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Algemene landschappelijke verkenning

Ontstaansgeschiedenis
Terpenlandschap van Oostergo
Het� terpenlandschap� van� Oostergo� is� ontstaan� door� de�
cultivering� van� de� door� de� zee� afgezette� zand-� en� klei-
gronden�aan�de�Friese�kust.�Typerend�voor�Oostergo�is�de�
brede�rand�van�de�hoger�gelegen�kwelderwal�die�grensde�
aan� de� Waddenzee� en� de� voormalige� Middelzee� en� de�
daarbinnen� gelegen� lager� gelegen� zwaardere� kleigron-
den.�Aan�de�zuid-�en�oostkant�grensde�het�gebied�aan�met�
veen�overdekte�zandgronden.�De�zee�heeft�in�het�gebied�
ten�noordoosten�van�Dokkum�gezorgd�voor�een�complex�
afzettingspatroon� van� erosievlakten� en� kwelderwalafzet-
tingen.�De�landinwaarts�gerichte�stroompjes�die�van�hoog�
naar�laag�afwaterden,�monden�uit�in�de�riviertjes,�de�Dok-
kumer�Ee,�de�Zuider�Ee�en�de�Paesens�die�het�water�zij-
delings�afvoerde�naar�de�Lauwerszee.�De� lage�nabij� de�
Zuider�Ee�gelegen�kolken�stonden�voor�de�totstandkoming�
van�het�gemaal�bij�Ezumazijl� ‘s�winters�regelmatig�onder�
water�en�werden�‘s�zomers�door�de�boeren�gebruikt.�De�
Noorder�Ee�mondde�uit�in�het�Dokkumerdiep�dat�direct�in�
verband�stond�met�Lauwerszee.

De�eerste�nederzettingen�ontstonden�vanaf�circa�600�voor�
Chr.�op�de�kwelderwallen�die�door�de�hogere�ligging�rela-
tief�veilige�woonplaatsen�vormden.�Door�overstromingen�
rond� 500� voor� Chr.� werden� de� bewoners� genoodzaakt�
woonplaatsen� te�verlaten�of� terpen�op� te�werpen�om�op�
te� gaan� wonen.� Latere� overstromingen� noodzaakten� de�
bewoners�opnieuw�terpen�te�verlaten�of�opnieuw�op�te�ho-
gen.�De�kwelderwallen�kregen�een�onregelmatige�blokver-
kaveling,�waarbij�de�onregelmatige�vormen�van�de�kreken�
en�geulen�herkenbaar�zijn�in�de�verkaveling.�
Ook�het�achter�de�kwelderwallen�gelegen� lager�gelegen�
kleigebied�werd�in�cultuur�gebracht.

afzettingspatroon circa 300 voor Chr.

afzettingspatroon rond het jaar 0

afzettingspatroon circa 500-1500 
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Stroomdal van het Dokkumer Grootdiep
De�grote�inbraken�van�de�zee�ongeveer�800�na�Chr.�zorg-
den�voor�grote�uitbreidingen�van�de�Lauwerszee.�Langs�
de�Lauwers�werden�smalle�oeverwallen�gevormd�en�werd�
klei�afgezet�op�de�aanliggende�veengronden.�Door�de�la-
tere� inklinking� van� het� veen� kregen� de� oeverwallen� een�
hogere� ligging�dan�de�omgeving,�wat�de�afwatering�van�
de�zuidelijk�gelegen�zandgronden�belemmerde.�Hierdoor�
heeft�het�stroomdal�van�het�Dokkumer�Grootdiep�een�aan-
zienlijk�hogere�ligging�dan�de�omgeving.�Plaatselijk�zijn�de�
oeverwallen�afgegraven�ten�behoeve�van�de�steenbakke-
rij,�waardoor�de�‘kleibanen’�vaak�aangezien�zijn�voor�klei-
dijken.�Typerend�voor�het�gebied�is�een�relatief�grootscha-
lige�blokkige�verkaveling.��Langs�het�Dokkumer�Grootdiep�
komen�de�oudste�dijken�voor�van�Friesland.�De�waterke-
ringen�vanaf�de�stad�Dokkum�dateren�van��voor�1100.��
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Aandijkingen
De�eerste�bedijkingen�hebben�rond�de�tiende�eeuw�plaats-
gevonden.� De� voormalige� Waddenzeedijk� en� de� dijken�
aan�weerszijden�van�het�Dokkumer�Grootdiep�behoren�tot�
de�oudste�dijken.�De�onderbrekingen�van�de�kustlijn�wer-
den�in�verschillende�fasen�bedijkt.�Van oorsprong werd deVan�oorsprong�werd�de�
natuurlijke� afwatering� van� het� gebied� enigszins� geregu-
leerd�door�middel�van�sluizen.�Vanaf�de�plaatsing�van�de�
Leppesluis�bij�Dokkum�werd�de�natuurlijke�afwatering�via�
de�Paesens�ernstig�verstoord�en�verzande�de�Paesens.�
Tot�de�komst�van�het�grote�gemaal�Ezumazijl�in�de�19de�
eeuw� kampte� het� noordoosten� van� Friesland� met� grote�
afwateringsproblemen.�De onderbreking tussen TernaardDe�onderbreking�tussen�Ternaard�
en�Holwerd�en�de�onderbreking�bij�de�uitmonding�van�de�
Zuider�Ee�bij�Ezumazijl�werden�in�een�vroeg�stadium�afge-
sloten.�De�uitmonding�van�de�Paesens�werd�later�in�ver-
schillende�fasen�bedijkt.�In�de�late�middeleeuwen�werd�de�
zeedijk�een�aantal�maal�verplaatst�in�noordelijke�richting�
en�ontstonden�langs�de�kust�diverse�aandijkingspolders.�
Het�Dokkumer�Grootdiep�werd� in�1729�door�de�Staten-
dijk� afgesloten� met� een� drietal� sluizen� bij� de� Dokkumer�
Nieuwe�Zijlen.�De�afdamming�van�het�gebied�heeft�op�bij-
zondere�wijze�plaatsgevonden.�Er�werden�in�de�waterloop�
drie� dammen� gelegd� waardoor� de� stroomsnelheid� kon�
worden�verlaagd�om�te�kunnen�bouwen�aan�de�afsluitdijk.�
Ook�de�aan�te�leggen�dijk�was�bijzonder�omdat�hierbij�niet�
de�hoogtse�waterstand�bepalend�was�voor�de�vormgeving�
van de dijk. De dijk werd vormgegeven met een flauwer 
talud,�die�garandeerde�dat�de�dijk�doorbraak�vrij�was.�Een�
zekere�overslag�van�water�werd�geaccepteerd�geaccep-
teerd.��
�����

