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/ Globale ligging van getijdegeulen en
kwelderwallen omstreeks 1000 v. Chr.

2 Globale uitbreiding van de Middelzee
omstreeks 1000 A.D.

T en zuidwesten van Leeuwarden ligt de
gemeente Baarderadeel. Deze gemeente

heeft zijn naam gegeven aan de ruilverkaveling
die naast de hele gemeente Baarderadeel een
groot stuk van Menaldumadeel en een klein
gedeelte van Hennaarderadeel omvat.

Het gebied waardoor de ruilverkaveling
is aangevraagd is het laatste vrijwel onge-
repte gedeelte van het Friese terpengebied.
De herinrichting van dit gebied moet met
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de grootst mogelijke zorg geschieden, het-
geen reden was voor de Natuurwetenschap-
pelijke Commissie van de Natuurbescher-
mingsraad om onderzoek te laten verrichten
naar de archeologie en bewoningsgeschiede-
nis van dit gebied. In opdracht van de land-
inrichtingsdienst is dit onderzoek verricht
en de hoop bestaat dat de resultaten van het
onderzoek ertoe zullen leiden, dat de ruil-
verkaveling zodanig van aard zal zijn dat
het karakter en de herkenbaarheid van het
gebied zoveel mogelijk behouden blijven.

Geschiedenis
Na afloop van de laatste ijstijd, zo'n

12000 jaar geleden, bestond het ruilverka-
velingsgebied uit een golvend dekzandland-
schap. De Boorne, die nu in de Zwette uit-
mondt, stroomde destijds door het gebied
en de sporen van de vroegere bedding van
deze rivier zijn bij Jorwerd in de ondergrond
aangetroffen (1). Door de af smelting van
het landijs en de bodemdaling van noord-
west Nederland kwam dit deel van Friesland
langzamerhand onder invloed van de zee.
Dit had twee gevolgen: ten eerste steeg de
grondwaterspiegel zodat er veenvorming
kon optreden; ten tweede drong de zee het
gebied binnen en ging zand en klei afzetten.

De veenvorming is ongeveer 7000 jaar
geleden begonnen, en bereikte zijn hoogte-
punt tussen 4000 en 3000 jaar geleden. Veel
van dit veen is door latere inbraken van de
zee weggeslagen, op enkele plaatsen in het
gebied kan men echter onder de knipklei
een laagje van hooguit 50 cm veen aantreffen.

Tussen 1600 en 1000 jaar v. Chr von-
den op grote schaal inbraken van de zee
plaats. Via de laagste delen drong de zee
diep het land in en schuurde daarbij brede,
diepe geulen uit. Een van deze geulen lag
tussen Jorwerd en Winsum. De zee was via

het Boornedal binnengedrongen en had een
getijdegeul met een breedte van 4-5 km en
een diepte van 20 m gevormd. Aan de ran-
den van de geul werd zavel afgezet: de
kwelderwallen. Verder .van de geul af kwam
klei tot bezinking.

Vanaf ongeveer 1000 jaar v. Chr nam
de agressiviteit van de zee af. De grote geul
begon dicht te slibben en het gebied werd
aantrekkelijk voor menselijke bewoning.
Omstreeks 700-600 v. Chr vestigden de eer-
ste bewoners zich op de kwelders, waarbij
bij voorkeur hooggelegen plaatsen bij een
geul of kreek werden gekozen voor bewoning.
De herkomst van deze immigranten is niet
geheel zeker; archeologische vondsten tonen
zowel een verwantschap met de toenmalige
bewoners van het Drents plateau als met de
mensen die destijds West-Friesland bevolkten.

