
 

INLEIDING  
 
Het huidige landschap is ontstaan uit een wisselwerking tussen het fysisch milieu 
enerzijds en de activiteiten van de mens anderzijds. Hieruit volgt dat een landschap in 
de tijd niet stabiel kan zijn. Voortdurend treden veranderingen op in de factoren en de 
betrekkingen daartussen, waardoor ook het beeld van het landschap voortdurend 
verandert.  
 
In het fysisch milieu zijn de natuurlijke veranderingen thans betrekkelijk gering, 
doordat de situatie door de mens meer of minder gefixeerd is. Treden er thans 
veranderingen op in het fysisch milieu dan worden deze veroorzaakt door de mens: 
egalisatie, ontginning, waterbeheersing. Vaak heeft dit nivellering tot gevolg.  

 
Het menselijk activiteitenpatroon geeft een geheel ander beeld te zien. De 
inbeslagname van het territorium geschiedde aanvankelijk uiterst subtiel. De 
mogelijkheden tot het doen van ingrepen waren zeer beperkt. Men was geheel en al 
afhankelijk van de mogelijkheden die het fysisch milieu verschafte: water om te 
drinken, droog land om op te wonen.  
 
De ontwikkelingen vonden vooral plaats langs de bestaande natuurlijke randen, 
waarbij soms de verschillen nog wat versterkt werden.  
Thans is die situatie geheel anders geworden. De technische mogelijkheden zijn vrijwel 
onbeperkt.  
 
Men hoeft niet meer uit te gaan van wat geschikt is, men maakt geschikt. Concentratie 
en schaalvergroting lijken geen grenzen te hebben. Overal verschijnen elementen 
naast elkaar, zonder enige relatie, een optelsom zonder totaal en zonder relatie met 
zijn omgeving. 
 
Men ziet dat bij de huidige woonwijken, die vaak gelijkvormig zijn, zonder identiteit, of 
het nu in een grote of een kleine plaats is, op zand of op veen, in het bos of in een 
open polder.  
 
Men ziet het bij de wegen die met een standaardbreedte, standaardstralen en 
standaardverharding door het landschap snijden, of dit nu kleinschalig of grootschalig 
is. Men ziet het bij industrievestigingen, die uitsluitend produceren met materialen 
van elders voor wat elders nodig is.  
 
Men zal de ontwikkelingen moeten koppelen aan de informatie die een bepaalde plaats 
ons geeft om op deze wijze het landschap te evalueren uitgaande van het actuele beeld 
van het landschap en de ontwikkeling die tot dit beeld heeft geleid. We zullen de 
processen voort moeten zetten en niet afbreken, wel zonodig aanpassen of ombuigen.  
 
Thans doen zich ontwikkelingen voor die het gebied in zijn totale samenhang 
bedreigen. De situering van een omvangrijk, diep in de structuur ingrijpend, 
oppervlaktewaterbedrijf. De plaatskeuze  
(zie kaart 1) is te danken aan het feit dat het water hier nog zuiver is, juist omdat dit 
gebied zijn onderlinge samenhang nog niet ver-loren heeft en nog als een organisch 
totaal kan functioneren.  
 
Wat zal er gebeuren als een deel van dit organisme wordt aangetast? Men zal een groot 
gebied kunstmatig in stand moeten houden, omdat anders met het bekken zowel in 
letterlijk als in figuurlijk opzicht de bron zal worden aangetast.  
 



HET FYSISCH MILIEU  
 
De Friese Wouden vormen de westelijke helling van het Drents plateau. Deze helling 
heeft een natuurlijke waterafvoer mogelijk gemaakt. In Zuidoost Friesland vindt de 
waterafvoer plaats door riviertjes als de Tjonger en de Linde. Deze stroompjes hebben 
een dal in het plateau uitgeschuurd. 
 
Tijdens de Rissijstijd i hebben de voor het ijsfront liggende gletscherlobben in deze 
dalen gelegen, waardoor de dalen door stuwing en erosie verbreed en verdiept zijn. Na 
de ijstijd is veel zand en keileem geërodeerd en verplaatst naar het midden en westen 
van Friesland. Het gevolg was dat de diepte van de dalen verminderde terwijl de 
breedte gelijk bleef. Hierdoor zijn de brede dalen voor deze kleine riviertjes 
verklaarbaar. Ook nu nog wordt het water grotendeels door deze riviertjes afgevoerd, al 

is de mens hier en daar regulerend opgetreden (kanalisatie van de Tjonger).  
 
