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Deze Odys see Reis gids neemt je mee naar Fries land, de eigen zin nig ste pro vin ‐
cie van Neder land. Fries land, of Fryslân zoals de officiële naam van de pro vin ‐
cie luidt, heeft een eigen taal, cul tuur, vlag en volks lied. Ook het land schap met
zijn groene wei den, ter pen, meren en veen ge bie den waar bo ven indruk wek ‐
kende wol ken luch ten han gen, is typisch Fries.
 
Fries land kent vele gezich ten: van het vlakke ter pen land in het noor den tot de
woeste zand gron den in het zuid oos ten en van de Wad den ei lan den tot de uit ge ‐
strekte meren in het Lage Mid den. De hoofd stad, de eer ste onder de elf ste den,
Leeu war den is een cul tu rele hot s pot met het Fries Museum, het Kera miek mu ‐
seum Prin ces se hof en de Blok huis poort als trek kers. Maar ook in de andere
ste den en de vele dor pen vind je onver wachte plek ken: stin sen, boer de rijen,
natuur ge bie den, gema len, zij len en dij ken.
De pro vin cie telt vier nati o nale par ken – de Alde Fea nen, Schier mon nik oog, het
Drents-Friese Wold en het Lau wersmeer. En dan is er nog het Werel derf goed
Wad den zee, het groot ste getij den ge bied ter wereld.
 
Deze reis gids beschrijft de stad Leeu war den en de vier regio’s: Noord oost-Fries ‐
land, Friese kust, het Meren ge bied en Zuid oost-Fries land. De vier Wad den ei lan ‐
den – Vlie land, Ter schel ling, Ame land en Schier mon nik oog – wor den als dag ‐
trips beschre ven. Onder weg is er veel aan dacht voor land schap, monu men ten,
heden daagse archi tec tuur, geschie de nis.
 

     
Bartho Hendriksen
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Tips
Uiter aard heb ben we gepro beerd de gebo den infor ma tie zo actu eel en accu raat
moge lijk weer te geven. Toch kun nen er onvol ko men he den en fou ten in de
tekst voor ko men. Odys see aan vaardt daar voor geen ver ant woor de lijk heid.
Voor reac ties, aan vul lin gen en sug ges ties: info@ odyssee- reisgidsen. nl.
 
Actuele informatie
Upda tes van de gids Fries land kun je vin den op de Odys see-web site:
www. odyssee- reisgidsen. nl/ item/ friesland- updates.
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Fochteloërveen, een van de laatste hoogveengebieden in West-Europa

De provincie Fryslân heeft meer te bieden dan de bekende trekkers als de
Elfstedentocht, de Sneekweek, het fierljeppen, het ondoorgrondelijke kaat‐
sen, het ringrijden in sjezen en het skûtsjesilen. Friesland kent een bewogen
geschiedenis waarvan de sporen nog in het landschap terug te vinden zijn in
de vorm van dijken, kloosters, kerken, stinsen, trekvaarten en verdedigings‐
werken. En bovenal is het Friese landschap zelf met zijn uitgestrekte meren,
weiden, bossen en veengebieden een belangrijke reden voor een bezoek.
 
De vele meren en kana len, het IJs sel meer en de Wad den zee bie den volop
moge lijk he den voor zei lers, kanoërs, sur fers, zwem mers en sport vis sers. De
boch tige bin nen dij ken, smalle wegen en paden langs de meren vor men een
ide aal gebied voor fiet sers en wan de laars. Boven dien onder hou den kleine pon ‐
tjes in de zomer maan den de ver bin din gen over de vaar ten en meren waar door
er tal van ‘pon t jes rou tes’ moge lijk zijn. Musea, oud heid ka mers, sta ten, stin sen,
bezoe kers cen tra en monu men ten geven een boei end beeld van de geschie de ‐
nis, cul tuur, natuur en archi tec tuur in Fries land.