Toen de zee tussen 400 en 200 jaar v.
Chr opnieuw een grote overstromingsaktivi-
teit vertoonde, bleek het noodzakelijk huis
en haard tegen de zee te beschermen en
werden terpen opgeworpen. Terwijl de mens
zich teruggeworpen had op deze hoogten
zette de zee, voor een deel via het nog be-
staande geulensysteem, een nieuwe laag klei
af. In de 2e eeuw v. Chr nam de aktiviteit
van de zee weer af. De bewoning was niet
meer gebonden aan terpen, op veel plaatsen
werden nieuwe nederzettingen gesticht. Een
periode van welvaart brak aan: een groot
aantal vindplaatsen van voorwerpen uit de
Romeinse tijd, waaronder tal van sieraden
wijst hierop. Tevens wijzen de vondsten er-
op, dat een levendige handel met de Romei-
nen plaatsvond. De handel moet zich voor-
namelijk over het water hebben afgespeeld,
en hoewel er weinig bekend is over de wa-
terwegen in dit deel van Friesland in de Ro-
meinse tijd, lijkt het waarschijnlijk dat de
terpen van Winsum, Hatsum, Dronrijp en



He/ weidse landschap bij Oosterwierum

Ritsumaburen in verbinding met de zee of
het Flevomeer hebben gestaan.

Door een tweetal faktoren begon de
welvaart in Westergo in de 3 e eeuw n. Chr
af te nemen. Ten eerste begon na 250 A.D.-
het gezag van de Romeinen te tanen. Dit
had tot gevolg dat de winstgevende handel
stagneerde. Een indikatie voor de toegenomen
onzekerheid zijn de vele, in de tweede helft
van de 3 e eeuw aan de bodem toevertrouw-
de schatten (2). In Winsum bijvoorbeeld
zijn 22 denariën gevonden die dateren van
253-268 A.D. Ten tweede begon de aggressi-
viteit van de zee na 250 A.D. weer toe te
nemen. Dit leidde ertoe dat tal van neder-
zettingen werd verlaten: in de buurt van
Bozum liggen verschillende overslibde neder-
zettingen, die na de Romeinse tijd zijn ver-
laten en ten prooi zijn gevallen aan de zee.
Alleen op de hoogstgelegen plaatsen kon de
mens zich handhaven: de kwelderwal van

Winsum-Dronrijp, de Kwelderwal van Mar-
sum-Weidum en enkele hoge terpen in het
gebied ertussen. In de periode van 400-700
A.D., waarin zich de grote volksverhuizing
in Europa voltrekt, is het Friese terpenge-
bied minder dicht bewoond dan in de Ro-
meinse tijd. In het ruilverkavelingsgebied
Baarderadeel zijn slechts 17 plaatsen bekend
waar oudheidkundige vondsten zijn gedaan
uit de volksverhuizingsperiode, tegenover
25 vindplaatsen met vondsten uit de Romein-
se tijd (3).

Tussen 600 en 700 A.D. nam de over-
stromingsaktiviteit weer af. Dit luidde een
nieuwe bloeiperiode in van het Friese klei-
gebied. Het aantal nederzettingen nam toe
en de vondsten van sieraden en geïmpor-
teerd aardewerk geven een beeld van de toe-
genomen welvaart en handel.

De geschiedenis herhaalt zich echter,
want in de 8e en de 9e eeuw werden de
overstromingen en stormvloeden weer tal-
rijker. Aanvankelijk ging de mens over tot

Bozum

een hernieuwde ophoging van de terpen,
enkele terpen werden verlaten. In de 10e,
wellicht al in de 9e eeuw, werd de dreiging
van de zee op een andere manier bestreden:
de eerste dijken werden aangelegd (4). Door
de bedijking, waarin vooral de kloosters
hebben bijgedragen, kwam er een einde aan
de aktieve ophoging van de terpen. Daar-
naast had de bedijking tot gevolg, dat de
Middelzee begon dicht te slibben. De Mid-
delzee, die waarschijnlijk in de Romeinse
tijd al in aanleg aanwezig was, was in de
8e en 9e eeuw belangrijk breder en dieper
geworden. De kwelderwal, van Marsum-
Weidum-Bozum, die gevormd was door de
getijdegeul die omstreeks 1000 v. Chr in
het gebied lag, werd door de erosieve wer-
king van de Middelzee aangetast en in de
buurt van Mantgüm zelfs doorbroken.
Door de bedijking nam de erosieve kracht
af; in de 13e en 14e eeuw werd de Middel-
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zee in etappes afgesloten en in kuituur ge-
bracht, voornamelijk door de kloosters. Dat
door de aanleg van de dijken de dreiging
van overstromingen niet geheel verdwenen
was blijkt uit de talrijke meldingen van
dijkdoorbraken en overstromingen, die be-
waard zijn gebleven (5). Dit is waarschijn-
lijk de reden, dat de bewoning zich voorna-
melijk heeft gekoncentreerd op de terpen.

