
te windmotoren zijn teruggedrongen tot de 'laagveenreservaten' zoals deze die een petgat bemaalt langs de Scheene in de Rottige Meenthe

De hand aan de ploeg

Een visie op het Friese landschap

Onlangs werd ik al fietsend ten zuiden van de Groene Ster, ter hoogte van de golflinks opgeschrikt door een vreemd geluid
dat nog het meeste leek op een valse doedelzak of een wrakke trapas van een fiets. Een geluld dat zowel iets wereld-
vreemds als iets antieks had, maar dat ik niettemin herkende als een kreunende aftandse windmotor, zo'n 400 meter zuid-
waarts aan gene zijde van golfbaan, spoordijk en Tytsjerksterfeart. De windmotor, of Amerikaanse windmolen, staat trou-
wens aan de rand van een ander relict, een perceel verlande petgaten, waar nog tot vlak na de oorlog turf werd gestoken.
Op de meest recente topografische kaart suggereren enige blauwe streepjes in de 'groene zee' oude verveningsactiviteiten.
Het windmotortje zult u op de kaart, in weerwil van hetgeen de legenda belooft, tevergeefs zoeken. Met lijkt door 's Rijks
cartografen al te zijn afgeschreven, of niet te zijn opgemerkt.

Meindert Schroor
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Op deze plek tussen Wleru

Een ander voorbeeld, maar eenzelfde type
object, is het zogeheten wandelbos Wilhel-
minaoord in de Scharleijen ten oosten van
Sint Nicolaasga. Staande aan de oostelijke
zoom van dit bos worden oog en oor voorna-
melijk bezig gehouden door de vierbaans-
weg A50. Niettemin ook hier - pal langs de
weg - twee aftandse windmotortjes van het
type dat jarenlang door de firma Bakker te
Ijlst werd geleverd en waarvan er in ons land
ooit (jaren vijftig) enige duizenden hebben
gestaan. Op het oog weinig spectaculair,
maar ze staan wel op de kaart. De oppervlak-
kige waarnemer zal - als ze hem al opvallen -
niet zien dat ze in één lijn staan. Hij of zij
staat aan de rand van het bos ook bijna
haaks op die lijn die wordt gevormd door
een smalle sloot, waar ze het water op uit-
slaan dat vervolgens zijn weg zoekt naar het
circa een kilometer zuidwaarts gelegen Tjeu-
kemeer. De smalle sloot begint overigens al
bij de Atzebuorstertille ten noorden van Ijlst
en staat bekend als Ooster Wijmerts. Hij
heeft een lengte van zestien kilometer, nu
eens als weg, dan weer als meer (Oudhof),
vervolgens als sloot of dijk (Brédyk), maar is
met straatlengten de langste grens tussen

r kapitale vakantiewoningen op huisterpjes plaatsen. Een absurd pl

twee verkavelingsrichtingen of-blokken in
Nederland.
Deze en talloze andere landschapselemen-
ten zijn kennelijk zo onopvallend dat ze de
laatste decennia ongemerkt en in een enorm
tempo aan het verdwijnen zijn, zelfs in het
ogenschijnlijk idyllische, want dunbevolkte
Friesland. De zoeven genoemde ellenlange
verkavelingsgrens is uiteraard van veel
hogere ouderdom (1 Ie eeuw) dan de molen-
tjes (circa 1930), de wijze waarop (geruis-
loos) en de reden waarom (rationalisatie) dit
soort zaken verdwijnen is in beide gevallen
eender. De windmotoren hebben trouwens
als staande artefacten nog de meeste over-
levingskansen. Ze zijn immers net als een
gebouw of een terp nog direct herkenbaar.
Langs een sloot moet je staan om de sloot te
zien en wil je hem in verband zien dan is
vliegen dikwijls de aangewezen methode.
Een aantal van de grootste windmotoren,
bijvoorbeeld langs de Weidumervaart, is
inmiddels opgeknapt.

