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Al jaren zetten erfgoedinstellingen zich in voor het behoud

In Fryslân ziet een initiatiefgroep van erfgoedinstellingen

Grutsk op Hegebeintum! Verbinden en versterken van

Nederlandse en Duitse terpengebied (8,8 meter boven

van het Friese erfgoed. In de komende jaren wordt deze inzet

kansen om door integrale samenwerking te komen

identiteit, landschap en erfgoed

NAP). Hegebeintum vertelt het complete verhaal van

steeds belangrijker. We staan immers aan het begin van

tot een aanpak voor het versterken en behouden van

De opgaven voor de pilot van Hegebeintum gaan verder dan

de evolutie van de terp tot dorpsgemeenschap met

een aantal ingrijpende transities in de fysieke leefomgeving,

Fryske erfgoedensembles. Bewust is er voor gekozen om

alleen het behoud van het karakteristieke erfgoed. Het gaat

de monumentale woningen en boerderijen, dit alles

waaronder de klimaatadaptatie, energietransitie en de

deze uitdagingen en de verbetering van de onderlinge

ook over het optimaal benutten van toeristische kwaliteiten,

neergeslagen in de aanwijzing van de kern en omgeving

gevolgen van stedelijke groei enerzijds en de problematiek

samenwerking handen en voeten te geven in een

het beleefbaar maken van het verhaal van verleden, heden

Hegebeintum als rijksbeschermd dorpsgezicht.

van krimp anderzijds. Cultureel erfgoed kan sturing geven,

aansprekende pilot, waarbij van alle partijen gevraagd

en het vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid.

houvast en inspiratie bieden bij deze ontwikkelingen. Het

wordt buiten de eigen grenzen te treden en gezamenlijk

Het gaat daarbij om het benoemen van koppelkansen

Toonbeeldenlijst Interieurensembles van de Rijksdienst

Rijk heeft hiervoor een aanzet gegeven met de ‘Erfgoed

een nieuwe weg in te slaan. We beginnen op de terp van

met de majeure opgave voor het landschap en het nieuwe

voor het Cultureel Erfgoed. Het interieur van de kerk vertelt

Deal’ waarin beoog wordt met verschillende partijen samen

Hegebeintum, als icoon van het Fryske erfgoedensemble,

erfgoedbeleid. Met een maatschappelijke meerwaarde

het verhaal uit vervlogen jaren, er zijn zestien rouwborden

te werken aan een waardevolle leefomgeving. Het zoeken

waarin de unieke kenmerken van het Friese cultureel erfgoed

en effecten voor cultuur- en natuurtoerisme vanuit de

bewaard gebleven die verwijzen naar de adellijke

naar een balans tussen cultureel erfgoed en ontwikkelingen

samengaan. Daarnaast is het een uitstekende plek om de

gastvrijheidseconomie. Door een kaart te maken van alle

bewoners van de nabij gelegen Harsta State.

in de leefomgeving is daarbij een belangrijke opgave, die

samenwerkingsstrategie te ontwikkelen, die ook in andere

parels in de omgeving wordt een verbinding gelegd met

vraagt om samenwerking van vele partijen en om een

situaties in Fryslân kan worden toegepast.

Grutsk op ‘e Romte van de provincie, de Landschapsbiografie

zijn uniek, in het grafveld is onder andere een verguld

Noardeast-Fryslân en de Landschapsbiografie van het

zilveren fibula (mantelspeld) gevonden, een pronkstuk

Waddengebied. Essentieel is de ruimtelijke kwaliteit

uit de zevende eeuw. Een andere bijzondere vondst uit

van het dorp en de omgeving als toekomstbestendig

het grafveld is het boomkistgraf van ‘terpdame Beitske’;

erfgoedensemble voor de toekomst (Erfgoeddeals, Erfgoed

voor een expositie in het Fries Museum is haar hoofd

Telt, RCE)

gereconstrueerd.

gebiedsgerichte benadering.

WADDENZEE

•

•

•

Het interieur van de kerk staat op de landelijke

Archeologische vondsten uit de terp van Hegebeintum

Harsta State met de landschappelijke tuin is van

FRYSK ‘EIEGEN’ ALS GEBIEDSGERICHTE AANPAK

tuinhistorisch belang vanwege de ouderdom, de

Hegebeintum als icoon van een ‘Frysk erfgoedensemble’

geslaagde combinatie van een 17e-eeuwse state-

Het erfgoedensemble van Hegebeintum betekent het

structuur met een 19e-eeuwse landschapstuin,

samengaan van unieke kenmerken in het Friese erfgoed,

als onderdeel van een wijds terpenlandschap, de

het Frysk eigene, dat de basis is van een bijzonder verhaal.

betrokkenheid van tuinarchitect L.P. Roodbaard en

Het gaat daarbij om het religieuze erfgoed, de kerk met het

vanwege de uitbundige bloemenpracht van stinzenflora.

kerkhof, interieurs, monumentale gebouwen en boerderijen,

DOKKUM

regio
ensemble
locatie

de state met het stateterrein en de archeologie met de terpen

SAMENWERKINGSSTRATEGIE

en het historische Friese cultuurlandschap met de radiale

De pilot levert niet alleen een mooi resultaat op maar biedt

verkaveling. Het vormt dé opgave voor de betrokken partijen

ook kansen om te leren op welke manier een goede en

om dat verhaal gezamenlijk vorm te geven. Het gaat daarbij

effectieve samenwerking tot dat resultaat leidt. Daardoor

om:

kunnen we beschikken over een samenwerkingsstrategie, die

•

De kerk op de terp is één van de oudste Romaanse

ook als ontwikkelingsmodel voor andere erfgoedensembles

kerken. Hogebeintum is de hoogste terp van het (Noord-)

