DE BOORNE,VAN HOOGVEEN
NAAR ZEE
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euwen geleden ontsprongen Friesland's
grootste beken uit een groot aaneengesloten hoogveenlandschap. Een voorstelling van
het brongebied van de noordelijkste van de
drie, de Boome, in het Fries-Groningse grensgebied is welhaast onmogelijk te maken. Zou
het wat gelijkenis vertonen met het veel zuidelijker gelegen natuurreservaat Het Fochteloërveen? De enige zichtbare overblijfselen
van een voormalig hoogveenlandschap in het
Boorne-brongebied zijn de bekende wijken
en de rechthoekige kavelstruktuur. Een landschapsvorm die op veel plaatsen langs de
westrand van het Drentse plateau is te vinden.
Ontstaansgeschiedenis
Het Boornedal is altijd al zeer nadrukkelijk
in het landschap aanwezig geweest. In de bovenloop waar de beek door het zandgebied
stroomt, ontbreken Ieemlagen in de bodem
die elders in de hogere delen van het dal wel
voorkomen. Er zijn veel aanwijzingen dat het
smeltwater van de zich terugtrekkende ijsmassa's uit de laatste ijstijd daarvoor verantwoordelijk zijn. Het lijkt er bovendien op dat
ook daarvoor het dal reeds bestond. Dus mogelijk al dateert uit het Subglaciaal. Omdat
het keileem langs het dal overal hoog ligt,
wordt algemeen aangenomen dat de beek sinds
de laatste ijstijd zijn bedding niet meer heeft
verlaten. Men spreekt daarom van een holocene
Boome. Voor de laatste ijstijd stroomde de
dan pleistoceen genoemde Boome, net als de
Tjonger en de Linde naar het zuidwesten! De
huidige loop van de Boome is dus èn zeer
bijzonder èn zeer oud.
Veen groei en zeeinvloeden
Na de laatste ijstijd en vooral in de 2e helft
van het Subboreaal (2000 a 1500 jaar v Chr)
ontstonden onder gunstige klimatologische
omstandigheden enorme uitbreidingen van de

veengroei. Zelfs hooggelegen zandruggen werden met (hoog)veen bedekt. De Boome
stroomde in die tijd door het lage midden van
Friesland naar de Noordzee. De monding liep
door de toenmalige strandwal waarop tegenwoordig de Waddeneilanden liggen. Het huidige Bomdiep (Amelandergat) tussen Ameland
en Terschelling herinnert aan deze situatie. In
de perioden voor 500 jaar v Chr en in het
bijzonder daarna breidde de invloed van de
zee zich sterk uit. De Boornemonding speelde daarbij een hoogst belangrijke rol. Steeds
verder kon de stijgende zeespiegel Friesland
binnendringen. Grote delen werden vervolgens
met kleilagen overdekt. De Boornemonding
sleet steeds verder uit. Het ontstaan van de
Middelzee, die zich later tot voorbij de lijn
Bolsward-Sneek zou uitstrekken, vond tot ongeveer 800 jaar na Chr plaats. De klei is ook
ten oosten van Oldeboorn, in een smalle
strook langs de Boome die later ook wel
Borndena en Burdafloed wordt genoemd, afgezet. Veel veenlagen werden overigens in deze en latere trans- en regressieperioden door
het zeewater weggeslagen. Omstreeks 1000 na
Chr bereikte wederom de zeeinvloed een
hoogtepunt. Door afslag en inbraken ontstonden de voormalige Zuiderzee en de Lauwerszee. In dezelfde tijd slibde de Middelzee
dicht. Al aan het eind van de 13e eeuw was
dit proces reeds tot Leeuwarden gevorderd
en had de bevolking grote delen ingepolderd.
Aan de bovenloop oost van Terwispel
en Beesterzwaag deden zich andere problemen voor. Aan het einde van de laatste ijstijd en vóór de grote veenvormingen vonden
onder koudere klimatologische omstandigheden dekzandafzettingen plaats. Het waren in
die tijd de zandstormen die het beekdal op
meerdere plaatsen bijna verstopten. Deze
natuurlijke aanval op de waterafvoer moet