Belevingswaarde

Het landschap heeft een duidelijke bele-
vingswaarde, zowel in positieve als in nega-

tieve zin. Het is een begrip dat veel wordt
gebruikt, maar vrijwel nooit wordt gedefi-
nieerd. Ik zal een poging wagen. De bele-
vingswaarde wordt door de meeste mensen
gemeten aan de hand van de stoffering van
de horizon. Dat geldt zeker in een vlak land
als het onze. Zaken die daar in korte tijd zijn
geplaatst en zich weinig aan het landschap
lijken te storen, anders gezegd de grond lou-
ter nodig hebben om op te staan omdat alles
nu een keer een plek moet hebben, dergelij-
ke objecten dus, horen er naar de mening
van velen niet thuis. Anders gezegd, het zijn
horizonvervuilers. Ze worden vanwege hun
disharmoniërende werking in een landschap
waarin gedurende een eeuwenlang proces
alle dingen hun plaats hebben gekregen, ook
wel veelzeggend 'ontkenners' genoemd.
Kop-hals-romp of stjelpboerderijen, hout-
singels, terpen, kronkelende sloten, water-
of korenmolens, dijken en kerktorens horen
bij het Friese cultuurlandschap zoals het
geleidelijk aan vorm kreeg. Houten hekken
en telefoonpalen en schoorstenen van zui-
velfabrieken (natuurlijk materiaal, vandaar)
eigenlijk ook nog. Maar hoogspanningsmas-
ten, nieuwe windmolens, torenflats, voeder-
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silo's en ligboxenstallen zeer beslist niet. De
criteria zijn-, schaal, ouderdom, materiaalge-
bruik, detaillering, functie èn geleidelijk-
heid. Met andere woorden, een kleine
schaal, een hoge ouderdom, natuurlijk mate-
riaalgebruik (bak- en natuursteen, i.p.v.
beton of kunststofl en een agrarische functie
beantwoorden aan het ideaalbeeld van een
landschap.

Geen windmolens
Wil een landschap echt waardevol zijn dan
moet er bovendien een ruimtelijke samen-
hang tussen zijn onderdelen bestaan. Neem
als voorbeeld één van de meest unieke cul-
tuurlandschappen van Friesland en van
Nederland: Noordelijk Westergo, ten noor-
den van de spoorlijn Hariingen-Leeuwarden.
Het landschap wordt hier gekenmerkt door
minstens vijf min of meer parallelle kwelder-
en oeverwallen. Geomorfologisch gezien
kent dit landschap in Noordwest-Europa zijn
weerga niet. De wallen worden bovendien
bekroond door snoeren van terpen, die
deels tot dorpen zijn uitgegroeid. Het dui-
delijkst is dit zichtbaar in de Bjirmen (Sex-
bierum-Minnertsga) en langs de lijnen Wij-
naldum-Dongjum-Berlikum, respectievelijk
Schaisum-Menaldurn. Natuurlijk reliëf en

kunstmatig reliëf vullen elkander aan. Vanuit
de terpen en de dorpen zijn de laaggelegen
mieden of hooilanden in cultuur gebracht.
Op die kwelderwallen vanouds akkerbouw
en in de drassiger mieden, waar onder ande-
re de Ried en de Oude Meer stromen, vee-
teelt. Vanouds was dit laatste gebied matig
tot slecht ontwaterd, maar vanaf 1800 kwa-
men de eerste inpolderingen tot stand. In de
buurt van Dongjum en Ried lag een aantaJ
meertjes of rietmeertjes. Het visuele en
functionele (grondgebruik) contrast tussen
de vrijwel boomloze mieden en de dorpen
op de kwelderwallen met hun door iepen
omzoomde wegen is ook nu nog markant. De
samenhang tussen beide landschapstypen is
nog zonder meer aanwezig en de visuele ver-
storing dusdanig gering dat de kolossale
loods van Frisian Shipyard te Harlingen bij
helder weer al aan de rand van Berlikum
zichtbaar is: een afstand van 17 kilometer!
Het plaatsen van reeksen windmolens in
zo'n zichtlijn, zoals bij Oosterbierum is
gebeurd, doet grote afbreuk aan een derge-
lijk panorama. Die dingen horen op daartoe
aangewezen industrieparken thuis, althans
in dergelijke concentraties. Friesland is van-
wege de openheid van zijn landschap zeer
kwetsbaar voor dit soort verstoringen. Een

plaatsing van enkele honderden windmolens
langs de Waddenzeedijk is daarom volstrekt
uit den boze.