in Fryslân kan worden toegepast.
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Afb. II3-05, reconstructie van het vroegmiddeleeuwse landschap met het Paesens-getijdensysteem, de kwelderwallen (LE),
de kwelders (LE), de veenrandzone (LE), het veenlandschap (LT), de kweldergeulen en veenrivieren.
Afb. II3-05, reconstructie van het vroegmiddeleeuwse landschap met het Paesens-getijdensysteem, de kwelderwallen (LE),

zee
de kwelders (LE), de veenrandzone (LE), het veenlandschap (LT), de kweldergeulen en veenrivieren.
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II3-05, reconstructie van het vroegmiddeleeuwse landschap met het Paesens-getijdensysteem, de kwelderwallen (LE),

llen, 1999; Long et al., 2006). is
s were also enhanced by the siltingself-reinforcing process of peat
asin margins, forcing drainage from
o the lower lying (more compacted)
from where a new outlet was
ere also enhanced by the siltingus new outlets in the coastal system
n margins,
forcing drainage from
landschapsbiografie
ted, implying
a local transgressive
e lower lying (more compacted)
nt (N2; Fig. 3.3.5).
rom where a new outlet was
new outlets in the coastal system
Late Iron Age/Roman Period humans
implying a local transgressive
ed an important role in the selfN2; Fig. 3.3.5).
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Het verha al van het landschap:
dynamisch Waddenlandschap, kwelderwallen, geulen, terpdorpen, dijken, opvaarten
(Paleogeografische kaart 800 na chr., terpen vroege middeleeuwen, kernen en dijken 2020)
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4. Ternaard
5. Paessens-Moddergat

regio

ensemble

locatie

Simply Organized

beleving fryske eigene

GASTVRIJHEID
WADDENkust

kwaliteit leefOMGEVING

uitvoeringsagenda

erfgoedensemble
hegebeintum
kernkwaliteiten
religieus erfgoed
•
•

kerken
kloosterterreinen

archeologisch erfgoed
•
•

terpen
opgravingen

gebouwd erfgoed
•
•
•

stinzen en staten
molens
boerderijen

Groen erfgoed
•

historische parken

Cultuurlandschap
•
•
•
•
•

kwelders
dijken
oude polders
opvaarten
kerkenpaden

immaterieel erfgoed

regio

ensemble

locatie

Simply Organized

Samen vertellenene
de en
vierhet
Steunpunten
namelijkzitniet
alleen
het
verhaal
van
de terpen,
ook van
andere Steunpunt
steeds
een
afstand
van
ongeveer
12 maar
kilometer.
Met een totale
het verhaal daarna:
de
bedijking
en
de
inpoldering
van
nieuw
land.
De
huidige
samenwerking
lengte van ruim 35 kilometer biedt dit netwerk aan Steunpunten een ware beleving van de Friese
bestaat onder andere
uit hetin
gezamenlijk
uitbrengen
van
een
informatiefolder
en hetde
organiseren
Waddenkust
relatie tot het
achter de
dijk
gelegen
Werelderfgoed:
buitendijkse kwelders en de
van activiteiten Waddenzee.
in de zomer, vanuit een eigen “TerpEnLand”-huisstijl.

beleving fryske eigene

GASTVRIJHEID
WADDENkust

ene en het andere Steunpunt zit steeds een afstand van ongeveer 12 kilometer. M
lengte van ruim 35 kilometer biedt dit netwerk aan Steunpunten een ware belevin
Waddenkust in relatie tot het achter de dijk gelegen Werelderfgoed: de buitendijk
Waddenzee.

kwaliteit leefOMGEVING

Vanwege de potentiële aantrekkingskracht van dit netwerk en de bijdrage die dit netwerk kan
leveren aan de leefbaarheid van de regio zijn de gastheren van de vier Steunpunten sinds 2015
samen gaan werken onder de noemer “TerpEnLand.” De naam verwijst uiteraard naar het
terpengebied waarin de Steunpunten zich bevinden maar kan ook gelezen worden als “terp en land.”
Samen vertellen de vier Steunpunten namelijk niet alleen het verhaal van de terpen, maar ook van
het verhaal daarna: de bedijking en de inpoldering van nieuw land. De huidige samenwerking
bestaat onder andere uit het gezamenlijk uitbrengen van een informatiefolder en het organiseren
van activiteiten in de zomer, vanuit een eigen “TerpEnLand”-huisstijl.
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WADDENZEE UNESCO
WERELDERFGOED
Rijk boerenland
HISTORISCHE STEDEN
religieus erfgoed &
historische dorpen
Water verbindt

2030

Perspectief

Bestemming
Nederland

Beleidsnota

Gastvrij Fryslân
2028

Panorama
Nederland

Rijker
Hechter
Schoner

www.rijkewaddenzee.nl
RijkeWaddenzee

Een nieuwe visie op bestemming Nederland ten
behoeve van het welzijn van alle Nederlanders
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- Noarderleech
- Tempel Ids Willemsma
- Erfgoedensemble Hegebeintum
- Wachten op Hoog Water

B a r t l e h e im

- Holwerd aan Zee
- Mariakerk
- Garnalenfabriek

Land waar je landt; eropuit
in de regio Noordoost-Fryslân

Waterrecreatievisie

Noordoost
Fryslân 2025

Een gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in
Noordoost-Fryslân 2020-2030

'Land en water verbonden'
Deze kaart geeft de waterrecreatieambities van
Noordoost Fryslân in één oogopslag weer. Wat
hebben we de afgelopen jaren bereikt en gedaan?
Waar zijn we nog mee bezig? En aan welke
ambities werken we de komende jaren verder?
U ziet en leest het op deze overzichtskaart.

Lauwersmeer

Wadden

Wouden

Regioplan
Vitale Waddenkust
verbindt
vertelt
vermaakt

Waar cultuur de wal raakt en de
natuur vol water zit!