Nu het zeewater zo goed en kwaad als
het ging buiten de dijken werd gehouden,
betekende dat niet dat het binnen de dijken
altijd en overal even droog was. De afwa-
tering was gebrekkig, en in de tijd voordat
de windwatermolen zijn intrede deed kon
er alleen geloosd worden bij laagwater. De
laagste delen van het gebied stonden dan
ook het grootste deel van het jaar onder
water. Op de kaart van Schotanus a Ster-
ringa (begin 18e eeuw) staan nog een groot
aantal meren aangegeven, die pas in de loop
van de vorige eeuw zijn drooggemalen. De
meertjes zijn in de loop van de tijd door
oeverafslag groter geworden. De vroegere
meerbodem wordt ook wel erosielaagte ge-
noemd. De oevers van de voormalige meer-
tjes zijn in verschillende plaatsen terug te
vinden in de vorm van steilranden.

Het huidige landschap
Het landschap van dit deel van Westergo

wordt gekenmerkt door de grote openheid.
Het is een weids, uitgestrekt graslandgebied
dat hier en daar onderbroken wordt door
bebouwing met de daarbij behorende opgaan-
de bomen. Deze bebouwing is voornamelijk
gekoncentreerd in die gebieden waar vanouds
de bewoning heeft plaatsgevonden, namelijk

op de kwelderwallen van Dronrijp-Winsum
en Marsum-Weidum en enkele hoge terpen

Jaagpad bij Hoptille

in het centrale gedeelte. In de rest van het
gebied, ook in het vroegere Middelzeegebied,
treft men vrijwel geen bebouwing aan.

De dorpen in het gebied zijn in twee
groepen te verdelen. De ene groep bestaat
uit levendige, flink uitgegroeide dorpen
waar de oorspronkelijke struktuur van terp-
dorp niet of nauwelijks terug te vinden is,
zoals Winsum en Dronrijp. De andere groep
bestaat uit dorpen, die de sfeer van voorbije
eeuwen oproepen en die in sommige gevallen
nog de struktuur van een terpnederzetting
vertonen, met de boerderijen aan de rand
van de terp, zoals in Tjeintgum het geval is.

Buiten de dorpen strekt het grasland
zich uit. De hogere delen zijn vanouds in
gebruik als weiland, de lagere delen konden
vroeger slechts dienst doen als hooiland.
Door de verbeterde ontwatering is vrijwel
het gehele gebied tegenwoordig in gebruik
als weiland. Het kavelpatroon is nogal gril-
lig; het is de typische onregelmatige blok-
verkaveling, ook wel mozaïekverkaveling
genoemd. Dit kavelpatroon kwam overal in
de oude kerngebieden van Friesland voor;
in veel van deze gebieden is of wordt in het
kader van ruilverkavelingswerkzaamheden
hiervoor in de plaats een rationeler kavel-
patroon aangebracht. De mozaïekverkaveling
is al erg oud, in sommige gebieden dateren
de sloten uit de Karolingische tijd. Opmer-
kelijk is, dat het kavelpatroon in de laagge-
legen gebieden onregelmatiger is dan in de
hogere delen. De oorzaak hiervan is, dat

Poptaslot te Marssum

Slachterdijk bij Bozum

Watermolen bij Winsum

Boxum



De Hegewier bij Jellum

men bij de slootaanleg in het lage gebied
meer rekening moest houden met de terrein-
gesteldheid. Tal van sloten lopen parallel
aan steilrandjes; op verschillende plaatsen
kan men in doorlopende kromme sloten
voormalige getijdekreken herkennen. Het
kavelpatroon in het vroegere Middelzeegebied
is veel regelmatiger, hetgeen het gevolg is
van de systematische ontginning door de
kloosters in de 13e en 14e eeuw.

