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Inleiding

It Fryske Gea wil de natuurwaarden van de Peazemerlannen
waarborgen en versterken. Om de cultuurhistorische waarden van het
gebied mee te nemen in de te ontwikkelen plannen, heeft It Fryske Gea
aan Landschapsbeheer Friesland verzocht een cultuurhistorische
quickscan uit te voeren.
Deze quickscan bestaat uit een kartering van de aanwezige
cultuurhistorische waarden en een beknopte beschrijving van de
ontstaansgeschiedenis
van
Peazens-Moddergat
en
de
Peazemerlannen. Met deze quickscan is het mogelijk om de plannen
voor natuurontwikkeling te onderbouwen vanuit de historische
situatie en belangrijke cultuurhistorische elementen te behouden.

De Peazemerlannen. Foto: Jeroen Wiersma
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Het landschap rondom de Peazemerlannen vóór 1500
Peazens-Moddergat is één van die plaatsnamen in Friesland, die
wanneer je het eenmaal ergens hebt gelezen of iemand er over heeft
horen spreken, moeilijk loslaat. Het is een naam die direct een beeld
oproept, althans, dat doet het woord Moddergat. Bij het woord
Peazens zullen weinig mensen direct denken aan een zeer oude rivier,
waarvan de diepte in de pleistocene ondergrond vele duizenden jaren
geleden werd uitgesleten door smeltwater, afkomstig van de
gigantische gletsjers die een groot deel van Nederland gedurende de
één na laatste ijstijd -het Saalien, 238.000 tot 126 000 jaar geledenwist te bedekken. Na een korte periode waarin het klimaat weer
opwarmde volgde weer een ijstijd, het Weichselien (116.000 tot 11.700
jaar geleden). Tijdens deze ijstijd werd het zo koud dat de ondergrond
grote delen van het jaar permanent bevroren was (permafrost). Voor
bomen en struiken was het te koud. Het landschap was kaal en ledig;
zuidwesterstormen raasden over het landschap en strooiden zand
voor zich uit. De diep uitgesleten bedding van de Peazens werd deels
opgevuld met dekzand.1
Ook aan deze ijstijd kwam weer een einde. Het klimaat warmde op en
de zeespiegel begon te stijgen. In een paar duizend jaar tijd raakte het
in eerste instantie nog droge Noordzeebekken opgevuld met water.
Rond 6000 voor Christus werd de zeespiegelstijging merkbaar in het
gebied dat we tegenwoordig kennen als Dongeradeel.2 Eerst door een
stijgende grondwaterspiegel waardoor er bovenop het dekzand een
laag veen tot ontwikkeling kwam. Uiteindelijk liet de zee ook echt haar
gezicht zien waardoor grote delen van het veenlandschap overspoeld
raakten. Toen vanaf 4750 jaar geleden de zee zich stilaan terugtrok uit
het gebied, liet zij een dikke laag wadzand en klei achter. Vanaf deze
periode werden de eerste kwelders gevormd. Tussen de
kweldergronden stroomde de Peazens als brede getijdengeul die het
wad verbond met het hoger gelegen veenlandschap ter hoogte van de
Dokkumer Wouden.
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De Mulder et al. 2003, H4.
Vos & van Kesteren 2000, 1700.