Grote hoogteverschillen komen in Z.O. Friesland bijna niet voor. Het meest 
geaccidenteerd zijn de jongere dekzandgebieden (de hoge zandgronden, waarop onder 
meer Mildam en oude- en Nieuwehorne liggen). De grootste hoogteverschillen treft men 
aan bij de hoger gelegen dekzandruggen en de aangrenzende, lager gelegen rivierdalen 
(bijv. de Tjongervallei).  
 
Karakteristiek voor het landschap in Zuidoost Friesland is de noordoost-zuidwest 
gerichte ligging van de beek dalen en de zandruggen. De drie kenmerkende 
landschappelijke elementen in Zuidoost Friesland zijn:  

 de beek dalen met de laaggelegen zand- en veengronden  

 de dobben  

 de geleidelijke helling en de daardoor ontstane noordoost - zuidwest-strekking. 
 
In samenhang met bovengenoemde opbouw treft men in Z.O.-Friesland een ruim scala 
van onderling sterk verschillende grondsoorten aan (zie kaart 3). Vooral van noordwest 
naar zuidoost wisselt de samenstelling van de bodem voortdurend.  
 
Van noordoost naar zuidwest is de bodem van de zandruggen vrij homogeen. Men treft 
er hoge en middelhoge podzolgronden ii in zeer arm niet lemig of zwak lemig fijn zand 
aan. Langs de randen van de zandrug ten noorden van de Tjonger liggen op de 
overgang naar de lage veengronden veelal lage humuspodzolen  
 
In de beekdalen is er van noordoost naar zuidwest een zeer geleidelijke overgang van 
zandgronden naar veengronden. In de bovenloop treft men een associatie van beek 
dalgronden aan die op korte afstand een zeer grote variatie vertoont: 
broekveengronden naast lemige en niet lemige gleygronden iii en hier en daar zelfs 
humuspodzolen.  
 
Wat meer stroomafwaarts, zoals ten zuiden van Nieuwehorne zijn de beek dalgronden 
meer venig met hier en daar gleygronden met een dunne veenlaag of een venige 
bovengrond. Nog meer naar het westen komt men tenslotte in het gebied van de 
laagveenontginningsgronden en de laagveengronden met de zandondergrond op 
wisselende diepte.  
 
Door de verschillen in hoogteligging en bodemopbouw variëren ook de 
grondwaterstanden sterk, (zie kaart 4). De hoge zandgronden zijn uitgesproken droog; 
de middelhoge en lage zandgronden worden geleidelijk natter, terwijl de veengronden 
vooral in de winter zeer nat zijn. Tot voor kort stonden 's winters grote delen van de 
valleien tijdelijk onder water. Door de ruilverkavelingen in deze gebieden zijn de natte 



gronden vooral in de winter beter ontwaterd. Op de zomergrondwaterstanden hebben 
de ruilverkavelingen minder invloed gehad.  
 
 

DE OCCUPATIE  
 
Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er meer dan 10.000 jaar geleden reeds 
bewoning was in de Friese Wouden. De bewoners waren rendierjagers die als nomaden 
door het gebied trokken.  
Verschillende bewoningsperioden, die als algemeen kenmerk een nomadisch karakter 
van wonen te zien gaven, wisselden elkaar af.  
 
Door de uitbreiding van de bevolking en het verdelen van het land, ontstond op den 

duur een meer "vaste" bevolking. Het hoofdmiddel van bestaan werd nu de landbouw 
in plaats van de jacht.  
 
De bewoners vestigden zich op de hoogste delen van de zandruggen, bij voorkeur in de 
buurt van water. Deze eigenlijke occupatie en ontginning is in verschillende fasen 
verlopen. De fasen worden gekenmerkt door hun karakteristieke ontginningswijze, 
verkavelings- en bewoningsvorm. Daarbij valt het telkens weer op hoe de mens zich in 
het verleden heeft aangepast aan de natuurlijke gesteldheid van het terrein, die vooral 
werd bepaald door de geologische ontstaanswijze, de hoogteligging, de 
bodemgesteldheid en de waterhuishouding. 
 
