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In opdracht van de gemeente Smallingerland



CONTEXT



SAMENWERKING

•	 Uitvoering  Kenniscentrum Landschap (RUG), 
Landschapsbeheer Friesland

•	 Projectgroep	 Gemeente Smallingerland, 
Noardlike Fryske Wâlden, Provincie Fryslân

•	 Klankbordgroep  oa. erfgoedvereniging 
Smelne’s Erfskip, (lokale) architectuur-, cultuur- 
en landschapshistorici, archeologen, Wetterskip 
Fryslân.



PRODUCTEN

•	 Landschapskaart Smallinger-
land

•	 Digitale landschapsatlas (GIS)

•	 Cultuurhistorische- en land-
schappelijke kernkwaliteiten

•	 Het Verhaal van Smallingerland

•	 Cultuurhistorische onderzoeks-
agenda
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In opdracht van de gemeente Smallingerland

Ruimtelijke en  
cultuurhistorische 
karakteristieken van 
het huidige  
landschap
De in dit verhaal beschreven ontwikkelingen 
hebben geresulteerd in een breed palet aan 
landschapstypen, elk met eigen kernkwaliteiten. 
Sommige kernkwaliteiten delen ze met andere 
landschapstypen, andere zijn uniek voor dat 
landschap. In dit laatste hoofdstuk worden al 
die kernkwaliteiten nog eens kort samengevat, 
waarbij we beginnen bij de oudste landschaps-
typen en eindigen bij de jongste.

Veenweidelandschap Mate van openheid

(vanaf ca. 1050 n. Chr.) Open landschap, uitsluitend beplanting 
op de erven.

Kernkwaliteiten afkomstig uit het
Pleistocene keileem- en dekzandlandschap
• Het microreliëf van laaggelegen dekzandvlaktes en smeltwaterdalen naast 

dekzandruggen en –welvingen;
• Dobben en pingoruïnes;
• Vuursteenvindplaatsen.
Natuurlijke veenlandschap
• Veenrivieren.
Middeleeuwse agrarische veenontginningslandschap
• Opstrekkende, middeleeuwse agrarische veenontginningstructuur met sloten 

en greppels, haaks op de veenrivieren;
• Verdwenen kerkhoven en archeologische vindplaatsen van rivieroeverneder-

zettingen.
Veenweidelandschap
• Hooilanden, hooiwegen en -sloten;
• Wateroverlast en waterbeheersing: oevererosie veenrivieren; dijken/waterke-

ringen;

Ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken van het huidige landschap76

Landschapstypenkaart Smallingerland

In de landschapstypenkaart is af te le-
zen waar de verschillende landschap-
pen die beschreven zijn in het ‘verhaal 
van Smallingerland’ liggen. De aange-
geven begrenzingen zijn bij benade-
ring. In veel gevallen is niet exact aan 
te geven waar het ene landschap op-
houdt en het andere begint. 



DOEL

•	 Landschapshistorische onderlegger/
bouwsteen tbv. omgevingsvisie  
gemeente Smallingerland

•	 In kaart brengen kernkwaliteiten  
landschap

•	 Cultuurhistorische gelaagdheid en 
ruimtelijke diversiteit en samenhang 
ontsluiten voor een brede gebruikers-
groep, oa.: 

•	 bewoners
•	 maatschappelijke organisaties
•	 beleidsmakers 
•	 ontwerpers



LANDSCHAPSHISTORIE	VOOR	BEWONERS	EN	
MAATSCHAPPELIJKE	ORGANISATIES

Teksten kort, bondig, leesbaar | Herkenbaar | Goede verhouding beeld/tekst (minimaal 50/50) | 
Matig met kaarten

Links, afbeelding 44 
Het klei-op-veengebied 
kenmerkt zich door een 
open landschap met 
schaarse bebouwing 
dicht langs de oevers, 
kreken en een onregel-
matige blokverkaveling. 
Foto: Fred Kok.

Afbeelding 43 Dichtgeslibde kreekbeddingen zijn door 
reliëfinversie tegenwoordig zichtbaar als kreekruggen die 
net iets hoger liggen dan hun omgeving. Dit is bijvoorbeeld 
goed te zien op de AHN (Algemeen Hoogtebestand Neder-
land) bij dit perceel op het Eiland.

Afbeelding 42 In de verkavelingspa-
tronen van het klei-op-veen-landschap 
zijn zowel relicten van de voormalige 
opstrekkende veenontginningsstruc-
tuur uit de Volle Middeleeuwen te zien 
(stippellijnen) als de  onregelmatige 
blokverkavelingen die karakteristiek 
zijn voor de kleigebieden en die date-
ren van na de middeleeuwse overstro-
mingen en daaropvolgende herontgin-
ning (doorgetrokken lijnen).

