NOORDERBREEDTE EXKURSIE

Zuidwest-Friesland
Peter Huig, Joost Lobstein
• Het landschap in Zuidwest-Friesland is gevormd gedunis voorde vorming van hl heuvelland Gaasterland is
de Saale-ijstijd.
Tijdens een periode in dm ijstijd drukte het landijs de
bodem omhoog en zette het keileem af. Deze hoogten vinden we nu terug als Gaasterland en de Koudumer hoogte.
Doordat het landijs in tongen oprukte, hebben de stuwwallen een hoefijzervom. Het centrum van het hoeftjzer
(dit is de plaats waar het opgestuwde materiaal vandaan
komt) worden uitgeschuurd en noemen we het tongbek-
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zien we aan de uitgetrapte oevers van de
sloten hoe venig het hier is. Het eerste wat
we van Sloten zien is de melkfabriek. Buiten
Sloten parkeren we ons vervoermiddel (de historische
stadskern van Sloten is afgesloten voor auto's) en gaan
het stadje bekijken.
Sloten
Sloten, het kleinste Friese stadje werd door het geslacht
Harings (later Harinxma thoe Sloten) op een strategisch
punt gebouwd. In eerste instantie was het niets meer dat
een sterkte op de kruising van water en weg. De belangrijke handelsweg van Stavoren in het westen naar het
Coevorden in het oosten liep over 'het hoog', door de

Wouden en dan over St. Nicolaasga, Tjerkgaast en
*l i' i
("i '• i'md. Bij Sloten kruiste deze weg de
Suder-Ee, de waterweg tussen de
" ^ddelzee e n n e t Flevomeer. In de
" loop der tijden werd de sterkte uit* i gebouwd tot een belangrijke
nederzetting. In 1250 kreeg Sloten
stadsrechten en werd daarmee de
achtste stad van Friesland. Nu werden er ook land- en waterpoorten
gebouwd. Een belangrijke bron
van inkomsten was het heffen van
tol. Na eeuwen van schermutselingen werden in 1523 de wallen geslecht, maar in 1570
werden zij tijdens de strijd met de Spanjaarden weer hersteld. In 1672 werden door de beroemde stedenbouwer
Menno van Coehoom de bolwerken volledig aangepast
aan de eisen van de tijd. De grachten werden uitgediept
en de stad werd voorzien van 5 dwingers. Een stadswandeling in Sloten is de moeite waard. De stadsgracht
wordt omzoomd door rijen lindebomen die reeds in
1766 geplant zijn. Vele prachtige geveltjes zijn langs het
water te bewonderen. Andere opvallende gebouwen zijn
Sloten

In de periode na de Saak-ijstijd is de neus van het hoefijzer verdwenen door water dal vanuit de Morra naar het
zuiden liep en door de eroderende werking van de zee. De
en water.

Exkursie
We beginnen onze tocht op het station van Heerenveen.
Vanuit Heerenveen rijden we zo snel mogelijk naar het
gebied dat we aan een nader onderzoek willen onderwerpen: Zuidwest-Friesland. Om daar te komen rijden
we over de snelweg naar Joure en nemen de afslag
Lemmer. Vlak voor het Tjeukemeer slaan we af naar St.
Nicolaasga. De kerk van St. Nicolaasga is een voorbeeld
van een neo-gotische kerk uit de vorige eeuw. Via de
brug bij Spannenburg (PTT-zendmast) gaan we over het
Prinses Margrietkanaal.
De weg naar Gaasterland voert ons over een zandrug.
Het is de oude middeleeuwse weg van Coevorden naar
Stavoren. In het verleden was dit een belangrijke handelsverbinding over land. Het naam van het eerste dorp
dat we tegen komen herinnert aan deze rug: Tjerkgaast
(een gaast is een zandige hoogte).
Deze hoogte verheft zich ca. 2 meter boven het omringende veenlandschap. Wanneer we Tjerkgaast uitrijden
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ving) . Nadat we de weg Balk-Lemmer gekruist zijn,
komen we bij de Sondelerleien. Dit is een ondiep meertje met brede rietkragen en lage graslanden. Wanneer
we langs de oever rijden is prachtig de tegenstelling te
zien tussen het vlakke polderlandschap links en het weelderig begroeide rietlandschap rechts. Langzamerhand
naderen we de hogere delen van Gaasterland. We zien
de toren van Nijemirdum. Wanneer we er vlak langs rijden blijkt hij op een echte kerkheuvel te staan. Er heeft
ook nog een kerk bij deze toren gestaan maar die heeft
de tand des ü'jds niet doorstaan. De toren overigens is
veel hoger geweest. Aan het einde van het dorp nemen
we de eerste weg links en gaan naar het IJsselmeer.
Links van deze weg zien we de enige molen van Gaasterland. Op de dijk hebben we een prachtig uitzicht op
de Huitenbuursterbuitenpolder. De ondergrond van
deze polder bestaat uit verspoeld materiaal van het
Oudemirdumerklif. De dijk gaat over in het Oudemirdumerklif. De naam van de weg wordt de Lemerige Weg.
Uit deze naam kunnen we afleiden dat we ons op een
keileemhoogte bevinden. Het klif reikt tot 8 meter +
NAP. Een klein gedeelte van het klif is rekreatieterrein.
De rest (het interessantste gedeelte) is helaas verboden
terrein. Het is een natuurgebied en is het eigendom van
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Wanneer we de Lemerige Weg volgen komen we bij de
Marderhoek, de es van Oudemirdum. Enkele dorpen,
waaronder Oudemirdum in Gaasterland zijn goed te vergelijken met de dorpen in Drente. We vinden in zo'n
dorp een brink, buiten het dorp de es en de heide. De
heide is in Gaasterland jammergenoeg allemaal ontgonnen.
Links: Oudemirdumer Klif
Onder: Rode Klif mei monument

