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et landschap in Zuidoost-Friesland
wordt bepaald door een aantal evenwijdig aan elkaar lopende rivierdalen. Eén
van deze dalen is dat van de Kuinder of
Tjonger. Het gehele systeem van de in
zuid-westelijke richting lopende dalen met
zandruggen daartussen dateert waarschijnlijk al van vóór de één na laatste ijstijd, het
Saalien. Tijdens dit glaciaal werden de
Boven Tjonger ten noorden van Oosterwolde.
Landschap bij Jardinga (ten noorden van
Oosterwolde): voormalig bouwland omgeven door boomwallen.
Wotelstelsel van twee eiken, gedeeltelijk
blootgelegd door vergaving bij Makkinga.
Gedeeltelijk afgegraven Tjongerwal bij
Makkinga.
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dalen verbreed door de vanuit het noordoosten opdringende gletsjers. Toen deze ijs-r
massa's smolten werden de dalen diep Uitgesleten door het vrijkomende smeltwater.
Daarbij werd het door de gletsjers afgezette
keileem in de dalen opgeruimd. De dalen
werden gedurende het daaropvolgende
interglaciaal opgevuld met zand en grondmorenemateriaal. Tijdens de laatste ijstijd,
het Weichselien, vond nog een verdere opvulling plaats met stuifzand. Zo zijn uiteindelijk de voor Zuidoost-Friesland zo kenmerkende brede rivierdalen ontstaan waarin
relatief kleine riviertjes hun weg naar de
lagere delen zoeken.

bovenloop van de Tjonger lagen uitgestrekte hoogveengebieden. Meer stroomafwaarts
kwamen aan weerskanten moerasbossen
voor, terwijl langs de benedenloop laagveenmoeras het beeld bepaalde. Tot aan
het Neolithicum, toen onder invloed van
het lagere grondwaternivo de omgeving van
het Tjongerdal minder moerassig was, kon
men hier nog vestigingen aantreffen, eerst
van jagers en later ook van landbouwers.
Vondsten langs de bovenloop van de
Kleindiep bij Langedijke, ten zuiden van
Oosterwolde.
De oude kerk van Oldeberkoop (12e eeuw).

Lange tijd heeft het geduurd voordat
de mens blijvend invloed deed gelden op
het landschap rond de Tjonger. Dit is niet
verwonderlijk wanneer men bedenkt dat
deze streek lang tot de meest onherbergzame van Friesland behoorde. Aan de

Met bos begroeide Tjongerwallen langs het
Tjongerkanaal.
Het Wijde ten noorden van Langelille, een
erg breed gedeelte van de Tjonger.
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Rietkultuur bij Oldelamer (petgatenkomplex aan de oostzijde van de Tjonger).
Rekreatieve ontwikkelingen ten noorden
van Langelille.
Tjonger waren voor de amateur-archeoloog
Popping aanleiding om een kuituur naar
dat riviertje te vernoemen: de Tjongerkultuur, gebaseerd op vondsten bij Donkerbroek en Makkinga, die gedateerd moeten
worden in deAller0d-periode, 10.000 9.000 jaar voor Christus. Na het Neolithicum treedt onder invloed van het stijgende
grondwater een verkleining in van het
bewoonde areaal. Alleen het goed ontwaterde gebied bij Oosterwolde bleef
Horizonvervuiling in het Tjongerdal bij
Rotsiergaast.

bewoond.
Eerst in de late Middeleeuwen
beginnen zich weer mensen te vestigen
langs de Tjonger, met name op de zandruggen. Oldeberkoop, halverweg de Tjonger
gelegen aan de zuidzijde, is één van de
oudste nederzettingen. Het dorp vierde
onlangs haar 850-jarig bestaan en bezit het
oudste monument van de streek: een
Romaans kerkje, vermoedelijk daterend uit
de twaalfde eeuw.
Twee namen: Kuinder en Tjonger
Een bijzonderheid is dat deze stroom
twee namen draagt: een Friese naam, de
Tjonger en een Stellingwerfse naam, de
Kuinder. Van oudsher vormde dit beekdal
een grens; eerst tussen Friesland en Drente
en later, nadat de Stellingwerven zich los
hadden gemaakt van de Drentse moeder-