Onze belangrijkste doelgroepen:
campervaarder en sloepenvaarder

In 2013 is de strategische visie Waterrecreatie
Noordoost Fryslân opgesteld. De vraag die destijds
centraal stond was: Heeft de regio Noordoost Fryslân voldoende potentie om zich de komende jaren
te ontwikkelen als watersportbestemming? En zo
ja, wat is hiervoor nodig? Deze vraag wordt in het
visiedocument met een volmondig “ja”
beantwoord. In een brede consultatie met de
regio hebben we gezamenlijk het volgende
toekomstbeeld geschetst:

Campervaarder schepen in klasse Czm, Cm, Dm, E

Noordoost Fryslân staat op de kaart als
aantrekkelijk waterrecreatiegebied. Het vaarwegennetwerk is op orde en kenmerkt zich door een
dicht netwerk van vaarten en kanalen en heeft een
sterke verbinding met de cultuur en natuur in het
achterland. De camper- en sloepenvaarder zijn de
voornaamste doelgroepen. Met het vertroetelen
van deze doelgroepen varen in hun kielzog ook
andere waterliefhebbers die aangenaam verteren
en verblijven in de regio.
Om ons toekomstbeeld te bereiken hebben we
maatregelen uitgewerkt in een zestal strategische
thema’s en onder elkaar gezet in een projectenboek. Samen met het bedrijfsleven, provinciale
en regionale organisaties werken we zo aan de
realisatie van de waterrecreatieambities van Noordoost Fryslân. Elke keer als we projecten weten te
initiëren, uit te voeren en af te ronden zijn we weer
een stapje dichterbij ons doel: Noordoost Fryslân
als volwaardige watersportbestemming waar water
en land zijn verbonden!
Toekomstbeeld en Strategische
visie
Waterrecreatie Noordoost Fryslân
2025

Wat hebben we al gedaan?
In 2000 startte provincie Fryslân het Friese
Merenproject vanuit de brede ambitie om onze
provincie als watersportbestemming nog aantrekkelijker te maken. Vanaf die tijd werd er in Fryslân
flink geïnvesteerd in watersportkernen en vaarroutes. In onze regio werd er binnen de programmalijn “Grenzeloos Varen” gewerkt aan het (beter)
bevaarbaar maken van de:
» Noordelijke Elfstedenvaarroute
» Staande Mastroute
» Lits Lauwersmeerroute
» Electric only sloepenroute Wetterwâlden-Bûtenfjild
» Strobosser Trekfeart
Naast op diepte en hoogte brengen, zijn aanlegfaciliteiten en diverse voorzieningen gerealiseerd.

Een campervaarder vaart om een gebied te ontdekken. Net als een camperaar op het land zijn
er veel praktische voorzieningen mee aan boord:
mogelijkheden voor koken en overnachten, maar
ook fietsen, wandelschoenen en visgerei. De campervaarder vaart een kort tochtje van een paar uur
en meert dan aan om lekker aan boord te relaxen
of om het achterland te verkennen. Het zelfvoorzienende karakter draagt bij aan het gewenste
vrijheidsgevoel: geen verplichtingen maar lekker
ontspannen genieten van rust en ruimte, maar
ook van gezelligheid en gezelschap. De campervaarder is in essentie selfsupporting maar daarbij
sterk gericht op voorzieningen en activiteiten aan
de wal: fietspaden, musea, horeca en attracties. Is
de verblijfsplek aangenaam en interessant? Dan
wordt de verblijfstijd verlengd. Campervaarders
varen in Noordoost Fryslân vooral op motorboten
van diverse pluimage: van luxe motorjachten en
kruiser tot cabinsloep.

Vanuit de wens om de bestedingen aan de wal
en de toeristische kwaliteit te vergroten zijn met
integrale masterplannen verbeteringen gerealiseerd in:
» Wetterfront Dokkum
» Wetterfront Burgum
» Masterplan Earnewâld
» Watersportdorp Kollum (1e fase)
» Watersport Burdaard
Al deze projecten hebben hun plaats binnen onze
waterrecreatievisie Noordoost Fryslân 2025.

Werk in uitvoering:
Waar zijn we nog mee bezig?
Het Friese Merenproject liep in 2015 af. Enkele
projecten liepen nog door en vanuit onze waterrecreatievisie werden diverse projecten opgestart
of doorontwikkeld. Hierna staan de belangrijkste
waterrecreatieve projecten waar we op dit
moment aan werken.

‘Land en water verbonden’

Sloepenvaarder schepen in klasse E, F
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Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Waterrecreatie Noordoost Fryslân
2025:
“waar de cultuur de wal raakt
en de
natuur vol water zit”

Noordoost Fryslân staat op de kaart
als aantrekkelijk
waterrecreatiegebied. Het vaarwegennetwerk
is op orde
en kenmerkt zich door een dicht netwerk
van vaarten en
kanalen en heeft een sterke verbinding
met de cultuur en
natuur in het achterland. De camperen sloepenvaarder
zijn de voornaamste doelgroepen.
Met het vertroetelen
van deze doelgroepen varen in hun
kielzog ook andere
waterliefhebbers die aangenaam verteren
en verblijven in
de regio.

Zes strategische thema’s
Alde Feanen

Dokkum

Noordoost Fryslân schakel
in vaarbestemming

Water en land verbinden
De waterrecreant geniet volop van het totale toeristisch- recreatieve aanbod in Noordoost Fryslân.
Op kruispunten van vaarwegen, fiets- en wandelroutes kunnen recreanten in en uit de boot, op en
af de fiets. Ze maken de overstap op het land of
er juist vanaf om te varen, eten, overnachten of

- ...