Permanente bewoning

Het Friese landschap is zoals de meeste
West-Europese landschappen hoofdzakelijk
een cultuurlandschap. Zelfs de natuur is
door de mens - met uitzondering van het
waddengebied en enkele schamele restan-
ten hoogveen - gecreëerd. Uniek is dat een
belangrijk gedeelte van het Friese land-
schap, te weten het grootste deel van de
kleistreken, plaatselijk 2,5 millenium conti-
nue bewoning kent. Een tweede nogal in het
oog springend gegeven is dat de grond in de
Friese samenleving steeds een zeer voor-
aanstaande plaats heeft ingenomen. Tot aan
de Napoleontische tijd was het stemrecht
eraan verbonden, zodat het bezit ervan niet
alleen economische, maar ook politieke
macht gaf.

Mythevorming

Het agrarische gebruik van de grond trad -
op het moment dat de politieke rechten
ervan werden losgekoppeld - steeds meer
op de voorgrond. In de twee eeuwen vanaf
1760 verdween veel plattelandsnijverheid
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Perceelsrandbegroeüng zoals bij de terp vaan Teerd onder Anjum heeft zowel een markerend als maske-
rend effect, foto Klazien Schroor,
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Swing mastate tussen Hariïngen en Wijnaldum. Het ef
geplaatste, windmolen, foto Klazlen Schroor.
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Rampzalige plannen
Waar ik mij veel meer zorgen om maak is de
lukrake aanleg van nieuwe wegen en het lan-
ceren van gewaagde plannen buiten deze
zone. Bijvoorbeeld de weg Marssum-Berli-
kum, die dwars door de terp van Besseburen
en rakelings langs het stinsterrein van Hem-
mema voert. De voorgestelde weg Aldtsjerk-
Leeuwarden vormt een zo mogelijk nog gro-
vere aantasting van rust, ruimte en land-
schappelijke structuur. En dat allemaal ten
behoeve van een tijdsbesparing van maxi-
maal vijf minuten. Het betreffende mieden-
gebied zal er onherstelbaar door worden
aangetast. Het laatste stiltegebied in de
onmiddellijke omgeving van Leeuwarden is
daarmee tevens geschiedenis. Een onlangs
gepresenteerd idee om vele honderden
woningen te bouwen tussen Beetgum, Beet-
gumermolen en Menaldum is een ander
voorbeeld van een voor het betreffende
landschap (kwelderwallen met een tweetal
stinsterreinen) rampzalig plan, dat boven-
dien van de verkeerde aannamen uitgaat.
Het gaat hier om een gebied dat zowel qua
werkgelegenheid als qua winkelvoorzienin-
gen - die zich ook tot de dagelijkse behoef-
ten uitstrekken - is aangewezen op Leeuwar-
den. Enkele inwoners vleien zich met de
gedachte dat de kruidenier zal terugkeren,
maar de meeste nieuwe bewoners zullen
mensen zijn met een baan (in de stad),
afkomstig uit een stedelijk milieu, die ver-
moedelijk louter gekozen hebben voor rust
en ruimte; hun boodschappen zullen zij in de
stad blijven doen.

Plaats voor verval
Voor Friesland is suburbanisatie een luxe-
verschijnsel (goedkope grond, goedkope
woningen) dat slecht is voor de stad (Leeuw-
arden ligt al perifeer en moet alle zeilen bij-
zetten om het bestaande voorzieningenni-
veau te handhaven) en slecht is voor het
platteland, waarvan de mooiste plekken
vaak vol worden gebouwd. Wist u dat tussen
het 'smuk skaadzjend beamtegrien', tussen
Tytsjerk, Hurdegaryp en Aldtsjerk, inmid-
dels meer mensen wonen dan in steden als
Dokkum of Franeker? Het coulissenland-

