld, de functie in het gebied en de landschappelijke
voorkeur van boeren en daarmee de plaatsafhankelijkheid van de boeren. De helft van de
niet-boeren heeft een voorkeur voor de halfnatuurlijke kwelder zonder zomerpolders, de
andere helft wil de huidige situatie zo houden.
Welke kennis van het verleden van het studiegebied zien de huidige betrokkenen als
betekenisvol?
Het ontstaan van de kwelder, in relatie met het wonen op de terpen en het steeds verder
bedijken van de kwelders vindt men belangrijk. Ook de omslag in het beleid van de laatste
decennia, van inpolderen naar uitpolderen, vindt men een belangrijk deel van de
geschiedenis. De periode van de landaanwinning, waarbij de slikwerkers “met bloed, zweet
en tranen” stonden te ploeteren in de modder, mag niet worden vergeten. Er is duidelijk een
cultuurhistorische interesse bij de betrokkenen.
Welke kennis van de (inter-) nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de
bescherming van natuur en landschappelijke waarden zien de huidige betrokkenen als
betekenisvol?
Haast iedereen denkt dat de Natuurbeschermingswet met Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn het
meest belangrijk zijn. Het Bestemmingsplan Buitengebied, het provinciale Natuurbeleidsplan
en Natura 2000 vindt men iets minder belangrijk. De PKB-Waddenzee, het besluit dat in
1980 de aanzet vormde tot het nieuwe beheer van het gebied, is slechts bij een enkeling
bekend.

97

Deel C
Synthese: samenhang tussen het fysieke, sociale en
mentale landschap

Hoofdstuk 7
Synthese van de landschapsontwikkeling
op de lange termijn en de huidige beleving
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Inleiding
In deze synthese komen de resultaten van het onderzoek naar de
landschapsontwikkeling en de beleving bij elkaar. Daarmee zal duidelijk
worden dat de ontwikkeling van het fysieke, sociale en mentale landschap
van Noord-Friesland Buitendijks inderdaad een verklaring biedt voor de
huidige onvrede met de verkwelderingsplannen. Deze kennis helpt bij het
zoeken naar meer draagvlak voor het nieuwe beheer. Na de
wetenschappelijke analyse van de centrale onderzoeksvraag wordt daarom
het onderzoek meer maatschappelijk benaderd en worden er enkele
aanbevelingen gedaan voor het vergroten van het draagvlak voor het
beheer van het gebied. De opgedane kennis van de landschapshistorie
vindt hiermee een toepassing die ook een toeristische impuls voor de
streek kan zijn.
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7.1 Ontwikkeling van het fysieke, sociale en mentale landschap van NoordFriesland Buitendijks
In de hoofdstukken twee tot en met vijf is de landschapsontwikkeling chronologisch
onderzocht. De onderzoeksvragen zijn daardoor steeds per periode behandeld. Hieronder
wordt de ontwikkeling van het landschap beschreven in de gehele onderzoeksperiode, maar
dan integraal voor het fysieke landschap en het sociale en mentale landschap. Hiermee
worden de onderzoeksvragen over de landschappelijke ontwikkeling beantwoord.
7.1.1 Lange termijnontwikkeling van het fysieke landschap
In de natuurlijke kwelder werd eerst de afwatering verbeterd door het graven van greppels en
sloten. Dammetjes van twijgen en aarde dienden om het slib vast te houden of de stroming
van het water af te buigen. Later werden hiervoor ook houten palen en stenen gebruikt.
Tussen 1500 en 1800 groeide de kwelder in het onderzoeksgebied met ongeveer duizend
hectare. In de negentiende eeuw was de groei minder dan vijfhonderd hectare. Door
intensieve landaanwinning groeide de kwelderzone in de twintigste eeuw met bijna duizend
hectare.

Figuur 7.1: De bocht waarmee de Rijd naar het noordwesten is gelegd. Foto E. de Waal.

Rond 1800 werd de geul van de Rijd naar het noordwesten verlegd. Steeds meer dobben
zorgden voor drinkwater voor het vee en grote delen van het gebied werden beschermd door
zomerdijken. De bodem van deze zomerpolders zakte in de twintigste eeuw door klink
enkele decimeters. Na 1989 is meer dan driehonderd hectare van de zomerpolders weer
blootgesteld aan het dagelijks getij. De kweldervegetatie keerde hier terug en weidevogels
maakten plaats voor wadvogels.
Ontwikkeling van de landaanwinning in Noord-Friesland Buitendijks
Een van de simpelste maatregelen om de aanslibbing te bevorderen, waarschijnlijk al vele
eeuwen oud, was het jaarlijks uitbaggeren van greppels en sloten, waarbij de bagger werd
gebruikt om de kwelder te verhogen en te egaliseren. Hiernaast werden vanaf de zestiende
eeuw dammen gemaakt van twijgen en aarde (“duickelhoofden” naar Zeeuws voorbeeld).
Later werden dubbele palenrijen met een vulling van stenen aangelegd. In de twintigste
eeuw zorgde een groot opgezet stelsel van rijsdammen en greppels voor forse groei van de
kwelder.
Verschillen in buitendijkse landschappen
Een boer met land aan de dijk (de aangelande) had volgens oud Fries recht het eigendom
van de aangrenzende kwelder. Daarom bestaat de kwelder in Ferwerderadeel uit tientallen
rechthoekige percelen haaks op de dijk die stamt uit de dertiende eeuw. Deze kegen waren
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particulier eigendom en werden vaak langdurig verhuurd. De kwelders van Bildtpollen en
Noorderleegs Buitenveld waren gezamenlijk eigendom van de grondeigenaren van de
aangrenzende polders uit 1754, later werden dit twee grote vennootschappen. De kwelder
bestaat hier uit grote onregelmatige percelen die jaarlijks werden verhuurd voor de
inscharing van vee. De kwelders ten westen en oosten van de Pier van Holwerd in
Dongeradiel ontstonden pas in de twintigste eeuw, na de aanleg van de veerdam in 1910.
De aanslibbing kreeg door de dam een driehoekige vorm.
7.1.2 Lange termijnontwikkeling van het sociale en mentale landschap
Het sociale en mentale landschap is in dit onderzoek beperkt tot de eigenaren en gebruikers
van Noord-Friesland Buitendijks en hun belangen.
Het belang van landaanwinning
Het beschermen en vergroten van het kwelderareaal had steeds twee doelen. Het hoge
voorland beschermde de zeedijk en het bezit van buitendijkse grond werd vergroot. De
polders van Het Bildt ontstonden door het bedijken van de kwelder, zodat tot 1754 grote
arealen landbouwgebied werden gewonnen op de zee.
Het agrarische gebruik van Noord-Friesland Buitendijks
De eerste gebruikers waren waarschijnlijk de bewoners van de kwelderwal waarop Hallum,
Marrum, Ferwerd en Blija liggen. Zij gebruikten de omliggende kwelder in ieder geval vanaf
de achtste eeuw om runderen en schapen te weiden. Nadat de zeedijk van Ferwerderadeel
in de dertiende eeuw was aangelegd waren de aangelande eigenaren binnendijks ook de
eigenaren van de aanwas volgens oud Fries recht.
Rond 1500 werd over meer dan vierhonderd hectare kwelder langs de zeedijk van
Ferwerderadeel belasting betaald voor “gras upt werp”. De kwelder in Noord-Friesland
Buitendijks werd dus in ieder geval reeds vanaf de vijftiende eeuw agrarisch geëxploiteerd,
waarschijnlijk ook al een paar eeuwen eerder. Het gebruik bestond uit zomerbeweiding en
hooien van het gewas, meestal als waardevolle aanvulling op het landbouwbedrijf met grond
in het binnenland. Voor het beweiden van de kwelder werden drinkdobben en zomerdijken
gemaakt. Dit zijn technieken die al twintig eeuwen geleden werden toegepast bij de
landbouw op de kwelder in het terpengebied van Friesland. Daarmee is zomerbeweiding met
gebruik van drinkdobben en zomerkaden een historische landbouwmethode die uniek is in
Noord-Friesland Buitendijks.
De verkoop van het buitendijkse gebied aan natuurorganisaties
Het verhuren of verpachten van de kwelder was meestal lucratief, maar door inpoldering zou
de waarde van de grond veel hoger worden. In de negentiende en twintigste eeuw werden er
plannen gemaakt om een nieuwe polder aan te leggen, maar die gingen niet door. De
eigenaren verloren hierdoor hun perspectief op de waardevermeerdering en bovendien
bracht de exploitatie om landbouweconomische redenen minder op. De vennootschappen en
bijna alle eigenaren verkochten hun grond aan It Fryske Gea. Tot 1990 was Noord-Friesland
Buitendijks in bezit van meer dan tachtig eigenaren. In 2010 beheerden It Fryske Gea en
Staatsbosbeheer meer dan vierduizend hectare grond en bezaten particulieren nog 165
hectare. De financiële belangen van de vroegere eigenaren zijn nu veranderd in
doelstellingen voor het natuurbeheer. De nieuwe beheerders willen een zo groot mogelijke
biodiversiteit bereiken van planten en dieren die van nature op kwelders thuishoren.
7.1.3 Lange termijnontwikkeling van het fysieke, sociale en mentale landschap
Al vele eeuwen wordt met greppels en dammen de aanslibbing van de kwelder bevorderd,
zodat de zeedijk en de kwelders samen zorgen voor veiligheid tegen overstroming en
toename van het bezit aan buitendijkse grond. Langs de zeedijk van Ferwerderadeel
ontstonden tientallen particuliere kegen die werden voorzien van zomerdijken en
drinkdobben. In de achttiende eeuw exploiteerden twee organisaties de kwelder bij Het Bildt,
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door het jaarlijks te verhuren aan boeren die hun vee inschaarden of hooiden. De technieken
die worden gebruikt bij de exploitatie van de kwelder zijn terug te voeren op de manier
waarop mensen twintig eeuwen geleden leefden in de kwelder met de terpen.
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de landaanwinning geïntensiveerd, met het
doel een nieuwe landbouwpolder te maken. Door veranderingen in het natuurbeleid in de
zeventiger jaren ontstond er echter behoefte aan versterking van de Waddenzee door het
natuurlijke kwelderareaal te vergroten. Eigenaren verkochten bijna alle grond aan It Fryske
Gea en de nieuwe beheerder voert projecten uit om de biodiversiteit van de kwelder te
vergroten.