Rechts, afbeelding 45
Fragment uit de kaart 
van Boelens uit de 
Schotanusatlas uit 
1668, waarop enkele 
bewoningsplaatsen zijn 
afgebeeld in het klei-
op-veen-landschap aan 
de westzijde van Smal-
lingerland.

Fase 4 | Het klei-op-veenlandschap38 Fase 4 | Het klei-op-veenlandschap

Fase 4

Het klei-op-veen-
landschap
(vanaf ca 1050 n. Chr.)

Het meest westelijke deel van Smallingerland, 
dat wil zeggen in De Wyldlannen, De Hege War-
ren en de omgeving van Goëngahuizen, was als 
eerste ontgonnen en bewoond, maar werd door 
maaivelddaling zo gevoelig voor overstromingen 
dat het op den duur – waarschijnlijk met uit-
zondering van enkele zomermaanden – vrijwel 
permanent onder water stond. Bewoning was 
er niet meer mogelijk en het is niet ondenkbaar 
dat deze landerijen enige tijd geheel opgegeven 
geweest, omdat ze zelfs te nat waren om als 
hooiland te gebruiken. Door getijdenwerking, 
maar ook door het oprukkende binnenwater, 
kon het land met zoveel kracht overspoeld raken 
dat er nieuwe kreken werden uitgesleten in het 
veen. De opstrekkende verkavelingsstructuur uit 
de eerste ontginningsfase werd voor een deel 
weggevaagd. Het overstromingswater bracht 
fijne kleideeltjes mee dat als een steeds dikkere 
laag achterbleef op het veen. Hieruit ontstond 
het klei- op-veenlandschap.

Krekenpatronen 

Die overstromingsgeschiedenis is nog altijd 
goed herkenbaar in het huidige landschap. Een 
groot deel van de kreken liggen als kronke-
lende waterlopen in het landschap, waardoor 
ze duidelijk te onderscheiden zijn van de gegra-
ven, rechte sloten. Andere kreken slibten niet 
lang na hun ontstaan alweer dicht. Wie er oog 
voor heeft, kan ook die dichtgeslibte kreken 

Afbeelding 41 In het klei-op-veenlandschap zijn veel kronkelende water-
lopen te vinden, zoals hier langs de Peansterdyk bij Goëngahuizen. Ze zijn 
door getijdenwerking en overstromingen ingesleten in de veengrond. 
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nog steeds zien liggen, alleen nu niet meer als 
kreekbeddingen, maar juist als kreekruggen, die 
net iets boven het maaiveld uitsteken. Dat dit 
proces plaatsvond, heeft te maken met oxidatie 
van het veen. Toen de veenbodems rondom de 
kreken in de eeuwen erna daalde, en het slib in 
de kreken niet, keerde het reliëf zich langzaam 
om. Zo ontstonden deze opbollende ‘littekens’ in 
het landschap.

Herontgonnen land

Wanneer de klei-op-veen-landerijen weer op-
nieuw in gebruik werden genomen, is niet pre-
cies vast te stellen. Na de aanleg van de zee-
dijken langs onder meer de Middelzee in de 
twaalfde eeuw moet de overstromingsfrequen-
tie in ieder geval flink zijn afgenomen. Moge-
lijk werden de hoogste delen niet lang daarna 
weer bewoonbaar, maar dat gebeurde zeker 
niet op grote schaal. Er zijn in ieder geval maar 
weinig laat-middeleeuwse bewoningssporen 
gevonden. Halverwege de zeventiende eeuw 
tekende ook cartograaf Boelens hier maar en-
kele bewoningsplaatsen in op de kaart uit de 
Schotanusatlas. Goëngahuizen stond toen al 
wel met naam genoemd. Het betekent dat de 
landerijen ergens tussen de twaalfde en zeven-
tiende eeuw dan herontgonnen moeten zijn. 
Waarschijnlijk was de middeleeuwse, opstrek-
kende, veenontginningsverkavelingsstructuur 
op de hogere delen intact gebleven. Er zijn im-
mers nog altijd duidelijke relicten van te zien. 
Verspoelde delen werden opnieuw verkaveld. 
De structuur daarvan is veel grilliger en volgt 
de bochten van de kreken. Deze percelen zijn 
dan ook niet opstrekkend en smal, maar onre-
gelmatig blokvormig. De schaarse bebouwing is 
vooral te vinden langs de oevers. Door opslib-

bing lagen de oevers nét iets hoger dan het om-
ringende land, waardoor men beter beschermd 
was tegen overstromingen.