In het jaar 12 v. Chr. maakte de Romeinse veld heer Drusus voor het eerst mel ‐
ding van de Fri sii. Deze ‘krul ha ri gen’ woon den in Fri sia, de kust streek tus sen
de Oude Rijn in het zui den en de Eems in het oos ten. Tot een bezet ting door de
Romei nen is het nooit geko men. Wel kwam Fries land bin nen de invloeds sfeer
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van het Romeinse Rijk te lig gen. De peri ode tus sen het ver trek van de Romei ‐
nen in ca. 400 na Chr. en de komst van de eer ste mis si o na ris sen omstreeks 700
na Chr. was een duis ter tijd vak. Het Friese gebied breidde zich lang zaam uit tot
het Zwin in Zeeuws-Vlaan de ren en de Wezer in het oos ten. Omstreeks 700
regeer den er konin gen over Fries land met namen als Ald gisl en Radbo(u)d. De
Fran ki sche konin gen gaven mis si o na ris sen, onder wie Boni fa tius, toe stem ming
de ‘hei dense’ Frie zen te beke ren tot het chris ten dom. In 734 ver sloeg de Fran ‐
ki sche koning Karel Mar tel de opstan dige Frie zen bij de rivier de Boorne. Hier ‐
mee kwam een einde aan het Groot-Friese Rijk. Voor de ver dere geschie de nis
van Fries land zie His to risch over zicht.

Waddendijk bij Wierum. Foto Romke Visser

Fries land wordt ver deeld in vier grote land schaps een he den: Ter pen land, de
klei gron den in het noor den en wes ten; Friese Wou den, de zand gron den in het
oos ten en zuid oos ten; het Lage Mid den, het moe ras sige veen ge bied tus sen de
klei- en zand gron den dat als een wig in het mid den van Fryslân steekt. Ten
noor den van het vas te land lig gen in een halve boog de Wad den ei lan den .

Het noor de lijke en wes te lijke deel van Fryslân bestond rond 1000 v. Chr. uit
een gril lig wad land schap dat door sne den werd door tal rijke geu len, kre ken en
brede slen ken, zoals de Mid del zee, Mar ne slenk en Lau wers zee. Rond 600 v.
Chr.
waren de kwel ders langs de Friese kust zo hoog opge slibd dat de eer ste bewo ‐
ners zich per ma nent op de hoog ge le gen gron den kon den ves ti gen. Door de stij ‐
gende zee spie gel zagen de bewo ners zich ech ter gedwon gen hun woon plaat sen
kunst ma tig te ver ho gen met zoden, mest en afval om zich zo beter te bescher ‐
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men tegen de zee. De ter pen moesten steeds ver der wor den opge hoogd omdat
de zee bleef stij gen.
Tus sen 1000 en 1400 na Chr. breidde de invloed van de zee zich sterk uit. De
Wad den zee en de Zui der zee kre gen steeds dui de lij ker vorm. De Mid del zee, die
Wes tergo en Oos tergo van elkaar scheidde, begon in hoog tempo dicht te slib ‐
ben. Onder lei ding van kloos ter lin gen begon nen de bewo ners met de aan leg
van dij ken. Rond een groepje ter pen werd een ring dijk aan ge legd. Zo ont ston ‐
den de eer ste eiland- of moe der pol ders. De pol ders wer den gelei de lijk door dij ‐
ken met elkaar ver bon den. Omstreeks 1100 was heel Wes tergo door een dijk
omge ven, Oos tergo volgde rond 1200. De Mar ne slenk werd tus sen 1100 en
1300 tot land gemaakt. Ook de Mid del zee werd staps ge wijs inge pol derd. De
laat ste grote inpol de rin gen kwa men aan het einde van de 16de eeuw tot stand:
het Oude en Nieuwe Bildt en Kruis land ten zui den van de Lau wers zee. De Lau ‐
wers zee zelf werd pas in 1968 afge slo ten.

De Friese Wou den (Wâlden) heb ben een heel ander karak ter dan Ter pen land
en het Lage Mid den. De onder grond bestaat uit een dikke kei leem laag waarop
tij dens de laat ste ijs tijd een laag (dek)zand werd afge zet. Later vormde zich op
de zand gron den hoog veen. De streek dankt zijn naam aan de bos sen die het
oos ten van Fries land ooit bedek ten. Het hoog veen werd afge gra ven en de turf
via de com pag nons vaar ten afge voerd. Op de schrale zand gron den die ach ter ‐
ble ven leef den de boe ren in de 19de en het begin van de 20ste eeuw in grote
armoede.

Het Lage Mid den (Lege Mid den) is de naam voor het laag veen ge bied dat tus sen
de klei streek in het noor den en wes ten en de zand gron den in het oos ten ligt.
Alle grote meren van Fries land lig gen in deze streek. Grote delen van het veen
wer den bij over stro min gen door de zee weg ge sla gen waar door het Slo ter meer,
het Tjeu ke meer, de Flues sen en het Snee k er meer ont ston den. Tij dens de ver ve ‐
ning (16de-19de eeuw) van het Lage Mid den werd het water op per vlak sterk
uit ge breid. In de 19de eeuw is een groot deel van deze veen plas sen inge pol ‐
derd. De ‘grote’ meren ble ven ech ter gespaard omdat de onder grond uit
onvrucht baar zand bestond. Gaas ter land is een vreemde eend in het wei de land ‐
schap. Het is een hoog ge le gen gebied dat zijn gaas ten (heu vels) dankt aan de
stu wende kracht van het land ijs.