7.2 Actuele beleving en meningsvorming over Noord-Friesland Buitendijks
Het belevingsonderzoek is het tweede thema van deze scriptie. Twintig mensen die
betrokken zijn bij het onderzoeksgebied werden geïnterviewd. Dit kwalitatieve onderzoek
levert een beeld van de betrokkenen, hun waardering van het gebied en hun mening over de
plannen voor het gebied. Voor een verklaring van de verschillende meningen over het
beheer worden verbanden gezocht, die te maken hebben met de wetenschappelijke
theorieën over Sense of place.
7.2.1 Betrokkenen en hun waardering van de actuele en toekomstige ontwikkeling van
het studiegebied
De agrariërs in het gebied, de werknemers van de natuurbeheerorganisaties en een
recreatieondernemer zijn het meest betrokken bij de ontwikkeling. Ze komen vaker in het
gebied dan andere groepen zoals gemeenteraadsleden, de grondcommissie, onderzoekers
en bezoekers uit de omgeving. Hun voorouders kenden het gebied meestal ook. Iedereen
vindt het een prachtig gebied, maar sommige streekbewoners hebben er ook een ambivalent
gevoel bij, omdat ze het toch liever ingepolderd hadden gezien.

Figuur 7.2: Zomerdijk in de kwelder. Foto E. de Waal.

De meeste mensen die zijn geïnterviewd willen niet dat de zomerpolders verder worden
verkwelderd. De tegenstand voor de verkweldering is gebaseerd op esthetische aspecten en
onbegrip voor ecologische motieven en internationale afspraken. Ook mensen die een
voorkeur hebben voor de halfnatuurlijke kwelder zonder zomerpolders geven aan dat ze
eerst meer duidelijkheid te willen hebben over de effecten van de verkweldering voor er
verder wordt ontpolderd. De meeste mensen vinden ook dat de natuurorganisaties beter
moeten luisteren naar de mensen uit de omgeving. Hun mening moet worden gehoord en ze
willen serieus worden genomen in hun ervaringen en wensen.
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Met betrekking tot de kennis van de geschiedenis van het gebied vindt men het ontstaan van
de kwelder en de relatie met het wonen op de terpen en het steeds verder bedijken van de
kwelders belangrijk. Ook de omslag in het beleid van de laatste decennia, van inpolderen
naar uitpolderen, vindt men een belangrijk deel van de geschiedenis. De landaanwinning
door de vele slikwerkers die “met bloed, zweet en tranen” stonden te ploeteren in de modder,
mag niet worden vergeten.
7.2.2 Sense of place
De twintig mensen die deelnamen aan het belevingsonderzoek voelden zich op allerlei
manieren betrokken bij Noord-Friesland Buitendijks. Hun sense of place, dat wil zeggen de
band die ze hebben met het gebied, geeft een goede indruk van de vorm en sterkte van hun
betrokkenheid. Sense of place wordt namelijk bepaald door drie factoren: de gehechtheid
aan het gebied, de identiteit van het gebied en de afhankelijkheid van het gebied.336 De
sense of place verklaart daarmee ook een deel van het verzet tegen de verkweldering. In
paragraaf 6.4 zijn de resultaten van de interviews uiteen gezet en deze analyse van Sense of
place is daarop gebaseerd.
Plaatsgehechtheid en plaatsidentiteit
De mensen die het meest in het gebied komen zijn natuurbeheerders en boeren in het
gebied. Zij hebben de grootste plaatsgehechtheid omdat ze de meeste ervaring hebben in
het gebied en zich er in hebben verdiept. Ze hebben daardoor hun eigen betekenis
toegekend aan die plek, oftewel ze hebben zich het gebied ‘toegeëigend’.337 Maar de
plaatsidentiteit van deze groepen verschilt sterk van karakter. Plaatsidentiteit wordt bepaald
door een complex patroon van gevoelens, geloof, voorkeur, deskundigheid, etc.338
Natuurbeheerders waarderen vooral de rust, de ruimte, de rijke vogelstand en de
biodiversiteit en hebben daardoor een voorkeur voor de kwelder. De meeste boeren hebben
het ambivalente gevoel dat ze de kwelder toch liever ingepolderd hadden gezien. Ze vinden
dat inpoldering hoort bij de cultuur van Noord-Friesland. Hun voorouders woonden hier al en
ze weten dat op die manier de Middelzee werd ingepolderd, zodat het ambivalente gevoel
een duidelijke cultuurhistorische component heeft. Agrariërs hebben wat betreft de
plaatsidentiteit daarom meestal een voorkeur voor de zomerpolders met de weidevogels en
het vee.
Plaatsafhankelijkheid
De plaatsafhankelijkheid is bij boeren het grootst, want deze groep heeft een duidelijk
persoonlijk doel in het gebied. Een grote verandering in het beheer van het gebied heeft een
grote impact op de bedrijfsvoering en daarmee op hun inkomen, manier van leven en welzijn.
De natuurbeheerders zijn ook plaatsafhankelijk voor hun beroep, maar bij een grote
verandering in het natuurbeheer staat niet meteen hun beroep op spel.
De bewoners van de omgeving, waaronder de agrariërs die niet in Noord-Friesland
Buitendijks boeren, komen er minder vaak en zijn dan bezoeker. Ze voelen een gehechtheid
aan de plek, maar ze zijn niet plaatsafhankelijk in de zin dat hun inkomen en beroep
samenhangt met het gebied. Ook hier gaat bij de meeste streekbewoners het genieten van
de natuur samen met een ambivalentie omtrent het inpolderen.
De sense of place van de boeren met buitendijks land is dus het grootst en dan vooral
gericht op de zomerpolders. Zij scoren met betrekking tot plaatsafhankelijkheid en
gehechtheid het hoogst en hebben daardoor gemiddeld genomen de sterkste band met het
gebied. Daarna komen de natuurbeheerders en tot slot de bewoners en agrariërs uit de
omgeving.
336
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7.3 Invloed van de historische ontwikkeling op de actuele meningsvorming
Uit de ambivalente gevoelens bij veel agrariërs en bewoners van de streek (“eigenlijk had
Noord-Friesland Buitendijks moeten worden ingepolderd, dat hoort bij de cultuur”) blijkt dat
de historie een rol speelt bij de waardering van het gebied. Geldt dat ook voor de
meningsvorming over het beheer van het gebied? Voor het beantwoorden van de centrale
hoofdvraag van deze thesis wordt een verklaring gezocht voor de verschillende meningen
door verbanden te zoeken met de ontwikkeling van het fysieke, sociale en mentale
landschap.
De mening dat de zomerpolders niet verder moeten worden verkwelderd is gebaseerd op
esthetische aspecten en onbegrip voor ecologische motieven en internationale afspraken.
Enkelen willen dat de effecten van de verkweldering eerst goed worden onderzocht voor er
verder wordt ontpolderd. Deze aspecten worden hieronder in verband gebracht met de
ontwikkeling van het landschap, waarbij wordt gezocht naar een mogelijke verklaring.
Esthetische aspecten
Veel agrariërs en
streekbewoners hebben een
voorkeur voor het landschap
met de zomerpolders.
Esthetisch vinden ze haast
altijd de kwelder ten noorden
van de zomerpolders het
mooiste deel van NoordFriesland Buitendijks, maar
de lelijkste delen zijn erg
vaak de verkwelderde
zomerpolders. Men vindt dat
de kwelder hier is verruigd
en dat er weinig vogels te
zien zijn: “Het zomerpoldertje
bij de pier van Holwerd was
vroeger prachtig groen, nu is
het verwilderd en komen er
nog maar weinig vogels.” Het
groene grasland met de
weidevogels wordt door
agrariërs en enkele
streekbewoners dus mooi
gevonden. Dit in tegenstelling
tot enkele bezoekers, die het
Figuur 7.3: De Rijd. Foto E. de Waal.
grasland van de zomerpolders
juist niet passend vinden in een buitendijks gebied.
Het feit dat de verruiging van de zomerpolders zo lelijk wordt gevonden kan worden
verklaard doordat bijna alle agrariërs en een deel van de streekbewoners voorouders
hebben die het gebied goed kenden. Zoals uit de landschapsbiografie blijkt hoort het
landbouwkundig gebruik van het buitendijkse gebied al vele eeuwen bij de cultuur van
Noord-Friesland, omdat de zomerbeweiding een waardevolle aanvulling vormde op veel
agrarische bedrijven. De kennis van dit gebruik en het gevoel dat streekbewoners hier bij
hebben is een onderdeel van de sense of place, die met name voor de zomerpolders groot is
bij agrariërs. Het feit dat grasland met weidevogels ook buitendijks mooi wordt gevonden
wordt dus vooral verklaard vanuit de landschapshistorie van de streek.
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Ecologische motieven
Boeren zijn exploitanten van het landschap en hebben soms minder begrip voor
natuurbescherming. Maar er waren onder de geïnterviewden ook enkele boeren die
genuanceerd denken over de omgang met de natuur. Zij zoeken naar samenwerking met de
natuurbeheerders. Ecolana, de agrarische natuurcoöperatie die de oostelijke kwelder bij de
Pier van Holwerd pacht, is hiervan een voorbeeld. Het onbegrip van boeren en
streekbewoners voor de verkweldering is dus niet alleen terug te voeren op een ethiek die
een efficiënte exploitatie van de natuur als het hoogste ideaal ziet.
De vraag naar meer onderzoek naar de effecten van verkweldering heeft te maken met
weidevogels. In 1949 werd Noorderleegs Buitenveld een weidevogelreservaat.339 In de
laatste decennia neemt het aantal weidevogels in het binnenland sterk af. In de
zomerpolders is de stand van de weidevogels nog goed, de kievit, tureluur en veldleeuwerik
zijn zelfs in aantal toegenomen.340 Veel geïnterviewden vrezen dat door de verkweldering de
weidevogels achteruit zullen gaan. Bovendien is er weinig begrip voor, dat internationale
regelgeving kennelijk de voorkeur geeft aan wadvogels boven weidevogels. Ook dit
ecologische aspect heeft dus een historische component.
Historisch bewustzijn
De geïnterviewden gaven aan dat ze met betrekking tot de geschiedenis van het gebied het
ontstaan van de kwelder en de relatie met het wonen op de terpen en het steeds verder
bedijken van de kwelders belangrijk vinden. Ook de omslag in het beleid van de laatste
decennia, van inpolderen naar uitpolderen, vindt men een belangrijk deel van de