de Lemsterpoort in het zuiden (met stadsgevangenis),
het stadhuis, de Nederlands Hervormde kerk uit 1647 en
de Snekerpoort in het noorden. Onderweg zien we nog
een molen en twee kanonnen.
Wanneer we om Sloten rijden is het eerste wat opvalt het
kanon op de dwinger dat vroeger de hele omgeving
heeft beheerst. Aan de rand van Sloten slaan we rechtsaf.
De weg voert door het open polderlandschap van de
Coehoompolder. Na enige tijd komen we bij het Slotermeer. Hier ligt het prachtig rietgebied 'de Wijckelerhop'. Zuidelijk zien we het Van Coehoornbos met op de
achtergrond een zadeldaktoren. Dit bos bij Wijckel
maakte onderdeel uit van het landgoed Meerenstein van
Menno van Coehoorn. In het bos ligt tegenwoordig de
ijsbaan.

Wijckel
Wijckel is een komdorp aan de rand van Gaasterland.
Het dorp ligt ook op de belangrijke verbindingsweg van
Coevorden naar Stavoren. Een bezoek aan de kerk van
Wijckel, die een prachtige oude, gedeeltelijk tufstenen
toren heeft, is de moeite waard. In de kerk bevindt zich
het praalgraf van Baron Menno Van Coehoorn. Tijdens
de Bataafse Republiek is het woord 'Baron' meteen beitel weg gekapt. In deze tijd was iedereen gelijk en was er
van adel geen sprake meer. Op het kerkhof van Wijckel
bevindt zich een urinoir!
In Wijckel steken we de hoofdweg over en gaan tussen
twee huizen een klein weggetje in. De weg loopt in zuidoostelijke richting en gaat duidelijk omhoog. Hier ligt in
de polder een verhoging (ca. 3 meter hoger als de omge-
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Oudemirdum
Het dorp Oudemirdum is rond de brink gebouwd.
De brink met bomen is als zodanig niet meer herkenbaar. Het centrale pleintje van Oudemirdum heet nog
wel Brink. De bestrating bestaat in hoofdzaak uit de ter
plaatse gevonden zwerfkeitjes. Aan de brink vinden we
het Bezoekers Centrum van Gaasterland. De kerk van
Oudemirdum is gebouwd aan het einde van de 18de
eeuw. Buiten het dorp, aan de weg naar Nijemirdum,
ligt Riniastate, een klassicistisch huis. Het herenhuis is in
1843 in opdracht van de familie Star Numan gebouwd.
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Wanneer we bij Oudemirdum richting Mirns gaan, worden we verrast door de 'muur' van het Jolderenbos.
Bovenop de heuvel aangekomen hebben we een prachtig uitzicht over het IJsselmeer, In het oosten zien we
Riniastate liggen.De verbinding tussen het Oudemir*. .'
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lestoel Schari
I I ' n in het landschap. Dat verklaart meteen
ii in li ijk een beetje golft. Wanneer we bij het
i i Laaxum komen wordt het oude keileem bre'• i i •
ever. Hier vinden we een haventje. De visi Laaxum is na de afsluiting van de Zuideri i
:n en sindsdien ligt de haven er verlaten bij.
dumer Klif en het Mirnser Klif wordt gevormd door de
Séfonster dijk. We rijden onder de dijk langs door de
Zuiderfennenspolder. Er bestaan plannen om deze polder onderwater te zetten.
Het einde van de Séfonsterdijk is de Braamberg ( l l m +
NAP) .Dit begin van het Mirnser Klif wordt gekenmerkt
door het Rijsterbos. In tegenstelling tot het Oudemirdumer Klif is het Mirnser Klif wel toegankelijk. Goed is
te zien hoe de voormalige Zuiderzee stukken van deze
keileemwal afgeslagen heeft waardoor het klif ontstaan
is. Via Mirns met klokkestoel rijden we de Wieldijk op.
Aan onze linkerhand ligt het IJsselmeer met evenwijdig
aan de kust de Mokkebank. De Mokkebank is een toevluchtsoord voor vele vogels en is dan ook verboden
gebied voor ons.
De Wieldijk is een dijk die verspreid liggende keileembulten aan elkaar verbindt. Als kralen aan een snoer lig-