Verveningen
In� een� drietal� zones� heeft� al� in� een� zeer� vroeg� stadium�
verveningen� plaatsgevonden.� Hier� zijn� ten� behoeve� van�
brandstofwinning� en� ten� behoeve� van� zoutwinning� de�
onder�de�klei-afzettingen�gelegen�veenlagen�afgegraven�
zijn.�De�kleiafzettingen�zijn�veelal�teruggestort.�Deze�ge-
bieden�worden�nu�gekenmerkt�door�grote�open�laag�gele-
gen�polders�met�een�enigszins�onregelmatige�waterrijke�
verkavelingen.
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Bodem
De�bodem�in�het�gebied�bestaat�uit�diverse�klei-�en�zand-
gronden.� Naarmate� de� afzettingen� ouder� en� meer� land-
inwaarts� gelegen� zijn,� zijn� de� gronden� minder� zand� en�
zavelrijk� en� neemt� het� kalkgehalte� af.� Hierdoor� is� een�
duidelijk�onderscheid�aanwezig� tussen�de�kalkrijkere�za-
velrijke�kwelderwallen�aan�de�randen�en�de�landinwaarst�
gelegen�kalkarmere�zwaardere�kleigebieden.�Binnen�deze�
kleigebieden�is�nog�een�variatie�in�grondsoorten�aanwezig�
van�zavelrijkere�gronden�in�voormalige�geulen�en�de�zeer�
zware� knipkleigebieden.� De� terpen� onderscheiden� zich�
door�een�ophoping�van�organische�resten.�
De�oeverwallen�van�het�Dokkumer�Grootdiep�bestaan�net�
als�de�kwelderwallen�uit�zavelrijke�kalkrijke�afzettingen.
De�kalkrijke�zavelige�gronden�op�kwelderwallen�lenen�zich�
goed�voor�akkerbouw,�vanwege�de�vruchtbaarheid�en�de�
bewerkbaarheid.� Hierdoor� heeft� het� gebied� zich� kunnen�
ontwikkelen�als�akkerbouwgebied.�De�lager�gelegen�klei-
gronden�zijn�met�name�geschikt�als�veeteeltgebieden.
De� aandijkingen� kennen� een� typerend� afzettingspatroon�
van� zwaardere� kleigronden� net� ten� noorden� van� de� dij-
ken�en�lichtere�zavelgronden�ten�zuiden�van�de�dijken.�Bij�
meerdere�bedijkingen�herhaalt�dit�patroon�zich.�
De�bodem�van�de�verveningen�komt�vrijwel�overeen�met�
de�knipkleigebieden.�Sporadisch�zijn�asresten�aangetrof-
fen�van�de�verbranding�van�het�veen.�



11

 



12

�
Water
De� waterhuishouding� van� de� gemeente� bestaat� uit� een�
zelfstandig� functionerend� watersysteem,� het� watersy-
steem� Dongeradielen.� Het� systeem� watert� onafhankelijk�
van�de�Friese�boezem�in�oostelijke�richting�af�op�het�wa-
tercluster�Lauwersmeer�via�Ezumazijl.�De�westelijke�grens�
van�het�systeem�wordt�gevormd�door�de�Raardervaart,�de�
Dwersmear�en�de�Holwerdervaart.
Het�Dokkumer�Grootdiep�vormt�onderdeel�van�de�Friese�
Boezem�en�watert�via�de�Dokkumer�Nieuwe�Zijlen�af�op�
het� Lauwersmeer.� In� perioden� van� hoge� neerslag� kan�
het�watersysteem�Dongerdielen�ingezet�worden�voor�het�
doorvoeren�van�boezemwater�naar�het�Lauwersmeer.