LANDSCHAPSHISTORIE	VOOR	BELEIDSMAKERS

Landschapstypenkaart Smallingerland

In de landschapstypenkaart is af te le-
zen waar de verschillende landschap-
pen die beschreven zijn in het ‘verhaal 
van Smallingerland’ liggen. De aange-
geven begrenzingen zijn bij benade-
ring. In veel gevallen is niet exact aan 
te geven waar het ene landschap op-
houdt en het andere begint. 

Deels zelfde als vorige | Hoe om te gaan met erfgoed? | Wat zijn de kernkwaliteiten die het landschap 
definieren en waar je (dus) het meest zuinig op moet zijn?



LANDSCHAPSHISTORIE	VOOR	ONTWERPERS

ONTWERPEN MET 
CULTUURHISTORISCHE 

GELAAGDHEID
Een verkennend onderzoek naar de  kruisbestuiving 

tussen de historische en ontwerpende disciplines 

Shera van den Wittenboer

Gewend om te denken in ‘lagen’ | Focus op kaarten (nodig voor planvorming) | Vertaling van woord 
naar beeld en ruimte (waar is het en hoe ziet het er uit?)



‘HERUITVINDEN’	LANDSCHAPSBIOGRAFIE

Wat is goed uit andere landschapsbiografieen en hoe kan het nóg beter? |  
Wat kan er binnen de beschikbare tijd en middelen?

BALLOOËRVELD inrichtings- en beheerplan

Persbericht

Op donderdag 17 juni wordt in Rolde het eerste exemplaar van het boek ‘Ballooërveld; inrichtings- 

en beheerplan’ door Staatsbosbeheer aangeboden aan  Henk van ’t Land,  voorzitter van het 

Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Dit plan  is in opdracht van 

Staatsbosbeheer gemaakt door Strootman Landschapsarchitecten uit Amsterdam. Een uitgebreid team 

van deskundigen heeft daarbij geadviseerd. 

Het Ballooërveld ligt in het gevarieerde landschap van het stroomgebied van de Drentsche Aa, ten 

oosten van Assen. Het is onderdeel van het ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’, een 

Nationaal Landschap en deels ook Nationaal Park. Het Ballooërveld is lange tijd in gebruik geweest 

als militair oefenterrein. Mede daardoor ligt het gebied er nog vrij ongeschonden bij. Het gebied  is 

van grote cultuurhistorische waarde. Recentelijk is het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer, die 

behoefte had aan een visie op de inrichting en het beheer van het gebied en de samenhang tussen 

landschap, cultuurhistorie, aardkunde, natuur en recreatie. 

De heide van het Ballooërveld  is ontstaan door het steken van heideplaggen, waarmee vroeger 

de akkers of essen bij de dorpen vruchtbaar werden gehouden.  Zo zijn er diverse grafheuvels en 

‘Celtic fields’ of raatakkers uit de Bronstijd te vinden, maar ook karrensporen en een Galgenberg 

uit de Middeleeuwen, sporen van de 19e eeuwse ontginningen en een tankgracht uit de Tweede 

Wereldoorlog. 

Het is ook een van de laatste plekken in het Drentsche Aa-gebied die herinneren aan de aan de 

uitgestrekte woeste gronden. De ervaring van uitgestrektheid wordt nu echter belemmerd door de 

grote hoeveelheid bosjes op het Ballooërveld. In het Inrichtings- en beheerplan wordt ingezet op het 

weer beleefbaar maken van de grote maat van het vroegere landschap, het leesbaar maken van de 

verschillende ‘hoofdstukken’ uit de geschiedenis van het landschap en het geven van adviezen voor 

natuurontwikkeling (adders, heideblauwtje) en recreatie.

De publicatie bevat kaarten en verbeeldingen van de toekomstige situatie, en is mede mogelijk 

gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Strootman Landschapsarchitecten

tel. 020-4194169 / Jasper Springeling / jasper@strootman.net

STROOTMAN 
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MATRIX	LANDSCHAPSONTWIKKELING

Overijssels Erfgoedraamwerk, Landschap Overijssel (auteur: Martijn Horst)

Overijssels Erfgoedraamwerk

De oerlandschappen van Overijssel

500 1000 1500 2000 

7 landschapsmatrixen
Bij elk oerlandschap hoort een landschapsmatrix die de 
complexe gelaagdheid van het landschap sterk vereenvoudigd 
weergeeft.