Bijdrage en beoogd effect
Door het revitaliseren ontstaan dwarsverbindingen
en aaneengesloten routes die het routenetwerk
aantrekkelijker maken: voor sloepenvaarders om
dagtochten te varen en voor campervaarders om
de historische waterwegen te bevaren en de kernen te bezoeken. Dit vergroot de toeristischrecreatieve aantrekkelijkheid van onze
(Waddenkust)regio.
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Activiteiten en maatregelen
› Herkenbaar, zichtbaar en beleefbaar maken van
identiteit en verhalen van het gebied
› Versterken en stimuleren elektrisch (er)varen in
gehele gebied
› Verbeteren passantenstructuur met aanleg-,
zit- en schuilvoorzieningen
› Wegwijs maken van recreanten en toeristen door
bewegwijzering en informatieverstrekking over
land en water
› Nautisch aansluiten van de dorpen op doorgaan
de sloepenroute
› Verbinden Bûtenfjild in noordelijk richting via
Eeltsjemar met Noordelijke Elfsteden vaarroute
en Dokkum (mogelijk maken van vaarrondjes) en
in westelijke richting met Kollum

De sloepenvaarder maakt het liefst een dagtocht
van een uur of zes, waarvan er vier varende wor-

Doorvaart Achtkarspelen

Activiteiten en maatregelen
› Opstellen integrale gebiedsontwikkelingsvisie;
vanuit basis vaartraject De Leijen naar haven
Surhuisterveen voor Cm klasse met koppelkansen
brede toeristisch-recreatieve ontwikkeling,
natuurontwikkeling, waterberging en woningbouw.
› Haalbaarheidsstudie; civiel technisch,
maatschappelijk en financiële haalbaarheidstoets
› Bij positieve haalbaarheid; realisatie van
doorvaart Achtkarspelen
Bijdrage en beoogd effect
Achtkarspelen aan laten sluiten op routenetwerk
geeft mogelijkheden voor een bredere ontwikkeling
van recreatie en toerisme als ook een impuls aan de
leefbaarheid van de gemeente. Voor waterrecreanten geeft het een verbinding naar het achterland met
de turfhistorie. En bij doortrekken van de verbinding
naar Gerkesklooster biedt het een aantrekkelijk en
veilig alternatief voor het Prinses Margrietkanaal van
en naar het Westerkwartier.

6

Waddenkustontwikkeling

Activiteiten en maatregelen
› Sense of Place: Realisatie “mageneten” langs de
kust, in samenspraak met bewoners. Zogenoem
de magneten vertellen verhaal van landschap en
ontstaansgeschiedenis kustgebied.
› De Kromme Horne: Realisatie pier bij Wierum.
Verbinding water binnendijks met water van
Waddenzee.
› Holwerd aan zee: Ontwikkeling Holwerd als
Waddenpoort.
› Terp fan de Takomst: Realisatie buitendijkse terp
bij Blije als afspiegeling bestaande terpen aan
opvaarten/slenken in oude kweldergebied.
› Vijfhuizen 'fan swiet nei salt': Naast nieuw
gemaal, realisatie van kweldergebied waarin zoet
en zout water in elkaar overgaan, wat kwelder
planten en wadvogels aantrekt. Realisatie nieuwe
vaarroute naar de zeedijk.
Naast deze projecten en ontwikkelingen aan de kust
is de onderlinge verbinding een belangrijk item.

regio

Bijdrage en beoogd effect
In de 1e fase is de vaarverbinding van de Grutte
Wielen naar de Swemmer gerealiseerd: een sloepenroute (F klasse) met een specifiek electric-only
deel. De route is een belangrijke doorgaande vaarverbinding tussen de staandemastroute - Leeuwarden en de Lits-Lauwersmeerroute. Er volgt nu
een 2e fase voor de verdere toeristische ontwikkeling van Wetterwâlden-Bûtenfjild om ervoor te
zorgen dat investeringen gaan renderen.

4

Activiteiten en maatregelen
› bevaarbaar maken van de Súd Ie:
van Dokkum naar Lauwersmeer voor Dm klasse
› aanleg vispassages en natuurvriendelijke

Wetterwâlden-Bûtenfjild

6

Kollum Watersportdorp

Bijdrage en beoogd effect
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Simply Organized
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In de 11e eeuw was Friesland nog allerminst rijk aan
kloosters. Het waren vooral de grote buitenlandse kloosters
zoals Echternach, Fulda, Werden, Corvey en Prüm die veel
eigendommen hadden verworven in het Friese kustgebied.
Deze situatie veranderde snel in de 12e eeuw. In navolging
van de elite in andere streken begon de Friese adel
eigen kloosters op te richten. De edelen traden op als
financier of schonken aanzienlijke hoeveelheden grond.
Tot het begin van de 13e eeuw raakten de Friese kloosters
aangesloten bij vier verschillende kloosterorden: de

uitvoeringsagenda
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dokkum
elfstedenstad

Centrumfunctie
Voorzieningen
Monumenten
Bonifatius
Elfsteden
Vaarroutes
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bomen zoals populier, wilg, es en iep werden langs het
erf geplant als bescherming tegen de wind. Ze vormen
een omlijsting van het erf in het open landschap. In veel
kwaliteit
leefOMGEVING
uitvoeringsagenda
gevallen lag er ook een sloot of gracht om het erf heen.
Soms werden tevens heesters zoals vlier en meidoorn als
erfafscheiding gebruikt. Het hout van de bomen werd voor
allerlei doeleinden op en rond de boerderij gebruikt. Aan
de voorkant van de molkenkelders werden vaak lindes
geplant voor schaduw en verkoeling.

rijk boerenland
agrotoerisme

Veel boerderijen hadden een eigen boomgaard met
hoogstamfruit. Verder was er een moestuin waar groente
voor eigen gebruik werd geteeld. Soms was er ook een
siertuin aanwezig. Traditioneel werden er rond boerderijen
veel iepen geplant, door de iepenziekte zijn die veelal
verdwenen en vaak niet vervangen.
De boerderij kan eigenlijk niet los gezien worden van
het boerenerf. Het erf vormt een belangrijk onderdeel
van het boerenbedrijf. Een historische boerderij met
een goed verzorgd erf en bijbehorende beplanting is
cultuurhistorisch zeer waardevol. Rond de boerderijen
staan vaak verschillende bijgebouwen zoals stallen,
bakhuisjes, stookhokken en hooibergen. Steeds meer
van deze elementen verdwijnen omdat ze hun functie
kwijtraken en niet beschermd zijn als monument, ook al is
de boerderij dat wel.