een zeer grillig en kronkelig beekverloop tot
gevolg gehad hebben. Bij de Poostbrug
tussen Beesterzwaag en Hemrik is daarvan
nu nog iets in het landschap te herkennen.
Deze zandstormen zijn er ook de oorzaak
van dat de beek ter hoogte van Terwispel
haar loop gedwongen in noordwestelijke
richting moest verleggen. De holocene Boorne met de monding in de dan nog aanwezige
strandwal langs de Noordzee ontstaat.
Landschap rond de jaartelling
De Boome stroomde eeuwen later tot de
tijd dat de eerste dijkenbouw plaatsvond
(1000-1500) bovenstrooms uit een uitgestrekt
hooggelegen hoogveen- en oerbossenlandschap door een laaggelegen laagveen- en oerbossenlandschap naar het kwelderlandschap
van de Middeitzee. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de beek en, naar de moding toe, de
rivier een woest karakter had. De veengroei
en met name het hoogveen aan de bron bezat een groot watervasthoudend vermogen.
Van smeltwaterbeek is het na duizend eeuwen
een veenwaterbeek geworden! In die tijd
bezat de Boome ook enige zij stromen waarvan water werd ontvangen. Het tegenwoordig nog herkenbare Moerdiep is daar een
voorbeeld van.
Bewoningsgeschiedenis
Na het jaar 1000 drukt de mens een steeds
groter wordende stempel op de ontwikkeling
van het dal en de Boome zelf. De oudste
bewoning uit de omgeving stamt uit de zogenaamde Hamburgkultuur (ca 11.000 jaar
v Chr). Resten van deze bewoning werden
aangetroffen nabij de heide van Duurswoude en Ureterp. Vaste bewoners waren dat
niet! Pas als de vaste bevolking in aantal
toeneemt, vinden in het dal en de omgeving
veranderingen plaats. De dijkenbouw ter
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bescherming tegen de vloeden veroorzaakt
soms verder landinwaarts wateroverlast
omdat de waterafvoer van de rivier stagneert.
Het dichtslibben van de Middelzee noodzaakte tot het graven van een "Nieuwe Wetering" (deel van het huidige Prinses Margrietkanaal) die het water leidde naar het
Sneekermeer. Stroomopwaarts bij de gehuchten Poppenhuizen, Warniahuizen en
het tegenwoordige Piershiem werd een bocht
geheel afgesneden. Men groef een verbindingskanaal dat thans het Ouddiep heet.
Deze werkzaamheden, waarachter wateroverlast en veenbelangen staken, veroorzaakte
volgens een stuk uit 1438 het vogelvrij verklaren van de opdrachtgevers. Die straf was
in het bijzonder een gevolg van het ontstaan
van zeer ernstige wateroverlast elders aan
de bovenloop. Het wijzigen van het stroomgebied van de Boorne blijft eneneens in de
Middeleeuwen doorgaan. Het is de breedte
van het overstromingsgebied in het laagveengebied tussen Oldeboorn en Terwispel die het
moet ontgelden. De aan- en afvoer van
brandstof (turf) en andere levensbehoeften
spelen op dit deel van de Boorne in die periode een grote rol. Namen uit die tijd, zoals de Schipsloot noord van Terwispel en het
oude haventje van Beetsterzwaag aan het einde
van de Beetster- of Lyklamavaart zijn daarvan de stille getuigen. Na 1600 vond op grote
schaal veenwinning plaats. In de eeuwen
daarna werd op zeer veel plaatsen langs de
gehele beek/rivier het veen gewonnen. De
bovenloop was evenwel voor de turfafvoer
vrijwel ongeschikt. Al spoedig werden daarom brede wij ken/vaarten voor de "droge"
hoogveenwinning gegraven.