Figuur 7.4: Drinkdobbe in de kwelder. Foto E. de Waal.
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geschiedenis. De slikwerkers die “met bloed, zweet en tranen” werkten in de landaanwinning
worden ook door veel respondenten genoemd. Door de verkweldering “draaien ze zich om in
het graf”. Hieruit blijkt dat men zich zeer bewust is van de eeuwenlange historie van het
inpolderen van de kwelder en de zware arbeid die gepaard ging met het vergroten van het
areaal.
Verklaring tegenstand verkweldering
Hiermee kan de centrale vraag van dit onderzoek worden beantwoord: Welke verklaring
biedt de kennis van de ontwikkeling van het gebied voor de uiteenlopende meningen over
het beheer van Noord-Friesland Buitendijks? De meeste agrariërs en veel streekbewoners
zijn al generaties lang gebonden aan de kust van Noord-Friesland. In hun ogen is het
buitendijkse landschap gevormd door eeuwenlang agrarisch gebruik van het gebied. De
verkweldering van de zomerpolders is een aantasting van dit landschap, waarbij ook de rijke
weidevogelstand verloren gaat.
De sterke band die de streekbewoners en met name de agrariërs onder hen, hebben met het
buitendijkse gebied is gebaseerd op de cultuur en de historie van de noordelijke kuststreek
van Friesland. Meer dan vijf eeuwen was de bedrijfsvoering in de landbouw nauw verbonden
met de zomerbeweiding en het winnen van hooi in de kwelders. Met behulp van zware
arbeid is de kwelder in oppervlak gegroeid. Van alle betrokken groeperingen bij de kwelder
hebben de huidige boeren de sterkste band met Noord-Friesland Buitendijks, maar ook bij
andere streekbewoners is de band zo sterk dat ze zich het gebied toe-eigenen. De nieuwe
plannen voor het gebied worden daardoor gezien als een ingreep van buitenstaanders. De
agrariërs en streekbewoners willen inspraak in de plannen voor hun gebied.

7.4 Draagvlak
Onder de agrariërs en veel streekbewoners is geen draagvlak voor het ontpolderen van de
zomerpolders in Noord-Friesland Buitendijks. Van draagvlak kan pas sprake zijn als het
natuurbeleid aansluit bij de natuurvisies van de bevolking.341 Uit het belevingsonderzoek is
duidelijk geworden dat agrariërs en veel streekbewoners een andere visie hebben en
bovendien hebben agrariërs de sterkste band met het gebied (sense of place), wat ook de
verklaring vormt van de sterke emotionele betrokkenheid van deze groep.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat actieve protesten tegen natuurbeheer niet
moeten worden gezien als desinteresse of een gebrek aan kennis van de natuur. Ze zijn een
uiting van positieve betrokkenheid, maar dan gebaseerd op een afwijkende visie op de
gewenste doelen van het natuurbeheer.342 Streekbewoners kennen de verschillende visies
op het natuurbeleid die heersen binnen hun lokale gemeenschap beter dan de
natuurorganisaties.343 De tegenstanders van de verkweldering gebruiken argumenten die in
de streek veel weerklank vinden, zoals het zware werk in de kwelder vroeger, overlast van
ganzen binnendijks, de veiligheid voor het vee en het overheidsbeleid dat te star is.344 De
natuurorganisaties gebruiken meestal slechts beperkte en abstracte beelden zoals
biodiversiteit en internationale ecologische belangen. Daarmee worden de tegenstanders
van de verkweldering niet bereikt en zal het draagvlak niet worden vergroot.
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Draagvlak door informatieverstrekking over de verkweldering
Om het draagvlak voor het beheer te vergroten geven natuurorganisaties folders en
brochures uit met informatie over het gebied en de maatregelen die nodig zijn. It Fryske Gea
heeft enkele publicaties gemaakt over Noord-Friesland Buitendijks en haar plannen voor het
beheer van het gebied. Met de brochure “Kwelderplan Friesland Buitendijks” uit 2001
informeerde ze het publiek over de plannen voor het gebied. Deze brochure zal het
draagvlak onder de boeren in het gebied niet hebben vergroot maar juist meer weerstand
hebben opgeleverd. Er wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de cultuurhistorie en de
natuurwaarde van de zomerpolders komt niet aan bod.
De brochure “Van polder naar kwelder” over de proefverkweldering Noarderleech is een
populair-wetenschappelijke rapportage van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga.345
Hierin wordt wel meteen verwezen naar de eeuwenlange menselijke invloed op de groei van
de kwelder en het feit dat het doorsteken van de dijken haaks staat op de traditie om tegen
de zee te vechten. Er wordt ingegaan op de omslag in het denken over ontginning en
natuurbehoud en enige pagina’s worden gewijd aan de geschiedenis en de keuze om uit te
polderen. Vervolgens wordt ingegaan op de ecologie van de kwelder en het onderzoek naar
de effecten van de proefverkweldering. Deze brochure geeft tegenstanders van de
verkweldering veel informatie en zal hen door de cultuurhistorische aandacht meer
aanspreken.
De brochure “Noard-Fryslân Bûtendyks, Eldorado voor flora en fauna op de grens van land
en water”, is verschenen in 2011 en duidelijk bedoeld om het draagvlak voor de
verkweldering te vergroten. Het wil namelijk antwoord te geven op de vraag “waarom het
land dat eeuwenlang met bloed, zweet en tranen is gewonnen op de zee, terug wordt
gegeven”.346 Allerlei aspecten van de kwelder en haar historie worden behandeld en over de
zomerpolders wordt geschreven dat de ervaring met de eerste verkweldering zorgde voor
aanpassing van de plannen. Enkele zomerpolders zullen worden behouden.347 In de
informatievoorziening naar het publiek heeft It Fryske Gea duidelijk getracht om meer aan te
sluiten op de natuurvisie van de streekbewoners en hiermee het draagvlak te bevorderen.
Maar eenzijdig informeren door middel van brochures is meestal niet genoeg voor het
verkrijgen van draagvlak. Draagvlak creëren is een intensief communicatietraject waarbij
rekening moet worden gehouden met natuurvisies, achtergrond en natuurervaringen.348