Het Boerenerf

09: Poptastate bij Hantumahuizen is een mooi voorbeeld van een kop-halserderij.

Monumentale
boerderijen
Rijke bouwlanden
Verzilting

De opgaande beplanting in de kleistreek was vanouds
beperkt tot de terpen en de boerenerven. Zonder
beplanting ligt een erf kaal in het open landschap. Vrijwel
alle beplanting op het erf was functioneel. Opgaande
bomen zoals populier, wilg, es en iep werden langs het
erf geplant als bescherming tegen de wind. Ze vormen
een omlijsting van het erf in het open landschap. In veel
gevallen lag er ook een sloot of gracht om het erf heen.
Soms werden tevens heesters zoals vlier en meidoorn als
erfafscheiding gebruikt. Het hout van de bomen werd voor
allerlei doeleinden op en rond de boerderij gebruikt. Aan
de voorkant van de molkenkelders werden vaak lindes
geplant voor schaduw en verkoeling.

Fjildlab NO Fryslan

zilte teelt
agrotoerisme

6-09: Poptastate bij Hantumahuizen is een mooi voorbeeld van een kop-halsboerderij.

Veel boerderijen hadden een eigen boomgaard met
hoogstamfruit. Verder was er een moestuin waar groente
voor eigen gebruik werd geteeld. Soms was er ook een
siertuin aanwezig. Traditioneel werden er rond boerderijen
veel iepen geplant, door de iepenziekte zijn die veelal
verdwenen en vaak niet vervangen.
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parallel aan de kustlijn van de Waddenzee lagen de
aangesloten bij vier verschillende kloosterorden: de
in de zomer, vanuit
een
eigen
“TerpEnLand”-huisstijl.
parochies Ferwerd en Holwerd, waarbij Hallum een vroege
GASTVRIJHEID
dochter was van eerstgenoemde parochie. De Paesens
beleving
fryske
eigene
kwaliteit leefOMGEVING
vormde min of meer de zuidgrens van deze parochies. Aan
WADDENkust
de noord- en noordoostkant van Dokkum lag het langzaam
Simply Organized

dichtgeslibde getijdensysteem van de Paesens. Voor deze
streek vormde Dokkum de moederparochie met vroege
afsplitsingen van Ternaard ten westen van de Paesens
en Anjum ten oosten. Waarschijnlijk mag ook de kerk van
Ee, noordwaarts van de Oude Ee, beschouwd worden
als een dochter van Dokkum, zij het een van iets later tijd.
Als afsplitsingen van Dokkum lagen de parochies van
Westergeest en Rinsumageest zuidelijk van de Paesens
en de Oude Ee op strategisch gelegen zandeilanden
in het veengebied. Het waren strategische plaatsen
omdat het veengebied na de veenontginningen (deel III)
werden omgezet in nieuwe woongebieden waar vanuit
de moederkerken nieuwe parochies werden gesticht. De
kerksplitsingen gingen ook na 1100 door en uiteindelijk
kregen zeker de grotere buurtschappen de beschikking
over een eigen kerk.

gastvrijheid langs
het wad

Ter n a a rd
An ju m

H ol werd

uitvoeringsagenda

F er werd
D okku m

Ee

H al l u m
R i n su m a g eest

Westerg eest
Kol l u m

Archeologische
steunpunten
dorpscafés

Afb. II4-03: de moederparochies in Noardeast-Fryslân met de eerste dochterparochies
en latere kerkstichtingen.

kerken/ kerktorens
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De vier Steunpunten, te weten Wijnaldum, Firdgum, Oude Bildtzijl en Hegebeintum, liggen op drie
terpen en op een voormalige zeedijk. De Steunpunten liggen dicht bij de huidige zeedijk. Tussen het
ene en het andere Steunpunt zit steeds een afstand van ongeveer 12 kilometer. Met een totale
lengte van ruim 35 kilometer biedt dit netwerk aan Steunpunten een ware beleving van de Friese
Waddenkust in relatie tot het achter de dijk gelegen Werelderfgoed: de buitendijkse kwelders en de
Waddenzee.
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bezienswaardigheden

Vanwege de potentiële aantrekkingskracht van dit netwerk en de bijdrage die dit netwerk kan
leveren aan de leefbaarheid van de regio zijn de gastheren van de vier Steunpunten sinds 2015
samen gaan werken onder de noemer “TerpEnLand.” De naam verwijst uiteraard naar het
terpengebied waarin de Steunpunten zich bevinden maar kan ook gelezen worden als “terp en land.”
Samen vertellen de vier Steunpunten namelijk niet alleen het verhaal van de terpen, maar ook van
het verhaal daarna: de bedijking en de inpoldering van nieuw land. De huidige samenwerking
bestaat onder andere uit het gezamenlijk uitbrengen van een informatiefolder en het organiseren
van activiteiten in de zomer, vanuit een eigen “TerpEnLand”-huisstijl.

verhalen als leidend principe
religieus erfgoed

archeologisch erfgoed

gebouwd erfgoed

TerpenLand projectplan
Groen erfgoed

4

Cultuurlandschap

immaterieel erfgoed

TerpenLand projectplan
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bezienswaardigheden
Cultuur(historie)
Natuur
Culinair
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Routes
Wandelroutes
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RUIMTELIJKE KWALITEIT:
versterken
samenhang
Foto van Bert van As, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 530.732
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RUIMTELIJKE
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versterken
samenhang
1. te verkennen relatie
2.	Harsta State
3. 	Kerk en terp
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1. aanvraag leader
toeristische 			
infrastructuur
2. regiodeal
verbindende
verhaal van de 		
waddenkust op
3 schaalniveaus