Stuwwallandschap

1850 2000-10.000

Kaartlaag 1
Het natuurlijke landschap en 

prehistorische relicten

Kaartlaag 2
Het (middeleeuwse) dorpsland-

schap + cultuurhistorische 
landschapselementen

Kaartlaag 3
Het recente landschap + 

cultuurhistorische 
landschapselementen

Lemeler Veld

Archummer Veld

Onbekend 2

Lemeler Esch

Archummer Esch

Buurtschap Archum

Lemeler Hooilanden

PaardekopLugtenbelds Hoek

Onbekend 1

Buurtschap Lemele

Reggematen

Brinkmans Hoek

Kiezemaats Hoek

Polmans Hoek

Regge

Esdorpen

Heidevelden

Stuifzand

Loofbos
Naald-
bos

Landgoederen

Dorpsbegrenzingskaart
Met deellandschappen

800

Stuwwallandschap

Dekzandlandschap

Beekdallandschap

Rivierenlandschap

Zeekleilandschap

Laagveenlandschap

Hoogveenlandschap

Legenda

Heidevelden

Hooilanden

Agrarische bebouwing

Essen

Legenda

Buurtschap



STAALKAART	VAN	VEENLANDSCHAPPEN

2000  n. Chr.

1950 n. Chr.

1800 n. Chr.

1650 n. Chr.

1500 n.Chr.

950 n. Chr.

500 v. Chr.

2.750 v.Chr.

3.850 v. Chr.

9.000 v. Chr.

her-/ruilverkavelingen

Pleistoceen keileem- en 
dekzandlandschap

Natuurlijk veenlandschap
(veenwildernis) 

Klei-op-veenafzettingen in laagtes

Veenterpen
landschap

M
iddeleeuw

s, agrarisch veenlandschap

Lage delen na maaivelddaling 
en vernatting:
Veenweidelandschap

Hoge delen (na oxidatie veendek en 
ontwikkeling elzensingels) 
Noordelijke Friese woudenlandschap

Klei- op- veenlandschap

Veenkoloniaal landschap

Veenderijenlandschap

Veenpolder
landschap

Stedelijk landschap

In cultuurname 
Veenkoloniaal 

landschap

Fase 1
Pleistocene
ondergrond

Heidelandschap
Heideontginnings-

landschap

Fase 2
Veenvorming

Fase 3
Middeleeuws

agrarisch veenont-
ginningen

Fase 4
Klei-op-
veenont-

ginningen

Fase  5
Veenkoloniale 

ontginningen en 
veenderijen

Fase  6
Stedelijke ontwikkelingen, 

heideontginningen, inpolderin-
gen en droogmakerijen

Veenplassen
Droogmakerijen
landschap

Landschapstype

Veenpolderlandschap

Veenkoloniaal landschap

Heideontginningslandschap

Klei- op-veenlandschap

Veenweidelandschap

Friese woudenlandschap

Dorps- en stadslandschap

Droogmakerijenlandschap

Veenderijenlandschap

Jagers/verzam
elaars

Vrijwel 
ontbreken 
van bewon-
ing tussen 
ca. 1500 v. 
Chr-
950 n. Chr

Standvoetbekercultuur 
en Klokbeker-cultuur

Randveen-

ontginnings

landschap

Ruilverkavelingslandschap



STAALKAART	VAN	VEENLANDSCHAPPEN

2000  n. Chr.

1950 n. Chr.

1800 n. Chr.

1650 n. Chr.

1500 n.Chr.

950 n. Chr.

500 v. Chr.

2.750 v.Chr.

3.850 v. Chr.

9.000 v. Chr.

her-/ruilverkavelingen

Pleistoceen keileem- en 
dekzandlandschap

Natuurlijk veenlandschap
(veenwildernis) 

Klei-op-veenafzettingen in laagtes

Veenterpen
landschap

M
iddeleeuw

s, agrarisch veenlandschap

Lage delen na maaivelddaling 
en vernatting:
Veenweidelandschap

Hoge delen (na oxidatie veendek en 
ontwikkeling elzensingels) 
Noordelijke Friese woudenlandschap