RoodeKlif
Sinds Karel de Grote probeerde Holland zijn invloed in
Friesland te laten gelden. Hier tegenover stond wat we
noemen de Friese Vrijheid: het verweer tegen overheersing. Friezen kennen in deze tijd immers geen overheersing in tegenstelling tot de omringende gewesten.
Graven, leenmannen, onvrijen en horigen waren onbekend. De klimax in deze Hollandse expansiedrang enerzijds en de Friese Vrijheid anderzijds vond plaats in
1345. Op 26 september van dat jaar doet de Graaf van
Holland, Willem IV een inval in Friesland. In de buurt
van Warns werd aan de kust een vreselijke slag uitgevochten tussen de Hollandse en de Friese legers. Willem
IV en zijn ridders leden een jammerlijke nederlaag.
Willem zelf sneuvelde bij de gevechten. De weinige
invloed in Friesland die zijn vader, Willem III, in de
voorgaande jaren heeft opgebouwd gaan na dit verlies

' N o o r d e r b r e e d t e

92-

53

•

geheel verloren. De slag bij Warns wordt op het Roode
Klifjaarlijks op 26 september herdacht. De plaats van de
slag wordt gemarkeerd met een gedenksteen met de
opschrift: 1345 Leaver dea as slaef.
Na het Roode Klif maken we even een uitstapje naar
Scharl. Hier staat één van de drie klokkestoelen van
Gaasterland. De andere twee staan in Ruigahuizen en
Mirns. Vooral in de arme Zuidoosthoek van de provincie
vinden we veel klokkestoelen. De bewoners van deze
streek waren te arm om een kerktoren te betalen. Bij
begrafenissen moest op de begraafplaats toch een klok
luiden en een betaalbare oplossing was de klokkestoel.
Ook hier in Zuidwest-Friesland was dit de oplossing,
Klokkestoelen komen eigenlijk alleen in Friesland voor.
De stoel van Scharl stamt uit 1597. In 1943 werd de bel
door de Duitsers geconfisceerd. Na de oorlog heeft de
mistbel van Stavoren zijn plaats ingenomen. We rijden
weer terug naar de dijk en vervolgen de weg naar
Stavoren.
Stavoren
Al in 1118 bevestigd Keizer Hendrik V een al bestaand
stadsrecht. Het is daarmee ook de oudste stad van
Friesland. Volgens overlevering is de stad al in 313 v.
Chr. gesticht. De grote bloeitijd van Stavoren lag tussen
de 9de en de 14de eeuw.
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De Friese handel in deze tijd bestond voor een groot
deel uit doorvoerhandel uit het Rijnland naar landen
rond de Oostzee: Scandinavië en Rusland (Riga). De volgende produkten werden veel geëxporteerd: zout, wijn,
textiel, ijzerwaren, zwaarden, zilveren sieraden, aardewerk, glaswerk, tufsteen en molenstenen. Op de terugweg werden pelzen (marter, bever, hermelijn), walrustanden, walrushuiden, en rendiervellen meegenomen.
De gunstige ligging van Stavoren aan het Flevomeer
(later Zuiderzee) heeft bijgedragen aan de bloei van de
haven. Het Flevomeer met aansluitend, de Vlie vormde
namelijk de verbinding tussen de Noordzee en havenplaatsen als Dorestad en Medemblik. Na het verval van

