
Dag Karin, 

Fryslân kent de rijkstee variatie aan verschillende landschapstypes van Nederland. Het Wad met de eilanden en het kustgebied, bos, veen en heide, het kleigebied 
in de Bouhoeke, de coulissen van de Noordelijke Friese Wouden, Gaasterland, de Greiden, het merengebied in de Lege Midden, Lauwersmeer en de bijzondere 
beekdalen in de Stellingwerven. Dat zijn er 10! 

Hoe verschillend de landschapstypes ook zijn, feit is dat het Friese landschap voor het grootste deel gemaakt is door mensenhanden.  Of het nu terpbewoners 
waren, de monniken uit de kloosters, de veengravers of slikwerkers – en recenter boeren, natuurorganisaties en landschapsbeheer – de mens heeft altijd zijn 
stempel op het landschap gezet. 

Verder is het water alom aanwezig. Fryslân en water; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk is er de waddenkust, maar daarachter schuilt een 
boeiend landschap van sloten, vaarten, kanalen, plassen, meren en rivieren. Met daarin molens, gemalen, polders en dijken. Ruim de helft van onze provincie ligt 
onder de zeespiegel. De grote waterbouwkundige projecten van de laatste eeuwen, met als hoogtepunten de Afsluitdijk, verhoogde zeedijken en het 
Lauwersmeergebied, zijn voorbeelden van de strijd tegen de zee. Hoe we (nu) omgaan met het water, vanaf het water het landschap beleven (i.p.v. andersom) en 
ervan genieten staat hieronder mede centraal. 

Om een provinciedekkend voorstel te hanteren en aan het NBTC te presenteren, stellen we voor de landschapstypes van de tv-serie Sicht op Fryslân aan te 
houden (ook als boek verkrijgbaar). Deze landschapstypes worden alom erkend en zijn destijds opgesteld door tal van experts. En daarbij twee principes te 
gebruiken die telkens terugkomen: de invloed van de mens (bouwwerken, ingrepen, routes) en beleving van(af) het water. 

 

 Friese 
Landschappen

Karakteristiek Thema/verhaal Vanaf ‘t water beleefbaar (routes, musea, arrangementen, Landart, festivals etc.) 

    
1 De Friese Wouden Coulisselandschap met 

elzensingels en 
houtwallen. Deels veen, 
deels arme 
zandgronden met 
pingoruïnes en poelen. 
Kenmerkend zijn de 
kleine arbeidershuisjes 
van begin vorig eeuw 
(woningwetwoningen) 
en boerderijtjes, waarin 
vaak grote gezinnen 
woonden - al een hele 
verbetering ten opzichte 
van de plaggenhutten 
die tot ver in de 20ste

Land van 
streekverhalen 

land - historische paden met stekjes (http://www.historischepaden.nl/), 
verhalen van Teun de Vries (Teun de Vriesroute) en Streekpad 
Noardlike Fryske Wâlden. 

- Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema, aangelegd op de locatie 
van het oude arbeidershuisje van Jelle Dam, die in zijn 
‘jeugdherinneringen’ een bijzonder beeld geeft van de enorme 
armoede in het heidelandschap rond Harkema. 

 



eeuw te vinden waren - 
vaak met vele 
uitbouwen en hokjes en 
schuurtjes en een 
bordje ‘Te Keap’ in de 
tuin, wat dan niet slaat 
op het huisje maar op 
alles wat er maar 
verkocht kan worden, 
van eieren en 
haardhout tot auto’s.

   Grootste 
aaneengesloten 
elzensingelgebied 
(3900 km singel) van 
Europa met veel naast 
de singels meer 
bijzondere 
landschapselementen, 
waaronder 
pingoruïnes. 

land - prachtig beschut wandelgebied (waaronder Streekpad: 
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/204/Friese-
Woudenpad/overzicht 

- mooie fiestroutes (https://www.route.nl/fietsroute/117872/ontdek-de-
noardlike-fryske-walden) 

- liever gemotoriseerd: Fryske Wâlden Rit 
(https://motorroutes.net/routes/fryske-walden-rit-groot-2018 

- Kloosterpad 1453: oude handelsroute van Drachten naar Dokkum, 
lopen in de voetsporen van oude handelsreizigers door afwisselend 
landschap

2 Zuidoost-Friesland Gevarieerd landschap: 
de bossen van het 
Drentes Friese Woud 
rond Appelscha en 
Bakkeveen en 
beekdallandschap van 
de Tjonger en de 
Lende, waar de Friese 
adel ooit zijn 
buitenplaatsen 
aanlegde 

Friese Waterlinie water en land - De Friese Waterlinie (http://www.friesewaterlinie.nl/) is nog niet zo 
lang geleden weer beleefbaar gemaakt in het landschap, oude 
schansen zijn weer zichtbaar gemaakt en er zijn (meerdaagse) fiets- 
en wandelroutes aangelegd. De Waterlinie liep door tot in Groningen 
en speelde een belangrijke rol in het rampjaar 1672. 

