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Interesse boek 

Vraag: Waar is het boek te verkrijgen?  

Antwoord: Komende tijd inventariseren we de belangstelling voor de landschapsbiografie als boek. 
Bij voldoende belangstelling kunnen we het boek drukken! Heeft u interesse? Laat het ons weten via 
landschap@noardeast-fryslan.nl  

We nemen binnenkort contact met u op. Dan kunnen we u ook meer vertellen over de prijs. U kunt 
vervolgens besluiten of u het boek wil aanschaffen. 

 

Ontbreekt er iets? 

Vraag: Ik miste de steenfabriek van Oostrum nog op de digitale kaart, evenals andere 
fabriekscomplexen als bv melkfabrieken. 

Antwoord: Dat klopt. De digitale atlas is al goed gevuld, maar is (nog) niet volledig. We willen 

proberen of we de digitale atlas steeds verder kunnen aanvullen. We hebben mede daarom ook een 

oproep gedaan: als er essentiële informatie in de landschapsbiografie of de digitale atlas ontbreekt, 

laat het ons weten! Denkt u mee? | Gemeente Noardeast-Fryslan (noardeast-fryslan.nl) 

 

Andere landschapsbiografieën 

Vraag: Is deze biografie uniek, of zijn er meer landschapsbiografieën gemaakt in de provincie? 

Antwoord: Er zijn meerdere landschapsbiografieën gemaakt. Er is een landschapsbiografie van het 
Waddengebied, voor de Súdwesthoeke en voor gemeente Smallingeland. Er zijn ook nog een aantal 
in de maak! 

Waddengebied: Landschapsbiografie zet verhaal Nationale Parken scherp neer - Waddenacademie 
nieuwsbericht 

Súdwesthoeke www.landschapsbiosudwesthoeke.nl 

Gemeente Smallingeland landschapsbiografie. 

 

Tentoonstelling 

Vraag: Komt hier een expo over? In Hegebeintum? Museum Dokkum? 

Antwoord: Dat is een leuk idee! Daar hadden we nog niet over nagedacht. Wie weet… 

 

Pleistoceen 

Vraag: Is er nog iets te herkennen vandaag de dag van de pleistocene tijd in Noardeast-Fryslân?  

Antwoord: Jazeker! De pingoruïnes bijvoorbeeld. Deze liggen in het zuidoosten van de gemeente, 

onder andere bij Kollumerzwaag. De pingoruïnes zijn restanten uit de Weichsel-ijstijd (115.000 – 

11.700 jaar geleden).  

 

Veen en klei 

Vraag: Onder ons grasland (Oudwoude) is de teelt aarde klei. Later komt er een veen laag. Hoe komt 

dit? Hoe komt de veen laag onder de klei? 
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Antwoord: rond 1500 voor Ch was het gebied dat we nu gemeente Noardeast-Fryslân noemen vrijwel 

geheel bedekt door veen. Dit kwam omdat het water niet weg kon en het heel nat werd. Dit kwam 

weer door de stijgende zeespiegel. Een tijd later steeg de zeespiegel nog meer, waardoor het veen 

door de zee verzwolgen of overspoeld. Dat laatste zal bij u in de buurt zijn gebeurd!  

Meer lezen? Zie hoofdstuk 2 (2.1 en 2.2) van de landschapsbiografie op de website. 

 

Vraag: je hebt het vanaf de middeleeuwen alleen maar over de klei gehad, maar hoe zijn de wouden 
en infrastructuur daarin in die tijd ontwikkeld? 

Antwoord: De presentatie was opgebouwd uit 3 delen: ontstaan van de ondergrond, ontstaan van het 

Waddengebied en ontstaan van het veengebied. In het derde deel van de presentatie is beknopt 

verteld hoe het veengebied zich heeft ontwikkeld, ook in de Middeleeuwen. In hoofdstuk 7 en 8 kunt u 

teruglezen hoe de ontwikkelingen in het veengebied hebben plaatsgevonden en hoe de Wouden 

vervolgens zijn ontstaan. 

 

Wad en Kwelders 

Vraag: Kun je dat aanslibben van de kwelders misschien gebruiken om het land met de zeespiegel 

mee te laten stijgen? 

Antwoord: Dat aanslibben gebeurt al sinds de ijstijd (stijgen van de zeespiegel) op plekken waar de 

zee toegang heeft. De mens heeft dat vaak gestimuleerd om zo land te winnen. Tegenwoordig stijgen 

alleen de kwelders nog mee met de zee, alles wat bedijkt is groeit niet meer mee. In principe zou je 

kwelders kunnen afgraven en weer opnieuw laten groeien. Deze grond zou je dan binnendijks kunnen 

toepassen om land op te hogen. Je kunt ook de zee tijdelijk weer toegang geven tot he binnendijks 

gebied en zo het land ophogen, net als in de terpentijd. 

 

Vraag: Klopt het dat het Wad nu nog netto aanslibt? 