provincie, de grens tussen de Stellingerwerven en de andere Friese grietenijen. Strategisch vormde de Kuinder of Tjonger ook
een belangrijk onderdeel van de zogenaamde Friese linie. Vroeger lagen er
verdedigingswerken bij de belangrijkste
bruggen zoals de Schoterschans onder
Oude Schoot langs de straatweg ZwolleLeeuwarden. Tot op de huidige dag vormt
de Tjonger de taalgrens tussen het Friese en
Stellingwerfse taalgebied. Voor de Friezen
begint aan de andere zijde van de Tjonger
het land van het Oer-Tjongersk, waar de
bewoners door de Friezen ook wel wat laatdunkend 'krümpraters' genoemd worden.
Alleen bij Oosterwolde en Appelscha wordt
wat Fries gesproken, omdat zich daar in de
vorige eeuw friese veenarbeiders hebben
gevestigd. In dit verhaal wordt terwille van
de duidelijkheid steeds de friese naam
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gebruikt maar met evenveel recht zou de
stellingwerfse naam gehanteerd kunnen
worden.

M

Het landschap
Het samenspel van geomorfologische
gegevens, biotische faktoren en menselijk
ingrijpen heeft het mogelijk gemaakt langs
de Tjonger een viertal landschapstypen te
onderscheiden.
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1 Het hoogveenontginningslandschap
Ten zuidoosten van het dorp Haule
ligt het gebied waar eens de Boven Tjonger
hier ook wel Haulerdiep genoemd, zijn
voorsprong vond. Op de Eekhoffkaart
( ± 1850) is nog te zien hoe de Boven
Tjonger ontstaat als een steeds breder
wordende waterlossing van het Weper- en
Knolhoogveen. Dit hoogveen is in de vorige
eeuw geheel vergraven en overgebleven is
eeri vrij open ontginningslandschap met
regelmatige, blokvormige kavelstrukturen.
Alleen aan weerszijden van de Boven
Tjonger, ter hoogte van de weg van Oosterwolde naar Haulerwijk vinden we een heel
ander kavelpatroon. Het betreft een terrein
dat waarschijnlijk na de verveiiing erg
vochtig is gebleven, waardoor de boeren
zich gedwongen zagen op korte afstand van
elkaar vrij brede greppels aan te leggen
loodrecht op het riviertje. Het is nu nog
een van de weinige graslanden in het gebied
met botanisch waardevolle elementen.
Tevens komen er weidevogels voor als
watersnip en tureluur, soorten die als
'kritisch' aangemerkt worden vanwege hun
voorkeur voor de steeds zeldzamer wordende vochtige graslandvegetaties.
Bruggetje over de Tjonger bij Langelille.

2 Het esdorpenlandschap rond Oosterwolde
Drie bovenlopen heeft de Tjonger: de
Boven Tjonger en het Grootdiep ten
noorden van Oosterwolde en het Kleindiep
ten zuiden ervan. De laatste twee vonden
hun oorsprong in de vochtige madelanden
van Appelscha. Waarschijnlijk heeft de
Tjonger ook nog een vierde bovenloop
gekend, want de bodemkaart verraadt een
voormalig beekdal ten noorden van
Donkerbroek. Tussen al deze riviertjes
lagen als een soort eilanden de zandruggen
met nederzettingen en akkers.
Ruilverkaveling, de uitbreiding van Oosterwolde en de aanleg van nieuwe wegen zijn
de belangrijkste faktoren die het landschap
en de natuur rond Oosterwolde in sterke
mate hebben aangetast. De Boven Tjonger
en het Grootdiep zijn 'genormaliseerd' en
de aanliggende voormalige madelanden zijn
omgezet in intensief gebruikt kultuurgrasland. Botanisch onderscheiden ze zich niet
van de al even soortenarme begroeing van
de met gras ingezaaide essen op de hogere
gronden. Deze voormalige essen zijn nog
herkenbaar aan de bolle maaiveldsligging
en de houtwallen rondom. Het landschappelijk meest gave gebied is te vinden op de
zandrug tussen het Grootdiep en de Boven
Tjonger rond het buurtschap Jardinga en
Weper. Het zijn esdorpjes, maar zonder de
gekoncentreerde vorm die vaak in Drente
wordt aangetroffen. De hoeven liggen
verspreid tussen de voormalige essen.
Duidelijk is te zien de overgang van het
meer gesloten landschap met houtwallen en
bosjes rond de boerderijen naar de open
beekdalen.
3 Hét wegdorpenlandschap
Een kleine kilometer stroomafwaarts
voorbij het punt waar Boven Tjonger en

