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Alle Hosper,  landschapsarchitect  (1943 - 1997)
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bron: Atelier Fryslân





Skriuwersarke ‘De Veenhoop’

Skriuwersark ‘De Veenhoop’



Petgaten ‘De Veenhoop’ (It Fryske Gea)



foto: Hans Peter Föllmi

De uitgedroogde Friese veenpolders



foto: Hans Peter Föllmi

De Chinese Melkweg is geland in het Friese landschap



Dikte van het Friese veenpakket in 2014 

Bron: Alterra

Bodemdaling 1 tot 2 cm. per jaar bij huidig bodemgebruik



Dikte van het Friese veenpakket in 2050

Bron: Alterra



Dikte van het Friese veenpakket in 2100

Bron: Alterra



bron: Atelier FryslânVeen als hoeksteen van het Friese landschap verdwijnt



Diversiteit landschap neemt af - kwetsbaarheid neemt toe



Diversiteit landschap neemt af - kwetsbaarheid neemt toe



bron: voorwoord Theunis Piersma in boek ‘Vloeiend landschap’

Term ‘landschapspijn’ als uiting van die kwetsbaarheid én van de gevoelde onmacht



bron: NRC, augustus 2016



Het verschrompelende veenweidegebied in Fryslân staat voor een 
meerduidige teloorgang:

• Met het veen verdampt de cultuurhistorie in het gebied

• Landschappelijke diversiteit (‘het echte Friesland’) en daaraan ge-
koppeld de biodiversiteit loopt sterk terug

• Waterbergend vermogen van het veenweidegebied (de voorraad 
zoetwater) raken we kwijt



Met de oxidatie van het veen verdampen ook de bijbehorende verhalen



Schaatsen op landijs in het Lage Midden  : ‘yn splis’

foto: Bas den Oudsten

Schaatsen ‘yn splis’ op landijs in het Lage Midden van Fryslân (rond 1950)



bron: Klaas Koopmans - Poelen bij Eernewoude, 1985

Kleur, geur en geluid  verdwijnen uit het landschap



Het bloemrijke en natte boerenland is schraal en uitgedroogd industrieland geworden

Bron: ‘De Grutto - Albert beintema’ Foto: Hans Peter Föllmi



Op het boerenland  voltrekt zich een ecologische ramp zonder weerga  

Bron: Voedselweb onder voormalig bloemrijk grasland in 1974 en in 2015 (J.Onrust en T.Piersma)



Agrarische sector enorm in ontwikkeling,  zoektocht naar duurzaam bodemgebruik



landschap  x dynamiek = kwaliteit



Dynamiek zoeken in agrarische heroriëntatie én in de klimaatopgave. 
Klimaatverandering als kans zien om het veenweideprobleem op te schalen. 

Hoe gaan we om met ons zoetwater in de toekomst? 



Verdroogde veenkade Wilnis, augustus 2003 Clusterbui IJsselstein, juni 2016

Extremen in het weer vragen om een weerbaar en robuust watersysteem voor ons 
zoetwater (waterbeschikbaarheid / voorraad én  piekberging)



‘Ruimte voor het veen’ als onderdeel van het Deltaprogramma de komende jaren  
Hoe gaan we om met onze ondergrondse uiterwaarden?

Ruimte voor de rivier, 2006-2019 Ruimte voor het veen, 2020-2040



Omgeving Zegveld (Zuid-Holland) Omgeving Langelille - Munnekeburen (Fryslân)

Waterbergend vermogen Friese veenweide is de laatste decennia sterk 
teruggelopen (hoeveelheid oppervlaktewater gereduceerd van 1 0% naar 2 %)



Opmerkelijk verschil in drooglegging tussen Friese en Hollands-Utrechtse veenweiden

Schematische dwarsdoorsnede Friesland van noordwest naar zuidoost. Zeespiegel stijgt. Kwelders zorgen voor opslibbing van het buitendijkse land. 
Het Lage Midden, het Friese veengebied,  daalt bij het huidige landbouwkundige gebruik. De hoogteverschillen nemen toe en daarmee de complexiteit van het 
watersysteem.
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Globale dwarsdoorsnede noordwest-zuidoost Fryslân anno  2016 (zeespiegel stijgt, veenbodem daalt)



Bij niks doen verdrogen de natuurkernen in Lage Midden en  natuurgebieden op het 
zand (hydrologisch beïnvloedingsgebied)

CO2-uitstoot door verdwijnen veenlaag bedraagt : 1,5 miljoen ton/jaar in Fryslân
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Toekomstige dwarsdoorsnede noordwest-zuidoost Fryslân bij huidig grondgebruik



‘Ruimte voor het veen’ als regionaal gebiedsprogramma om tot een robuuster 
watersysteem te komen



Erfranden + huizen trekken scheef



Een robuust watersysteem betekent een oplossing voor kantelende kades
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Veenweiden

bestaande
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Hoogwatersloot is lastig watervoerend te houden

Bron: ‘Vloeiend landschap’



Een robuust watersysteem betekent kansen voor nieuwe landschappen, 
meekoppelen van functies; het is een ontwerpopgave!
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Hoogwatersloot wordt hoogwaterzone; 
berging van zoet water (voorraad/piek) 

+ kansen voor natuur en recreatie
+ hydrologische buffer

Bron: ‘Vloeiend landschap’



Een robuust watersysteem betekent kritisch kijken naar ons boezemsysteem

Bron: Hert fan Fryslân, winnaar prijsvraag Better Wetter, mei 2016 (P.Jansen en S. Hermens)



Meer retentie en berging door selectief afkoppelen boezem en flexibel peilbeheer

Bron: Hert fan Fryslân, winnaar prijsvraag Better Wetter, mei 2016 (P.Jansen en S. Hermens)



Lisdodde als natte teelt op hervernatte veengronden



Natte teelten als buffer rond natuurkernen in het veengebied

Waterretentie + 
piekberging + lisdodde



Natte teelten als verbinding tussen natuurkernen in het veengebied



Maar wie pakt de regie?



Internationale betekenis veenweide NL is onomstreden en schept verplichtingen



‘Ruimte voor het veen’ als platform voor samenwerking en kennisuitwisseling

Deltaprogramma “Ruimte voor het veen’
 2020-2040



Per regio samenwerkingsverband provincie / waterschap / boeren / tbo’s / burgers
in vorm van integraal gebiedsfonds gesteund door Deltaprogramma



Brede samenwerking, eenduidig uitvoeringsinstrument; de ruilverkaveling 2.0

Ruilverkaveling 1.0 :  ‘Nooit meer honger’



;

Elk landschapstype zijn specifieke manier van boeren en zijn eigen  waterpeil: 
een nieuwe balans tussen melk en water

Ruilverkaveling 2.0 :  ‘Nooit meer pijn’



;

Toekomstwens; een veen dat ademt en 
leeft, weerbaar is en niet uitgedroogd op 

het einde wacht.



Ruimte voor het veen!
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