Dorestad nam Stavoren alleen maar in belangrijkheid
toe. Later werd Stavoren een Hanzestad.
Of Stavoren direkt als handelsplaats is gesticht of dat het
een agrarisch verleden heeft valt niets te zeggen want
het oude Stavoren is in zee verdwenen. Net als andere
oude handelssteden, zoals Emden, heeft het later een
langgerekte vorm gekregen. Omstreeks 900 vond een
uitbreiding met een parallelstraat plaats.
Na 1500 liep de betekenis van Stavoren snel terug. De
voornaamste oorzaak hiervoor was het verzanden van de
haven. Door branden en overstromingen zijn nagenoeg
alle oude koopmanswoningen en andere historische
panden verdwenen. Een tweetal straatnamen herinneren
aan de tijd waarin de stad belangrijk genoeg was om verdedigd te worden, Schans en Dwinger.
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Tegenwoordig is Stavoren een belangrijke havenplaats
voor de rekreatievaart. Gelegen aan het Willem Frisokanaal, dé verbinding tussen het IJsselmeer en de Friese
Meren is het een belangrijk watersportcentrum.
We volgen de borden Koudum. Eerst komen we nog
door Molkwerum. Dit dorpje van zeelieden heeft in het
verleden nog een eigen vloot gehad. Via het toepasselijke Séleantje rijden we naar de dijk. Vanaf die dijk hebben we een prachtig gezicht op de Bocht van Molkwerum, een waterwild-natuurgebied.
Koudum
Koudum ligt op een zgn. drumlin gevormd in de Saaieijstijd. Het landijs wat een groot gedeelte van Nederland

bedekte is hier over een stuwwal bestaand uit keileem
heengereden. Hierdoor is een langgerekte, afgeronde
heuvel ontstaan. De hellingen van deze heuvel zijn stijl.
Een mooi gezicht is het afgegraven voetbalveld. Hier
heeft met zich zeker 3 meter in de heuvel in moeten graven om een vlak veld te krijgen. Ook aan straatnamen
Boven- en Onderweg is het heuvelachtige karakter af te
leiden.

Renaissance raadhuis van Balk is uit 1615 en heeft een
trapgevel. Het torentje dateert uit 1793.
Vanuit Balk gaan we via Bargebek naar Wijckel, het eindpunt van deze Noorderbreedte exkursie.

Opgave exkursie
De exkursie door Zuidwest-Friesland vindt plaats
op zondag 31 mei 1992. We vertrekken om 10.00
uur vanaf het hoofdstation te Heerenveen.

Van Koudum gaan we richting Balk over de Sudergoawei. Na de Galamadammen slaan we rechtsaf naar
|
Bakhuizen. Na een aantal kronkelige wegen komen we
I
bij de hoogte van Bakhuizen, het hoogste punt van
%
Gaasterland. Dit 12,8 meter hoge punt geeft een mooi
j
beeld van het Gaasterlandse. Op sommige plaatsen is
nog goed te zien dat er in het verleden keileem gewonnen is voor de aanleg van dijken.
De Wyldemerk is een terrein dat ontstaan is door ontzanding. Het zand is gebruikt voor de aanleg van de
Sudergoawei (de weg van Balk naar Koudum). Over
water kun j e op twee manieren bij de Wyldemerk
komen: vanuit Balk over de Luts en vanaf de Fluessen via
de Rijstervaart.

De exkursie wordt ingeleid met een dialezing.
Omstreeks 13.00 uur gaan we lunchen.
Om 16.30 uur zijn we terug bij het station.
Opgave en inlichtingen: Perception Edukatief,
Warmoesstraat 44,9724 JM Groningen, tel. 050182580, giro: 672357. Kosten ƒ 50,- per persoon
(inkl. koffie en lunch).
II
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De naam Wyldemerk stamt uit de 16de eeuw. In die tijd
had Friesland niet veel op met invloeden van buitenaf.
Marktkooplui van buiten het gewest, met name
Hollanders, mochten ook maar op drie plaatsen hun
waar aanbieden. Deze plaatsen lagen aan de kust en
waren: Holwerd in het Noorden, Kimswerd in het
Westen en bij Harich in het zuiden. Deze markten heten
de 'Wyldemerkten'.
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Wanneer we de weg volgen komen we bij de Luts. Bij de
brug over de Luts zien we aan de overzijde van het water
een oud statig herenhuis, de Kippenburg, Dit voormalig
hotel is in de laatste jaren opgeknapt. De waterweg de
Luts is gegraven tussen 1820 en 1830. Aanvankelijk was
de funktie van de Luts de afvoer van eikehout en eikenschors. Dit laatste werd door leerlooiers gebruikt als looimiddel. De weg langs de Luts heet dan ook 'Houtdyk'.
De oevers van de zo goed als kaarsrechte Luts zijn
begroeid met bomen, struikgewas en varens. De Luts
grenst hier aan de Star Numanbossen.
Balk
De naam Balk is volgens de overlevering ondeend aan
een dikke houten balk die over de Luts lag voordat er
een stenen brug gebouwd werd. De bloeitijd van Balk lag
in de 18de eeuw. Dit is goed te zien aan de trap- en halsgeveltjes die langs de Luts liggen. De voornaamste handelswaar van Balk bestond in die tijd uit boter. Het
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Stadhuis Balk
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