Wielewaal

Feitelijk betekenden deze aktiviteiten de
start van het ontstaan van het huidige wijkenlandschap; eerst nog rijk aan bos, heide
en bouwlanden, later vooral grasland met
restanten aan heideterreintjes, bosjes en
singels. Nieuwe en onbekende namen voor
de te graven en reeds gegraven wijken en
vaarten worden bedacht. Ze zijn op de
topografische kaarten te vinden: in het brongebied zijn dat o.a. de Miumerswijk, de
Frieschepalenwijk, de Haspelwijk en de
Wilpster hoofdwij k. Aan de noord- en zuidzijde zijn het de Olterterpstervaart, de Heidhuisterwijk alsmede o.a. het Nieuwe diep
en de uitermate belangrijke Opsterlandse
Compagnons vaart. Het duurde natuurlijk
10-tallen jaren, zoniet langer, voordat een
netwerk van waterwegen was aangelegd.
Per slot van rekening werden deze wateren
met schep en kruiwagen gegraven. Vele
liepen naar de "Veenbaas"-centra's zoals
Heerenveen er één was. In 1852-1853 tenslotte
werd evenwijdig aan de Boorne (tussen
Gorredijk en de Uilesprong) als een verbinding tussen* de Compagnonsvaart en de
Heeresloot, de Nieuwe vaart aangelegd.
Deze vaart verbond het Nieuwe diep, dat
in elk geval in 1614 aanwezig was, met de
Boorne ter hoogte van Poppenhuizen. De
Boorne verwierf mede door de aanleg van
de nieuwe vaarwegen, volgens de Opsterlandse Proclamatieboeken reeds in 1633 de
volksnaam Ouddiep (Alddjip). Deze naam
wordt nog steeds veel gebruikt. De vervening
in het Lange Midden tussen Irnsum en Tijnje
veranderde eveneens het landschap in het
laagveengebied totaal. Hier zijn het o.a.
vaarten, weteringen en "sloten" en de opstrekkende smalle percelering, die op de
"natte verveningsaktiviteiten" (veelal baggeren) en wat daarmee samenhing, wijzen.
Uitgestrekte hooilanden konden daarna met

behulp van windmolens worden teruggewonnen. De Boorne heeft in het laagveengebied
zeer lang een belangrijke scheepvaartfunktie
behouden. De bewoners vestigden zich er
op diverse plaatsen langs. De dorpen Oldeboorn en Nes zijn daar voorbeelden van.
De turfwinning in dit gebied hield lang stand.
Kleine overblijfselen in de vorm van verlande petgaten prijken tot op de dag van vandaag nog in het landschap. De jongste verveningen vinden tegenwoordig, zij het met het
doel pootaarde te winnen plaats in het natuurreservaat De Deelen zuid van Oldeboom.
Deze veenarbeid loopt binnenkort ten einde.
In de monding ten tijde van de voormalige
Middelzee moet zich eeuwen een open kwelderlandschap gevormd hebben. Het dichtslibben van deze binnenzee en de aanleg van
dijken had voor dit landschap, waarin toen
al bewoonde terpen en terpdorpen lagen,
eveneens gevolgen. Visueel bleef het echter
tot op heden een open weidelandschap. Als
opvallende terpdorpen kunnen Friens en
Rauwerd en meer naar het noorden o.a.
Mantgum genoemd worden. Graslandexploitatie is in dit gebied derhalve zeer oud.
Huidige bovenloop

Wat voor landschap en bijzonderheden
worden anno 1980 langs de Boorne aangetroffen? Met opzet gebruiken wij de ook bekende naam "Het Koningsdiep" niet. Nergens
gebruikt de bevolking langs de beek deze
naam. Hij wordt alleen genoemd in juridische
stukken en op topografische kaarten! Voor
een lange tocht starten we in wat nu lijkt
het brongebied te zijn. De landschappelijkeen biologische kwaliteiten van de Boorne en
omgeving krijgen deze keer onze grootste
aandacht. Varen, zelfs met de kano, is in het
huidige "brongebied" welhaast onmogelijk.
Het lijkt erop dat de beek daar ontspringt