Door� middel� van� een� min� of� meer� radiale� structuur� van�
vaarten�watert�het�gebied�van�de�hoger�gelegen�kwelder-
wallen�in�zuidelijke�richting�af�naar�de�Zuider�Ee.�Het�wes-
telijk� deel� van� de� gemeente� heeft� hierbij� een� iets� hoger�
peil�dan�het�oostelijk�deel.�De�lager�gelegen�verveningen�
vormen�binnen�deze�tweedeling�laag�gelegen�polders.
De�Waddenzeedijk�vormt�de�hoofdwaterkering�in�het�ge-
bied�in�het�gebied.�
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Bij� het� omvormen� van� het� Lauwersmeer� tot� Nationaal�
Park�wordt�ook�gedacht�aan�veranderingen�in�het�water-
systeem.��Eventuele�maatregelen�hebben�grote�invloed�op�
de�afvoermogelijkheden�van�de�Friese�boezem,�de�Gro-
ningse�boezem�en�het�watersysteem�van�de�Dongeradie-
len�op�het�Lauwersmeer.�Hiervoor�zou�een�nieuw�zeege-
maal�dat�direct�op�de�Waddenzee�spuit�op�de�afsluitdijk�
van�het�Lauwersmeers�een�oplossing�kunnen�bieden.�Bij�
een�peilverhoging�van�het�Lauwersmeer�zou�ook�aandacht�
moeten�zijn�voor�de�hoogte�van�de�bestaande�dijken.�Als�
gevolg�van�de�bodemdaling,�het�rijzen�van�de�zeespiegel�
en�klimaatverandering�moet�sterker�bemalen�worden.���

Aandachtspunten
Aandachtspunten�met�betrekking�tot�waterkwaliteit�richten�
zich�op�de�verzilting�van�het�oppervlaktewater�door�zoute�
kwel.� Het� doorspoelen� met� boezemwater� biedt� niet� vol-
doende�antwoord�op�situatie�vanwege�het�brakke�karakter�
van�het�boezemwater�door�de�lozing�van�brak�polderwater�
op�de�boezem.�
Vanwege�de�bodemdaling�door�de�gaswinning�bij�Anjum�
en�de�mogelijke� toekomstige�gaswinning� in�de�Wadden-
zee,�vanuit�Moddergat�en�Lauwersoog�moeten�preventie-
ve�maatregelen�getroffen�worden.�Deze�zijn�onder�andere�
gericht� op� eventuele� verzakkingen� van� dijklichamen� en�
een�sterkere�bemaling�van�de�laaggelegen�gebieden.
 
In� het� kader� van� klimaatsveranderingen,� zeespiegelstij-
ging,�het�vergroten�van�buffercapaciteit�binnen�de�boezem�
en�wensen�met�betrekking�tot�het�omvormen�van�het�Lau-
wersmeer�tot�Nationaal�park�vindt�planvorming�plaats�met�
betrekking�tot�de�waterhuishouding.

De�plannen�richten�zich�onder�andere�op�het�vergroten�van�
de�Frieze�boezem,�het�vergroten�van�de�afvoercapaciteit�
van�de�boezem.�Wanneer�vanwege�een�zuidwesten�wind�
het�water�in�noordoostelijke�richting�gestuwd�wordt�en�niet�
of� met� een� te� beperkte� capaciteit,� op� het� Lauwersmeer�
geloosd�kan�worden,�zou�een�probleem�kunnen�ontstaan�
met�betrekking�tot�de�afvoercapaciteit�aan�de�noordoost-
kant�van�de�Friese�boezem.�De�Zuider�Ee�kan�in�geval�van�
ondercapaciteit,�boezemwater�laten�doorstromen�naar�het�
Lauwersmeer.� Extra� aansluitingen� van� de� Zuider� Ee� op�
de�Friese�boezem�bij�de�Steenfabriek��en�de�voormalige�
melkfabriek�zouden�deze�doorstroomfunctie�mogelijk�kun-
nen�versterken.�De� laag�gelegen�delen� in�het�stroomge-
bied�van�de�Zuider�Ee�zouden�hierbij�een�nader�te�bepalen�
rol�kunnen�spelen.�Ook�de�afvoer�van�boezemwater�op�de�
Waddenzee�via�Holwerd�zou�een�optie�kunnen�zijn.���
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Als�gevolg�van�selnering�en�vergraving�van�de�veengebieden�
hebben�grote�delen�een�lage�ligging.��

Als�gevolg�van�de�gaswinning�van�Anjum�vindt� �bodemdaling�
plaats.�De�bodemdaling�heeft�invloed�op�de�waterhuishouding.��
Zonder� aanvullende� bemaling� treedt� op� grote� schaal� vernat-
ting�van�het�landschap�op.�Naast�de�huidige�gaswinning�zijn�er�
momenteel�plannen�voor�gaswinning� in�de�Waddenzee�vanuit�
de�aardgaslocatie�bij�Moddergat.��Hierdoor�wijzigt�de�prognose�
met�betrekking� tot� de�bodemdaling.�Op�het� kaartmateriaal� uit�
de�MER�gaswinning�waddenzee�2006�is�aangegeven�wat�de�te�
verwachten�bodemdaling�is�als�gevolg�van�de�nieuwe�aardgas-
locatie.�

bron: MER gaswinning waddenzee 2006

Reliëf

In� het� landschap� van� Dongeradeel� speelt� het� reliëf eenreliëf� eeneen�
aanzienlijke� rol� in�het� landschap.�De�globale�hoogtever-
schillen�zijn�voornamelijk�door�het�type�afzetting�bepaald.�
Voorbeeld�hiervan�zijn�de�hogere�gronden�langs�de�randen�
op�de�kwelderruggen,�de�kreekruggen�met�de�terpdorpen��
en�de�afzettingen�langs�het�Dokkumer�Grootdiep.�Ook�op�
perceelsniveau�zijn�in�deze�gebieden�relatief�grote�hoog-
teverschillen�zichtbaar�in�de�vorm�van�kruinige�percelen.��

Daarnaast� is� reliëf aangebracht door het opwerpen vanreliëf� aangebracht door het opwerpen vanaangebracht� door� het� opwerpen� van�
terpen,�de�aanleg�van�dijken,�de�afgraving�van�dijken�en�
hoger�gelegen�gronden�en�de�afgraving�en�vergraving�van�
veen.�

De�terpen�hebben�vanwege�hun�hoogte�en�hun�vaak�cen-
trale� situering� in�het� landschap�een�grote� invloed�op�de�
karakteristiek� van� het� landschap.� Met� name� de� oudere�
terpen�die�voor�de�aanleg�van�de�dijken�ontstaan�zijn,�zijn�
zeer�markant.�

Ook�de�dijken�zijn�voor�het�landschap�van�grote�invloed.�
De�dijken�vormen�sterk�afbakenende�en�lineaire�,�richting-
gevende�elementen�in�het�landschap.�
De� ervaring� van� het� landschap� vanaf� de� dijken� en� ach-
ter�de�beslotenheid�van�de�dijk�geeft�het� landschap�een�
bijzonder�karakter.�De�karakteristieke�vormgeving�van�de�
dijken,�de�helling,�de�breedte�van�de�kruin,�de�coupures�en�
de�relatie�tot�de�bebouwing�zijn�hierbij�van�belang.��
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Ruimtelijke�aspecten�van�huidig�landgebruik�

Algemeen
Het�landschap�van�Dongeradeel�is�hoofdzakelijk�in�agra-
risch�gebruik.�Aan�zowel�de�noordkant�als�langs�het�Dok-
kumer� Grootdiep� wordt� het� landschap� gevormd� door�
open�akkerbouwgebied.� In�het� zuidelijke�deel�wordt�het�
landschap�gekarakteriseerd�door�open�weide�en�veeteelt-
gebied.�Door�het�beheer�van�het� landschap�als�cultuur-
grond�wordt�het�landschap�sinds�lange�tijd�door�openheid�
gekarakteriseerd.��

De�cultuurgronden�hebben�door�het�intensief�gebruik�een�
relatief� gecultiveerd� karakter.� De� verkaveling� in� de� ver-
schillende�delen�van�de�gemeente�is�gevarieerd.
De�agrarische�gronden�zijn�in�toenemende�mate�gedrai-
neerd.�Hierdoor�is�een�groot�deel�van�het�voor�weidevo-
gels�aantrekkelijke�greppelland�verdwenen.

Bospercelen�en�door�bos�omgeven�sportvelden�liggen�bij�
de�dorpen�en�sporadisch�langs�de�wegen.�

De�natuurgebieden�onderscheiden�zich�ruimtelijk�slechts�
in� beperkte� mate� van� het� cultuurlandschap� omdat� ook�
hier�de�openheid�een�belangrijk�gegeven�is.

De ecologische waarden van de gemeente zijn vastge-
legd in de ecologische basiskaart. In de verkenning van 
de landschapsvisie zijn de ruimtelijke aspecten van de 
verschillende natuurgebieden nog even verwoord.

veeteelt

akkerbouw

natuur
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water�afgenomen.�Hierdoor�is�de�begroeiing�met�bestendige�pi-
oniersvegetaties�van�zoete�milieus,�bomen�en�struiken,�toege-
nomen.

De Kolken
Laag�gelegen�graslanden�met�eendekooien� in�het�open� land-
schap�en�met�enkele�drinkdobben.�In�de�omkaderde�graslanden�
wordt�het�waterpeil�hoger�gehouden�dan�de�omgeving.�De�zilte�
vegetatie�en�de�rijke�vogelbevolking�zijn�de�belangrijkste�waar-
den�in�het�gebied.�De�kooibossen�worden�gevormd�door�es,�iep,�
populier,�zomereiken,�vlieren�en�meidoorns.��Het�gebied�wordt�
beheerd�als�extensief�hooi-�en�weiland.��Door�het�verlagen�van�
de�waterstand�probeert�men�de�zilte�kwel�te�stimuleren.
�
Eendekooien
It�Fryske�Gea�heeft�het�oude� recht� van�afpaling�van�de� twee�
eendekooien�in�de�Kolken.�Dit�recht�waarborgt�rust�in�een�straal�
van�twaalfhonderd�meter�uit�het�hart�van�de�kooi.
Ook�de�eendekooi�bij�Ternaard�van�Staatsbosbeheer�heeft�het�
recht�van�afpaling.� �Daarnaast� liggen�onder�Nijlan�bij�Engwie-
rum�een�tweetal�eendekooien�die�recht�van�afpaling�hebben.�

Ganzenfoerageergebieden
Delen�van�het�open�landschap�vormen�ganzenfoerageergebie-
den� waar� gedoogregelingen� aangekoppeld� zijn.� Op� het� hier-
naast�weergegeven�kaartje�is�aangegeven�waar�sprake�is�van�
bestaand� ganzenfoerageergebied,� maar� ook� waar� potentieel�
geschikt� ganzenfoerageergebied� aanwezig� is.� Bij� aantasting�
van�bestaand�ganzenfoerageergebied� kunnen�deze�gebieden�
compensatie�bieden.�� 

Natuurgebieden:
Peazermerlannen
Buitendijkse� polder� die� door� een� dijkdoorbraak� onder�
directe� getijdeninvloed� staat.� Hierdoor� is� een� hoog� op-
geslibd� dynamisch� kwelderlandschap� ontstaan� met� een�
oeverwallen-�en�kommensysteem�met�daarbij�behorende�
zoutminnende�beplanting.�Op�de�hoger�wordende�kwel-
der� komen� overstromingen� nog� incidenteel� voor.� De�
achterliggende�zomerpolders�hebben�een�lager�gelegen�
ligging�gekregen.�Van�de�herfst�tot�de�lente�vormt�het�ge-
bied�een�belangijk�rust-�en�foerargeergebied�voor�ganzen�
en�eenden.�In�het�gebied�komen�ook�diverse�steltlopers�
voor.� In� de� zomerpolders� komen� diverse� weidevogels�
voor.�De�meeuwen,�visdieven�en�noordse�sterns�voelen�
zich�slechts�op�de�kale�kwelderdelen�thuis.�Op�de�kwelder�
broeden�nu�diverse�eenden,�fazanten�en�kleine�rietvogels.�
De�zomerpolder�wordt�gegraasd�en�gemaaid.�De�buiten-
dijkse�kwelders�worden�slechts�in�beperkte�mate�beheerd�
Hier�dienen�echter�wel�beheerplannen�voor�ontwikkeld�te�
worden.�

Bantpolder
Binnendijksgelegen�graslanden,�begraasd�door�vee.�In�de�
aangelegde� slenken� groeien� zoutminnende� planten� als�
Engelsgras�en�Aardbeiklaver.�’s�Winters�deel�ganzenpo-
pulatie�die�broedt�op�Nova�Zembla�in�de�Barentsz-zee.�

Lauwersmeer, 
Het� Lauwersmeergebied� is� aangewezen� als� natura�
2000gebied� en� Nationaal� Park. Het� Lauwersmeer� is� in�
1969�ontstaan�door�de�afsluiting�de�Lauwerszee�van�de�
waddenzee.�Hiermee�veranderde�het�gebied�veranderde�
het�estuarium�in�vast�land�en�zoet�water.�Het�gebied�heeft��
zich� ontwikkeld� als� een� waardevol� natuur-� en� recreatie�
gebied.�Het�oostelijk�deel�(in�gemeente�de�Marne)�heeft�
de�bestemming�militair�terrein.�Door�de�afsluiting�van�de�
zee�is�de�de�getijdeninvloed�en�de�invloed�van�het�zoute�
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bron: Ganzenfoerargeergebieden, geoportaal provincie Fryslân 2005
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Bebouwing

Typerend� voor� de� occupatie� van� het� kweldergebied� is�
het�ontstaan�van�woonplaatsen�op�de�van�nature�hogere�
kwelderruggen�en�de�kunstmatige�verhoogde�terpen.���
De�noordelijkste�grens�van�de�bewoning�uit�het�steentijd-
perk�ligt�ten�noorden�van�Dokkum.�Bij�een�aantal�dorpen�
zijn�uit�deze�tijd�vuursteenplaatsen�ontdekt�(o.a.�bij�Born-
wird�en�Oostrum).�

Het�occupatiepatroon�dat�nu�nog�de�basis�vormt�voor�de�
dorpen� en� de� stad� stamt� uit� de� Middeleeuwen.� Op� de�
hoger� gelegen� kwelderruggen� aan�de� randen�en�op�de�
voormalige�wadgeulen�zijn� terpdorpen�gegroeid.�Binnen�
de�terpdorpen�zijn�een�aantal�typen�te�onderscheiden.�

Bornwird

nieuwe bebouwing op een terp

agrarische bebouwing naast een terp
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De�terpdorpen�op�de�kwelderruggen�hebben�doorgaans��
een�langerekte�vorm,�de�kavels�rondom�het�dorp�hebben�
een�blokkige�vorm.�Vaak�zijn�deze� terpdorpen�ontstaan�
door� de� aaneenschakeling� van� meerdere� huisterpen.�
Hierdoor�hebben�de�dorpen�soms�een�kern�met�een�ra-
diaal�karakter.�Op�de�overgang�van�de�kwelder�naar�het�
weidegebied� hebben� delen� van� de� dorpen� een� radiaal-
structuur�en�delen�een�meer� langerekte�structuur.�Voor-
beeld� hiervan� is� het� beschermde� gezicht� van� Ee.� Ook�
Metslawier� is�een�beschermd�gezicht�en�een�voorbeeld�
van�een�dorp�met�een�langerekt�karakter.