Het gebied van Tjongervallei, de Lindevallei en de aangrenzende zandruggen is reeds 
lang in cultuur.  
Het is het gebied van de oude ontginningen met een zeer duidelijke landschappelijke 
opbouw.  
 
De boerderijen staan in rijen langs de zogenaamde binnen- of lijkwegen, die ongeveer 
midden over de zandrug lopen. De oude bouwlandgronden strekken zich aan 
weerszijden van deze wegen uit tot aan of nabij de zogenaamde buiten- of hooiweg. De 
kavels zijn 30 tot 130 m breed en zijn verdeeld in langgerekte akkers waarvan de 
middenstrook duidelijk hoger is dan de randen.  
 
Langs de binnenwegen zijn op deze wijze langgerekte rij- of wegdorpen ontstaan (zie 
kaart 5). Oude- en Nieuwehorne vormen hiervan een goed voorbeeld. Tot de oude 
ontginningen behoren ook grote delen van de graslanden langs de riviertjes. Door de 
natuurlijke vruchtbaarheid, als gevolg van de iets kleihoudende bovengrond en van de 
regelmatige overstromingen, werden deze gronden ook al zeer vroeg in gebruik 
genomen.  
 
Tussen de oude bouwlanden en de graslanden langs de riviertjes bleven vaak nog 
onontgonnen heidevelden liggen, waarvan de meeste omstreeks 1900 zijn ontgonnen, 
soms in combinatie met vervening. Een deel van deze ontginningen sluit aan bij de 
oude verkaveling. Ze vormen meer open landschappen met meer verspreide 
bebouwing. Ook de jonge hoogveenontginningen in het gebied ten noorden van de 
zandrug waarop Nieuwehorne gelegen is, zijn ingepast en sluiten aan bij de structuur 
van het gebied (bijvoorbeeld de omgeving van De Knipe - Bontebok).  
 
Zowel het huidige occupatiepatroon (bewoning en ontsluiting) als de huidige 
landschapsstructuur (boslandschap, coulisselandschap en open landschap; zie kaart 
6) is volledig bepaald door de wordingsgeschiedenis in samenhang met bodem, 
waterhuishouding en hoogteligging. Men kan zonder meer spreken van een landschap 
dat zich in de tijd heeft kunnen handhaven en verrassend genoeg in veel opzichten, 



met name in de omgeving van Nieuwehorne en Oudehorne, zeer leefbaar is. Een 
oppervlaktewaterbedrijf in de Tjongervallei bij Nieuwehorne zal het landschap juist 
door deze duidelijke samenhang tot op grote afstand onherstelbaar aantasten.  
 
 

HET NATUURLIJK MILIEU  
 
De geschetste afwisseling in bodem, waterhuishouding en hoogteligging heeft niet 
alleen geleid tot een samenhangend landschapsbeeld, maar vormt ook de basis voor 
een gedifferentieerd natuurlijk milieu.  
Juist op de overgang van hoog naar laag, van voedselarm (zand) naar voedselrijk 
(veen), van droog naar nat, vindt men een grote schakering in milieutypen (zie kaart 7) 
op een relatief kleine oppervlakte en, in samenhang daarmee, een grote rijkdom aan 

planten en dieren. Hiertoe kunnen onder meer vrij zeldzame plantensoorten behoren. 
Het zijn ook de zones waar natuurlijke bosrandstruwelen tot ontwikkeling kunnen 
komen.  
 
Landschappen met een dergelijk gedifferentieerd milieu, waartoe de Tjongervallei en de 
Lindevallei behoren, kunnen worden geclassificeerd als waardevolle tot zeer 
waardevolle gebieden met belangrijke natuurlijke elementen.  
 
