
De kracht van het landschap van Zuidoost-Friesland 

Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd Kenniscentrum Landschap Rijksuniversi-

teit Groningen 

Landschap rijk aan overgangen  

In geologisch opzicht ligt Zuidoost-Friesland al duizenden jaren op de overgang van de hooggele-

gen zandgronden van het Drents-Friese Plateau en de laaggelegen veen- en kleigronden van 

Noordwest-Friesland. Juist die gradiëntsitua�e maakt dat Zuidoost-Friesland in tal van opzichten 
al�jd een belangrijke contactzone is tussen verschillende landschappen, talen (Nedersaksisch tot 
Fries) en culturen. Een landschap rijk aan gradiënten dat al eeuwenlang natuur, cultuur en 
mensen van verschillende achtergronden met elkaar verbindt. Juist deze rijkdom aan landschap-

pen en culturen vormt de basis van het verhaal van Zuidoost-Friesland en biedt een belangrijke 
leidraad bij de duurzame ontwikkeling van een hoogwaardige leefomgeving voor de eigen bewon-

ers en een aantrekkelijk landschap voor de verdere ontwikkeling van de  gastvrijheidseconomie.



Drie rivieren als levensader 

In de ijs�jden schuurde het landijs drie diepe kerven uit in de bodem van Zuidoost-Friesland. Dit 
legde de basis voor de dalen van de Linde, Tjonger en Koningsdiep die sindsdien in allerlei 
opzichten de levensaders vormen van deze regio. Via deze kleine rivieren, of zo men wil beken, 
stroomt al duizenden jaren lang het oppervlaktewater af naar het zuidwesten. En via deze riviert-
jes voeren in de middeleeuwen - in omgekeerde rich�ng - de kolonisten die de uitgestrekte 
veenmoerassen van Opsterland, Smallingerland, de Stellingwerven en rond Heerenveen gingen 
ontginnen. Zij ves�gden zich eerst langs de rivieroevers en later dieper het land in, op de plekken 
waar nu brede zandruggen liggen. Hoewel tegenwoordig niet al�jd meer even goed herkenbaar 
ligt in de revitalisa�e van deze drie stroomdalen een belangrijke nieuwe uitdaging op het terrein

Een dynamische landbouw als ruggegraat 



De landschappen van Zuidoost-Friesland zijn door de eeuwen heen voor het overgrote deel 

gemaakt door boeren.  Vanaf de vroegste kolonisa�e in prehistorie en middeleeuwen tot aan de 
moderne landbouw van tegenwoordig hebben boeren het landschap ingericht, onderhouden en 
ontwikkeld. Een toekomst van Zuidoost-Friesland zonder landbouw is ondenkbaar. Tal van nieuwe 
uitdagingen kondigen zich hier aan. Hoe kan een toekomstbestendige landbouw samengaan met 
meer gesloten kringlopen, een herkenbare diversiteit aan Zuidoost-Friese cultuurlandschappen, 
de veenweideproblema�ek, en een herstel van biodiversiteit?

Landschap vol energie 

Eeuwenlang was Zuidoost-Friesland een belangrijke energieleverancier voor de rest van Neder-

land. De grootschalige afgraving van het veen voor turf bepaalde meer dan vierhonderd jaar lang 
het dagelijkse leven van duizenden arbeiders en hun gezinnen. En in hun kielzog ontstond een rijk 
geschakeerd verveningslandschap van kanalen, wijken, petgaten en legakkers, arbeidershuisjes en 
sta�ge buitenplaatsen van de veenbazen. Doordat op sommige plekken veenbazen en veenarbei-
ders zich ves�gden, handel werd gedreven en turf werd overgeslagen ontstonden belangrijke 
hoofdplaatsen als Heerenveen en Drachten met zijn skûtsjewerven, die in de laatste paar eeuwen 
zelfs uitgroeiden tot agglomera�es met stedelijke allure. Nergens in Nederland kan dit rijk gescha-

keerde en dynamische verhaal van vervening, veenarbeid en grootschalige energieproduc�e zo 
goed worden getoond en verteld als in Zuidoost-Friesland. Hier liggen grote uitdagingen voor 
erfgoedzorg en landschapsbeheer, omgevingseduca�e en de toekoms�ge gastvrijheidseconomie. 
En kan dit verhaal een inspira�ebron zijn voor nieuwe crea�eve oplossingen waarmee 
Zuidoost-Friesland ook in de toekomst een sleutelrol kan vervullen in de toekoms�ge energietran-

si�e? 



Breed scala aan bijzondere cultuurlandschappen 

Zuidoost-Friesland biedt talrijke landschappen die elders in Nederland niet in deze vorm of 
omvang voorkomen. In Ooststellingwerf ligt bijvoorbeeld het heel bijzondere Friese esdorpen-

landschap: een kleinschalig landschap van gehuchten, kleine akkercomplexen en talrijke houtwal-
len die in allerlei opzichten afwijkt van de naburige esdorpenlandschappen in Drenthe. Ook de 
agrarische veenontginningslandschappen langs Koningsdiep, Tjonger en Linde met hun karakteris-

�eke opstrekkende percelen en lintvormige dorpen en hun achterland van veenkoloniale dorpen, 
kanalen en wijken vormen unieke landschappelijke ensembles. En wat te zeggen van de uitzonder-

lijk fraaie buitenplaatsen van onder meer Beetsterzwaag, Oranjewoud en tal van kleinere loca�es. 
Deze vormen evenzeer een uniek erfgoed dat van grote waarde is voor de toekomst. Juist het 
voortdurend samengaan van het gewone én het bijzondere biedt Zuidoost-Friesland tal van 
mogelijkheden voor een leesbaar, produc�ef en duurzaam landschap voor huidige en toekoms�ge 
bewoners.