Op de grens van Wad den- en Noord zee lig gen de Friese Wad den ei lan den: Vlie ‐
land, Ter schel ling, Ame land en Schier mon nik oog. De Wad den ei lan den ver ‐
plaat sen zich lang zaam in oos te lijke rich ting: ze kal ven aan de Noord zee kant af
en groeien aan de wad zijde lang zaam aan. De eilan den wor den al eeu wen lang
bewoond. Zee lie den en boe ren bewo nen van ouds her de eilan den.
Elk eiland heeft zijn eigen karak ter. De ‘Parels van Fries land’ zijn rijk aan
natuur schoon in de vorm van dui nen, kwel ders, stran den, bos sen en natuur re ‐
ser va ten. Daar naast bie den ze veel ruimte en rust. Tus sen de eilan den en het
vas te land ligt de Wad den zee. Dit is een uniek natuur ge bied dat rijk is aan
vogels en vis.

Friese Wouden
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Stadhuis van Dokkum

De Friese ste den heb ben hun opkomst
te dan ken aan de scheep vaart en de
han del. Tus sen 1000 en 1500 maakte
Fries land een bloei pe ri ode door, waar ‐
van vooral neder zet tin gen langs de Zui ‐
der zee kust pro fi teer den. Boven dien
ont wik kelde de Greid hoek zich tot een
wel va rend vee teelt ge bied. Sta vo ren
kreeg in ca. 1060 als eer ste neder zet ‐
ting stads rech ten. Dok kum, Leeu war ‐
den, Fra ne ker en Bols ward volg den in
de 13de eeuw, de ove rige kre gen pas in
de 14de eeuw hun ste de lijke sta tus.
Rond de ste den wer den ves ting wer ken
aan ge legd. Alleen IJlst en Wor kum kre ‐
gen geen wal len en grach ten, omdat ze

door de Sta ten van Fries land van gering stra te gisch belang wer den geacht. De
ste den breid den zich na de 17de eeuw niet meer uit. Aan het begin van de
19de eeuw wer den de meeste ste den ont man teld waarna ze zich kon den uit ‐
brei den.
De elf ste den – Bols ward, Dok kum, Fra ne ker, Har lin gen, Hin de loopen, IJlst,
Leeu war den, Slo ten, Sneek, Sta vo ren en Wor kum – vorm den naast de land stre ‐
ken Oos tergo, Wes tergo en Zeven wou den de vierde par tij in het Friese lands be ‐
stuur. De elf ste den heb ben hun his to ri sche bete ke nis ver lo ren en raak ten hun
‘zelf stan dig heid’ bij gemeen te lijke her in de lin gen kwijt.

Fryslân in een notendop
Fryslân telt ca. 650.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 5748 km²
(land en water). De Friese kustlengte bedraagt 348 km. Tot 2019 telde
Fryslân 31 gemeenten, nu 18. Leeuwarden (92.000), Drachten (45.000),
Sneek (34.000) en Heerenveen (30.500) zijn de vier grootste plaatsen. De
kleinste gemeente is Harlingen met 24,96 ha, de grootste Súdwest-
Fryslân met 89,99 ha. In de gemeente Schiermonnikoog wonen 931 inwo‐
ners, in Leeuwarden 124.500. Van de beroepsbevolking werkt 3,4% in de
agrarische sector, 28,1% in de industrie en 68,5% in de dienstverlening.

Elf steden

Frysk
Friesland is tweetalig; Fries en Nederlands worden naast elkaar gebruikt.
Meer dan negentig procent van de inwoners van Friesland verstaat Fries,
bijna driekwart spreekt het, zestig procent kan het lezen en zeventien
procent kan het schrijven. Fries is een West-Germaanse taal die nauw
verwant is met het Nederlands, Duits en Engels. Na 1500 werd het Neder‐
lands de voertaal en werd het Fries alleen nog op het platteland gespro‐
ken. De dichter Gysbert Japikx (1603-1666) publiceerde zijn zielenroerse‐
len in het Fries en redde daarmee de taal van de ondergang. Tijdens de
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