- Ook te ontdekken met geo-coaching een speurtocht in het landschap 

   Museum Belvédère  land - Museum Belvédère in Oranjewoud is door z’n vormgeving al een 
beleving van het landschap op zich (met het doorkijkje door het 
gebouw op het buiten ‘Oranjewoud’. Prachtig wandelgebied. 

- Route Jabikspaad van Heerenveen naar Wolvega (of Steenwijk voor 
de langeafstandswandelaar) komt onder andere langs de 
Ecocathedraal van Louis le Roi in Mildam, gemaakt van ‘bouwafval’. 



   Turfroute water - Vaarroute door gevarieerd landschap en langs prachtige kleine 
dorpjes

3 Bouhoeke Oud terpenland met z’n 
verre horizon met - 
altijd op loopafstand - 
de toren van het kerkje 
van het volgende 
terpdorp en tussendoor 
af en toe een groen 
bosje (waarin soms een 
eendenkooi schuil 
gaat), maar ook 
aardappelschuur van 
Friesland.  

Bezoekerscentrum 
Hegebeintum 

land - Nieuw bezoekerscentrum dat over ontstaan van het 
terpenlandschap, maar ook startpunt voor ontdekking van Romaanse 
kerken van St. Alde Fryske Tsjerken. Vanuit het centrum worden 
excursies georganiseerd. 

- Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes langs de terpen van de 
Bouhoeke 

- Hegebeintum is ook startpunt voor het samenwerkignsverband terp 
en land, waartoe ook de bezoekerscentra in Firdgum (zodenhuis) en 
Wijnaldum behoren en de Aerdenplaats in Oudebildtzijl. 

 

   Bildtse 
Aardappelroute 

land - Grote schuren, grote foto’s; een route langs megafoto’s van 
aardappelboeren van Sense of Place (weet niet zeker of de route nu 
nog bestaat, in 2019 nog wel uitgebreid)

   Holwerd aan Zee water/ 
land 

- Route die het verhaal vertelt van Holwerd aan zee, langs onder meer 
Wachten op Hoog Water en maquette van een Dijk van een Wijf van 
Sense of Place. Onderweg een kunstwerk dat een eerbetoon is aan 
de bedenkers van het project Holwerd aan Zee 

- Friesland buitendijks geeft een idee van hoe het landschap er moet 
hebben uitgezien voor de bedijking, prachtig wandelgebied. 

4 Greidhoeke Grofweg het oude 
Westergo. Het 
Friesland van de 
plaatjes, uitgestrekte 
groene weiden met 
Friese stamboek-
koeien. De vruchtbare 
klipklei verschafte de 
boeren, vooral in het 
midden van de 19de 
eeuw - grote rijkdom, 
dat verklaart de vele 
statige kop-hals-
rompboerderijen in het 
landschap. Na een tijd 
van verschraling door 

Vervoer over water water - Noordelijke elfstedenvaarroute: ooit vrijwel al het vervoer in Friesland 
over water. De noordelijke elfstedenvaarroute laat het land zien, 
zoals de transporteurs van eertijds het zagen (deels ook door de 
Bouhoeke). Melkvaarder en schilder Ruurd Wiersma legde dit 
landschap vast in zijn naïeve stijl (Ruurd Wiersmahuis in Birdaard: 
https://ruurdwiersma.nl/het-museum/) 

  



schaalvergroting en de 
opkomst van eenzijdig 
grasland, nu langzaam 
kentering naar meer 
kruidenrijke graslanden 
voor behoud van de 
weidevogels  

   Dijkenland land In de greidhoeke vind je de oudste dijken van Friesland. De 
slingerende slaperdijken hebben geen functie meer, maar het zijn 
prachtige wandelroutes omdat ze iets boven het landschap uitsteken 
en daarmee een prachtig uitzicht geven over het weidse landschap. De 
Pingjumer Halsband 
(https://www.visitwadden.nl/nl/bezoeken/routes/1446203477/pingjumer-
gulden-halsband) is waarschijnlijk de oudste ringdijk van Friesland, die 
verschillende terpdorpen verbond. Ook mooi de 42 km lange 
Slachtedijk (om het jaar ook als festival)

   Friese Meren water Een aantal van de Friese meren is een restant van een van de eerste 
‘milieurampen’ veroorzaakt door de mens die meer van het landschap 
vraagt dan het kan bieden. Door te ver te gaan met het afsteken van 
turf werd het landschap kwetsbaar in tijden van overstromingen, het 
spoelde af en het water bleef staan. Een wijze les, maar die leverde 
ook prachtig zeilwater op. Vanaf dat water kun je de geschiedenis nog  
steeds in het landschap teruglezen. En je ziet het vanaf een boot ook 
nog eens vanuit een bijzonder perspectief.