3. landschapstriËnnale 2023

uitvoeringsagenda
4.	programma
erfgoed en
biodiversiteit
Foto van Klaas Uilkema, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer SHBO-F-KU-AA 59184
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1. KanSenKaart
aanvraag leader
met 		
toeristische
bezienSwaardigheden
in deinfrastructuur
kansenkaart is het landschappelijk frame verbonden
met de bezienswaardigheden. in het landschappelijk
frame zijn de verbindende structuren in het landschap
opgenomen.
Ontwikkelondernemers
kansen liggen bij benutten
de oost-west en
Vitale
Waddenkust,
dwarsverbindingen.

kwaliteiten landschap en erfgoed
de oost-west verbindingen in dit ensemble zijn;

De kracht
de regio & Sociale innovatie
•
devan
waddenzeedijk
als• antwoord
majeure opgaven:
de oudeop
zeedijk
•

•
De weg
de kwelderwallen die de verbinding
Bevorderen
vanover
werkgelegenheid

•

tussen de terpendorpen
Binden vormt
van mensen
(jongeren) aan de streek

•

Benutten van landschap en erfgoed voor

•

De Elfsteden-, Middelsee- en Kleivaarroute

gastvrijheidseconomie
en de energietransitie.
in het frame hebben de dorpen, door middel van
dwarsverbindingen, een plek aan de dijk gekregen. deze
plekken aanstad
de dijk
kunnen ontwikkeld worden tot de
Verbinding
– platteland

•

waddenbelevingspunten
(beleef de Waddendijk).
Versterken
van de samenhang
tussen het

platteland en de stad
•

Knooppunten in het landschappelijk frame zijn belangrijke

Ontwerpen van verdienmodellen voor

ontwikkeling kansen. binnen dit ensemble is Firdgum, met

cultuurhistorische
en landschappelijke
waarden
het archeologische steunpunt,
een belangrijke
knooppunt.
•

Benutten
van
kansen
voor economische
entoeristisch
Firdgum kan
mogelijk
ontwikkeld
worden tot een
Overstap Punt ontwikkelingen
(tOP) (Paad lâns it Waad).
ecologische
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2. regiodeal
verbindende
verhaal van de 			
waddenkust op
3 schaalniveaus
opstellen masterplan ‘frysk eigene’ aan de
waddenkust
opdracht van provincie fryslan
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staan we stil bij het Unesco Werelderfgoed de
Waddenzee. Maar veel meer nog, willen we
aandacht voor het landschap achter de dijken.

keten Van beleVingen

Geulen en slenken presenteren hier de dynamiek

De Waddendijk, icoon van het Unesco Werelderfgoed, rijgt het programma aan elkaar.
Het hart van de triënnale zal liggen op de Waddendijk tussen Marrum met het buitendijkse
Noarderleech, via het prestigieuze Holwerd aan Zee, tot aan het Nationaal Park
Lauwersmeer. Vanuit het hart ontstaat langs de Waddendijk een keten van plekken waar
activiteiten plaatsvinden en ontwikkelingen zichtbaar zijn, van Den Helder tot voorbij
Delfzijl. Reizen gaat met het OV, vanaf station Leeuwarden, maar vooral ook per (e-) fiets
of te voet. Het is anno 2020 niet de tijd grote publieksmanifestaties te plannen, daarom
kiezen we voor een vorm die in zichzelf kleinschalig is, passend bij de rust en ruimte van
dit unieke dijkenlandschap. De massa wordt bereikt door veel, relatief kleine activiteiten
te organiseren en deze horizontaal te programmeren. Deze vorm laat zich goed vergelijken
met de wijze waarop het Oerolfestival jaarlijks tot stand komt.

Unesco
Werelderfgoed

2009

betrokken organisaties

in de Landschapstriënnale van 2023. Natuurlijk

lange lijnen, kleine stappen

2021

De Landschapstriënnale DYNAMISCHE DELTA raakt naast het landschapsbeleid
ook andere beleidsterreinen. Dat betekent betrokkenheid van
waterschappen, provincies en gemeenten in het Waddengebied en die van
bewonersorganisaties, verenigingen voor landbouw, tuinbouw, visserij en
toeristische verbanden. De relevante landschapsorganisaties zoals It Fryske
Gea doen mee en er is plek in het programma voor belangenorganisaties als
Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Nationale
Parken. Kennispartners als de Waddenacademie en de Rijksuniversiteit
Groningen zullen een bijdrage leveren aan het programma. Bijzondere
projecten als Holwerd aan Zee en Sense of Place en erfgoedorganisaties
voor kerken, staten en stinzen en tuinen vinden we terug, evenals
versnellingsprogramma’s Op Paad Lâns it Waad en Vitale Waddenkust en
cultuurplekken als theaters, musea en archieven. De betrokkenheid van al
deze initiatieven en locaties maakt het programma tot een unieke en integrale
beleving van het Waddengebied.

De dynamische delta van eb en vloed staat centraal

De Landschapstriënnale 2023 beweegt zich over een lange en een korte lijn. De lange lijn
loopt van 2500 jaar geleden, met de bouw van de eerste terpen en dijken, naar 2030, het
jaar waarin de nieuwe dijkversterking gereed moet zijn. Deelnemers aan en publiek van
de Landschapstriënnale gaan mee op deze lange reis; de boeiende historie vormt de basis
voor de publiekservaring.
De korte lijn begint in 2021, met Ode aan het Nederlandse Landschap, waar landschap
en erfgoed decor zijn voor toerisme, gaat door in 2022 met de culturele manifestatie
Leven op de Bodem van de Zee, waarin kunst en mienskip centraal staan en eindigt met
de Landschapstriënnale in 2023, waar het accent ligt op landschapsontwikkeling en
sociaaleconomische ontwikkeling in de DYNAMISCHE DELTA. De drie manifestaties bieden
input voor Blue Delta 2030, de creatieve toekomstagenda van Noord-Nederland, en de
bestuurlijk breed gedragen Gebiedsagenda Waddengebied 2050.