Van belang is ook het "conservatieve" karakter van de gradiëntzones. Dit verzekert het 
voortbestaan van de desbetreffende planten en dieren, mits geen menselijke 
activiteiten het overgangsmilieu volledig verstoren. Wat dit betreft is de relatie tussen 
deze milieugradiënten en het menselijke activiteitenpatroon van belang. Hieruit blijkt 
dat zich op de homogeen armere gronden, de zandruggen, vooral de bebouwing en 
wegen bevinden en op de homogeen rijkere gronden, de valleien, de grootschalige 
agrarische bedrijven. De tussenliggende overgangszones worden daardoor relatief 
weinig bedreigd door menselijke activiteiten. Ook hieruit blijkt weer de bijzondere 
samenhang die er in dit gebied bestaat en die volledig verloren zal gaan bij de vestiging 
van een oppervlaktewaterbedrijf, temeer daar dit bedrijf juist in het overgangsgebied 
geprojecteerd is.  
 
                                                           
i
 De etage Riss Glaciaal (ook wel kortweg 'Riss') is de voorlaatste vergletsjering in de Alpen gebaseerd op 

afzettingen in een terras van de rivier de Riss. De Riss is een ongeveer 50 kilometer lange zijrivier aan de 

rechteroever van de Donau in het gebied van het Iller-Lech Plateau in Zuid-Duitsland. 

 

Het Riss Glaciaal maakt deel uit van de Alpiene onderverdeling van het Pleistoceen. Voor Noord-Europa bestaat een 

andere indeling die is gebaseerd op de vergletsjeringen vanuit Scandinavië. Het is niet volledig bekend welke 

glacialen uit beide indelingen met elkaar in tijd overeen komen (correleren) (zie tabel 1). De uitbreiding van het 

landijs in Noord- en Midden-Europa die ongeveer in dezelfde tijd plaatsvond als tijdens het Riss wordt als Saalien 

aangeduid. In Nederland en België wordt van de Noord-Europese indeling van het Pleistoceen gebruikgemaakt. 

Afzettingen uit deze landen van deze ouderdom worden dus als Saalien aangeduid. {Bron: Wikipedia}  
ii
 Podzolgronden is een begrip uit de Nederlandse bodemclassificatie. Hieronder verstaat men minerale gronden met 

een duidelijke podzol-B-horizont en een A-horizont dunner dan 50 cm. Door de eis van een duidelijke podzol-B 

worden podzolen met een zwak ontwikkelde B-horizont niet tot de podzolgronden gerekend. Ook is er een groep 

bodems die door eeuwenlange plaggenbemesting een A-horizont dikker dan 50 cm heeft verkregen. Deze worden 

ook niet tot de podzolgronden, maar tot de eerdgronden gerekend: meestal zijn het bruine of zwarte enkeerdgronden. 

Podzolen die na de bodemvorming zijn overstoven of overslibd, met veen overgroeid, of met een dunne veenlaag èn 

een dun klei- of zanddek zijn bedekt, worden alleen tot deze groep gerekend als deze bovengrond dunner dan 40 cm 

is. {Bron: Wikipedia} 

 
iii

 Gley is het internationale bodemkundige begrip voor roestvlekken in de bodem veroorzaakt door fluctuaties in de 

grondwaterspiegel. In Nederland spreekt men ook wel van roestverschijnselen. Naast gley bestaat er ook 

pseudogley. Pseudogley is de naam voor roestvlekken die ontstaan door de aanwezigheid van stagnerend water 

boven een slecht doorlatende laag in het bodemprofiel. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerdgronden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Podzol


                                                                                                                                                                                           

Gleyverschijnselen zijn vaak goed zichtbaar doordat sommige bodembestanddelen wel door Fe(III)-oxiden zijn 

gekleurd en andere juist niet. In de zone in de bodem waar de grondwaterspiegel fluctueert vinden afwisselend 

oxidatie - en reductieprocessen plaats. Deze processen leiden tot een herverdeling van m.n. ijzer- en 

mangaanverbindingen. Dit is zichtbaar als roestvlekken waar de ijzerverbindingen zich concentreren en grijs tot 

grijsblauwe plekken waar het ijzer uit verdwenen is. De permanent natte laag in de bodem onder de laag met 

gleyverschijnselen, de gereduceerde zone heeft veelal een homogene grijs tot grijsblauwe kleur. {Bron: Wikipedia} 