7.5 Toepassingsmogelijkheden van het onderzoek
Na afloop van de interviews hebben een aantal respondenten opgemerkt dat ze hopen dat
het resultaat van dit onderzoek zal helpen bij het oplossen van het conflict in het gebied. Dat
geeft aan dat men denkt dat het onderzoeksresultaat maatschappelijk relevant zal zijn.
Inderdaad is het nemen van initiatief tot het zoeken naar een oplossing vaak al voldoende
voor een positieve wending in een conflict. Maar welke concrete mogelijkheden om het
conflict op te lossen biedt dit onderzoek? Deze vraag wordt aangepakt door te kijken naar de
oplossing van een soortgelijk conflict elders.
Vergelijkbaar conflict over natuurbeleid
Bij Appelscha speelde rond het kappen van bomen een conflict tussen Staatsbosbeheer en
de actiegroep Woudreus. Buijs onderzocht in 2005-2007 de verschillende meningen over het
beleid en op welke natuurvisies ze waren gebaseerd.349 Hierbij bleek dat de emotionele
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betrokkenheid van de leden van de protestgroep zorgde voor een extra dimensie in het
conflict door zich het gebied als het ware toe te eigenen. De protestgroep maakte van een
conflict tussen bewoners en natuurorganisaties een conflict tussen ‘oude rechten’ en
‘nieuwkomers’. Bovendien werd de opstelling van de tegenstanders verhard door het
gevoelde gebrek aan inspraak en communicatie. Dit zijn zaken die in het conflict rond de
verkweldering worden herkend. Gevraagd naar een advies aan de natuurorganisaties
antwoordde immers driekwart van de respondenten dat ze beter moeten luisteren naar de
mening van de mensen uit de omgeving. Hier worden net als in Appelscha streekbewoners
tegenover de natuurorganisaties neergezet en wordt het gebied toegeëigend door de
bewoners. Bovendien ervaart men eveneens een gebrek aan inspraak en communicatie.
In het Nationaal Park het Drents-Friese Wold kwamen rond 2005 burgers in verzet tegen de
plannen van Staatsbosbeheer om hier op grote schaal bomen te kappen.350 Dit plan was één
uit een serie van maatregelen om de natuurlijke processen in het gebied te versterken en de
biodiversiteit te vergroten. Het plan was goedgekeurd door het overlegorgaan van het
Nationale Park, waarin de natuurorganisaties, de overheden, het recreatieschap en LTO
Noord zitting hebben. Burgers waren dus niet direct vertegenwoordigd in het overleg.
In het geval van Noord-Friesland Buitendijks is het plan voor de ontpoldering van de
zomerpolders ontworpen door een werkgroep waarin Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging,
de Wadvogelwerkgroep, het Ministerie van Natuur, Bos, Landschap en Fauna, het Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek en It Fryske Gea waren vertegenwoordigd.351 In de
Overleggroep Noard-Fryslân Bûtendyks zitten vanaf 1997 alle overheden, landbouw,
recreatie, plaatselijke ondernemers, waterschappen, verenigingen voor dorpsbelang en
natuurorganisaties. In drie werkgroepen hebben zij meegewerkt aan het
verkwelderingsplan.352
In het Drents-Friese Wold verzetten
een aantal omwonenden zich tegen
de plannen en het gebrek aan
inspraak en ze richtten de actiegroep
“De Woudreus” op. Ze zamelden ruim
achtduizend handtekeningen en
haalden de landelijke pers.
Staatsbosbeheer concludeerde dat ze
eerder de bewoners hadden moeten
informeren en zo nodig hun plannen
moeten aanpassen.
Alterra (kennisinstituut voor de groene
leefomgeving, onderdeel van de
Wageningen Universiteit) heeft in die
periode onderzoek gedaan naar de
band van de omwonenden met het
gebied en hun mening over het
beheer. Zoals in paragraaf 7.3 is
uitgelegd bestaan er allerlei
overeenkomsten tussen de
betrokkenheid en het gebrek aan
draagvlak met Noord-Friesland
Buitendijks. In Appelscha heeft men
uiteindelijk een groter draagvlak voor
het natuurbeheer kunnen bereiken