schap wekt in weerwil van deze verstening
nog steeds de illusie van landelijkheid, mits
uiteraard de coulissen (houtwalien, houtsin-
gels en sloten) blijven bestaan.
De lezer zal wellicht de indruk hebben dat
de auteur de laatste economische perspec-
tieven van Friesland buiten de zoeven
genoemde zones de nek heeft omgedraaid.
Dit is niet het geval, omdat een ieder vrij is
te gaan wonen waar hij of zij wil. Het is echter
zinloos en ondoenlijk om de schaarse mid-
delen over elk van de bijna vierhonderd
Friese dorpen te verdelen. Er moet ook
plaats zijn voor geleidelijk verval, dat - zoals
in Frankrijk - weer geheel nieuwe perspectie-
ven zal openen, in een groot aantal gevallen
zullen dorpen economisch gezien aan hun lot
moeten worden overgelaten; met name in
die gebieden die cultuurhistorisch eigenlijk
het interessantst zijn: de kleistreken van de
Greidhoek en de Bouwhoek. Gebieden waar
de meeste terpen liggen, de oudste dijken,
de oudste verkavelingsstructuren, de meeste
stinsterreinen en restanten van landgoede-
ren. Het zijn gebieden die vanwege hun
vroegere relatieve rijkdom te lang verwaar-
loosd zijn. Het zijn ook de streken waar het
cultuurtoerisme de meeste perspectieven
biedt, vanwege een flink aantal kleine ver-
zorgingscentra (stadjes) in de nabijheid.

Hier kan Friesland het best ontsloten wor-
den: wandelpaden, rijwielpaden, herstel of
bescherming van oud reliëf (natuurlijk en
kunstmatig), stiltegebieden, droogmakerij-
tjes, vaarrecreatie (routes); en vooral geen
moderne windmolens (zwaaipalen) op de dij-
ken. Maar het is tevens het gebied waar
grootschalige landbouwkundige ontwikkelin-
gen dreigen, want hier liggen de beste gron-
den en waait de wind het hardst en het
meest frequent. Fysiek verval moet plaatse-
lijk worden toegestaan, maar het reliëf moet
ook een nieuwe kans krijgen. Een landschap
dat de afgelopen dertig jaar voortdurend op
de schop is geweest moet de kans krijgen tot
rust te komen.

Twee snelheden
Het zoneren, lees concentreren, van

bedrijfsterreinen, werkgelegenheid en
wonen is een goede ontwikkeling die
onontkoombaar is om een groot deel van
het Friese cultuurlandschap van de onder-
gang te redden. Dat zal in het ene deel van
de provincie offers vergen in de zin van
meer verstening en drukte, terwijl het in
het andere deel wellicht rustiger wordt.
Daarmee houden we in stand èn creëren we
iets dat volgens goed kapitalistisch princi-
pe schaars en dus waardevol is. Zowel
planologisch als sociaal-economisch schept
een dergelijke aanpak duidelijkheid voor
investeerders van velerlei aard en intentie.
We krijgen als het ware een Friesland van
twee snelheden, dynamisch in beide geval-
len, want contrastrijk en boeiend.

Rust, ruimte en een respectvol omgaan met
onze geografische erfenis zal bovendien
een bepaald type toerist aantrekken die
meestal ook geld te besteden heeft. Het
herstel van sommige landschappelijke
waarden, zoals bepaalde landgoederen, zal
daar ook toe behoren en er zal geld op tafel
moeten komen. De ontsluiting van het
gebied doormiddel van openbaar vervoer,
fiets- en wandelpaden moet worden verbe-
terd en creatieve ideeën zijn in dit verband
welkom. Waarom bijvoorbeeld de Noord-
Friesche Locaalspoorweg niet in ere her-
steld? Regelmatige aandacht voor het land-
schap en een wettelijke bescherming gaan
vooraf aan een dergelijke aanpak. Het op
korte termijn verrichten van een studie naar
de bestaande en toekomstige kwaliteiten
van het Friese cultuurlandschap, compleet
met praktische aanbevelingen, is een nood-
zakelijke voorwaarde vooraf. Daarmee kun-
nen we voorkomen dat beschermde archeo-
logische en cultuurhistorische monumenten
als verloren en zinledige artefacten in het
landschap staan en daardoor op den duur
weer vogelvrij worden.

Dit artikel is een verkorte versie van een
voordracht voor de Bond Heemschut, afde-
ling Friesland.
Nb
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