als een smal stroompje uit het Mieumeer,
even ten noorden van het kruispunt Miumers-,
Frieschepalen- en Bakkeveenster vaart. Deze plaats bestaat reeds lang uit een wilgenmoerasbos, plaatselijk afgewisseld met wat
drogere plaatsen waarop berken domineren.
De ruigtekruiden, met name uit het moerasspirea-verbond zijn opvallend veel aanwezig.
In dit terrein moet een wel aanwezig zijn.
Het water stroomt voordurend; ook in de
droogste zomers! Ten oosten van dit gebied
liggen de Bakkeveensterduinen. De Boorne
stroomt aan de overzijde van de vaart en weg
vrijwel overal dicht langs de prachtige en
soortrijke bossen tussen Bakkeveen en Duurswoude. Het zien van een buizerd, sperwer,
goudvink of goudhaantje is daar helemaal
niet bijzonder. Pingoruïnes (ijstijdrelicten)
en restanten van heideterreintjes worden aan
beide zijden van het dal en vooral aan de
noordzijde overal aangetroffen. Sommige
pingoruïnes hebben geen open water meer.
De verlanding is zover opgerukt dat veenmosbegroeiingen ontstonden. Deze onafhankelijke van het grondwater groeiende
vegetatie is op een aantal plaatsen zeer bijzonder. Het vleesetende plantje kleine zonnedauw groeit er alsmede o.a. veenbes en
witte snavelbies. Kleine restjes hoogveen zijn
of worden het.
Halverwege "Bakkeveen-Duurswoude"
ligt in de verte Frieslands grootste en mooiste
heideterrein: de Duurswoudse heide. Veel
van de oorspronkelijke beek is in het trajekt
tot aan de Poostbrug, ter hoogte van Heidehuizen/Olterterp, niet over. Het grillige
patroon van de beek, zoals dat te vinden
is op oude kaarten, werd met name in de
jaren '60 tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling tot het Koningsdiep vergraven.
Flauwe bochten bleven over alsmede een
groot aantal nieuwe stuwen. Kanovaren is
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Kaart 1. De voornaamste natuurlijke waterlopen (uit Cnossen en Zandstra 1965).

mogelijk, zij het met wat behelpen, vanaf
de Buitenweg ten zuiden van Siegerswoude.
Door de lage waterstand ten behoeve van
de landbouw ziet men echter niet veel van
het landschap. Dat komt pas weer na Beetsterzwaag. De telkens terugkerende stuwen
vormen bovendien een probleem. Tussen de
Buitenweg en de Molenlaan (de weg van
Ureterp naar Duurswoude) ligt aan de zuidzijde van de beek opnieuw een moerasgebiedje. Via een fietspad en een bruggetje
kan men van dit terrein en de Boorne ge144

nieten. Ook open water is aanwezig met altijd wel wintertalingen en in het voorjaar de
wielewaal en soms een boomvalk. Recent
werd in de broedtijd zelfs het klein waterhoen gehoord. Kleine stukjes schraalland
met o.a. breedbladige orchis worden in de
direkte omgeving in stand gehouden. Aan
de noordzijde van het dal, meer naar de
Molenlaan en deels op de oude stuwwal ligt
nog een vrij gaaf heidegebied met vennetjes
en opvallend veel kraaiheide. Eens moeten
rendierjagers in deze terreinen gezworven
hebben. Sporen daarvan zijn gevonden
evenals grafheuvels uit die tijd. Jammer
genoeg is alleen die bij Allardsoog in het
brongebied in takt gebleven; de andere werden afgegraven en vernield.
In het dal dat voorbij de Hogedam in de
Molenlaan steeds breder wordt, komen in'
het voorjaar de weidevogels kievit, grutto,
tureluur en watersnip voor. Hoge dichtheden
zijn het echter niet. Die worden verderop

aangetroffen. Wulpen, broedend op de in
de omgeving liggende heideterreinen, worden
tijdens het opgroeien van de jongen dikwijls
in de graslanden gesignaleerd. Een stroomdal zonder wulpen kan men zich in dit
deel van Friesland haast niet voorstellen.
Richting de Opper Haudmare, de volgende
wegdoorsnijding (Drachten-Wijnjeterp) liggen aan weerszijden van de beek diverse bospercelen. Aan de zuidzijde komen daar tevens
heideschrale hooilanden bij voor. Aan de
noordzijde ligt een bosje met de zeldzame
keverorchis. Het landschap is hier en daar
nog reliëfrijk. De weinig opvallende brug
in de Opper Haudmare geeft een mooi. uitzicht op de bossen van Beetsterzwaag en
Olterterp. In zuidwestelijke richting, nagenoeg grenzend aan de weg en de Boorne, ligt
het Wijnjeterper Schar. Het is voor een deel
een ongeschonden natuurgebied. Een tweetal voormalige zijbeken zijn in het landschap
terug te vinden. Het gebied is tevens rijk

