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Upaaterland - nu Opaterlanà, een gebied van hogere zanàgronàen werà aan de zuiàzljàe begreneà àoor uitgeatrekte hoogvenen,Met
exploitatie van het veen werd een beqin qemaakt toen in 1645 àe
Op ete rla nà s e Co mpa 4 ni e werd opgeri cht.
?tartplaaia en veenkoloníeGorredijk dateert van 1653, In het centrum van het àorp ie een aantal huizen uit' àe 17een àe lOe eeuw
bewaard gebleven,
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d o rp tippenhuizeri en de
boerderijendaarbuitenstaanin
een langlint langsde weg. De
grondenlagenvanoudsvoor en
Deze
achterde boerenbehuizing.
verkavelingmet haarparallelle,
vrij smallemaarlangepercelenis
in het landschap
nog duidelijk
herkenbaar.
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éénvan de weinigeover- is nu
geblevenheidegebieden
natuurgebied.
Hetterreinheeft
veelte lijdengehadvan verdroging en vergrassing
door'zure
regen'.Met een gerichtbeheer
wordt de overheersing
vanstruiken dopheidedoor het pijpen-

plaatsvan de gemeenteOpsterland,ishet dorp van de 'adel'.
Dezeliet hier in de 19eeeuw een
aantalvoorname,statigehuizen
bouwenen in de omgevinguitgestrektebossenaanleggen.
letsterzijde van Hotel 'Het Witte
H u i s ' i nh e t n a b i j g e l e g edno r p
Olterterp staat de romaans-gotische9t. Hippolytuakerk.

I n d e 1 7 ee n 1 8 ee e u w
ontstondlangsde Frieschepalenvaartde veenkolonieFakkeveen.De keuzevan de plaats
werd bepaalddoor de liggingvan
eenzandrug.Alleenviadezezandrug kon Drenthevanuit Friesland
dwarsdoor het hoogveenworden bereikt.Ook de orehistorischemensmaakte7000jaar v.
Chr.al gebruikvan dezeroute.

Klokkenstoelbil Hemrik (foto KalkhovenFotografie)

centrum.
ffi Gorredijk
p Gorredijk.
Bakkeveen.
Lippenhuizen.
Wijnjewoude.
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haaldede boer 2Arlg#J.,$,
Uitdezeeikenbeplantingen
in vroeger
dagenzijnhoutvooronderhoud
en '1tt4i;!g
1*ÍJl
herbouwvan huisen schuur.
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Op het punt waar de grenzenvan de drie noordelijke
provincies
elkaarraken,ligt de in
1932 opgerichte eersteNederIa nd ee Volkahogeechool Al lard e'
oog.Denaamisontleendaan
een in 1785op dit punt gebouwDe oude
de herberg/boerderij.
gevelsteen
isbewaardgebleven;
in de gehet'oog' is ingemetseld
vel van het huis.
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op de Duurawouàerheiàe
v a l l e nd e z o g e n a a m dper n goruïnesop, min of meerronde,
door een keileemwalomgeven
plassen,
die ontstaanzijn in de
laatsteijstijd.
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Hauleru
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Wijnjewoudeontstondi n
1974door samenvoeging
van Wijnjeterpen Duurswoude.
romaanse
Naasthet | 3e-eeuwse,
kerkjevan Duurswoudeligt een
.
karakteristiek'ikelhiem'
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Overde Opeterlandse
Compa7nonevaartzijnmiljoenenturven naarhet westen
vervoerd.Nu heeft de vaart behalvebetekenisvoor de wate:'aÍvoer alleennog een recreatieve
functie.Zij maaktdeel uit van de
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