Op het "oude land" kon men vroeger
vele drinkputten of dobben aantreffen.
Slechts enkele van deze putten, die vaak een
interessante planten- en dierenwereld herber-.
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gen, zijn nog niet door egalisatie verloren
gegaan.

In de eerste helft van de vorige eeuw
is men begonnen met het afgraven van terpen.
Een groot deel van de ruim honderd terpen
in het ruilverkavelingsgebied is geheel of ge-
deeltelijk vergraven. De sporen van deze
aktiviteit zijn nog in het landschap te zien,
niet alleen in de vorm van terprestanten,
maar ook aan de vele doodlopende vaarten,
die zijn gegraven om de terpaarde per schip
te kunnen afvoeren.

In het gebied hebben zich tal van stins-
wieren en states bevonden. Een stinswier is
een hoogte, waar vroeger een verdedigings-
toren op gestaan heeft. De kaart van Eekhoff

(± 1850) laat zien, dat er in de vorige eeu-
wen nog nog vele stinswieren voorkwamen,
waarvan alleen het hege wier van Jellumer
Noorderburen gespaard is gebleven. Een
herinnering aan de tijd waarin de rijke in-
gezetenen van de steden zich in fraaie sta-
tes op het platteland terugtrokken, vormen
het Popta-slot in Marsum en het terrein van
Unia-state in Beers, waarvan alleen het poort-
gebouw nog intakt is.

Biologische waarden
In botanisch en ornithologisch opzicht

vertegenwoordigt het ruilverkavelingsgebied
nog steeds belangrijke waarden (7), ondanks
het feit dat de biologische rijkdom door het
intensieve agrarische gebruik, zoals bemesting,
egalisatie, scheuren en inzaaien van perce-
len met kultuurgraszaadmengsels sterk is
achteruitgegaan.

Vegetatie
Het ovegrote deel van het ruilverkave-

lingsblok is in gebruik als grasland. Het in-
tensieve agrarische gebruik heeft tot gevolg
gehad, dat een aantal oorspronkelijke plan-
tesoorten zijn verdwenen of zijn uitgeweken
naar die gebieden waar het agrarisch gebruik
iets minder intensief is. Zo treft men op de
weidepercelen over het algemeen een vrij soor-
tenarme vegetatie aan met als belangrijkste
elementen Engels zaaigras, beemdgras en
witte klaver. De slootkanten en sloten daar-
entegen bevatten vaak interessante en soor-
tenrijke vegetaties, vooral op plaatsen waar
diversiteit in het milieu is ontstaan doordat
de slootkant nogal vertrapt is. Op deze
plaatsen kan men planten aantreffen als
penningkruid, watermunt, mannagras, zwa-
nebloem, pinksterbloem en kleine watereppe.
Op plaatsen waar zout kwelwater optreedt
komen planten als zilte schijnspurrie, melk-



kruid, spiesmelde, ruwe bies, zilte rus en
gewoon kweldergras voor, soorten die nor-
maal op de hogere kwelders aangetroffen
worden.

0e slootvegetaties kunnen onderschei-
den worden in sloten waarin soortenarme
gezelschappen uit het verbond van klein kroos
voorkomen, sloten met een rijke vegetatie
met soorten uit het verbond der kleine fon-
teinkruiden en het watervenkelverbond, en
sloten met halofiele vegetaties. De eerste
kategorie sloten bevat een vegetatie die be-
staat uit een dominatie van eendekroos en
veelwortelig kroos met daarnaast soorten
als gedoomd hoornblad, smalle waterpest
en drijvend fonteinkruid. Deze vegetatie is
kenmerkend voor een grote voedselrijkdom.
In minder voedselrijke milieus komen naast
smalle waterpest, gedoomd hoornblad en
•eendekroos soorten als puntkroos, aarve-
derkruid, tenger fonteinkruid, zwanebloem,
grote egelskop, waterbies en pijlkruid, en
hier en daar zouttolerante soorten schedefon-
teinkruid en Zannichellia voor. In de sloten
waar zoute kwel optreedt treft men behalve
de beide laatste soorten onder andere darm-
wier, zeebies en ruwe bies aan, terwijl soor-
ten als aarvederkruid en drijvend fontein-
kruid hier ontbreken. Deze zoute kwel doet
zich vooral voor in de laagste delen van het
gebied. Op sommige plaatsen kan men in
de sloten de in Friesland zeldzame soorten
haarfontemkruid en krabbescheer aantreffen.
De invloed van het zoute water beperkt zich
niet tot de sloten. Op enkele plaatsen komen
zilte vegetaties voor met planten, die door-
gaans alleen buitendijks worden aangetrof-
fen, zoals zeekraal, stomp kweldergras, ge-
woon kweldergras, zulte, strandkweek, strand-
zoutgras, zilteschijnspurrie, melkkruid, spies-
melde, zilte rus, schorrekruid en rood zwenk-
gras. Eén van deze terreinen is een afgegra-