Antwoord: Ja dat klopt, in het deel van de Waddenzee waar onze gemeente ligt gaat de aangroei 

zelfs net even sneller dan de zeespiegelstijging. Tot nu in ieder geval. De Waddenzee is een 

estuarium wat op termijn opgevuld wordt, zoals dat ook in Zuid-Holland achter de duinen ooit is 

gebeurd. Het is een ingewikkeld proces waar de mens ook nog invloed op uitoefent. Hoe lang de netto 

groei zo blijft, hangt af van hoeveel sediment er voor de Waddenzee beschikbaar is en of de 

zeespiegel sneller gaat stijgen. 

 

Vraag: Zomerpolders zijn ook het bewaren waard! 

Antwoord: Zeker zijn zomerpolders het bewaren waard. Cultuurhistorisch gezien zijn ze waardevol 

om het verhaal van het landschap te bewaren. Ze hebben een effect voor de waterveiligheid in het 

dempen van de golven. In onze gemeente worden deze gebieden ook agrarisch gebruikt. Daarnaast 

hebben de zomerpolders ook voor de natuur waarde, bijvoorbeeld als belangrijke 

weidevogelgebieden. 

 

(moderne) ontwikkelingen en landschap 

Vraag: Zijn er plannen om verloren landschapselementen weer terug te halen? Bijvoorbeeld oude 
vaarten weer in gebruik nemen. 

Antwoord: dit is een goede, maar moeilijk te beantwoorden vraag! Er is namelijk geen eenduidig 

antwoord op te geven. In het algemeen is het zo dat landschap altijd dynamisch is: ontwikkelingen 

komen en gaan en laten hun sporen achter in het landschap. Zo is het landschap dat we nu zien het 

resultaat van eeuwenlange ontwikkelingen, waar vaak laagje op laagje gestapeld is, maar soms ook 

radicale ingrepen zijn gedaan. Soms zijn er echter landschapselementen verdwenen die we nu als 



een essentieel kenmerk zien. Bijvoorbeeld de elzensingels in de Wouden. Als het kan worden deze 

teruggebracht. Maar het huidige grondgebruik laat het terugbrengen van oude elementen niet altijd 

toe. En soms is het ook historiserend om oude elementen terug te brengen: het landschap is geen 

museum. Het is dan ook altijd een afweging of oude landschapselementen teruggehaald kunnen en 

moeten worden. We gebruiken het verleden wel als inspiratie voor de toekomst. Zo kunnen we 

ontwikkelen met behoud van identiteit. Het voorbeeld dat u geeft over het in gebruik nemen van oude 

vaarten gebeurt wel. Als gemeente zijn we al jaren bezig met het herstellen van de bevaarbaarheid 

van bijvoorbeeld de Súd Ie. 

 

Vraag: Blijft er nog een mooi landschap over na de uitvoering van de RES (regionale energie strategie 
(turbines en PV industrie)? Wêr moatte jo yn san moai gebied wynmounen sette? Op welk plak yn ús 
gemeente kin jo dy sa goed mogelik ynpasse? En wat is de stavaza oangeande de RES? 

Antwoord: De energietransitie en kwaliteit van het landschap lijken niet altijd hand in hand te gaan: 

veel mensen vinden windmolens en zonneparken geen mooie toevoeging in het landschap. Grote 

delen van het landschap van Noardeast-Fryslân zijn erg open, waardoor een windmolen van ver al 

zichtbaar is. Het landschap van de Wouden is juist heel kleinschalig en daar lijken de grootschalige 

objecten als windmolens ook niet zo goed te passen. Daarom is het van groot belang dat er 

zorgvuldige keuzes gemaakt worden. Landschap is een belangrijk onderwerp bij de RES Fryslân. De 

opgave is echter groot. Dat er windmolens en zonnepanelen in het landschap komen, lijkt bijna 

onvermijdelijk. Dit doen we echter wel zorgvuldig en met de Mienskip. Inpassing en goede keuzes zijn 

heel belangrijk hierin. 

Meer lezen over de RES? Zie RES Fryslân (resfryslan.frl) 

 

Vraag: Gaat de gemeente ook een plan voor onderhoud en gedeeltelijk herstel van houtwallen in door 
ruilverkaveling aangetaste gebieden opstellen? 

Antwoord: De gemeente zelf zal zoiets momenteel vanwege de hoge kosten niet snel (kunnen)doen. 

De mogelijkheden daarvoor worden meestal uit Europese subsidies gefinancierd en via de Provincie 

en collectieven uitgezet. Wel zal de gemeente er graag aan willen meewerken zoals recentelijk ook in 

de omgeving van de Centrale As heeft plaatsgevonden. Voor Noardeast-Fryslân betrof dit echter meer 

een heel klein deel. Wellicht dat er vanuit het Klimaatakkoord (jaarlijks bomenbestand met 1% doen 

toenemen) de komende jaren mogelijkheden ontstaan. 

 

Vraag: Mooi dat nieuwe ontwikkelingen moeten passen maar is dit dan ook tevens een belemmering 
voor nieuwe ontwikkelingen? Het duurt langer en het wordt duurder. 