Figuur 7.5: Zomerdijk. Foto E. de Waal.
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door uit te gaan van de verschillende natuurvisies en ruimte te geven aan lokale initiatieven.
Staatsbosbeheer erkende dat het zelf ook een belangrijke rol heeft in het regisseren van het
maatschappelijke proces. Er werden diverse informatieavonden georganiseerd en excursies,
maar daarnaast werd de bevolking ook gelegenheid gegeven om ideeën aan te leveren. Een
effectieve communicatie is hierbij heel belangrijk. Wanneer de geloofwaardigheid van de
ecologische deskundigheid van de natuurorganisatie ter discussie staat, zoals ook het geval
is in Noord-Friesland Buitendijks, zijn bewoners niet eenvoudig te overtuigen. Meestal staat
de professionele deskundigheid tegenover de kennis van ervaringsdeskundigen, in dit geval
bijvoorbeeld de agrariërs en de Wadvogelwerkgroep.
In Appelscha werd uiteindelijk na het instellen van een gebruikersplatform een convenant
gesloten tussen De Woudreus en Staatsbosbeheer over enkele onderdelen van het beheer.
Alterra concludeerde dat beleidsmakers en natuurorganisaties hun doelstellingen beter
maatschappelijk moeten inbedden.353 Hierbij is belangrijk dat de verschillende visies op
natuur worden erkend, dat er debat kan plaatsvinden over die visies en ruimte wordt
gegeven aan lokale initiatieven, ook al komen die niet helemaal overeen met de
doelstellingen.
Mogelijkheden om de meningen omtrent verkweldering dichter bij elkaar te brengen
De ervaringen in Appelscha kunnen ook in Noord-Friesland Buitendijks worden toegepast.
Daarmee wordt de laatste onderzoeksvraag beantwoord: Biedt de verklaring voor het huidige
meningsverschil over het natuurbeleid in het gebied mogelijkheden om de meningen dichter
bij elkaar te brengen?
It Fryske Gea kan net als Staatsbosbeheer in Appelscha bijeenkomsten organiseren,
waarvoor iedereen die zich betrokken voelt wordt uitgenodigd. Alle visies op de natuur en
mogelijke ontwikkelingen worden hier besproken, waarbij de cultuurhistorie van het gebied
en het landbouwkundig gebruik veel aandacht zouden moeten krijgen. Door mensen die zich
betrokken voelen ook daadwerkelijk te betrekken bij de toekomstplannen, zal een belangrijke
barrière zijn genomen. Mensen zullen zich serieus genomen voelen als er veel ruimte is voor
debat en ze worden uitgenodigd om met ideeën te komen. Deze initiatieven kunnen te
maken hebben met het beheer of de inrichting van het gebied, maar ook met recreatie en
beleving. Ook als een idee niet helemaal past in het natuurbeleid, zou het een serieuze kans
moeten krijgen om ontwikkeld te worden. De voordelen van een groter draagvlak wegen
namelijk op tegen iets lagere natuurdoelen, zoals bleek bij het convenant in Appelscha. In
Noord-Friesland Buitendijks zijn plekken te vinden, waarin bepaalde activiteiten niet veel
schade aan de natuur zullen doen. Daarnaast kan er gezocht worden naar een periode in het
jaar waarin een groot aantal bezoekers minder kwaad kan en kan er rekening worden
gehouden met het tijdstip in het getij.
Toepassingen
It Fryske Gea kan zelf initiatief nemen om het verzet tegen de verkweldering tegemoet te
komen. In 2011 gaf de organisatie aan toch enkele zomerpolders te willen behouden.354 Niet
alleen de streekbewoners zullen hier blij mee zijn, het past ook in het beleid om de
cultuurhistorie van het Waddengebied te behouden.355 Bovendien is de zomerpolder een
ecologische gradiënt tussen binnendijks en buitendijks land en daardoor als zodanig ook van
belang. Het is belangrijk dat de keuze van de zomerpolders weloverwogen plaats vindt, op
grond van cultuurhistorische argumenten en niet op grond van het praktische feit dat
eigenaren hun land niet willen verkopen.
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It Fryske Gea kan nog een stapje verder gaan bij het beheer van deze zomerpolders, door
niet alleen oog te hebben voor biodiversiteit, maar ook voor het gebruik van authentieke
landbouwmethoden en veerassen. Hierbij kan de kennis en ervaring van de streekbewoners
worden ingezet. De zomerpolders kunnen een grote toeristische waarde krijgen, omdat dit de
enige plek in Friesland is, waar de landbouwmethode zoals die in de terpentijd plaatsvond op
de kwelder, nog te zien is. Op deze manier kunnen de zomerpolders bijdragen aan een
positieve wending in het conflict rond de verkweldering.
Daarnaast ligt het voor de hand dat It Fryske Gea veel aandacht kan geven aan de
cultuurhistorie van het gebied in het Kweldercentrum, haar bezoekerscentrum dat in de loop
van 2013 vorm zal krijgen. De verschillen in landschap langs de dijk van Ferwerderadeel en
Noorderleeg en het vroegere landbouwkundige gebruik kan hier worden uitgelegd.
Sporen in het landschap
De sporen van de landschapsontwikkeling die in het veld nog aanwezig zijn kunnen worden
voorzien van verklarende borden en beschreven in een boekwerkje voor het geïnteresseerde
publiek. De historie zal voor bezoekers ook meer gaan leven wanneer gebeurtenissen in de
historie zichtbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij de kegen die rond 1511 van Jancke
Unema waren. Deze ridder woonde tot 1540 op de Unemastins in Blija. De stins werd in
1516 in brand gestoken door Bourgondische troepen, Unema was namelijk Gelders gezind.
Jancke van Unema heroverde samen met andere edelen de Herjuwsmastate in Ferwerd.
Jancke overleed in 1540 in Blija, in de kerk is een grafzerk met de krijgsman in volle
wapenrusting.356
Bij de kegen die in 1728 in bezit waren van weduwe Dieuke Westerhuis kan informatie
worden gegeven over de juridische strijd die zij tussen 1754 en 1760 aanging met het
machtige consortium van het Noorderleeg. Als gevolg van deze gerechterlijke uitspraak
besloten de eigenaren van de kegen in Ferwerderadeel om met behulp van een dam de loop
van de Rijd om te buigen naar het noordwesten. Hierdoor hielden zij het eigendom van de
aanwas ten oosten van de Rijd. De bocht in de Rijd is nog steeds te zien, er loopt een
wandelroute langs. De voorouders van Dieuke Westerhuis hadden al sinds de zestiende
eeuw enkele kegen. Eerst pachtten ze buitendijks grond van klooster Mariëngaard en later
waren ze eigenaar. Dieuke was rijk, ze bezat meer dan tien boerderijen. Nog steeds liggen
de boerderijen Nieuw Westerhuis en Westerhuis binnendijks naast haar toenmalige kegen.
Een derde voorbeeld waarbij de historie van het gebied meer zal gaan leven voor de
bezoekers is de rijshoutendam die in het begin van de twintigste eeuw met de hand is
aangelegd door werklozen. De dam is nog steeds goed onderhouden. Ook bij de tot nu toe
oudst bekende zomerdijk van voor 1874 kan informatie worden gegeven over de strijd van
polhoeder Slim om in 1892 een zomerpolder aan te leggen.

7.6 Aanbevelingen
Internationaal vergelijkend onderzoek exploitatie kwelders
De nu bekende informatie over de exploitatie van de kwelders in Noord-Friesland Buitendijks
kan worden vergeleken met de exploitatie elders. Het is bijvoorbeeld interessant om te weten
of elders in de Waddenzee ook zomerkaden en drinkdobben werden toegepast. De boeren
op enkele Halligen (terpen in de Waddenzee van Sleeswijk-Holstein) maken ook gebruik van
zomerdijken, maar hun opslag van het drinkwater heeft de vorm van een fehting, een soort
vijver midden op de terp tussen de huizen. In verband met de kwelderexploitatie van meer
dan duizend jaar geleden, dus voor de bedijking, kan een dergelijk onderzoek interessante
feiten opleveren. Zo kan ook worden onderzocht hoe in Niedersaksen, Sleeswijk-Holstein en
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Denemarken het eigendom van de kwelders was georganiseerd. Naast de particuliere
eigenaren met recht op de aanwas zoals in Ferwerderadeel en het gezamenlijk beheer van
de aangelande eigenaren met een polhoeder en jaarlijkse verhuur van de scharren zijn er
nog meer organisatievormen mogelijk.
Internationale inventarisatie historische landaanwinningmethoden
Bij de ontwikkeling van de methode van landaanwinning in Noord-Friesland Buitendijks is
gebruik gemaakt van kennis uit Zeeland (de constructie van de duickelhoofden), kennis uit
Groot-Brittannië (importeren van Engels slijkgras) en kennis uit Sleeswijk-Holstein (methode
van greppels en rijshoutdammen aan het begin van de twintigste eeuw). Dit duidt op goede
contacten over en weer. Een studie van de gebruikte methoden bij de landaanwinning in de
verschillende landen kan in de strijd tegen zeespiegelstijging interessante gegevens
opleveren.

7.7 Toepassingsmogelijkheden en aanbevelingen voor beleid en beheer
Draagvlak vergroten
Om het draagvlak voor de verkweldering te vergroten zal eenzijdig informeren van de streek
niet genoeg zoden aan de dijk zetten. Het is wel mogelijk om het draagvlak te vergroten
wanneer enkele bijeenkomsten worden georganiseerd met allerlei betrokkenen waarbij alle
visies op de natuur en alle mogelijke ontwikkelingen in het gebied bespreekbaar zijn.
Mensen kunnen worden betrokken bij de toekomstplannen, door hen uit te nodigen met
ideeën te komen voor het beheer, de inrichting van het gebied of het organiseren van een
activiteit. Ook als een idee niet helemaal past in het natuurbeleid, zou het een serieuze kans
moeten krijgen om ontwikkeld te worden. De voordelen van een groter draagvlak wegen op
tegen iets lagere natuurdoelen.
Behoud van zomerpolder en authentieke zomerbeweiding
It Fryske Gea kan een belangrijk gebaar richting de bevolking maken door enkele
zomerpolders in stand te houden en daarbij cultuurhistorische argumenten op de voorgrond
te stellen. De kennis en ervaring van de streekbewoners kunnen hier worden ingezet voor de
toepassing van authentieke landbouwmethoden en veerassen. Noord-Friesland Buitendijks
kan zo de zomerbeweiding uit de terpentijd nog in haar kwelders en zomerpolders laten zien,
waarmee de toeristische waarde van het terpenlandschap langs de Friese kust zal worden
versterkt. Bovendien wordt met de instandhouding tegemoet gekomen aan de internationale
doelstelling om de cultuurhistorie in het Waddengebied te beschermen.
Cultuurhistorie in Kweldercentrum
Het ligt voor de hand dat de natuurorganisaties veel aandacht kunnen geven aan de
landschapshistorie van het gebied, bijvoorbeeld in het Kweldercentrum, het
bezoekerscentrum dat in de loop van 2013 vorm zal krijgen. Ook in het veld kan op diverse
plaatsen informatie worden gegeven over de gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden.
Door deze informatie zal de historie van het gebied meer gaan leven voor de bezoekers.
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Bijlage 1: Kaart Noord-Friesland Buitendijks
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Gerben Mokama
Eesck Bottingen, Hessel Sijoorden

Taka Mockama, Eebolt
den Prior to Betlehem, Gerbert Mockama, selff
den Jongerscip aldaer
Ridmert, Renick to Lewerden, Alte Dowez, Jan
Janke Wnama, Vna Aesgen
Toka Mocka

den Abt to Foswert
Rijnts Jeppama

den Prioren to Foswert
den Prior to Betlehem, den Weeskinde

Bennert Aebingen
Ermts Mockama
Tiebbe to Meniert
heeft geen keeg,
maar huurt van
Tiepka inde Keegh