Klei- op- veenlandschap

Veenkoloniaal landschap

Veenderijenlandschap

Veenpolder
landschap

Stedelijk landschap

In cultuurname 
Veenkoloniaal 

landschap

Fase 1
Pleistocene
ondergrond

Heidelandschap
Heideontginnings-

landschap

Fase 2
Veenvorming

Fase 3
Middeleeuws

agrarisch veenont-
ginningen

Fase 4
Klei-op-
veenont-

ginningen

Fase  5
Veenkoloniale 

ontginningen en 
veenderijen

Fase  6
Stedelijke ontwikkelingen, 

heideontginningen, inpolderin-
gen en droogmakerijen

Veenplassen
Droogmakerijen
landschap

Landschapstype

Veenpolderlandschap

Veenkoloniaal landschap

Heideontginningslandschap

Klei- op-veenlandschap

Veenweidelandschap

Friese woudenlandschap

Dorps- en stadslandschap

Droogmakerijenlandschap

Veenderijenlandschap

Jagers/verzam
elaars

Vrijwel 
ontbreken 
van bewon-
ing tussen 
ca. 1500 v. 
Chr-
950 n. Chr

Standvoetbekercultuur 
en Klokbeker-cultuur

Randveen-

ontginnings

landschap

Ruilverkavelingslandschap



FASE	1	-	HET	PLEISTOCENE	KEILEEM-	EN	DEKZANDLANDSCHAP



ONTSTAAN	KEILEEMRUGGEN	EN		SMELTWATERDALEN

verplaatsing ijstong

landijs

keileem met 
zwerfkeien

smeltwaterdal

(Saale-ijstijd 370.000 tot 130.000 yr BP)



KERNKWALITEITEN	PLEISTOCENE	KEILEEM-	
EN	DEKZANDLANDSCHAP

dekzandruggen en -welvingen
(locatie: Smalle Ee)

zwerfkeien (Blauwe Stien)
(locatie: Oudega)

pingoruïnes
(locatie: bedrijventerrein Azeven)



STAALKAART	VAN	VEENLANDSCHAPPEN

2000  n. Chr.

1950 n. Chr.

1800 n. Chr.

1650 n. Chr.

1500 n.Chr.

950 n. Chr.

500 v. Chr.

2.750 v.Chr.

3.850 v. Chr.

9.000 v. Chr.

her-/ruilverkavelingen

Pleistoceen keileem- en 
dekzandlandschap

Natuurlijk veenlandschap
(veenwildernis) 

Klei-op-veenafzettingen in laagtes

Veenterpen
landschap

M
iddeleeuw

s, agrarisch veenlandschap

Lage delen na maaivelddaling 
en vernatting:
Veenweidelandschap

Hoge delen (na oxidatie veendek en 
ontwikkeling elzensingels) 
Noordelijke Friese woudenlandschap

Klei- op- veenlandschap

Veenkoloniaal landschap

Veenderijenlandschap

Veenpolder
landschap

Stedelijk landschap

In cultuurname 
Veenkoloniaal 

landschap

Fase 1
Pleistocene
ondergrond

Heidelandschap
Heideontginnings-

landschap

Fase 2
Veenvorming

Fase 3
Middeleeuws

agrarisch veenont-
ginningen

Fase 4
Klei-op-
veenont-

ginningen

Fase  5
Veenkoloniale 

ontginningen en 
veenderijen

Fase  6
Stedelijke ontwikkelingen, 

heideontginningen, inpolderin-
gen en droogmakerijen

Veenplassen
Droogmakerijen
landschap

Landschapstype

Veenpolderlandschap

Veenkoloniaal landschap

Heideontginningslandschap

Klei- op-veenlandschap

Veenweidelandschap

Friese woudenlandschap

Dorps- en stadslandschap

Droogmakerijenlandschap

Veenderijenlandschap

Jagers/verzam
elaars

Vrijwel 
ontbreken 
van bewon-
ing tussen 
ca. 1500 v. 
Chr-
950 n. Chr

Standvoetbekercultuur 
en Klokbeker-cultuur

Randveen-

ontginnings

landschap

Ruilverkavelingslandschap



FASE	2	-	HET	NATUURLIJKE	VEENLANDSCHAP
(vanaf ca. 3850 v Chr.)



OPBOUW	VEENDEK

1. gyttja

2. start voedselrijke veengroei in laagtes

3. voedselarm veenmosveen op voedselrijk riet-, 
zegge-, en broekveen

4. ontstaan veenkoepels



FASE	2	-	HET	NATUURLIJKE	VEENLANDSCHAP

National Park Soomaa in Estland 



KERNKWALITEITEN	NATUURLIJKE	VEENLANDSCHAP

Veenrivieren- en stromen
(Smalle Easter Zanding, foto: Fred Kok)



MAXIMALE	VEENBEDEKKING
(ca. 500 n Chr.)



STAALKAART	VAN	VEENLANDSCHAPPEN

2000  n. Chr.

1950 n. Chr.

1800 n. Chr.

1650 n. Chr.

1500 n.Chr.

950 n. Chr.

500 v. Chr.

2.750 v.Chr.

3.850 v. Chr.