ven terp bij Hatzum, waar naast de boven-
genoemde soorten ook nog zeeaster groeit.

De vele vaarten en tochten hebben vaak
een interessante oeverbegroeiing, waarin
planten als waterscheerling, oeverzegge, wa-
terbies, kalmoes, moerasandoorn, gele lis,
gele plomp en soms watergentiaan voorko-
men. Ook de begeleidende dijken kunnen,
vooral als de beweiding niet te intensief is,
botanisch waardevol zijn.

De wegbermen, dijken en spoordijken
herbergen gevarieerde, kruidenrijke planten-
gemeenschappen, die gerekend kunnen wor-
den tot het glanshaververbond. Hier komen
soorten voor als Frans raaigras, rode klaver,
duizendblad, smalle weegbree, pastinaak en
gele morgenster.

Vogels
De grote aaneengesloten oppervlakte

grasland, met de daarin voorkomende steil-
randen, oneffenheden en drassige terreinen,
die slechts onderbroken wordt door huis-
terpen, dorpjes, vaarten of landwegen, vormt
een zeer aantrekkelijk gebied voor vogels.
Vooral weidevogels als scholekster, kievit,
grutto en tureluur vinden in het ruilverka-
velingsgebied uitstekende broedmogelijkhe-
den. Met name geldt dit voor het laaggele-
gen, wat drassige en vaak minder intensief
beweide erosielaagten. Het aantal broedpa-
ren van tureluur doet bijvoorbeeld niet on-
der voor dat in Wymbritseradeel, dat een
vogelparadijs bij uitstek is. Naast de boven-
genoemde vrij algemene soorten komen in
veel mindere mate kemphaan en watersnip
als broedvogel voor, hetgeen waarschijnlijk
het gevolg is van de verbeterde afwatering
en de intensieve veeteelt. Het kwelderbekken,
maar ook een deel van de voormalige Mid-
delzee dat ten oosten van Mantgum ligt,
vormen aantrekkelijke broedgebieden voor
slobeend, wilde eend, zomertaling, winter-
taling, kuifeend, fuut, meerkoet, waterhoen
en knobbelzwaan. In de rietkragen langs
vaarten of aan de voet van de spoordijk
broeden onder andere rietzanger, rietgors,
waterral, bosrietzanger, kleine karekiet en
grote karekiet. Op de akkers in de buurt
van Dronrijp worden gele kwikstaart en pa-
trijs als broedvogel aangetroffen. Een bij-
zondere vermelding verdient de terp bij Hat-
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sum, waar al eerder de aandacht is geves-
tigd in verband met de zoutminnende vege-
tatie ter plaatse. Op dit 1,5 ha grote terrein
broeden jaarlijks 12 a 13 paar tureluurs en
10 a 15 paar visdiefjes.

Over de betekenis van het ruilverkave-
lingsgebied als rust- en pleisterplaats voor
doortrekkende en overwinterende vogels
zijn niet veel gegevens bekend. Vast staat,
dat enige duizenden goudplevieren pleisteren
op de kwelderwal van Winsum-Dronrijp,
terwijl het laaggelegen centrale deel, dat 's
winters vaak onder water staat, door hon-
deren kemphanen, watersnippen, smienten
en zwanen als pleisterplaats gebruikt wordt.