Holwert

X Pondt buijten dijck (pbd)
XXVII pbd
XLVIII pbd
XXXVI pbd
VIII pbd
XXXVI pbd
IX pbd
XLIV pbd
XX pbd

6 pbd

IX pbd
XVIII pbd

XXIII pbd

Sijds Tapper

Lijwe Sconmaker
Bennert Sijnaeden

Renkema gued

IV gers
IV gers

Lijtke Sijpka
Jowka pels

Heer Albert Personer
Heer Hendrick Vicarius
Heer Johannes Personer
Gerck Hemmingen
Take Jaerssma
Sijds Buwenge
Rijtske Hanijgen
Willem Diercksz
Elko bij Dick

XV guw
XV gars
XV guw
XI guw
II gers
IX guw
XXIV guw
XXIV gers
XXIV gow
XV gors

Jettie bide tille
Focke Jellez
Welcka
Rijoerdt
Sappa to Bottingen
Haije gued
Hoijt
Gijelt Sijmenz
Drijoes to Westerhaus
Gijelt Sijbaeden
4
4

15
15
15
11
2
9
24
24
24
15

self, Taka Heemstera, Mijnke Heemstera, Pijbe to
18 Blija erwen
23 Fecke Hesselz, Jelle Grasma

6 selff, dat Cloester Bethleem, Sijpt Jeppam erwen
9 den Patroen

10 sijn posses
27
48
36 sijn bisit
8 sijn eijgen bisit
36 sijn eijgen besit
9 ? Ende Patroen aldaer
44 Claricamp
20 Claricamp

Eeske Boetinge, den Pastoir, ander priesteren, selff
Iw Bottingen
Iw Bottingen

Renick Kamstera
Rijnck Sijwcksma
Juw Bottinge
Juw Bottinge
Schelta oppe gast, Tzalingh Sijtsz, selff
van den Abt to Foswaert
Foswaert

Marigaerden

Lubbren Scroer heeft
lantheer Trepka Inde
Kaegh

III pbd

VI pbd

VIII pbd

VIII pbd
XII pbd
XII pbd
X pbd
XVIII pbd
X pbd
XXII pbd
IV pbd
VIIJ pbd
VII pbd

VI pbd

IVJ pbd

VI pbd
XII pbd
II pbd
XVI scher op Blieworp

Wbbele Siegere

Arent bij Gabbama huijs

Hebba to Sattz

Sijmon in Weel
Batte Jeddema
Jeldert Epsma
Thietzie Amkamaz
Marten to Munchuijs
Otte to Wlsmaherne
Abbe to Wlsmaherne
Wijttie Mennema
Renko Sippama
Jow Dercsma

Apck Jantziema mit hoer
kinden

Feije bijde Moelen Werf

Wilke Gabbama
Sijpt Jeppama erwen
Rentije Smid
Bronger to Dickx Lobbe

6 Mense Gabbema, Jelle Gerlofma, selff
12
2
16

6 selff
6,5 Wbbele Pibez

den Patroen to Holwert, Abbe toe Wlsmaherne,
7 Take Jaersma

Buwe Jellez, Hette Sickama, den Patroen to
8 Holwert
8 den Patroen to Holwert
12 selff, Gerleff Jeppaz, Garck Hemmengen
12 Take Jaersme
10 selff, Abbe Zijbetz
18 selff, Cloester to Dockum
10 Cloester to Dockum
22 Cloester to Dockum, selff
4 selff
7,5 selff, Gasthuijs to Dockum

Focka Ropta, Sijttie to Bornwert, Heer Fedde to
3 Leeuwaerden
6 Sijpt Jeppama erwen, den Patroen to tonnaert

Bijlage 3: Stemkohieren
perceelcode

gebruiker 1640

eigenaar 1640

Marrum SC2
Marrum SC29
Marrum SC4
Marrum SC20
Marrum SC28
Marrum SC5
Marrum SC30
Marrum SC27
Marrum SC9
Westernijtsjerk SC7
Marrum SC18
Marrum SC8
Westernijtsjerk SC20
Westernijtsjerk SC2
Westernijtsjerk SC4
Westernijtsjerk SC6
Westernijtsjerk SC10
Westernijtsjerk SC3
Ferwert SC21
Ferwert SC11
Ferwert SC16
Ferwert SC17
Ferwert SC47
Ferwert SC49
Ferwert SC14
Ferwert SC23
Ferwert SC53
Ferwert SC36
Fertwert SC24
Fertwert SC26
Blije SC7
Blije SC5
Blije SC6
Blije SC4
Blije SC24
Blije SC21
Blije SC14
Blije SC9
Blije SC26
Blije SC12
Blije Sc27
Blije SC2

Pyter Sickes
Willem Tammes
Gerrit Gerrits
Sybren Sickes
Job Pyters
Tamme Buwes (Binnes)
Willem Gerbens
Lisk Seerps
Elling Johannes
Lijsbet Jacobs Maevis
Marten Jacobs
Pyter Jansen
Adam Sipkes
Evert Gerrits
Wybren Johaens, bijzitter
Folkert Tialles
Jets Johannes
Tjaerd Tjaerds
Claes Jans
Claes Dircks
Jelger Oeds
Hoite Tytes
Pyter Jacobs
Hibbe Jacobs
Tierck Rinses
Cornelis Reins
Jacob Alberts
Jan Pyters
Genk aen de Dijk
Jan Tierks wed
Rienck Jackles wed
Pyter Wybrens
Pyter Sybes
Jouw Taeckles
Jan Pyters
Sjoerd Wickes
Cornelis Sickes
Jan Gerbens wed, Tiamke
Lijsbet Keimpes
Thijs Jentjes
Jacob Gerrits
?

Sioerd van Yberda
St v Friesland
Jr. Quade
Arent van Hillema curator
Jr.Homme van Camstra
Sybrant Jaspers
St v Friesland
Anna van Espenbach
Reiner Jelles
Evert Gerryts
St v Friesland
Juffr.Tiemp van Wyckel
Jr.Haringh van Sytjema
Frans van Eysinga cum sociis
Wybren Johaens, bijzitter
Jr. Sjoerd van Aylva en Jr.Ulbe van Aylva
Idsert van Burmania weeskinderen
Wybren Johaens, bijzitter
Cunira van Douma
Houwarda , commandeur
Fejo Tiercks
A.P.Jongestal
St v Friesland
St v Friesland
Tierck Rinses
Hessel van Sminia
St v Friesland
Jr.Frans van Scheltema
Hobbe van Aylva
heer Hillema erven
Kapitein Feitsma
Willem van Viersen
Grietman Fockens
Hobbo van Aylva
Jr.Gerrit van Wytsma
Jr.Weleveldt
Lammert van Beima, secretaris
Ritmeester Haren
Jr.Gerrit van Wytsma
Epo van Aylva
Jr.Pybe van Albada
Ritmeester Haren

perceelcode

gebruiker 1698

eigenaar 1698

Marrum SC2
Marrum SC29
Marrum SC4
Marrum SC20
Marrum SC28
Marrum SC5
Marrum SC30
Marrum SC27
Marrum SC9
Westernijtsjerk SC7
Marrum SC18
Marrum SC8
Westernijtsjerk SC20
Westernijtsjerk SC2

Gelt Ates kinderen
Lieuwe Bockes
Andrys Cornelis
Sioerd Meinerts
Lieuwe Bockes
Hylke Botes
Bijzitter Tierk Symens
Gosse Elings
Gosse Elings
Rienk Oenses
Rienk Oenses
Claes Jansen
Folkert Anes
Here Wybes

Westernijtsjerk SC4
Westernijtsjerk SC6
Westernijtsjerk SC10
Westernijtsjerk SC3
Ferwert SC21
Ferwert SC11

Claes Tijsses
Pyter Taedes
Biense Gerbens wed
Folkert Anes
Jan Martens
Taekle Tijssen

Ferwert SC16
Ferwert SC17
Ferwert SC47
Ferwert SC49
Ferwert SC14
Ferwert SC23
Ferwert SC53
Ferwert SC36
Fertwert SC24
Fertwert SC26
Blije SC7
Blije SC5
Blije SC6
Blije SC4
Blije SC24

Jan Everts
Nanne Meinerts
Meinert Tierks
Meinert Tierks
Gerben Thijssen
Rein Cornelis
Lieuwe Brongers
Pybe Thijssen
Gribbert Gribberts
Jan Jackles
Jan Hoites
Jan Anes
Henne Teunis
Tierk Abes
Gerben Anskes
Ynse Pyters wed van Taeco
Sjoerdts
Foppe Douwes
Upt Abes
Jacob Sytes
Upt Abes
Albert Gielts
Roelof Jans