9.000 v. Chr.

her-/ruilverkavelingen

Pleistoceen keileem- en 
dekzandlandschap

Natuurlijk veenlandschap
(veenwildernis) 

Klei-op-veenafzettingen in laagtes

Veenterpen
landschap

M
iddeleeuw

s, agrarisch veenlandschap

Lage delen na maaivelddaling 
en vernatting:
Veenweidelandschap

Hoge delen (na oxidatie veendek en 
ontwikkeling elzensingels) 
Noordelijke Friese woudenlandschap

Klei- op- veenlandschap

Veenkoloniaal landschap

Veenderijenlandschap

Veenpolder
landschap

Stedelijk landschap

In cultuurname 
Veenkoloniaal 

landschap

Fase 1
Pleistocene
ondergrond

Heidelandschap
Heideontginnings-

landschap

Fase 2
Veenvorming

Fase 3
Middeleeuws

agrarisch veenont-
ginningen

Fase 4
Klei-op-
veenont-

ginningen

Fase  5
Veenkoloniale 

ontginningen en 
veenderijen

Fase  6
Stedelijke ontwikkelingen, 

heideontginningen, inpolderin-
gen en droogmakerijen

Veenplassen
Droogmakerijen
landschap

Landschapstype

Veenpolderlandschap

Veenkoloniaal landschap

Heideontginningslandschap

Klei- op-veenlandschap

Veenweidelandschap

Friese woudenlandschap

Dorps- en stadslandschap

Droogmakerijenlandschap

Veenderijenlandschap

Jagers/verzam
elaars

Vrijwel 
ontbreken 
van bewon-
ing tussen 
ca. 1500 v. 
Chr-
950 n. Chr

Standvoetbekercultuur 
en Klokbeker-cultuur

Randveen-

ontginnings

landschap

Ruilverkavelingslandschap



KOLONISATIE	VEEN
(vanaf ca. 950 n Chr.)



KOLONISATIE	VEEN
(vanaf ca. 950 n Chr.)



OPSCHUIVEN	BEWONING
(vanaf ca. 1050 n Chr.)



FASE	3	-	HET	MIDDELEEUWSE	AGRARISCHE	
VEENONTGINNINGSLANDSCHAP

(vanaf ca. 950 n Chr.)



KERNKWALITEITEN	MIDDELEEUWSE	AGRARISCHE	
VEENONTGINNINGSLANDSCHAP

Kloosterplaats
(Smalle Ee)

Smalle Ee
(opgravingstekening 1922)

kerkhof Smalle Ee
(opgraving 1922)



KERNKWALITEITEN	MIDDELEEUWSE	AGRARISCHE	
VEENONTGINNINGSLANDSCHAP

opstrekkende verkavelingsstructuur met greppels en sloten
(locatie: ten zuiden van Beetsterzwaag, foto: Maaike Andela)



KERNKWALITEITEN	MIDDELEEUWSE	AGRARISCHE	
VEENONTGINNINGSLANDSCHAP

lintvormige historische kernen, dwars op ontginningsrichting
(Boornbergum, foto: Fred Kok)
tevens Oudega, Noorderdrachten, Zuiderdrachten, Opeinde, Nijega, Smalle Ee, Egbertsgaasten, Middel-
gaast, De Gaasten.

middeleeuwse 
kerken

(locatie: Oudega)



STAALKAART	VAN	VEENLANDSCHAPPEN

2000  n. Chr.

1950 n. Chr.

1800 n. Chr.

1650 n. Chr.

1500 n.Chr.

950 n. Chr.

500 v. Chr.

2.750 v.Chr.

3.850 v. Chr.

9.000 v. Chr.

her-/ruilverkavelingen

Pleistoceen keileem- en 
dekzandlandschap

Natuurlijk veenlandschap
(veenwildernis) 

Klei-op-veenafzettingen in laagtes

Veenterpen
landschap

M
iddeleeuw

s, agrarisch veenlandschap

Lage delen na maaivelddaling 
en vernatting:
Veenweidelandschap

Hoge delen (na oxidatie veendek en 
ontwikkeling elzensingels) 
Noordelijke Friese woudenlandschap