Ode aan het
landschap

De financiering van de Waddentriënnale stoelt op de aanpak van LF2018.
Van de gezamenlijke overheden – provincies, waterschappen, gemeenten –
verwachten we een bijdrage voor een smalle, doeltreffende basisorganisatie
en enkele hoofdonderdelen uit het programma. De marketing van de
organisatie komt voor rekening van de provinciale marketingorganisatie in
Fryslân. Het is te vroeg concrete bedragen te noemen. Het leeuwendeel
van de activiteiten in het programma komen voor rekening en risico van de
organisatoren van het betreffende programmadeel. De organisatie groeit, ook
financieel, via een zwaan-kleef-aan effect. Een aanpak die zich bij LF2018 heeft
bewezen. Het Waddenfonds en de Regiodeal NO Fryslân, alsmede kleinere
relevante fondsen in het gebied, kunnen dienen als financieringsbasis voor de
onderscheidende activiteiten. Tenslotte zal voor sommige activiteiten worden
gerekend met ticketopbrengsten. Voor de goede orde, het totale budget
voor de dijkverzwaring, de regiodeal en de Afsluitdijk ligt rond de 1 miljard
euro en de meeste betrokken organisaties hebben een jaarlijks budget voor
publieksactiviteiten. In deze context verwachten we de nodige middelen te
kunnen verwerven.
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3. landschapstriËnnale

Versterken Van Dijk, lanDschap en mienskip

Wie staat op de Waddendijk, heeft zicht op de urgente landschappelijke opgaven.
De zeespiegelstijging manifesteert zich op de Waddendijk in de versterkingsopgave
van de waterschappen, waarvan de uitvoering start in 2023. Waterbeheer zoekt hier
innovatieve oplossingen, om verdroging en verzilting tegen te gaan. Een nieuw perspectief
op de toekomst, samengevat in het begrip brede welvaart, zal hier vorm krijgen. Met
onderzoeksthema’s als duurzaam toerisme, vestigingsklimaat en vergrijzing wordt ook hier
gewerkt aan de sustainable development goals van de Verenigde Naties.
Wie staat op de Waddendijk, ervaart dat de robuuste, 220 kilometer lange dijk een
harde scheiding is tussen superefficiënte landbouw en hoogwaardig natuurbeheer
in het Unesco Werelderfgoed Waddenzee en realiseert zich dat die scheiding niet is
vol te houden. Transitie van de grootschalige landbouw en dynamisch natuurbeheer
zijn hier noodzakelijk, maar meteen dringt zich dan de vraag op wat het perspectief
is voor bewoners en ondernemers. Soms nemen ze het heft in eigen handen, zoals in
het ambitieuze Holwerd aan Zee, soms voelen ze de grond letterlijk onder hun voeten
wegzakken, door inklinking en gaswinning.
Wie staat op de Waddendijk, wordt zich bewust van het rijke culturele erfgoed dat leven
in de delta heeft gebracht. De terpen, de dijken, de waterwegen en gemalen, tekenen
een eeuwenoude hand-made cultuur, gemarkeerd door kerktorens, monumentale
boerderijen en moderne kunst. Hier is het zoeken naar balans tussen het karakteristieke
cultuurlandschap en het landschap van de toekomst, met als sprekende voorbeelden
de nieuwe Afsluitdijk en de Vismigratierivier, die beide opengaan in 2023. Wie staat
op de Waddendijk, staat middenin de DYNAMISCHE DELTA, het onderwerp voor de
Landschapstriënnale 2023.

Blue Delta

Voor de Wadden loopt een sterke marketingcampagne Visit Wadden. Deze
campagne heeft een meerjarig karakter, maar kent steeds andere accenten.
In 2023 kan het accent op de Landschapstriënnale komen te liggen. Dat
betekent dat een deel van de promotiemiddelen van Visit Wadden kan worden
gericht op de Landschapstriënnale, maar dat betekent ook dat de staande
marketingorganisatie wordt ingezet voor promotie via de social media, in
perscampagnes en persbezoeken. De uitvoering van de marketing wordt
gedaan door Merk Fryslân – penvoerder voor de campagne Visit Wadden met ondersteuning van partners in de andere provincies.

ergat

in samenwerking met
Visit Wadden
Merk Fryslân
Wetterskip Fryslân
Provincie Fryslân
Vereniging van Waddenzeekustgemeenten
It Fryske Gea
Waddenacademie
Waddenvereniging
Kenniscentrum Herbestemming Noord
Museumfederatie Fryslân

kwaliteit leefOMGEVING

dYnaMisCHe delta

2050

Voor de voorbereiding van de Landschapstriënnale 2023 kiezen we voor een
interdisciplinair team, waarin de disciplines landschapsarchitectuur, toerisme
en gastvrijheidseconomie, kunst en cultuur, landbouw, natuur en waterstaat
zijn vertegenwoordigd. Dit team maakt in samenspraak met betrokken
bewoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen (MBO-HBO-WO)
een programma op hoofdlijnen, dat in de zomer van 2021 gereed is. Een
projectteam zorgt daarna voor de realisatie van de projecten die samen met
bewoners en betrokken organisaties tot stand komen. Het interdisciplinair
team stelt een coherent programma samen, daarbij ondersteund door
een daartoe aan te trekken curator, dat internationaal onderscheidend
is én wortelt in de klei. De aanpak is sterk vergelijkbaar met die van het
succesvolle Leeuwarden-Fryslân 2018, culturele hoofdstad van Europa en in de
projectorganisatie is deze ervaring ruimschoots vertegenwoordigd.
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WADDENLAND, WERELDERFGOED VAN CULTUUR EN NATUUR

1.