aanstuifheuvels en pingoruïnes. Aan de
Ureterpster kant bevindt zich onzichtbaar
een oud kerkhofje, dat dateert uit ± 1200.
Een zeer oud kerkhofje ligt eveneens aan
de noordzijde van de Boorne bij het zogenaamde Marschhuisje. Het Schar is vanwege
de geomorfologische en bodemkundige geaardheid van uitzondelij ke betekenis voor
flora en fauna. .De vroeger in de bovenloop
overal voorkomende reeks: beek, dotterbloemrijke graslanden, blauwgraslanden,
heide (akkers) en bos is in dit terrein terug
te vinden. De orchideerijke blauwgraslanden zijn in dit natuurreservaat de mooiste
die er zijn in Friesland.
Middenloop
Het water begint vanaf Siberië steeds meer
de allure te krijgen van een riviertje. De
bedding wordt tevens breder. Lage kaden
langs de rivier wijzen op periodieke overstromingen. Aan de noordzijde bevindt
zich het natuurgebied Rome, aan de zuidzijde het Terwispeler Grootschar en verderop het huidige ganzenreservaat "van
Oordt's Mersken" dat zich uitstrekt tot aan
de Rolbrug bij Nijbeets. Het gaat in dit gebied
eigenlijk om één groot en zeer afwisselend
beekdallandschap op de plaats waar de zandgronden overgaan in de veengronden. Vooral tot aan de rijksweg Heereveen-Drachten
kenmerkt het gebied zich door openheid.
Aan de Terwispelerkant eindigt een zanden keileemopduiking in het natuurreservaat.
Voornamelijk loofhoutbossen, kleine stukjes heide en orchidee-arme, doch klokjesgentiaanrijke schraallanden hebben zich in
dit terrein kunnen ontwikkelen. Hier ergens
moet de pleistocene Boorne naar het zuidwesten gestroomd hebben. Het landschap is
nog reliefrijk, soms zelfs zeer in het oog
springend. Het dal zelf, voorzover laagge-

legen, is in het najaar en in de winter één
grote waterplas. Het is alsof de rivier buiten haar oevers treedt. De oeverlanden
worden echter vanwege het hoofddoel van
het reservaat, namelijk rust- en pleisterplaats
voor wilde ganzen tijdelijk onder water gezet. Reeds jaren bezit dit ganzenreservaat,
dat door 10.000-den kolganzen als slaapplaats wordt gebruikt, internationale bekendheid. Andere watervogels, dikwijls 10 tot
1000-den per soort, waaronder smienten,
pijlstaarten, wilde- en kleine zwanen, verblijven in die tijd in het gebied. In het voorjaar maken duizenden waadvogels zoals
grutto, watersnip en kemphaan gebruik van
het ondiepe water. In april, als het water is
afgestroomd, ontstaan ouderwetse hooilanden,
eerst geel gekleurd door de dotterbloemen
en later plaatselijk rood/geel door veldzuring
en ratelaar en geel/groen door o.a. diverse
soorten grote zeggen. De zeldzame noordse
zegge komt plaatselijk in grote aantallen voor!
Orchideeën zijn afwezig; er is slechts één
groeiplaats van de breedbladige orchis in
het natuurgebied Rome.
Jammer is het dat het tracé van een grote
gasbuis die dwars door het reservaat loopt,
na ca 15 jaar geleden aangelegd te zijn, nog
steeds door de afwijkende vegetatie herkenbaar is! De onbemeste hooilanden bieden
een broedplaats aan o.a. de zeldzaam geworden kwartelkoning. Op de bemeste hooien weilanden broeden de meest kultuurvolgende vogelsoorten zoals kievit en grutto.
Ten noorden van Terwispel kruisen de Beetstervaart en de Schipsloot, deels binnen de
huidige begrenzing van het reservaat, de
Boorne. Zilveren munten uit het jaar 700
werden in de buurt gevonden! Misschien
verstopte een schipper daar z'n geld? De
rivier werd op deze plaats afgedamd. Met
de even verderop liggende doorsnijding van