Grootdiep zich verenigen kruist de Tjonger
de Opsterlandse Compagnons vaart. Hierna
is het afgelopen met het meanderend
verloop voorzover dat nog restte in de
bovenloopjes. Vanaf hier heet de Tjonger
dan ook Tjongerkanaal. Behoefte aan een
betere waterafvoer en een goede scheepvaartverbinding deed in de eerste helft van
de vorige eeuw een aantal gemeenten en
partikulieren zich tot de Staten wenden met
een verzoek om kanalisatie. Pas in 1877
werd definitief tot kanaliseren besloten, zij
het met enig financieel voorbehoud:
'...indien de helft der kosten door het rijk
en een derde gedeelte der wederhelft door
de daarbij betrokken gemeenten of belanghebbende grondeigenaren wordt bijgedragen. ' Aan de daarop volgende
werkzaamheden herinneren nog de
Tjongerwallen, tussen Makkinga en
Donkerbroek. Het zijn bulten, meestal met
bos begroeid, bestaande uit de baggerspecie
die aan weerskanten van het kanaal werd
gestort. Nu is er een bijzondere bosgemeenschap op ontstaan met soorten die op een
tamelijk voedselrijk karakter van de bodem
wijzen, zoals bosariemoon,
dagkoekoeksbloem en grootbloemmuur.
Klandestiene vergravingen en begrazing met
schapen en pinken dreigen de waarde van
dergelijke bosjes aan te tasten.
Ruilverkavelingswerkzaamheden hebben het landschap hier de laatste jaren
sterk veranderd. De graslanden aan weerszijde, de skarren en hemmen, die dankzij
de kwel ook na de kanalisatie erg vochtig
bleven zijn veranderd in goed ontsloten en
eenvormige kultuurgraslanden. Alleen in
natuurreservaten als 'Delleburen' bij Oldeberkoop en het 'Katlijker Schar' bij Nieuwehorne kan men nog een indruk krijgen
van hoe het vroeger geweest moet zijn. De

oude gebruiksvorm is in deze streek onlosmakelijk verbonden met het okkupatiepatroon, dat nog steeds goed herkenbaar is,
met name rond Oldeberkoop. Evenwijdig
aan de rivier lopen meestal twee wegen, de
buitenweg en de binnenweg. Hierlangs
lagen de hoeven en bij elk hoorde een
strook land die liep vanaf de Tjonger
over de landweg heen tot aan de volgende
watergang, de Linde of wat zuidelijker tot
aan de Scheene. Zo'n strook omvatte een
deel hooiland langs de rivier en bouwland
en wat bos dichter bij de boerderij. Daartussen lag een strook heide die gebruikt
werd voor de plaggen en voor het vee.
De bekoring die nu uitgaat van het
landschap rond Oldeberkoop met zijn
bosjes en houtwallen is voor een deel terug
te voeren op de gewoonte om de bouwlanden van elkaar te scheiden door boswallen
en de uitgeputte akkers in te zaaien met
eikels om deze - na in gebruik te zijn
geweest als hakhout, weer als akkers in
dienst te nemen.
4 Het veenpolderlandschap
Verder naar het zuiden worden de
zandruggen aan weerskanten van de
Tjonger steeds smaller. Eigenlijk zet het
wegdorpengebied zich hier voort, maar het
tussenliggende rivierdal heeft zo'n weids
aanzien gekregen, dat het gerechtvaardigd
lijkt om hier van een apart landschapstype
te spreken. Temeer omdat deze streek de
laatste eeuw een geheel eigen ontwikkeling
heeft doorgemaakt waarin de vervening en
de daarop volgende ontginning een belangrijke rol spelen.
De Tjonger biedt nog steeds een saaie
-recht toe, recht aan- aanblik. Door de
beschoeiing ontbreekt vrijwel iedere
oevervegetatie. De zijvaarten naar Heeren• 23