Klei- op- veenlandschap

Veenkoloniaal landschap

Veenderijenlandschap

Veenpolder
landschap

Stedelijk landschap

In cultuurname 
Veenkoloniaal 

landschap

Fase 1
Pleistocene
ondergrond

Heidelandschap
Heideontginnings-

landschap

Fase 2
Veenvorming

Fase 3
Middeleeuws

agrarisch veenont-
ginningen

Fase 4
Klei-op-
veenont-

ginningen

Fase  5
Veenkoloniale 

ontginningen en 
veenderijen

Fase  6
Stedelijke ontwikkelingen, 

heideontginningen, inpolderin-
gen en droogmakerijen

Veenplassen
Droogmakerijen
landschap

Landschapstype

Veenpolderlandschap

Veenkoloniaal landschap

Heideontginningslandschap

Klei- op-veenlandschap

Veenweidelandschap

Friese woudenlandschap

Dorps- en stadslandschap

Droogmakerijenlandschap

Veenderijenlandschap

Jagers/verzam
elaars

Vrijwel 
ontbreken 
van bewon-
ing tussen 
ca. 1500 v. 
Chr-
950 n. Chr

Standvoetbekercultuur 
en Klokbeker-cultuur

Randveen-

ontginnings

landschap

Ruilverkavelingslandschap



DIFFERENTIATIE	VEENWEIDELANDSCHAP/
FRIESE	WOUDENLANDSCHAP

(vanaf ca. 1050 n Chr.)



FASE	3A	EN	3B	-	VEENWEIDELANDSCHAP/
FRIESE	WOUDENLANDSCHAP

(vanaf ca. 1050 n Chr.)



RELATIE	DEKZANDRUGGEN	
EN	AANWEZIGHEID	ELZENSINGELS

opstrekkende verkavelingsstructuur met greppels en sloten
(locatie: Oudega, foto: Fred Kok)



KERNKWALITEITEN	FRIESE	WOUDENLANDSCHAP

kleinschalig landschap met elzensingels
(locatie: Opeinde, foto: Fred Kok)



KERNKWALITEITEN	VEENWEIDELANDSCHAP

hooiwegen en -sloten
(Boornbergumer hooiweg)

hooilanden
tegenwoordig ook in Friese wouden grasland, waar-

door het onderscheid kleiner is geworden. 
(foto J. de Jong, Tresoar)



STAALKAART	VAN	VEENLANDSCHAPPEN

2000  n. Chr.

1950 n. Chr.

1800 n. Chr.

1650 n. Chr.

1500 n.Chr.

950 n. Chr.

500 v. Chr.

2.750 v.Chr.

3.850 v. Chr.

9.000 v. Chr.

her-/ruilverkavelingen

Pleistoceen keileem- en 
dekzandlandschap

Natuurlijk veenlandschap
(veenwildernis) 

Klei-op-veenafzettingen in laagtes

Veenterpen
landschap

M
iddeleeuw

s, agrarisch veenlandschap

Lage delen na maaivelddaling 
en vernatting:
Veenweidelandschap

Hoge delen (na oxidatie veendek en 
ontwikkeling elzensingels) 
Noordelijke Friese woudenlandschap

Klei- op- veenlandschap

Veenkoloniaal landschap

Veenderijenlandschap

Veenpolder
landschap

Stedelijk landschap

In cultuurname 
Veenkoloniaal 

landschap

Fase 1
Pleistocene
ondergrond

Heidelandschap
Heideontginnings-

landschap

Fase 2
Veenvorming

Fase 3
Middeleeuws

agrarisch veenont-
ginningen

Fase 4
Klei-op-
veenont-

ginningen

Fase  5
Veenkoloniale 

ontginningen en 
veenderijen

Fase  6
Stedelijke ontwikkelingen, 

heideontginningen, inpolderin-
gen en droogmakerijen

Veenplassen
Droogmakerijen
landschap

Landschapstype

Veenpolderlandschap

Veenkoloniaal landschap

Heideontginningslandschap

Klei- op-veenlandschap

Veenweidelandschap

Friese woudenlandschap

Dorps- en stadslandschap

Droogmakerijenlandschap

Veenderijenlandschap

Jagers/verzam
elaars

Vrijwel 
ontbreken 
van bewon-
ing tussen 
ca. 1500 v. 
Chr-
950 n. Chr

Standvoetbekercultuur 
en Klokbeker-cultuur

Randveen-

ontginnings

landschap

Ruilverkavelingslandschap



FASE	4	-	KLEI-OP-VEENLANDSCHAP
(onzeker, vanaf ca. 1200 n Chr.)



FASE	5	-	VERVENINGEN:	VEENKOLONIAAL	LANDSCHAP	
&	VEENDERIJENLANDSCHAP

(vanaf ca. 1500 n Chr.)



FASE	6	-	HEIDEONTGINNINGEN,	INPOLDERINGEN,	
DROOGMAKERIJEN,	RUILVERKAVELINGEN

(vanaf ca. 1800 n Chr.)



