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Beschrijving van het DNA van je gebied, van het landschap. Wat is onderscheidend, uniek en 
relevant? 
 
Een Waddenzee met eilanden, een merengebied met kliffen langs het IJsselmeer, een uitgestrekte wadden 
kust en een historisch woudgebied. 
 
Friesland telt 4 Nationale Parken en 2 nationale landschappen en daarnaast ook nog eens de enige twee Dark 
Sky parken in Nederland. 
 
Het landschap is gekenmerkt door de eeuwenlange strijd met het water. Die strijd is inmiddels een 
onlosmakelijk verbintenis geworden. Sloten doorklieven de weilanden, meren reflecteren de uitgestrekte 
luchten, de stadjes zijn nog klein gebleven, de veengronden ontgonnen en bewaard gebleven als 
natuurgebieden vol vogels, de dijken houden onze voeten droog, maar het buitendijkse waddengebied in 
stand en ons bosrijke gebied kent een rijke historie tussen de boomwallen en het woud. 
 
In 2018 waren Leeuwarden en Friesland Culturele Hoofdstad van Europa en speelde het landschap een 
enorme rol in dit feest van Cultuur. De legacy vind je nog steeds terug en ontwikkelt zich door in projecten 
die destijds gestart zijn. Openluchttheater en festivals in de natuur zijn voor Friesland niet weg te denken. 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap_van_Friesland 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wat is het verhaal van je gebied – van het verleden naar het heden 
Voor de middeleeuws was Friesland vooral een moeras gebied waar de zee vrij spel had. De romeinen lieten 
dit kweldergebied links liggen in hun veroveringen Maar misten daardoor de rijkdom van het aangelegen 
veengebied. De bewoners overleefden vooral op Terpen en Dobbes waar het vee hun voeten op drooghield.  
 
In de nacht van 13 op 14 december 1287 werd Friesland getroffen door een springvloed: de St. Luciavloed. In 
de volksmond wordt dit de "grutte stoarm" genoemd. Het geweld van de zee sloeg een bres in de Friese kust; 
de Zuiderzee scheidde sindsdien West-Friesland van Friesland, en de Waddeneilanden ontstonden. 
 
In de Middeleeuwen krijgt Friesland zijn huidige vorm. De ontginning van de veengronden leidde tot sloten, 
maar ook wateroverlast. Er werden dijken gemaakt en naast de strijd met het water was er ook strijd om de 
macht. Door verkaveling en afwatering ontstonden ook polders en landaanwinning. De rijken bouwden hun 
`burchten` die we kennen als States en Stinsen. In de greep van het Christendom kwamen er ook kloosters 
tot stand en in deze tijd verkregen de bekende Elf steden hun Stadsrechten en speelde ieder zijn eigen rol in 
de handel, politiek en wetenschap. 
 
De steden liggen in de westelijke en noordelijke streken van Fryslân en zijn allen ontstaan nabij zee, aan 
zeearmen of aan belangrijke waterwegen. Handel en transportmogelijkheden over water waren voor deze 
nederzettingen van levensbelang. In de relatief dunbevolkte Wouden, als ook in de Zuidoosthoek kwamen 
geen steden tot ontwikkeling. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap_van_Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/1287
https://nl.wikipedia.org/wiki/Springtij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnoodramp_van_1287
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Friesland_(historische_regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneiland


 
Tijdens de Gouden Eeuw wordt het landschap vooral geëxploiteerd. Turf en kleiwinning, veenkoloniën, 
handel via de waterwegen. Nieuw technieken leidden tot sluizen en molens en de versterkte landbouw 
leidde tot welvaart. Deze welvaart is terug te zien in de architectuur en `verstening` van de bebouwing.  Al 
deze ontwikkelingen leidden tot infrastructuur, meer controle over het water, verharde wegen, spoorwegen, 
vestigingen, waterpoorten, enz. enz. die we tot op de dag vandaag terugzien. 
 
(bijlage voor volledige geschiedenis in detail toevoegen?) 
 

 

Wat is het verhaal van je gebied – van het heden naar de toekomst? 

 
Beschermen van het landschap gaat hand in hand met het openbaar delen van het landschap en dat is niet 
eenvoudig. Natuurbehoud en moderne ontwikkelingen staan soms lijnrecht tegen over elkaar. Friesland staat 
bekend om eindeloze horizonnen en wind en dat leidt tot windmolenparken die zorgen voor een groene 
stroomvoorziening. Dit natuurdilemma zag je veel terug komen tijdens en na het Culturele Hoofdstad jaar en 
kregen vorm door projecten als the Blue line (vlasvelden terug brengen),Potatoes go wild (landbouw en 
agricultuur), Silence of the Bees (verarming van de weilanden) en toekomstdroom Holwerd aan Zee om maar 
een paar te noemen. De bewustwording en beleving van het landschap is kracht bijgezet door kunstprojecten 
zoals 11 Fountains en Sense of Place en een aantal tijdelijke projecten. 
 
Friesland staat vooral bekend om recreatie in het landschap: wandelen, varen, fietsen en vele andere 
manieren van ontspanning zoals vissen, suppen, mountainbiken enz. Maar ook om de vele festivals die 
midden in de natuur plaatsvinden. Oerol, Psyfi, Into the great wide open, opera Spanga en de wadopera en 
vele openluchttheatervoorstellingen in de eigen taal. 
 
 
(eventueel bijlage toevoegen?) 
 

 
Zie ook pagina 2 van de criteria 
 
 