Dynamische delta van eb en vloed

2.

Rijkdom van zout, zilt en zoet

3.

Paradijs van flora en fauna

4.

Ruggengraat/ frame 	van dijken en dammen

5.

Doorbraken van de zee; klei, veen zand

6.	Mozaïeklandschap met terpen en wierden

WaDDenbeleVing

We beginnen met een symbool. In Blija bouwen dorpsbewoners de Terp van
de Toekomst, uit alle windstreken voeren bezoekers klei en aarde aan voor
deze nieuwe terp. De terp markeert de start van een breed programma van
belevingen langs de Waddendijk. Elke beleving appelleert aan de verbeelding
van de bezoeker en nodigt uit tot reflectie. Bezoekers ontmoeten het landschap
en ervaren wat hun verbinding is met dit landschap en hoe de strijd met het
water is geworteld in de Nederlandse cultuur. Onderdeel van de manifestatie
is Sense of Place, met de fototentoonstelling Bildtstars en Eigenheimers
over de bewoners van het gebied, het landart project een Dijk van een
Wijf en de zintuiglijke architectuurbeleving Soundings van de AmerikaansNederlands kunstenaars Robert Wilson/Teun Mosk. We presenteren nieuwe
vormen van erfgoedervaring in Ontdooi de Friezen, waarin de leden van het
nieuwe gidsengilde bezoekers meenemen in de bijzondere verhalen van de
DYNAMISCHE DELTA. Bezoekers krijgen letterlijk uitzicht op de bouw van de
delta, in een choreografie van graafmachines leren ze over de volgende fase in
onze omgang met water en land. De vele monumenten, kerken, boerderijen
en gemalen in het gebied zullen allen een deel van het verhaal van de
DYNAMISCHE DELTA vertellen.

dYnaMisCHe delta
WaDDenplatform

We bouwen een 220 kilometer lang dynamisch platform voor innovatie.
Op elke plek langs de dijk waar een relevante ontwikkeling plaatsvindt, van
dijkversterking tot zilte teelt en van landbouwtransitie tot landaanwinning,
bouwen we een podium voor dialoog. Natuurlijk ondersteund met socialmedia, waarmee we recent in de regio een eigen concept hebben ontwikkeld,
de Vonketon. Het resultaat is dat experts uit de hele wereld aanschuiven aan
de stamtafel van Café de Wadden in Blija om de relevante ontwikkelingen
in het gebied te bespreken met een breed gezelschap van bewoners,
ontwikkelaars en onderzoekers. Er ontstaat een levendige dialoog over
circulaire landbouw, energieneutrale dorpen, waterbewuste samenleving,
trekvogel flyways en vismigratie, nachtbeleving, duurzaam toerisme en
alle andere thema’s die spelen in de DYNAMISCHE DELTA. Deze dialoog zal
vanzelfsprekend internationaal zijn, de bestaande Duitse en Deense relaties uit
het Waddengebied schuiven aan, maar ook internationale verbindingen met
delta’s en eilanden halen we aan. Belangrijke partners in het project, zoals de
Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenacademie, zetten hun brede netwerk
aan deskundigen hiervoor in.

7.

Rijke boerenleven en biodiversiteit

8.	Kracht van kerken en kloosters
WaDDenlaboratorium

We richten laboratoria in voor ontwerpend onderzoek en gaan met
kennispartners, economische dragers, maatschappelijke organisaties en
burgerinitiatieven aan de slag met de toekomst van de DYNAMISCHE DELTA.
Krijgen de grote ruimtelijke opgaven, waarvan het belang breed wordt
onderkend, zodanig vorm dat ze ook worden gewaardeerd? Wat zijn de succesen faalfactoren, waarvan andere regio’s in binnen- en buitenland kunnen
leren? De Landschapstriënnale gaat hiermee concreet aan de slag. In een open
programma agenderen bewoners uit de regio voor hen urgente kwesties en
presenteren zij de producten van het Wad. Samen met de provincie Zeeland
doen we een ontwerpend onderzoek naar klimaatlandschappen en samen met
de universiteit van Lund (Zweden) en hogeschool NHL-Stenden presenteren
we Expedities naar het Landschap, ontwerpend onderzoek naar een adaptieve
en waterbewuste samenleving. We evalueren 15 jaar Unesco Werelderfgoed
Waddenzee en alle programma’s die de afgelopen jaren in het gebied zijn
uitgevoerd. We richten Future Labs in, waar we ruimtelijk, sociaal, economisch
en cultureel de toekomst verbeelden. We maken die toekomst inzichtelijk met
werkvormen die we kennen van Oerol, waar Joop Mulder en Bruno Doedens
met dakpannen en wilgentenen complexe systemen als zandsuppletie en
slibaanzetting inzichtelijk maakten.

YnaMisCHe delta

9.

Collectief van innovatieve pioniers

10. Culturele en culinaire beleving

regio

ensemble

locatie
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4.	programma
erfgoed en
biodiversiteit
stinzenplanten
akker- en hooilandkruiden

CO L O F ON
PM

CO L O F ON
Provincie Fryslân (opdrachtgever)
Initiatiefgroep:
Stichting Alde Fryske Tsjerken 		
Stichting Interieurs in Fryslân 		
Stichting Staten en Stinzen 		
It Fryske Gea
Stichting Noordelijke Lustwarande
In samenwerking met:
Gemeente Noardeast-Fryslân
Stichting TERP Hegebeintum
Vereniging Hendrick de Keyser
Vereniging Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum (DBFH)
Stichting Tsjerkepaad
Vitale Waddenkust
Afstemmen met (september 2020):
Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (Erfgoeddeals)
Vereniging Dorpsbelang Blije e.o.
Bewoners van Hegebeintum
Projectcoördinatie

Jan van der Weij

Uitwerking		NO.ORDPEIL landschap.erfgoed

landschap.erfgoed
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