In�de� lager�gelegen�weidegebieden�hebben�de� terpdor-
pen�en�de�gronden�rondom�de�terp�een�radiale�structuur.�
Typerend�voor�de�radiale�terpdorpen�is�de�radiaal�struc-
tuur�van�de�wegen,�de�ring�rondom�de�terp,�de�ringvaart�
om�de�terp�en�de�op�de�radialen�en�de�ring�gerichte�be-
bouwing�en�boerderijen.�

Bij� zowel� de� radiale� terpdorpen� als� bij� de� langgerekte�
terpdorpen� is� de� samenhang� met� het� landschap� sterk.�
Vaak�ligt�de�terp�met�de�kerk�vrij�aan�het�open�landschap.�
Binnen� de� dorpstruktuur� zijn� open� ruimte� aanwezig� die�
doorzicht� bieden� vanuit� het� dorp� op� het� landschap.� Bij�
de�radiale�terpdorpen�bestaan�deze�open�ruimten�uit�de�
groene�‘taartpunten’�tussen�de�kerk�en�de�ring�met�boer-
derijen�om�de�kerk.��

De�dorpen�aan�de�noordkant�langs�de�dijken�zijn�vissers-
dorpen� c.q.� dijkdorpen.� Deze� worden� gekenmerkt� door�
een�meer�aaneengesloten�patroon�van�kleinere�visserwo-
ningen,�burgerwoningen�en�reeksen�van�boerderijen.
Aan�de�noordkant� liggen�de�dorpen� in�de� luwte�van�de�
dijk.�De�uitmonding�van�oude�kreken�in�en�bij�de�dorpen�
is�soms�nog�als�relict�zichtbaar�in�het�dorp.�Bijvoorbeeld�
als�groenstructuur�in�het�centrum�van�Ternaard.�Paesens-
Moddergat� is� een� van� de� mooiste� voorbeelden� van� dit�

rechthoekig gevormd terpdorp

radiaal terpdorp

dijkdorp en vissersdorp
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type�dorp�en�heeft�de�status�van�beschermd�gezicht.�

De�historische,�organische�ontwikkeling�van�de�dorpen�is�
vaak afleesbaar aan de bebouwingskarakteristiek. 
De�variatie� in�bebouwingstypologie�binnen�de�dorpen� is�
groot.�De�karakteristiek�van�de�diverse�dorpen�is�ook�be-
langrijk�voor�het�landschap�omdat�de�dorpen�direct�gren-
zen�aan�het�landschap.�De�kleine�bebouwingskorrel�(een�
of� twee� lagen� met� kap),� de� gedekte� kleurstelling� en� de�
informele�randen�zijn�hiervan�belangrijke�kwaliteiten.�

Naast�de�bebouwing�in�de�dorpen�staan�verspreid�in�het�
open�landschap�de�boerderijen.�De�erven,�vaak�op�de�ho-
ger�gelegen�terpen,�met�statige�bebouwing�en�grote�oude�
bomen�zijn�gezichts�bepalend�in�het�open�landschap.�De�
variatie�in�oude�boerderijtypen�is�groot.�
Kophalsrompboerderijen,� stelpen,� boerderijen� met� een�
dwarshuis�en�moderne�boerderijen�komen�in�het�buiten-
gebied�gemengd�voor.
Een�groot�aantal�voormalige�adelijke�states�en�voormalige�
kloosters�is�verloren�gegaan.�Bijzonder�is�de�voormalige�
stinzepoort�bij�Waaxens.��

Tegenwoordig� is�bij�een�groot�aantal�boerderijen�sprake�
van�een�combinatie�van�oude�karakteristieke�bebouwing�
en�nieuwe�bebouwing.�Ook�de�indeling�van�de�erven�ver-
schilt�sterk.�

Van�oorsprong�was�duidelijk�verschil�zichtbaar�in�het�be-
bouwingspatroon�van�de�boerderijen�in�de�verschillende�
landschapstypen.�In�de�akkerbouwgebieden�op�de�kwel-
dergebieden�is�sprake�van�reeksen�van�boerderijen�langs�
de�doorgaande�wegen.�In�het�weiden-�en�vaarten�gebied�
liggen�de�erven�als�besloten�eilanden� in�het�open� land-
schap�verspreid�in�het�landschap.��In�de�jongste�aandijkin-
gen�liggen�de�boerderijen�ook�in�reeksen�langs�de�weg.�

Naast�de�boerderijen�en�kerken�vormen�de�molens�be-
langrijke�elementen�in�het�landschap.�

dorpsrand radiaal terpdorp

kerk op deels afgegraven terp in een 
radiaal terpdorp
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Het�gaat�hier�om�een�Molen�met�molenaarshuis�bij�Pae-
sens,��een�Stellingmolen.�In�Anjum�staat�een�voormalige�
korenmolen,�De�Eendragt�en�de�poldermolen,�De�Gans�
bij�Ezonbuorren.�
Voorbeelden� van� karakteristieke� bebouwing� in� het�
landschap� zijn� de� steenfabriek� aan� het� Dokkumer� �
Grootdiep,�het�versterkingsstation�P.T.T.�bij�Oostmahorn�
en�het�Dokkumer�lokaaltsje.�

Een�andere�type�karakteristieke�bebouwing�en�bouwwer-
ken�is�gerelateerd�aan�de�waterhuishouding�en�verdedi-
gingswerken.��Het�gaat�hier�om�een�groot�aantal�coupu-
res� in�de�voormalige�zeedijken,�de�sluis�en�het�gemaal�
bij�Ezumazijl,�de�afwateringssluis�bij��Bornwird,�het�voor-
malige�havenlicht�bij�Anjum,�de�kruitkelder,�opslag�in�de�
dijk�bij�Oostmahorn,�bruggen�en�een�voormalige� loswal�
in�Niawier.��

Dokkum�kent�als�een�van�de�oudste�steden�van�Friesland�
een�heel�eigen�karakteristiek.�Dokkum�heeft�zich��van�een�
terpnederzetting�lange�tijd�verder�kunnen�ontwikkelen�tot�
handelsplaats�met�een�open�verbinding�met�zee�en�heeft�
hierdoor�een�compacte�kern�ontwikkeld.�Lange�tijd�is�de�
admiraliteit� in�Dokkum�gevestigd�geweest.� � Landschap-
pelijk�kenmerkend�zijn�de�stadwallen�om�de�oude�vesting�
met�een�aantal�Stellingmolens.�Van�belang�voor�het�land-
schap� is� de� radiaalstructuur� van� wegen� en� vaarten� die�
vanuit�het� landschap�tot�diep� in�de�stad�doordringen�en�
de�groene�stadsranden.

Aan�de�wat�grotere�plaatsen�hebben�in�het�verleden�plan-
matige� en� seriematige� uitbreidingen� plaatsgevonden.�
Deze�passen�qua�bebouwingsstructuur�niet�bij�het�orga-
nisch�ontstane�bebouwingsbeeld�van�de�dorpen.�Bij�een�
groot�aantal�dorpen�is�de�bebouwing�met�dorpsbosjes�in-
gepast.�De�nieuwste�uitbreidingen�van�Ezonstad�bij�Oost-
mahorn�onttrekken�zich�ook�aan�de�maat�en�schaal�van�
het�bestaande� landschap.�Hier�zijn�nieuwe�woonmilieus�
gecreëerd�die�los�staan�van�het�bestaande�landschap.��

beeld van entree van Anjum

coupure in de dijk

gemaal bij Ezumazijl
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Wegen

De� wegenstructuur� wordt� gekenmerkt� door� een� radiaal-
structuur,�die�vanoudsher�vanuit�Dokkum�de�verschillende�
dorpen�met�elkaar�verbindt.�De�N356�en�de�N361�vormen�
de�belangrijkste�twee�radialen.�De�N356�volgt�het�oude�tra-
cé�langs�de�verschillende�terpdorpen�en�vormt�de�belang-
rijkste�verbinding�tussen�Holwerd�en�Dokkum�en�de�route�
vanuit�het�zuiden�naar�de�veerboot�naar�Ameland.�Deze�
weg�wordt� ten�westen�van�Dokkum� in� zuidelijke� richting�
doorgetrokken�en�vormt�onderdeel�van�de�nieuwe�centrale�
as� tussen�Dokkum�en�Drachten.�De�N361,�de�Lauwers-
seewei� loopt�parallel�aan�de�oude�ontsluitingsroute�door�
de�dorpen,�door�de�open�ruimte�langs�de�Zuider�Ee�vanuit�
het�zuiden�naar�het�Lauwersmeer.�De�radialen�volgen�niet�
zoals�wel�vaak�het�geval�is�de�watergangen.�Het�is�bijvoor-
beeld�hierdoor�niet�mogelijk�het�Dokkumer�Grootdiep�en�
de�Zuider�Ee�te�volgen�over�de�weg.�

Tussen�de�radialen�vormen�de� tangenten�de�secundaire�
structuur�tussen�de�dorpen.�In�Dokkum�wordt�het�verkeer�
rondom�de�stad�geleid�door�een� ring.�Aan�de�noordkant�
vormt�de�N358�de�verbindingsweg�tussen�de�grotere�dor-
pen� op� de� kwelderwal.� Het� wegenpatroon� ten� noorden�
hiervan�volgt�het�rechthoekige�patroon�van�de�kavelrich-
ting�en�de�opeenvolging� van�aandijkingen.� Voor� het� au-
toverkeer� vormen�de�wegen� langs�de�dijken�geen�door-
gaande�structuur.�
Tussen� Dokkum� en� Metslawier� en� tussen� Dokkum,�Ter-
naard�en�Holwerd�liggen�nog�relicten�van�een�oude�spoor-
verbinding.
De�ontsluitingswegen� in�het�agrarisch�gebied�zijn� in� toe-
nemende�mate� te�smal�voor�de�steeds�groter�wordende�
landbouwmachines�en�vrachtwagens.� In�de�breedte�van�
het profiel is rekening gehouden met de mogelijkheid we-
gen�in�de�toekomst�te�kunnen�verbreden.�

dijkje 

ringweg in Wetsens
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Massa-�ruimte

Het� landschap� in� de� gemeente� Dongeradeel� wordt� ge-
kenmerkt�door�grote�openheid.�Het�bebouwingspatroon,�
de�dijken,� de�dorpen�en�de�beplanting� langs�de�wegen�
zorgen�voor�variatie�in�schaal,�randen�en�de�vorm�van�de�
verschillende�open�ruimten.�

1� De� ruimten� aansluitend� op� de� radiale� terpdorpen�
zijn�middelmatig�van�grootte.�Door�de�verspreid�gelegen�
boerderijen�zijn�de�open�ruimten�niet�zeer�grootschalig�en�
de randen zijn kronkelig en niet duidelijk gedefinieerd. De 
randen�van�de�dorpen�zijn�rafelig�en�informeel,�vaak�met�
achterzijden�naar�het�landschap.�
2� Hiernaast�zijn�in�het�weidegebied�zeer�grote�aange-
sloten�open�ruimten�aanwezig�in�de�lager�gelegen�gebie-
den.�
3 In het kweldergebied zijn de ruimten beter gedefini-
eerd,�door�de� langs�de�wegen�gelegen�erven.�Ook�hier�
hebben� de� dorpen� veelal� een� informele� naar� het� land-
schap� gerichte� achterzijde.� Verspreid� in� het� landschap�
komen�hier�minder�boerderijen�voor.�
4� De�ruimten�langs�de�noordkant�onderscheiden�zich�
door� de� duidelijk� door� dijken� afgebakende� langgerekte�
open�ruimten.�
5� De�open�ruimte�in�het�kweldergebied�van�het�Dokku-
mer�Grootdiep�is�grootschalig�en�wordt�afgebakend�door�
de�gebogen�lijnen�van�de�dijken.�In�de�ruimte�komen�en-
kele�boerderijen�voor.
6� Aan�de�zuidkant�ligt�het�stedelijk�gebied�van�Dokkum�
in� de� open� noordrand� van� Kollumerland.� De� tussen� de�
verschillende�lobben�van�Dokkum�gelegen�groene�ruimte�
zijn� aan� de� zuidkant� zeer� kleinschalig,� en� afgeschermd�
van�het�landschap�met�een�dijk,�met�op�een�enkele�plaats�
een�doorzicht.�Aan�de�noordkant�van�Dokkum�grenzen�de�
lobben�direct�aan�het�open�landschap.���

dorpsrand

open landschap aan de Lauwersseewei

melkveehouderij in het open landschap van de Kolken
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Hoofdindeling in landschapstypen en land-
schapswaardenkaart

Naar�aanleiding�van�de�verkenning�van�het�landschap�van�
Dongeradeel�zijn�een�zevental�verschillende�landschaps-
typen�te�onderscheiden�die�een�herkenbare�identiteit�heb-
ben.�Daarnaast�zijn�een�aantal�dragers�te�onderscheiden�
die�een�sterke�ruimtelijke�structurerende�werking�hebben�
of�kunnen�krijgen.�De�hoofdindeling�met�de�verschillende�
landschapsdelen�vormt�samen�met�de�ruimte-massakaart�
de�basis�voor�het�afwegingskader�bij�nieuwe�ontwikkelin-
gen�in�het�landschap.�Daarnaast�kan�het�een�aanleiding�
vormen�om�voor�bepaalde�gebiedsdelen�een�beleid�in�te�
zetten�dat�de�landschappelijke�kwaliteit�en�daarmee�ook�
de�leefbaarheid�en�aantrekkelijkheid�van�het�gebied�ver-
sterkt.

Onderscheiden�worden:
1 Het weiden- en vaartengebied met de radiale terp 
  dorpen en radiale verkavelingspatroon;
2 Het akkerbouwgebied op de kwelderwallen met de  
  streekvormige terpdorpen en blokkige verkavelings 
  patroon;
3 Het open laaggelegen weidegebied ;
� De open aandijkingen aan de waddenzee   
  en het Lauwersmeer;
5 Het Dokkumer Grootdiep

De�dragers�zijn:
De N356, de Lauwersseewei, de Waddenzeedijk, de Zui-
der EE, de Dokkumer Ee

Omdat�voor�alle�deelgebieden�geldt�dat�de�boerenerven�
beeldbepalend� zijn� voor� het� landschap� zijn� een� aantal�
aanbevelingen�aangegeven�die�in�algemene�zin�gelden.�

De�verschillende� landschapstypen�zijn� in�het� landschap�
met�elkaar�verweven�en�vele�voor�het�landschap�karakte-
ristieke�elementen�komen�in�verschillende�gebieden�voor.�
In� de� landschapswaardenkaart� zijn� de� karakteristieken�
van�de�verschillende�landschapstypen�in�een�kaart�aan-
geduid�met�een�legenda.�Veel�van�deze�karakteristieken�
kunnen�in�het�bestemmingsplan�beschermd�worden�door�
middel�van�het�koppelen�aan�aanlegvergunningen�of�het�
specifiek bestemmen er van. Het gaat hier om bijvoor-
beeld�historische�routes,�slaperdijken,�kruinige�percelen,�
sloten�en�krekenpatronen,�archeologisch�waardevolle�ge-
bieden,�terpen,�richtingen�in�het�landschap,�open�ruimte�
etc.�In�de�ruimte-massa�kaart�zijn�de�typen�open�ruimten�
aangegeven�die�beschermd�zouden�moeten�worden.�
Per� landschapstype�zoals� in�de�hoofdindeling�aangege-
ven� zijn� de� kenmerken� en� aanbevelingen� nader� toege-
licht.�
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