Heiman Gijsberts wed en erven
Schepen Sioerd Westerhuis
Schepen Westerhuis en Dr. Petrus Piersma
Grietman Jacobus van Bouricus
Jr.Tjalling van Camstra en Houtvester Frans van Burmania
Raadsheer Martinus Scheltinga u.n.v.kinderen
Albert Gielts u.n.v.vrouw
kinderen van heer Roly, Antwerpen, bewindv= Idsinga
Koopman Gillis Vermeers u.n.v.vrouw
Vrouw Helena van Burmania u.n.v.kinderen
Vrouw Helena van Burmania u.n.v.kinderen
Dr.Abelus Siccama u.n.v.vrouw
Jr.Sydts Hessel van Eminga curator
Weeshuis Westernijkerk
Sytske Arjens, Ds.Gerkema, bijzitter Hoitinga, Sytse
Taeckes
heer Binnert Heringa van Grovestins erven
Jr.Harinxsma kinderen
Secretaris Tiallingius Nauta
Jr.Ruird Juckema van Burmania
Douwe Oepkes
Raadsheer F.van Burum u.n.v.vrouw, Grietman Hessel
Vegelin van Claerbergen
heer Bruno van Viersen
Pier Foppes Tania
Pier Foppes Tania
Grietman Hessel Vegelin van Claerbergen
Raadsheer Hobbe Baerd van Sminia
Lieuwe Brongers u.n.v.kinderen
Heer Idsert Haringsma kinderen
Hopman Jan Faber
heer Jan Doys u.n.v.kinderen, Wed.Scheltinga
Juffr.Lucia van Eysinga
Gijsbert van Viersen wed en erven
heer Hobbe Baerd van Sminia
Grietman Tjalling Homme van Camstra u.n.v.vrouw
heer Gijsbertus van Viersen wed en erven

Blije SC21
Blije SC14
Blije SC9
Blije SC26
Blije SC12
Blije Sc27
Blije SC2

vrouw Catharina van Burmania wed Welevelt
Maria van Boelens wed Coutis
Luitenant Blanche u.n.v.kinderen
heer Ernst van Aylva u.n.v.vrouw
Grietman Sicco van Goslinga
Albert Gielts
Secretaris Bruinsma wed en erven, Dr. Abelus Siccama

perceelcode

gebruiker 1728

eigenaar 1728

Marrum SC2
Marrum SC29
Marrum SC4
Marrum SC20

Remer Gaelts
Johannes Martens
Bijzitter Ruierd Wybrens Bokma
Sioerd Sipkes

Marrum SC28
Marrum SC5

Reiner Gaelts
Bote Hylties

Uilke de Vries u.n.v. vrouw
Dieuke Westerhuis wed Wielinga
Dieuke Westerhuis wed Wielinga
Vrouw Catharina van Scheltinga wed Bouricius
Generaal-majoor J.van Idsinga en Luitenant-generaal
Frederik van Grovestins
Overste Willem Livius van Viersen u.n.v.vrouw
Ruierd Sipkes erven, Ontvanger Hollander, Luitenantgeneraal Frederik van Groves
Dr. Felten u.n.v.vrouw, papist
Generaal-majoor J.van Idsinga
Generaal-majoor Ammema erven
Generaal-majoor Ammema erven
Dieuke Horatii wed Siccama
Raadsheer jr.Jarigh Georgh van Burmania
Weeshuis Westernijkerk
Dieuke Horatii wed Siccama

Marrum SC30
Marrum SC27
Marrum SC9
Westernijtsjerk SC7
Marrum SC18
Marrum SC8
Westernijtsjerk SC20
Westernijtsjerk SC2
Westernijtsjerk SC4

Johannes Cornelis
Jacob Cornelis
Seye Ruierds
Oense Rienx
Oense Rienx
Jan Claessen
Wybe Poulus
Ids Nitters
Oense Rienx
Luitenant-generaal Frederik van
Westernijtsjerk SC6 Grovestins
Luitenant-generaal Frederik van
Westernijtsjerk SC10 Grovestins
Luitenant-generaal Frederik van
Westernijtsjerk SC3 Grovestins
Ferwert SC21
Sjoerd Tjallings
Ferwert SC11
Jilles Taekeles
Ferwert SC16
Ferwert SC17

Blije SC4
Blije SC24
Blije SC21
Blije SC14
Blije SC9
Blije SC26
Blije SC12
Blije Sc27

Sybren Taekes
Sybren Taekes
Foppe Piers Tania, Bodus Piers
Tania
Foppe Piers Tania, Bodus Piers
Tania
Cornelis Scheltes
Pyter Harmens wed
Johannes Rienks
Hendrik Pybes
Hendrik Jans van der Mei
Sjoerd Jacobs
Gerben Pyters
Pyter Wybes
Marten Jans
Luitenant-generaal Frederik van
Grovestins
Pyter Wybes
Hendrik Pybes
Johannes Aarnts
Oept Abes wed
Jan Jansen Posthumus
Oept Abes wed
Oept Abes wed

Blije SC2

Jan Sytses

Ferwert SC47
Ferwert SC49
Ferwert SC14
Ferwert SC23
Ferwert SC53
Ferwert SC36
Fertwert SC24
Fertwert SC26
Blije SC7
Blije SC5
Blije SC6

Luitenant-generaal Frederik van Grovestins
Luitenant-generaal Frederik van Grovestins
Luitenant-generaal Frederik van Grovestins
Dr.Franciscus Frisius
Gijsbert Douwes
Secretaris Johannes Caspar Schik, Raadsheer
Nehemias Vegelyn van Claerbergen
Secretaris Johannes Caspar Schik
Foppe Piers Tania, Bodus Piers Tania
Foppe Piers Tania, Bodus Piers Tania
Kolonel Assuerus Vegelyn van Claerbergen
Mevr. Sminia u.n.v.dochter
Johannes Jansma
Brigadier A.E.van Coenders u.n.v.vrouw
Dr. Faber kind
Sjoerd Jacobs 1/2, Jakle Jans 1/2
Weeshuis Kollum
Overste William Custos u.n.v.vrouw
Mevr. Sminia u.n.v.dochter
Luitenant-generaal Frederik van Grovestins
Overste William Custos u.n.v.vrouw
Grietman Duco Martena van Burmania
Luitenant-generaal Frederik van Grovestins
Casparus de Blanche
Vrouw Elisabet barones van Aylva
Soete Name Jesus Gilde Leeuwarden
Oept Abes wed
Juffr.Jansonius, Dr.Samuel Aestwarda, Dieuke Horatii
wed Siccama

Bijlage 4: Interview vragen
Introductie
Marjan Vroom, woon in Veenwouden
Studie en onderzoek van Noord-Friesland Buitendijks.
Doel interview: uw mening, beleving en ervaring, er zijn geen goede of foute antwoorden.
Verslag van interview, wordt toegestuurd voor commentaar, blijft tussen u en mij, komt niet in
scriptie. In analyse van alle interviews zult u anoniem zijn.
Naam
Geslacht
Leeftijd ongeveer
Adres
Emailadres
telefoonnummer
Woongeschiedenis
Hebt u hier altijd gewoond? Waar verder en wanneer?
Kenden uw voorouders het gebied?
Over waardering
Kent u NFB? Komt u wel eens in het gebied? Waar komt u dan, hoe en hoe vaak?
(aangeven op kaart)
Hoe lang kent u NFB? Altijd op dezelfde manier?
Wat vindt u van het gebied?
Wat vindt u de mooiste plekken in NFB? Waarom?
Zijn er ook lelijke plekken in het gebied, of delen die u niets zeggen? Waarom?
Hoe natuurlijk vindt u het gebied ? zijn er verschillen in natuurlijkheid in NFB?
Vindt u dat u een soort band met het gebied hebt? Hoe zou u die band noemen?
Groepen die betrokken zijn
Tot welke van deze (onderstaande) groepen vindt u dat u hoort?
. boer (op dit moment eigenaar/pachter)
. beheerder en/of eigenaar
. voormalige boer (vroeger eigenaar/pachter)
. bewoner in de omgeving (strook van 10 km hemelsbreed)
. natuurliefhebber en bezoeker (mensen die naar NFB komen om te genieten)
. recreatieondernemer
. actief in educatie, bijv.natuurgids
. actief in bestuur en beleid
In welke jaren behoorde u tot die groep?
Hoe zou u zelf zeggen dat u betrokken bent bij NFB?
Waardering van ontwikkelingen laatste 40 jaar en plannen
Zijn er veranderingen geweest in het gebied in de tijd dat u het kent? Welke?
Heeft u meegemaakt dat in de zeventiger jaren er eerst werd gekozen voor bedijking en later
voor niet bedijken? Wat was hierover uw mening? Waarom? Denkt u er nu nog zo over?
Waarom?
Kent u mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt en wat was hun mening?
Heeft u meegemaakt dat er na het besluit om niet te bedijken bovendien werd besloten er
weer een kwelder van te maken? Wat was hierover uw mening? Waarom? Denkt u er nu
nog zo over? Waarom?
Kent u mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt en wat was hun mening?