De toenmalige kustlijn bouwde zich verder uit naar het noorden
waardoor er telkens weer nieuwe kwelders opbolden uit het water.
Oeverwallen langs brede slenken als de Peazens en kwelderwallen
langs de toenmalige kustlijn werden van elkaar gescheiden door brede
geulen en kwelderbekkens. Door de afwisseling in reliëf ontstond er
een mozaïek aan vegetatietypes in het natuurlijke landschap. Dit
mozaïek kon ontstaan doordat verschillende factoren (afwatering,
bodemtype,
hoogte
en
de
daarmee
samenhangende
overstromingsfrequentie) op elkaar inwerkten met als gevolg
gemeenschappen van zeekraal en schorrenkruid op de lagere kwelder,
schorrenzoutgras en lamsoor in de iets hoger gelegen delen en
zeekweek op de hoogste delen van de kwelder.3
Menselijke invloed op het kweldermilieu
Rond 600 voor Christus zien we de eerste mensen in het
kwelderlandschap verschijnen. Deze kolonisten vestigden zich in de
hoogste delen van het landschap bovenop de oeverwallen en
kwelderwallen. Met de komst van de mens veranderde het natuurlijke
landschap in korte tijd in een cultuurlandschap. Er werden greppels
en sloten gegraven en dijkjes en huispodia opgeworpen. De eerste
dijkjes waren niet hoger dan anderhalve meter. Door de eeuwen heen
groeiden de verschillende huispodia aaneen tot agrarische terpen met
ruimte voor meerdere boerderijen. Men leerde er leven met het water
in een landschap dat van tijd tot tijd overspoeld werd door de zee en
telkens een vruchtbaar laagje slib achterliet. Dankzij de vele prielen en
geulen werd het zoute water na een flinke storm ook snel weer
afgevloeid richting de zee.4
De eerste mensen die de kwelders in gebruik namen waren
veehoeders; het nageslacht van boeren die daarvoor al vele eeuwen op
de hoge en droge zandgronden van Drenthe hadden geboerd. De
uitgestrekte kwelders boden vele kansen voor deze avonturiers, die het
zand verruilden voor vette klei. Door het laten grazen van koeien en
schapen op de natuurlijke kwelders voegde de mens aan de
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Mondelinge mededeling Mans Schepers, zie ook Nieuwhof et al. 2018.
Nieuwhof et al. 2018.
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Peazens

Wierum
Oosternijkerk

Op deze zogenaamde paleogegrafische kaarten wordt geschetst hoe het landschap er rond 100 na Christus en 800 na Christus uitzag. Duidelijk wordt dat het landschap rondom
de monding van de Peazens nog lange tijd onbewoonbaar bleef. Peazens-Moddergat is dan ook een relatief jonge nederzetting. Bron: B. Westerink 2015.
Volgende bladzijde: Op een kaart uit het jaar 1718 van kaartenmaker Christiaan Schotanus staat het buitendijkse land al ingetekend. Achter Peazens was rond die tijd sprake van
natuurlijke
factoren die debet waren aan het toenmalige ecosysteem
De terpdorpen rondom het huidige Peazens-Moddergat zijn relatief
een aanzienlijke aanwas die onbeschermd voor de kust lag.
nog een factor toe. Daardoor veranderde de kweldervegetatie op den
jong en stammen uit de Vroege Middeleeuwen. Eerder was het land
duur, met als gevolg meer biodiversiteit. Ook het graven van greppels
nog niet voldoende opgeslibd. Rond het jaar 100 bestond een groot
zorgde voor interessante gradiënten tussen hoog, laag, droog en nat.
deel van Dongeradeel nog uit een deltavormige riviermonding die
In de greppels kan bijvoorbeeld zeekraal groeien terwijl er in de hogere
gevoed werd door de Peazens. De toenmalige kustlijn lag ter hoogte
delen tussen de greppels paardenbloemen voorkomen. Voor jonge
van de lijn Aalsum-Wetsens-Metslawier en raakte vanaf de Vroege
grutto’s zijn de greppels van belang omdat ze direct nadat ze uit het
Middeleeuwen bewoond. In de daaropvolgende 700 jaar breidde de
nest zijn gekomen op eigen voeten moeten staan en dus zelf op zoek
kwelderwal waarop Ternaard was ontstaan zich uit tot aan het huidige
gaan naar eten. In het hoge gras valt dat niet mee, maar in de natte
Wierum. De riviermonding raakte daardoor deels afgesloten, slibde
greppels waar het gras iets lager is en waar het wemelt van de insecten
dicht en liet een tongvormige kwelderwal achter waarop het dorp
gaat dat een stuk beter. Tegelijkertijd bieden de greppels beschutting
Oosternijkerk ontstond. Ter hoogte van het huidige Peazens5
tegen predatoren als reigers, kiekendieven, buizerds en ooievaars.

5

Wiersma 2018, 90.
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Moddergat was de Peazens als brede wadgeul te midden van een
getijdenzone nog steeds oppermachtig.6
Dat veranderde in de eeuwen daarna. De kwelders groeiden verder aan
waarbij het slappe slik veranderde in stevige kweldergronden.
Inmiddels was men ook in staat tot het aanleggen van lange
zeewerende dijken. Ze ontstonden in de loop van de 12de eeuw. Rond
die periode werd er een dijk aangelegd ter hoogte van het huidige
Peazens-Moddergat. In de dijk werd een sluis gebouwd. Rondom de
sluis ontstond een nederzetting waar voornamelijk vissers woonden,
die in de Waddenzee achter de dijk hun netten uitwierpen. Daarbij
maakten ze dankbaar gebruik van een geul die er door de inmiddels
beteugelde Peazens was achtergelaten. Doordat aan de zeezijde van de
dijk de kweldervorming gewoon doorging was het uiteindelijk niet
meer mogelijk om water te lossen vanuit de Peazens. Het buitendijkse
land kwam hoger te liggen dan het binnendijks gelegen land. In het
jaar 1449 bleven de sluisdeuren voorgoed gesloten. Het binnenwater
werd vanaf nu via het Bornwerderzijl op de Dokkumer Ee of via de
Zuider Ee langs Ezumazijl afgevoerd.7