de rijksweg Heerenveen-Drachten ontstond,
net als aan de noordzijde van deze weg tot
aan de Rolbrug stilstaand water. In de loop
van de tijd heeft de verlanding de Boorne
verandert in een "moerasslinger". Deels is
de rivier recent weer open gemaakt. De
bruine kiekendief brengt hier al jaren jongen
groot. Even ten zuiden van de rijksweg bevindt zich een merkwaardige verbreding
van de Boorne die het Sibeswiid wordt genoemd. De mattenbies- en rietvegetaties
zijn vanaf de weg goed zichtbaar. Het wiid
verschaft bijna elk jaar broedgelegenheid
aan de zwarte stern. Op de oever heeft de
kemphaan een goedbezette baltsplaats. Ten
noorden van de rijksweg heet het gebied
langs de Boorne, Tingwouden. Over dit gebied is bekend dat het oerbos, dat hier eens
het landschap bepaalde, bijzonder gevaarlijk was vanwege o.a. de er voorkomende
wolven! Nu worden de oeverlanden veelal
gekenmerkt door hooilanden met o.a. veel
grutto's, reukgras, dotters, tweerijige zegge
en spaanse ruiter. Vlak voor de Rolbrug,
bij de Nieuwe Vaart, kwam vroeger het
Moerdiep in de Boorne. De oude loop is
hier en daar nog zichtbaar.
Zeldzame soorten als welriekende nachtorchis, tweehuizige-, vlo-, en knotszegge,
wolverlei, beenbreek, klokjesgentiaan, veenbes, spaanse ruiter en vleugeltjesbloem behoren o.a. tot de vegetaties die zich konden
ontwikkelen. Even voorbij het Marschhuisje
en vlak voor Heidehuizen wijkt de Boorne
uit in noordelijke richting. Op deze plaats
is de beek door middel van het Verbindingskanaal in kontakt gebracht met de oude
beek De Drait die tussen Beetsterzwaag en
Olterterp zijn brongebied had. Deze verbinding werd in de ruilverkaveling van het Koningsdiep aangelegd omdat na de verveningen
de wateroverlast in regenrijke perioden langs
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zijn nog in het terrein aanwezig evenals een
oud kerkhofje. Misschien lag hier de voormalige nederzetting Kobunderhüzen; zeker
is het niet?! De volgende brug ligt in de
weg Beesterzwaag-Lippenhuizen. Op deze
plaats wringt de Boorne zich door een smalle
bosgordel. Siberië noemt men het, vanwege
de ter plaatse passerende koude noordwestenen zuidoostenwinden.

Zonnedauw
de beek te groot wordt geacht. De stuw die
daar in de Boorne is aangelegd, bezit doorstroommogelijkheid. Het meeste water gaat
tegenwoordig via het kanaal en de Drait
naar de Smalle Ee, west van Drachten. De
Poostweg met de Poostbrug, waarschijnlijk
een zeer oude doorwaadbare plaats, loopt
door een erg mooi deel van het Boornedal.
Het is thans, van Beetsterzwaag naar Hamrik, onderdeel van de Friese Woudenroute.
De bossen van Beesterzwaag, van Hemrik
samen met de prachtige Lippenhuisterheide
en vochtige, lage graslanden omzomen de
grillig lopende beek. Het dal, de beek en de
omgeving vormen een weinig aangetast land146

schap. De oude strijd van de waterstroom
met de eerder genoemde zandstormen moeten
debet zijn aan dit karakteristieke stuk Friesland. In het kader van de toekomstige ruilverkaveling Midden Opsterland zal dit gebied met de westelijke uitloper in het tegenwoordige natuurreservaart "van Oordt's
Mersken" en omgeving gevrijwaard worden
van kultuurtechnische werken. Toepassing van
de Relatienota Landbouw-Natuur met beheersovereenkomsten en reservaatvorming ligt
in het verschiet. Na de Poostbrug volgt bij
het aan de noordzijde gelegen Alpherveld,
de Reinsbrug en tussen het Wallebos en de
Lippenhuisterheide, de Lippenhuisterbrug.
De heide was vroeger als gemeenschar in
gebruik. Resten van oude boekweitkulturen