5 Lege Midden It Lege Midden is de 
naam van een 
laaggelegen deel van 
Friesland onder 
Leeuwarden richting 
Sneek. It Lege Midden 
is een veengebied dat 
zich uitstrekt van de 
zandgronden in het 
oosten aan de kleigrond 
in het westen. Het 
Prinses Margrietkanaal 
loopt er dwars door. Uit 
eeuwen van 
veenwinning is het 

 Staande 
Mastroute 
Middelseeroute, 
Grou 
watersportdorp 

Nationaal park Alde Feanen, agrarisch natuurbeheer, vroegere 
Middelsee, veenweidegebied, Met plaatsen als Sneek, Akkrum, 
Irnsum, Grouw en Eernewoude is het ook het watersportcentrum van 
de provincie. Kameleondorp Terhorne 



natuurgebied De Oude 
Venen ontstaan. Nu 
wordt er veel geboerd. 
Ook is 
watersporttoerisme van 
belang. 

   Nationaal park De 
Alde Feanen: 
kroonjuweel van It 
Fryske Gea (2500 ha 
laagveengebied met 
meren, rietlanden en 
moerasbos en veel 
bijzondere planten en 
dieren, waaronder een 
zeearend)

water - Huur een kano, sloepje of fluisterboot en de stilte en de schoonheid 
van dit bijzondere landschap 

- Excursies met de boswachter van It Fryske Gea (op de elektrische 
excursieboot) 

- Wandelend over vlonderpad 
- Fietsenroutes door de drogere delen 

6 Nationaal landschap 
SWF - Gaasterland 

Zuidwest Fryslân is één 
van de twintig Nationale 
Landschappen in NL. 
Hier vind je een unieke 
combinatie van 
agrarisch gebied, 
natuur en 
cultuurhistorie te vinden 
is. Natuur en oude 
cultuurelementen zijn er 
bewaard gebleven, 
maar er is ook gewoon 
ruimte om te wonen, te 
leven en te 
ondernemen. 
Gaasterland is het 
charmante middelpunt 
door afwisseling met 
hoge en laaggelegen 
stukken grond, met bos, 
weide en water. 

 Rondje 
Súdwest, 
Friese meren 

Rijsterbos-Gaasterland, essenlandschap, terpdorpen (in noorden), 
boerderijen (kop-hals-romp / stolp), meren 

    



7 IJsselmeerkust De Friese 
IJsselmeerkust strekt 
zich uit van Makkum tot 
Lemmer. Het 
IJsselmeer is het 
grootste zoetwater 
meer van NW-Europa. 
Ten zuiden van 
Stavoren vind je kliffen: 
het Oudemirdumer- , 
het Mirnser-, het Rode 
Klif, De Steile Bank en 
Mokkebank. Deze 
laatste 2 zijn van groot 
belang voor rustende 
vogels. Na de Wadden 
het belangrijkste 
toeristische gebied.

 Haventocht van 
Makkum naar 
Lemmer 

Afsluitdijk (+ bezoekerscentrum AWC en Vismigratierivier), 
Woudagemaal (werelderfgoed),  

    
8 Het waddengebied De Waddenzee is de 

binnenzee tussen de 
Waddeneilanden en de 
Noordzee aan de ene 
kant, en aan de andere 
kant het vasteland van 
Nederland, Duitsland 
en Denemarken. et 
Waddengebied bestaat 
uit droogvallende 
wadplaten. Daarmee is 
de Waddenzee het 
grootste getijdengebied 
ter wereld.  

 Waddenzee, 
Havens 
Harlingen, 
Lauwersoog, 
eilanden 

Waddenzee Unesco Werelderfgoed, vier (Friese ) eilanden, mooiste 
natuurgebied van NL, Waddendijk, Sense of Place, waddenkust met 
kwelders en buitendijks natuurgebied, Dark Sky (parken), festivals, 
uitkijkpunten voor vogelaars, wadlopen 

    
9 11 steden De Friese elf steden 

zijn elf plaatsen in 
Friesland die 
stadsrechten verkregen 
en die (deels) vooral 

 11 steden 
vaarroute 

11 Fountains, alle sportieve manieren om de 11stedentocht te 
voltooien, schaatsmusea, De Tocht (wordt pas na okt. 2021), musea 
algemeen, Hanzesteden, 



bekend zijn van(waar 
ook de Elfstedentocht. 
Onze steden danken de 
titel niet aan het 
formaat (want hier zijn 
veel steden kleiner dan 
sommige dorpen) maar 
aan hun historische 
betekenis. 

    
10 Lauwersmeergebied Nog niet heel lang 

geleden stroomden 
zoet en zout water in 
elkaar over in de 
Lauwerszee. Angst 
voor overstromingen 
leidde in 1969 tot de 
bouw van een dam. Op 
de vroegere zeebodem 
ontstond een prachtig 
nieuw landschap, een 
echt vogelparadijs. De 
natuur in het 
Lauwersmeer is zo 
bijzonder dat het gebied 
is aangewezen als 
Nationaal Park. 

 Aan het 
Lauwersmeer 
liggen 
meerdere 
jachthavens en 
kun je door 
naar de Friese 
meren 

Nationaal Park, Dark Sky, Duurzame haven, visserij, vogelspotten, 
wadlopen, toekomstig Werelderfgoed Centrum, kanovaren, Súd Ie naar 
Dokkum. Voor natuurliefhebbers en watersporters. 

    
 