6

Op basis van Paleogeografische kaarten Peter Vos, Deltares.
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Kuipers 1987, 6.
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Aanwas en landaanwinning tot 1973
Volgens het Register van de Aanbreng werd er rond het jaar 1511 al
meer dan 100 pondemaat buitendijks land gebruikt door de boeren uit
Peazens en omstreken. Dat komt overeen met zo’n 40 hectare. In
andere delen van Friesland, zoals in de buitendijkse landen achter
Hallum, Marrum, Ferwert en Blije zien we ook dat het buitendijkse
land in ieder geval al vanaf het begin van de 16de eeuw in gebruik was
als weiland en hooiland. Met de term ‘gras upt werp’ werden de
verschillende buitendijkse percelen genoteerd in de toenmalige
belastingregisters. Een gras was de hoeveelheid weiland die een koe
in de zomer nodig had. Het woord ‘werp’ verwijst naar het door de zee
opgeworpen land.8

naam ‘De Oeren’. Dit buurschap groeide in de periode tussen 1788 en
1851 uit tot een nederzetting met 75 huisjes.9 Zowel het buurschap de
Kamp als het buurschap De Oeren worden op een kaart uit het jaar
1853 in verband gebracht met de naam Moddergat. Op de kaart van
1718 is van beide buurschappen nog geen sprake. Het in die tijd nog
grotendeels onbebouwde gebied stond toen al wel bekend als ‘modde
gat’; een verwijzing naar de slappe modderige bodem die hier is
ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak.

Een grote ingreep die ongetwijfeld invloed heeft gehad op de verdere
aanwas van de buitendijkse kweldergronden was de bedijking van de
kwelders achter Anjum en Lioessens in het jaar 1592. Hierdoor
ontstond er een ‘oksel’ die gevormd werd door de oude dijk en de
nieuw aangelegde dijk van 1592. Op een kaart uit het jaar 1718
(bladzijde 10) is te zien dat het buitendijkse terrein direct ten westen
van deze zogenaamde Wester Armdijk vanaf de Oude dijk al tot een
lengte van meer dan 450 meter richting het Wad was opgeslibd. Op
dezelfde kaart wordt de indruk gewekt dat er direct achter de
kerktoren en de plek waar de Peazens eertijds uitwaterde nog geen
noemenswaardige kwelders waren gevormd.
Het dorp volgt de kwelders
Na de omvangrijke bedijking van het jaar 1592 groeiden de kwelders
achter Peazens gestaag in westelijke richting. Voor de vissers uit het
dorp was dit ongunstig, omdat ze zodoende niet meer direct vanuit
hun vissershuisjes de boten over de dijk konden slepen om vanaf daar
direct het Wad op te varen. Om de kweldervorming voor te zijn werden
er nu ook ten westen van de rivier de Peazens huisjes gebouwd. Hier
ontstond de buurschap ‘de Kamp’. De kwelders bleven groeien in
westelijke richting waardoor de vissers voor een tweede maal verder
naar het westen verhuisden. Daar ontstond een nederzetting met de
8

Vroom 2013, 31.

Op de topografisch Militaire kaart uit omstreeks 1850 worden de drie
afzonderlijke buurten genoemd. De kwelders hadden zich inmiddels een flink eind
naar het westen uitgebreid. De nieuwe aanwas achter de Oeren werd met een
dam beschermd tegen het water.
Volgende bladzijde: Op een kaart uit het jaar 1718 van kaartenmaker Christiaan
Schotanus staat het buitendijkse land al ingetekend. Achter Peazens was rond die
tijd sprake van een aanzienlijke aanwas die onbeschermd voor de kust lag.