Konklusies
In het voorgaande is uiteengezet, dat

in het ruilverkavelingsgebied Baarderadeel
het fysisch milieu een grote samenhang ver-
toont met de inrichting van het gebied door
de mens en met botanische en ornithologische
waarden van het gebied. De grote invloed die
de mens in het terpengebied, het oudste Ne-
derlandse kultuurlandschap, op het landschap
heeft gehad, weerspiegelt de vaak verbitterde
strijd om het bestaan, die hier met de zee is
gevoerd. Kort nadat de mens zich hier in het
gebied had gevestigd, ongeveer 2700 jaar gele-
den, moest men zich al tegen het overstro-
mingsgevaar gaan beschermen door het op-
hogen van de woonplaatsen. In de loop van
de geschiedenis heeft zich dat nog drie keer
herhaald. Sommige terpen werden verlaten,
andere groeiden uit tot dorpterpen. Om-
streeks het jaar 1000 werden de eerste dij-
ken aangelegd. Absolute veiligheid verschaf-
ten deze nog niet gezien de vele overstro-
mingen als gevolg van dijkdoorbraken, die
zijn opgetekend.

De invloed van de zee op de wordings-
geschiedenis van het gebied komt nog dui-
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delijk in het landschap tot uiting. De gro-
te, hooggelegen kwelderwal van Dronrijp-
Winsum en de minder uitgesproken kwel-
derwal van Weidum onderscheiden zich dui-
delijk van het knipkleigebied, waar erosie-
laagten en restanten van voormalige getijde-
geulen nog getuigen van de aktiviteit van
de vroeger zo nabije zee.

De mens heeft zich aan de bodemge-
steldheid en waterhuishouding van het ge-
bied aangepast. De geringe hoogteverschillen
die in het gebied optreden zijn toch door-
slaggevend geweest bij het kiezen van plaat-
sen om te wonen, dijken aan te leggen of
vaarten te graven. Ook in het kavelpatroon
kan men de verschillen in de terreingesteld-
heid terugvinden: in de laagst gelegen delen
treft men een zeer grillig kavelpatroon aan,
waar tal van sloten restanten vormen van
vroegere getijdekreken; de grote kwelderwal-
len, vooral die van Dronrijp-Winsum, heb-
ben een veel regelmatiger percelering terwijl
het voormalige Middelzeegebied een regelma-
tig kavelpatroon bezitten dat kenmerkend
is voor de systematische ontginning.

De natuurlijke gesteldheid van het ge-
bied en de inrichting van het gebied door
de mens hebben tot gevolg gehad dat het
ruilverkavelingsgebied grote vegetatiekundige
en ornithologische waarden bezit. Ruilver^
kaveling, met de daarmee gepaard gaande
intensivering en rationalisatie van het agrarisch
gebruik betekent een sterke achteruitgang
van deze waarden.

De ruilverkaveling, die voor dit gebied
is aangevraagd, zal grote invloed op het land-
schap gaan uitoefenen. Op een aantal plaat-
sen is de oorspronkelijke struktuur van het
gebied al in sterke mate aangetast. Men
denke hierbij bijvoorbeeld aan de snelweg
Leeuwarden-Franeker, de omleidingen bij
Dronrijp en Winsum, de weg Leeuwarden-

Bolsward en de storende invloed van het
vliegveld Leeuwarden. De in het kader van
de ruilverkaveling te verrichten kultuurtech-
nische werkzaamheden moeten daarom van
een zodanige aard zijn, dat de samenhang,
die er bestaat tussen natuurlijke gesteldheid,
de biologische betekenis en de inrichting
van het gebied door de mens niet verder
verstoord worden. Slechts indien de struktuur,
het karakter en de herkenbaarheid van het
gebied, in geomorfologisch, historisch-land-
schappelijk en biologisch opzicht, behou-
den blijven kan men de ingreep van de ruil-
verkaveling verantwoorden in dit zo bijzon-
dere stukje Friesland.
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