Heeft u een mening over de huidige ontwikkeling, de zogenaamde verkweldering? Wat is die
mening? Waarom?
Kennis over gebied
Kunt u me iets vertellen over de geschiedenis van NFB voor de 70er jaren?
Denkt u dat het belangrijk is dat meer mensen de hele geschiedenis van NFB kennen?
Waarom?
Welk deel van de geschiedenis van NFB vindt u belangrijk? Waarom?
Kunnen mensen iets terugzien van de geschiedenis in het gebied?
Kunt u me vertellen welke wetten en regels op dit moment belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van NFB? U mag kiezen uit:
- Bestemmingsplan van de gemeente;
- provinciaal natuurbeleidsplan;
- PKB Waddenzee;
- Natuurbeschermingswet;
- Natura 2000
- Unesco Werelderfgoed Waddenzee;
- Europese regels zoals de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn.
Wat vindt u van deze regels? Zijn ze goed of slecht, te streng zijn of te soepel? Waarom?
Denkt u dat er meer onderzoek moet plaatsvinden om goede besluiten voor het gebied te
nemen? Waarom?
Van welk type natuur houdt u
1 In strenge winters moeten herten worden bijgevoerd: ja=4, nee=2
2 Echte natuur ontstaat alleen als de mens haar met rust laat: ja=3, nee= 5
3 Dode bomen in de natuur moeten worden opgeruimd: ja=5, nee= Wildernis natuurbeeld
4 Liever koeien in de wei dan drassige moerassen: ja=4, nee=2
5 De natuur moet vooral ten dienste staan van de mens: ja=6, nee=7
6 Liever vossen of liever konijnen? vossen/beide=7, konijnen= Functioneel natuurbeeld
7 Technologische vooruitgang biedt veel nieuwe mogelijkheden voor de natuur: ja=8, nee=10
8 In de natuur mogen best enkele milieuvriendelijke woningen worden gebouwd: ja=9,
nee=10
9 Natuur en stad zijn elkaars tegenpolen: ja=10, nee= Technologisch natuurbeeld
10 Ziet u liever vlinders of spinnen? spinnen/beiden= 11, vlinders= 12
11 Overal is natuur, ook tussen stoeptegels en in wegbermen: ja= Breed nee=Arcadisch
12 Hoogspanningsmasten maken de natuur minder waardevol: ja= Arcadisch , nee=11
Draagvlak
Denkt u dat de meeste mensen die in de omgeving van NFB wonen de verkweldering
goedkeuren? Waarom?

Denkt u dat het beleid van de overheid voor de kwelder door de meeste bewoners wordt
geaccepteerd?
Aan welk beeld van NFB geeft u de voorkeur:
1 zoals het nu is, een mengeling van zomerpolder, agrarisch gebruik, natuur.
2 terug naar 1980, met een optimaal agrarisch gebruik van de zomerpolders, actieve
landaanwinning
3 natuurlijke kwelders en geen agrarisch gebruik meer
4 een nieuwe polder die geschikt is voor akkerbouw
5 geen zomerpolders en wel halfnatuurlijke kwelders met vee dat een variatie van typen
vegetatie in stand moet houden.
Afronding
Hebt u wel eens contact met de natuurorganisaties die nu het gebied beheren?
Nee: waarom niet?
Ja: hoe verloopt dat contact, bent u er tevreden over?
Hebt u een advies aan deze natuurorganisaties?
Hebt u wensen voor de toekomst van het gebied? Welke zijn dat?

naam
m/v
getal
dorp
j/n
j/n
NFB, Noorderleeg, Holwerd, Zwarte Haan
j/n
x/jaar
hele leven – aantal jaren
heel mooi – lelijk = schaal 5-1
zp= zomerpolder, zee= zeezijde, kwel= kwelder-overgang, kegen,
dijk, bunk= bunker, Ids W= monument op dijk, zw haan= Zwarte Haan
lelijkste plek?
verkweldering, troep (afval en lelijke afrastering), ruig= ruigte door
verkweldering, zp= zomerpolder, zp sbb= voormalige zomerpolder
Staatsbosbeheer
band
1= geboortegrond, 2=natuur, 3=professioneel
. boer (eigenaar/pachter)
j/n
. beheerder en/of eigenaar
j/n
. voormalige boer
j/n
. bewoner omgeving (10 km)
j/n
. natuurliefh. en bezoeker
j/n
. recreatieondernemer
j/n
. actief in educatie
j/n
. actief in bestuur en beleid
j/n
agrarisch/professioneel/bezoeker a, p, b
laatste 40 jaar
voorkeur bedijking toen
tracé A (bestaande dijk), tracé B (zomerpolders), tracé C, tracé D
(maximale inpoldering), n=niet
voorkeur bedijking nu
idem
mening omgeving
idem
verkweldering meegemaakt
j/n

naam
Geslacht
Leeftijd ongeveer
Adres
Hebt u hier altijd gewoond?
Kenden uw voorouders gebied?
Kennis gebied – deel
Komt u in het gebied?
Waar hoe vaak?
Hoe lang kent u NFB?
Wat vindt u van het gebied?
mooiste plek in NFB?

Categorisering en codering van de antwoorden ten behoeve van de analyse van de interviews.

Bijlage 5 Analyse interviews

idem

j/n
g=goed, s=slecht, nv=niet verder verkwelderen, w= weet niet

1=niets, 2=landaanwinning, 3=meer
j/n
a= ontstaan kwelder en inpoldering, b= weet niet, c= Waddenzee
steeds kleiner, d= aanleggen dijken, e= zomerpolders, f= slikwerkers,
g= dat er niet is ingepolderd, h= alles, i= terpen irt kwelder, j=
verandering beheer
gesch in gebied zien
1= rijsdammen, 2= dobben, 3= zomerdijken, 4= anders
kennis van regels en wetten
goed – slecht in schaal 5-1
beleid waddenzee=meer kwelder j/n
meer onderzoek
j/n
determ tabel natuurbeeld
A (Wildernis), B (Functioneel), C (Technologisch), D (Breed), E en F
(Arcadisch)
Draagvlak
omgeving verkweld. goedkeur
j/n, verdeeld
acceptatie overheidsbeleid
j/n, verdeeld
beeld NFB voorkeur
1-5
Afronding
contact IFG/SBB
j/n
tevredenheid contact
g=goed, s=slecht, a=anders
advies
1=luisteren, 2=stop verkweld, 3=anders, 4= open toerisme
wens
1=communicatie verbeteren, 2=stop verkweld, 3=anders, 4= open
toerisme

betrokken bij verkweldering
mening van omgeving over
verkweldering
mening verkweldering
Kennis over gebied
geschiedenis voor 1970
belangrijk gesch
kennis verleden betekenisvol

Interview
Geslacht
Leeftijd ongeveer
Woongeschiedenis
Hebt u hier altijd gewoond?
Kenden uw voorouders het gebied?
Waardering
Kennis gebied – deel
Komt u in het gebied?
Hoe vaak?
Hoe lang kent u NFB?
Wat vindt u van het gebied?
mooiste plek in NFB?
lelijkste plek?
band
Betrokkenheid
. boer (eigenaar/pachter)
. beheerder en/of eigenaar
. voormalige boer
. bewoner omgeving (10 km)
. natuurliefh. en bezoeker
. Recreatieondernemer
. actief in educatie
. actief in bestuur en beleid
agrarisch/professioneel/bezoeker
Waardering laatste 40 jaar
voorkeur bedijking toen
voorkeur bedijking nu
mening omgeving
verkweldering meegemaakt
betrokken bij verkweldering
n
j

n
j

j
n

3
m
41
n
n

4
m
32
j
j

5
m
60
j
j

6
m
53
j
j

7
m
70
n
n

8
v
50
j
n

9
m
55
j
j

10
m
54

a
n
C
D
j
n

ab

D
D
D
j
n

n
A
A
j
j

j
j
p
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