9

Kuipers 1987
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De storm van 1767
De oudste detailkaart van de Peazemerlannen geeft de gevolgen weer
van een overstroming die in de herfst van het jaar 1767 grote delen van
de kwelders deed overstromen. De storm zorgde voor aanzienlijk
landverlies. Tegelijkertijd maakt de kaart duidelijk dat er rond die tijd
al een aanzienlijk buitendijks kweldergebied was ontstaan dat op de
kaart wordt omschreven als ‘vast buitenland bij en voor Paesens’. Op
de kaart is zowel de situatie van vóór de overstroming als de situatie
ná de overstroming weergegeven. Rondom het buitendijkse land lag
een zeewering in de vorm van een dubbele rij met palen met
daartussen opvulling van rijshout. Wanneer deze houten constructie
bestaande uit paal- en kistwerk werd aangelegd is niet bekend. Wel
weten we van een vergelijkbare constructie achter de zeedijk ter
hoogte van Firdgum dat dergelijke ‘statenhoofden’ rond 1600 op
initiatief van de Staten van Friesland werden aangelegd ter
bescherming van nieuwe zeewerende dijken. Mogelijk werd het
statenhoofd achter Peazens aangelegd ter bescherming van de nieuwe

Op deze kaart uit het jaar 1767 worden de gevolgen van een najaarsstorm in kaart
gebracht. Links zien we de situatie voor de storm, rechts geeft een beeld van de
kwelder na de storm. Bron: kaartencollectie Tresoar.

dijk die in 1592 achter Anjum werd opgeworpen. Door aanleg van het
statenhoofd werd de opslibbing tussen deze constructie en de Wester
Armdijk bespoedigd. Vervolgens zal er tussen het uiteinde van het
hoofd en de Wester Armdijk een dam zijn aangelegd. Deze dam brak
tijdens de overstroming op verschillende plaatsen door. Op een aantal
plekken sneed de zee dwars door de kwelders, waardoor het
buitendijkse gebied werd opgeknipt in drie eilandjes. De contouren
van deze insnijdingen zijn nog vaag te herkennen op de hoogtekaart.
Het buitendijkse gebied dat we tegenwoordig kennen als De Oeren
staat op de kaart van 1767 niet afgebeeld. Dit kan betekenen dat de
kwelders hier nog niet hoog genoeg waren opgeslibd om voor
bedijking in aanmerking te komen. De Oeren staan al wel ingetekend
op de eerste waterstaatskaart uit het jaar 1872. Toen was er al sprake

11

van een strandhoofd in de vorm van een palenrij. De waterstaatskaart
uit omstreeks 1910 wekt de indruk dat de palenrij dieper richting het
Wad is verlegd. Weer 30 jaar later lijkt de dubbele palenrij met
daartussen rijshout te zijn vervangen door een zomerdijk. Een
klepduiker zorgde voor de afwatering van de nieuw aangewonnen
percelen land (afbeeldingen bladzijde 14).

Deze afbeelding van het statenhoofd achter Firdgum uit omstreeks 1920 geeft een
indruk van hoe de dam bij Peazens er mogelijk heeft uitgezien. Een restant van zo’n
palenrij is in de Peazemerlannen nog aanwezig. Bron: www.oudtzummarum.nl

10

Klinkhamer 47.

De kwelders achter Peazens waren tot de jaren ’20 van de vorige eeuw
onbedijkte stukken land die langzaam op de zee aangroeiden.
Daarachter lag het grijze slik. De kwelders waren rond 1900 al zover
opgeslibd dat het land alleen nog tijdens extreem hoge waterstanden
overstroomde. Voor een betere afwatering werden de natuurlijke
kwelders opgedeeld in scharren. Tussen elke schar werd een greppel
gegraven. Opvallend is dat de afstand tussen twee greppels steeds 8
tot 10 meter bedraagt. Ze werden vermoedelijk aangelegd volgens de
zogenaamde ‘smakmethode’: Twee arbeiders werkten parallel aan
elkaar aan het graven van een greppel, waarbij de grond op het midden
van het perceel werd geworpen. Zodoende ontstonden er bolle
percelen die ook wel akkers of ekers werden genoemd.10 Veel verder
dan vier tot vijf meter konden de mannen niet gooien met de grond,
waardoor de verschillende percelen hier een afstand van ongeveer 8
tot 10 meter hebben.
De kwelders achter Peazens waren begroeid met kort gras en werden
gebruikt als weiland voor koeien, paarden en schapen. De scharren
werden verhuurd voor een schappelijke prijs, zodat nagenoeg ieder
gezin uit Peazens hier ten minste één schaap kon laten grazen. Iedere
dag om vier uur ’s middags werd het vee dat op de kwelder graasde
naar een centraal gelegen melkplaats of jister gedreven. Een jister is
een omheind, van het weiland afgescheiden stuk land waar de koeien
en de schapen werden gemolken.11 De omheining bestond uit ijzeren
buizen die aan stenen palen waren bevestigd. Op de vloer lagen tegels,
zodat het vee niet in de slappe kwelderbodem wegzakte wanneer het
drassig was. Je moest als eigenaar van een koe of schaap op het
afgesproken tijdstip aanwezig zijn, want na een bepaalde tijd werd het
vee weer losgelaten. Wanneer iemand niet op tijd aanwezig was bij de
jister, moest men in de uitgestrekte kwelder zelf op zoek naar het vee.
In een krantenartikel uit het jaar 1904 valt daarover te lezen:
‘Meermalen gebeurt het dan, dat de vrouwen een half uur of een uur
moeten lopen om koffiemelk te kunnen krijgen’. Kennelijk was het
melken van het vee bij de jister een karwei dat door de Peazenser
vrouwen werd geklaard.