Antwoord: Dat hoeft niet. Met de kennis die we nu hebben, kunnen we ook sneller en betere plannen 
maken. Het is wel vaak een zoektocht met elkaar, zeker als het grotere ontwikkelingen zijn.  

 

Vraag: Hoe past Holwerd aan Zee als nieuwe ontwikkeling in het historisch landschap. 

Antwoord: Heel grootschalige ontwikkelingen passen niet altijd in het historisch landschap. Bij 

Holwerd aan Zee wordt een nieuw landschap gemaakt met kennis van de landschapsgeschiedenis en 

kenmerken. 

 

Vraag: Voor de landbouw worden nog regelmatig middeleeuwse sloten gedempt: is dat nog wel 

mogelijk na deze biografie? 

Antwoord: Vanwege nog voortgaande schaalvergroting in de landbouw, worden inderdaad sloten 

gedempt. De landschapsbiografie is niet bedoeld om het landschap als het ware “te bevriezen”. Het 

landschap wordt ook gewoon gebruikt! Binnen de typerende kenmerken van het landschap, zijn best 

wat ontwikkelingen mogelijk, maar we willen de typerende kenmerken wel behouden. Op sommige 

plekken kunnen we misschien wat meer ruimte bieden, terwijl we op andere plekken misschien wat 

https://www.resfryslan.frl/


meer beschermen. De landschapsbiografie is overigens een kennisdocument, geen beleidsstuk. Op 

basis van de kennis, kunnen we beleid maken.  

 

Vraag: Hoe beschermt men het in ere houden van natuur mbt de enorme groei van de wens “ op de 
ruimte wonen” als de groei van zonnepanelen velden 

Antwoord: Uitbreiding van stedelijke functies (zoals wonen en zonneparken) vinden niet alleen in het 

landelijk gebied plaats. Als gemeente zoeken we eerst naar binnenstedelijke locaties waar gebouwd 

kan worden en ook vinden we het wenselijk om zonnepanelen zoveel mogelijk op de daken te leggen. 

Deze groei kan inderdaad niet volledig binnen de grenzen van de bebouwde gebieden worden 

opgevangen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden waar eventueel nieuwe ontwikkelingen 

worden toegestaan. De natuur en de waardevolle weidse landschappen worden beschermd door 

bestemmingsplannen (je kan niet overal zomaar bouwen). Als er een ontwikkeling moet komen, dan 

wordt een ruimtelijke afweging gemaakt. Bouwen in natuurgebieden is eigenlijk bijna nooit toegestaan. 

Op moment dat er ergens een nieuwe ontwikkeling komt, dan onderzoeken we of een dubbel 

ruimtegebruik mogelijk is, bijvoorbeeld een combinatie van zonnepanelen en natuurontwikkeling.   

 

Dobben 

Vraag: Hoe oud zijn de dobben in oud-Ferwerderadiel? 

Antwoord: Er zijn verschillende dobben. Ook binnendijks zijn dobben, deze stammen mogelijk uit de 

tijd dat die gebieden nog niet ingedijkt waren. Ik neem aan dat hier buitendijkse dobben bedoeld 

worden. Het huidige buitendijks gebied is niet allemaal tegelijkertijd ingedijkt. Daardoor verschillen de 

dobben in ouderdom. Op één na liggen alles dobben nu in de zomerpolders. Ze hebben hun functie 

als drinkplek ook verloren Er zijn veel buitendijkse dobben verdwenen bijvoorbeeld bij de laatste 

dijkversterking. Er zijn na het jaar 2000 zelfs nog nieuwe dobben gemaakt. Veel dobben zijn kleine 

natuurgebiedjes met een bijzonder biotoop. Er is een studie gedaan waar drinkdobben ook in zijn 

genoemd: https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2043536  

 

Pingoruïnes 

Vraag: Op welke plek is die pingoruïne nu nog te zien? 

Antwoord: De pingoruïne die tijdens de presentatie getoond is, ligt ten zuiden van Kollumerzwaag 

tegen het spoor aan.  
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Vraag: schijnt een pingo te zijn op Egypte? 

Antwoord: Dat weten we niet. Voor deze landschapsbiografie hebben we ons beperkt tot de 

gemeente Noardeast-Fryslân. Wellicht weten ze bij het IJstijdenmuseum het antwoord op deze vraag! 

 

Natuur en biodiversiteit 

Vraag: Laatste vraag: worden de natuurkenmerken ook vermeld? Is een soorteninventarisatie 

onderdeel van de biografie (biodiversiteit)? 

Antwoord: Nee, een soorteninventarisatie is geen onderdeel van de landschapsbiografie. Er is wel 

een soorteninventarisatie vastgelegd in de Nederlandse Databank voor Flora en Fauna (NDFF). De 

door de verschillende landschapskenmerken gevormde biotopen worden als onderlegger voor het 

Biodiversiteitsplan gebruikt wat momenteel opgesteld wordt. 

 

 

 

 