veen, het Tjeukemeer en de Linde dragen
de namen van vroegere veenbazen en
andere notabelen: van Heioma, van
Engelen, Pier Christiaan. Pas na de brug
van de weg naar Echtenerbrug begint de
Tjonger er meer natuurlijk uit te zien. De
rivier is hier vrij breed, vooral ten noorden
van Langelille, waar het water met de toepasselijke naam 'het Wijd' wordt aangeduid. Langs de oevers komen brede rietkragen voor terwijl het water zelf modi
ontwikkelde gele plomp en witte waterlelie vegetaties worden aangetroffen.
Enkele boerderijen op de westoever zijn
door merkwaardige hoge houten bruggetjes
verbonden met de doorgaande weg aan de
oostkant.
Aan weerszijden van de Tjonger liggen
de Veenpolders. Eens waren dit uitgestrekte
petgatenkomplexen, afgewisseld met
vochtig hooiland, zoals we dit nu aantreffen bij Oldelamer en Nijetrijne. In de loop
van deze eeuw zijn bijna al deze moerasgebieden ontgonnen; de petgaten werden
ontwaterd, de kragge doorgespit en vervolgens werd het terrein geëgaliseerd waarbij het materiaal van de legakkers in de
petgaten werd gestort. Alleen al de 'N.V.
Ontginnings Maatschappij De Drie Provinciën' was goed voor ontginningswerken van
meer dan 900 hektare langs de oostoever
van de Tjonger waarbij de polders 'De
Ontginning' en 'De Grachtkavel' ontstonden.
De saaiheid van dit laagveenontginningslandschap krijgt de laatste jaren een
extra dimensie door de reeks ruilverkavelingen die hier in uitvoering is. Vooral bij
Oldelamer en Nijelamer moeten de landinrichtingsdienst zich hebben laten inspireren
door het landschap van de IJsselmeerpolders: Nieuwe wegen, moderne bedrijfs24

gebouwen met torensilo's en visueel indringende hoogspanningsleidingen. Het
zuidelijk deel van het Tjongerdal krijgt nog
een kultuurtechnische beurt. Hier is de ruilverkaveling Echtener- en Grote Veenpolders in voorbereiding.
De Bijlinde

Voorbij de sluis van Schoterzijl gaat
de Tjonger onder een nieuwe naam verder:
de Bijlinde. De sluis van Schoterzijl had
vroeger een belangrijke waterkerende
funktie, want in tegenstelling tot de Linde
lagen er langs de Tjonger geen zeedijken.
Schoterzijl vormde eens het dekor van wat
een zwarte bladzij in de geschiedenis der
Friezen genoemd mag worden. Zo'n
duizend van hen vonden de dood in de slag
bij Schoterzijl waarbij Albrecht van
Beieren in 1396 de friese versterking innam.
Voorbij deze sluis, nu omgeven door
stacaravans, komen we in de voormalige
buitendijkse gronden terecht, gelegen
tussen de zeedijk en de vroegere Zuiderzee.
Op de Eekhoffkaart (±1850) is te zien dat
deze gronden wel al omkaad waren maar
niet bewoond. Kennelijk liepen ze nog
regelmatig onder water.
Vanaf Schoterzijl loopt de Bijlinde
oostwaarts naar Slijkenburg, waar de
Tjonger of Bijlinde zich eens met haar
zusterrivier de Linde verenigd moet
hebben. Nu lopen vanaf Slijkenburg de
Linde aan de oostkant van de dijk en de
Tjonger aan de westzijde (met alweer een
nieuwe naam: het Nieuwe Kanaal) in zuidelijke richting naar Kuinre. In de naam van
deze plaats komen we weer de
Stellingwerfse naam tegen van de Tjonger.
De Bijlinde en het Nieuwe Kanaal
onderscheiden zich door fraai ontwikkelde
water- en moerasvegetaties. Vooral de

Bijlinde is mooi vanwege het slingerend
verloop en de fraaie begroeingen met riet
erlangs. Voor het gereedkomen van de
Noordoostpolder kwamen het Nieuwe
Kanaal en de Linde in Kuinre bijeen. Via
een gegraven waterloop, de Havensluis,
stroomden de riviertjes samen in westelijke
richting naar de Zuiderzee.
Nu is het allemaal anders geworden,
want voorbij Kuinre begint de Noordoostpolder. In Kuinre is te zien hoe het nieuwe
kanaal eindigt in een onbeduidend stuwtje,
waarlangs het water het nieuwe land
binnenstroomt.
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