Benedenloop
Op naar Tijnje heeft deze zijarm van de
rivier tegenwoordig een funktie in de waterhuishouding van de polder aldaar. Op de
Zwijnsweg, de verbinding over de Rolbrug
tussen Tijnje en Nijbeets, is te zien dat bedding en stroom zich in noordwestelijke
richting hebben voortgezet. Aan de noordoostzijde loopt de Krümme Swijnswei door
het dorpsgebied van Nijbeets. Eens was dit
een oude hooiweg en rivierdijk die de hele
Boorne tot aan Oldeboorn volgde. Het waterpeil van de oude rivier is tot aan het aansluitingspunt van het Nieuwe diep ten zuiden van Poppenhuizen afgestemd op de
landbouwkundige eisen van de omliggende
polders. Tot aan de oude rustplaats en herberg Piershiem, het punt waar de gewraakte
bochtafwijking — het Ouddiep — in de 15-de
eeuw plaats vond, is daarom weinig over
van de oude glorie. Van Piershiem naar
Warniahuizen zelfs nog minder; slechts wat
slingerende landbouwsloten met kleine
stukjes kade. Tussen Warniahuizen en zuid
van Poppenhuizen heet het geschonden overblijfsel tegenwoordig Poppenhuizersloot.
Pas op de plaats waar de Boorne (of liever
Burdafloed), het Ouddiep en het Nieuwe
diep samen komen, treffen we de oude rivier
weer aan. Hier is de stroom ook bevaarbaar:
in oostelijke richting via het Nieuwe diep
naar Terwispel en verder (de Turfroute) en

men nu in de Lauwersmeerpolder komen en
vervolgens op de Waddenzee. De oude loop
van de Boorne heeft westelijk hiervan gelegen.
De uitgeschuurde en later verzande en dichtgeslibde bedding moet het veel besproken
Noord Friesland-buitendijks eens doorsneden hebben!
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in westelijke richting naar het Sneekermeer
en de oude Venen bij Eernewoude. De waterrekreatie maakt daar gretig gebruik van.
Oldeboorn, Nes, Akkrum en Irnsum, alle
zijn het kleine watersporteentra geworden.
Tussen deze dorpen gaat het open veenweidelandschap langzaam over in het kleiweidelandschap. Opmerkelijk zijn de oude waterkeringen langs de Boorne. De bekende
Zeppedijk is vanaf Oldeboorn tot aan het
Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw
nog vrijwel geheel in takt aanwezig. Karakteristiek voor dit landschap zijn in het voorjaar de weidevogels en in de winter de ganzen. Veel van de oorspronkelijke vegetatie,
na de dichtslibbing in de Middelzee, is door
het graslandgebruik verdwenen. Kleine,
weinig besmeste boezemlandjes bezitten nog

wat kenmerkende soorten zoals waterkruiskruid en gewone zegge. Bij Irnsum is de
Boorne opnieuw afgedamd. De moezel, opnieuw op polderpeil, begint bij dit punt. Het
is trouwens een mooi stuk "Boorne" dat
alleen doorsneden wordt door de met fraaie,
oude iepen beplante, voormalige hoofdverbinding tussen Leeuwarden en Heerenveen.
Bij Rauwerd eindigt de benedenloop aan de
oostzijde van Jongemastaté. In oude tijden
was dit een zeer mooi buiten; nu is het bekend om de stinzenflora en roekenkolonie.
De rivier moet ten noorden van deze State
haar loop vervolgd hebben. Tegenwoordig
ligt daar op het laagste deel van de voormalige Middelzee, de Zwette. Deze zet zich
voort tot aan Leeuwarden en via de Dokkumer Ee en het Dokkumer-Grootdiep kan

Slot
Van de Boorne, ontstaan als gletsjerstroom,
bleef in de loop der tijden toch veel moois
over. Dat geldt ook voor het dal, met name
halverwege de midden- en bovenloop.Ondanks de verveningen in de omgeving, die
de waterafvoer ontregelden en afdammingen
en omleidingen tot gevolg hadden, is
de Boorne nog altijd een beek en rivier
waarvan het behoud en de bescherming .
noodzakelijk is. In het gebied van de toekomstige ruilverkaveling Midden Opsterland
- deels de beneden- en bovenloop en de gehele
middenïoop - moet ons inziens niet alleen
aan bescherming maar ook aan restauratie
gedacht èn gewerkt worden. Gelukkig zijn
al veel belangrijke delen van het dal in handen van partikulieren die het belang van het
gebied onderkennen, van It Fryske Gea en
van het Staatsbosbeheer. Een bezoek aan
deze terreinen is vrijwel altijd, met begeleiding van de beheerder, buiten de wegen en
paden mogelijk.
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