LANDSCHAPSTYPENKAART	SMALLINGERLAND



Openheidskaart Smallingerland

De openheidskaart geeft inzicht in de 
mate van openheid van de verschil-
lende Smallingerlandse landschappen. 
Hoe zwarter de kaart, hoe beslotener 
het landschap ter plaatse. Het stede-
lijk gebied is het meest besloten, het 
klei-op-veengebied het meest open. 
De mate van openheid, die per land-
schapstype sterk kan verschillen, is een 
belangrijke, ruimtelijke kwaliteit.

OPENHEIDSKAART	
(aka. massa-ruimtekaart)



STAPELING	KERNKWALITEITEN

Max. 3 kernkwaliteiten per landschapshistorische laag | Stapeling kernkwaliteiten in rijk gelaagde 
landschapstypen

•	 Het Friese wouden- en veen-
weidelandschap

•	 Het middeleeuws agrarisch 
veenontginningslandschap

•	 Het pleistocene keileem- en 
dekzandlandschap
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Klei-op-veenlandschap Mate van openheid

(onzeker, mogelijk vanaf ca. 1200 n. 
Chr.)

Zeer open landschap, schaars be-
bouwd, in clusters langs de oevers.

Kernkwaliteiten afkomstig uit het
Natuurlijke veenlandschap
• Veenrivieren.
Middeleeuwse agrarische veenontginningslandschap
• Opstrekkende, middeleeuwse agrarische veenontginningstructuur met sloten 

en greppels, haaks op de veenrivieren;
• Verdwenen kerkhoven en archeologische vindplaatsen van rivieroeverneder-

zettingen;
Veenweidelandschap
• Hooilanden, hooiwegen en -sloten;
• Wateroverlast en waterbeheersing: oevererosie veenrivieren; dijken/waterke-

ringen.
Klei-op-veenlandschap
• Kreekbeddingen (als waterloop of als kreekrug);
• Onregelmatige blokverkaveling;
• Open landschap, schaars bebouwd, in clusters langs de oevers. 

Friese woudenlandschap Mate van openheid

(vanaf ca. 1050 n. Chr.) Kleinschalig landschap.

Kernkwaliteiten afkomstig uit het
Pleistocene keileem- en dekzandlandschap
• Het microreliëf van laaggelegen dekzandvlaktes en smeltwaterdalen naast 

dekzandruggen en –welvingen;
• Dobben en pingoruïnes;
• Vuursteenvindplaatsen.
Natuurlijke veenlandschap
• Veenrivieren.
Middeleeuwse agrarische veenontginningslandschap
• Opstrekkende, middeleeuwse agrarische veenontginningstructuur met sloten 

en greppels, haaks op de veenrivieren;
• Verdwenen kerkhoven en archeologische vindplaatsen van rivieroeverneder-

zettingen;
• Lintvormige  middeleeuwse dorpskernen op dekzandruggen en welvingen, 

haaks op de ontginningsrichting.
Friese woudenlandschap
• Kleinschalig landschap  met elzensingels.

OVERZICHT	KERNKWALITEITEN

Ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken van het huidige landschap80

Ruilverkavelingslandschap Mate van openheid

(vanaf ca. 1500-1650 n. Chr.) Zeer open landschap.

Kernkwaliteiten afkomstig uit het
Middeleeuwse agrarische veenontginningslandschap
• Opstrekkende, middeleeuwse agrarische veenontginningstructuur met sloten 

en greppels, haaks op de veenrivieren;
• Verdwenen kerkhoven en archeologische vindplaatsen van rivieroeverneder-

zettingen;
Klei-op-veenlandschap
• Kreekbeddingen (als waterloop of als kreekrug);
• Onregelmatige blokverkaveling.
Ruilverkavelingslandschap
• Duidelijk ensemble van een rationele verkavelingsstructuur en wegenpatroon 

en boerderijen op regelmatige afstand langs de weg.

Droogmakerijenlandschap Mate van openheid

(vanaf ca. 1920 n. Chr.) Relatief open, omrand door dijken.

Kernkwaliteiten afkomstig uit het
Droogmakerijenlandschap
• Watersysteem met (ring)dijken, (ring)vaarten, sluizen, sluiswachtershuisjes en 

gemalen;
• Rationele verkavelingsstructuur;



STADS-	&	DORPSLANDSCHAP
(vanaf ca. 1050 n Chr.)



DE	ONTWIKKELING	VAN	DRACHTEN
(middeleeuwen-nu )

Drachten van twee middeleeuws 
agrarische lintdorpen 
tot vlek 
tot stad
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In opdracht van de gemeente Smallingerland