11

Wiersma 2018.
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Op de hoogtekaart is het nog gave greppelpatroon in de Peazenserpolder duidelijk waarneembaar. Ook wanneer je door het terrein loopt springt het gevarieerde microreliëf in
het oog. Wanneer de greppels in het vroege voorjaar met water zijn gevuld zijn ze een bron van voedsel voor weidevogelkuikens. Daarnaast bieden ze beschutting tegen predatoren.
Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland
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Boven: Een jister is een omheinde melkplaats. In de naastgelegen Bantpolder ligt nog een redelijk
gaaf exemplaar met een omheining van ijzeren buizen en een vloer van tegels. Tot 1996 stond hier
nog een klein hokje waar vroeger het gereedschap in werd bewaard. Een zelfde constructie stond
rondom de schapenwasplaats in de Peazemerlannen. Restanten hiervan zijn nog aanwezig.
Onder: In de Bantpolder zijn de klepduikers hersteld waardoor je hier een goed beeld krijgt van hoe
zo’n klepduiker er uit heeft gezien. Foto’s: Jeroen Wiersma.

Links: Drie topografische
kaarten laten zien hoe het
gebied tussen de jaren
1872, 1910 en 1940
veranderde. Bron:
Waterstaatskaart van
Nederland.
Volgende bladzijde:
Topografische kaart uit
omstreeks 1960.
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Zomerdijken en landaanwinning
Vóór de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 bestond het buitendijkse
terrein achter Peazens uit drie verschillende polders met een totale
oppervlakte van 150 hectare: de zogenaamde ‘Peazenser polder’,
‘Polder Westerstuk’ en ‘Polder de Band’.12 De drie polders ontstonden
in de jaren ’20 van de vorige eeuw nadat er rondom de kwelders achter
Peazens een zomerdijk werd aangelegd. Vanaf de zomerdijk liepen
slibdijken in een rechte lijn richting de zee. Daartussen werden
rijshagen aangelegd, evenwijdig aan de zomerdijk. Zowel de zomerdijk
als de rijshagen daarachter werden aangelegd door werkloze mannen
die middels werkverschaffingsprojecten vanuit de overheid aan het
werk werden gehouden. Met schop, kruiwagen en kiepkar maakten ze
lange uren in het zuigende slik. De rijshagen waren als het ware
schermen die het slib vast moesten houden bij het terugvloeien van
het zeewater. Op deze manier was het land direct achter de zomerdijk
in korte tijd al aangegroeid tot een hoogte van 1,20 meter + N.A.P.
Tijdens de Oorlogswinter van 1944-1945 werden er achter Peazens
divers takkenbossen uit de rijshagen getrokken en voor eigen gebruik
opgestookt.13

zodat het door de boeren in gebruik kon worden genomen als nieuwe
weidegrond. Door de egalisatiewerkzaamheden ging een deel van de
natuurlijke kwelder verloren en kwam het gebied gemiddeld genomen
lager te liggen dan de natuurlijke kwelder. Op één van de percelen
werd geëxperimenteerd met de teelt van aardappelen.
Buiten de bitumen dijk werd begonnen met de aanleg van 19
bezinkvelden die aan de noordwestkant beschermd werden door een
ruim drie meter hoog strandhoofd van asfalt.16 Ook voor dit
strandhoofd werd in plaats van basalt gebruik gemaakt van een
grondkern die werd afgedekt met een laag gebitumeerd zand van 10
centimeter dik en een laag van asfaltbeton van 7 centimeter. Het
materiaal werd vanaf een gronddepot op de hoge kwelder buiten de
nieuwe zomerdijk met kipkarren via een in zee lopende steiger op het
slik gestort.17

Op het nieuw aangewonnen land liepen vlak na de Tweede
Wereldoorlog zo’n 450 schapen.14 Net als in de terpentijd was er dus
een duidelijke zonering waarbij de koeien (170 stuks in 1946) en de
paarden (45 stuks in 1946) in de hoogste delen graasden, terwijl de
schapen (450 stuks buiten de zomerdijk en 120 stuks binnen de
zomerdijk) nog verder van de boerderijen op de minder hoge kwelders
werden geweid.15
In de jaren 1950 en 1951 werd er ten noorden van de toenmalige
zomerdijk een 5525 meter lange dijk aangelegd. Er werd
geëxperimenteerd met gebitumeerd zand, een
nieuw soort
dijkbekleding dat enkele jaren daarvoor in Harlingen voor het eerst
werd toegepast. Het land tussen de bitumen zeewering en de
zomerdijk werd in de 8 jaar na de bedijking geëgaliseerd en ingezaaid

Een kipkar op één van de twee verplaatsbare zijsporen. In totaal werkten er zo’n 70
arbeiders aan de nieuwe dam die in het verlengde van het veel oudere strandhoofd
kwam te liggen. Bron: LC 23-4-1953.
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15

13

16

Topografische kaart 1962.
LC 27-4-1946.
14
LC 27-4-1946.

LC 27-4 1946.
LC 9-5-1959, 17.
17
LC 23-4-1953.
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In de bezinkvelden die ten oosten van dit hoofd werden
aangelegd werd in een jaar tijd –van oktober 1956 tot
november 1957- een laag van 15 centimeter slik
gewonnen. In totaal bleef er tussen 1954 en 1958 op een
gebied van 223 hectare ruim 550.000 m3 slib achter in
de
bezinkingsvelden.18
Deze
bezinkingsvelden
bestonden net als de bezinkingsvelden tussen de oude
zomerdijk en de bitumendijk uit rijshagen. Ze werden
aangelegd door slikwerkers die gaten in de slappe
ondergrond spoten waar vervolgens lange palen in
werden geslagen. De ruimte tussen de palenrijen werd
opgevuld met takkenbossen.19

Slikwerkers bouwen een nieuwe rijsdam in de bezinkvelden van het waterschap De contributie Zeedijken van
Oostdongeradeel, waarbij er gaten worden gespoten in het slik waar vervolgens lange palen in worden geslagen. De
palen worden door het slik vastgezogen. Tussen de palen worden takkenbossen gelegd die doormiddel van ijzerdraad
aan elkaar zijn gebonden. Bron Leeuwarder Courant 9-5-1959.

18

LC 19-6-1958.

19

LC 9-5-1959.
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Van cultuur terug naar natuur?
In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 november 1973 zorgde een
najaarsstorm voor grote schade aan de bitumen zeewering achter
Peazens. De storm sloeg vier gaten in de dijk, waarvan het grootste gat
een omvang had van tweehonderd meter.20 Dankzij een lagere
tussenkade kon in het volgende voorjaar 65 hectare alsnog gebruikt
worden als weiland. Ruim 90 hectare weiland kon als verloren worden
beschouwd zolang de dijk niet werd hersteld. Dijkherstel bleef uit
vanwege de hoge kosten. Sindsdien heeft de zee weer vrij spel in een
groot deel van de Peazemerlannen.
In korte tijd veranderde het terrein van een greppelrijk begraasd
landschap in een terrein met veel ruimte voor natuur. Door de
getijdenwerking veranderden sommige sloten weer in geulen, terwijl
er op andere plekken nieuwe geulen ontstonden. Sinds (x) zijn de
Peazemerlannen in eigendom van It Fryske Gea en wordt het terrein
beheerd als natuurgebied. In de greppelrijke zomerpolders vindt nog
steeds begrazing plaats door koeien en schapen. Boeren uit Peazens
pachten hier gronden van It Fryske Gea.
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Cultuurhistorische Waardenkaart Peazemerlannen
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-Diverse artikelen uit het archief van de Leeuwarder Courant, via
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