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‘Kind van het Veen’

bron: Boskoops museum



Alle Hosper,  landschapsarchitect  (1943 - 1997)
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‘Het lage Midden’



Skriuwersarke ‘De Veenhoop’

Skriuwersark ‘De Veenhoop’



Petgaten ‘De Veenhoop’ (It Fryske Gea)



foto: Hans Peter Föllmi

De uitgedroogde Friese veenpolders (kavels verbreed, sloten gedempt)



foto: Hans Peter Föllmi

De Chinese Melkweg is geland in het Friese landschap



Bron: Alterra
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Bodemdaling 1 tot 2 cm. per jaar bij huidig bodemgebruik



bron: Atelier Fryslân



Veen als hoeksteen van het Friese landschap verdwijnt op den duur



Diversiteit landschap neemt af                        Kwetsbaarheid neemt toe



bron: voorwoord Theunis Piersma in ‘Vloeiend landschap’

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



bron: NRC, augustus 2016



Het verschrompelende veenweidegebied in Friesland 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

• Waterbergende vermogen van het veenweidegebied 
    - de sponswerking - en daarmee de voorraad gebiedseigen 
    zoetwater raken we langzaam kwijt



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)



Met de oxidatie van het veen verdampen ook de bijbehorende verhalen



bron: Klaas Koopmans - Poelen bij Eernewoude, 1985

Kleur, geur en geluid  verdwijnen met de biodiversiteit uit het landschap



Bron: Voedselweb onder voormalig bloemrijk grasland in 1974 en in 2015 (Jeroen Onrust en Theunis Piersma - RUG)

Omvang voedselweb onder en boven grasland dramatisch afgenomen



Agrarische sector enorm in transitie.  Er is sprake van een brede heroriëntatie bij 
boeren  + zoektocht naar duurzaam bodemgebruik

NRC, oktober 2016



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  2017 
(zeespiegel stijgt, veenbodem daalt)
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Toekomstige dwarsdoorsnede noordwest-zuidoost Fryslân bij huidig grondgebruik 
(geohydrologisch beïnvloedingsgebied is 4x de breedtemaat van het Lage Midden)



Urgentie om in te grijpen neemt toe:

Bij niks doen verdrogen de natuurkernen in Lage Midden 
(Natura 2000 gebieden) én  beekdalen op het zand, 

kosten waterschap zullen alleen maar toenemen 
(wie betaalt dat?)

CO2-uitstoot door oxidatie veenlaag bedraagt momenteel 
1,5 miljoen ton/jaar in Fryslân 

Klimaatverandering vraagt om een andere manier van denken, om 
een weerbaar en robuust zoetwatersysteem





Bron: kaartenatlas Nationaal Waterplan

Zoetwaterbeschikbaarheid neemt af



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? 

Op zoek naar dynamiek als bron voor het 
‘volgende veenlandschap’

Dynamiek zoeken in agrarische heroriëntatie 
én in de klimaatopgave. Zijn die te combineren?

Klimaatverandering als kans zien om het veenweideprobleem 
op te schalen. Deltaplan Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie 

benutten.

Het is een samenhangende, ruimtelijke ontwerpopgave! 



Verdroogde veenkade Wilnis, augustus 2003 Clusterbui Dokkum, september 2017

De extremen in ons weerbeeld zullen toenemen.
Extremen vragen om een weerbaar en robuust watersysteem voor ons zoetwater



Seizoensberging in het voorjaarfoto: Jan Jelle Jongsma

Ryptsjerker  Polder als spons 



Ryptsjerker  Polder als spons 

foto: Arjan Hendriks

Weidevogeldoelen koppelen aan klimaatadaptatie en daarmee aan vernatting van 
het veen



‘Ruimte voor het Veen’ als nationale opvolger van ‘Ruimte voor de Rivier’
Hoe gaan we om met onze ondergrondse uiterwaarden?

Ruimte voor de Rivier, 2006-2019 Ruimte voor het Veen, 2020-2050



‘Ruimte voor het Veen’ als nationaal gebiedsprogramma om tot een robuuster 
watersysteem te komen  én een herverdeling van  agrarische bedrijfstypen

foto: Hans Peter Föllmi



Een robuust watersysteem betekent kansen voor nieuwe landschappen 

Veenweiden

Natuurkern

Veenpolder

Waterretentie + 
piekberging

Wandelroute op kade

Hoogwatersloot wordt hoogwaterzone; 
berging van zoet water (voorraad/piek) 

+ kansen voor natuur en recreatie

Bron: ‘Vloeiend landschap’



Lisdodde als natte teelt (ruwvoer) op hervernatte veengronden (peilfluctuatie!)



Natte teelten als buffer rond natuurkernen in het veengebied (waterzuivering)

Waterretentie + 
piekberging + lisdodde



Natte teelten als verbinding tussen natuurkernen in het veengebied



Natte teelten in gemeenschappelijke, laaggelegen gronden (meenten / ‘mienskar’) 
als onderdeel van een natuurinclusieve, circulaire landbouw
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Maar wie pakt de regie?



‘Ruilverkaveling 2.0’ als middel, als regionaal uitvoeringsinstrument binnen 
nationaal gebiedsprogramma ‘Ruimte voor het Veen’ 



Ruilverkaveling 1.0  
‘Nooit meer honger’

• Intensivering en rationalisatie volgens één landbouwrecept
• Verhoging van de welvaart (armoedebestrijding)
• Opgelegd en gefinancierd (grotendeels) door het Rijk
• De maakbare samenleving

• Optimisme en modernisering



Ruilverkaveling 2.0  
‘Nooit meer pijn’

• Differentiatie en diversiteit volgens meerdere landbouwrecepten met aandacht 
voor klimaatadaptatie, natuur en cultuurhistorie

• Verhoging van welzijn én kwaliteit leefomgeving
• Op initiatief van provincie, waterschap en boeren
• De gedeelde samenleving (groene grond coöperaties)
• Optimisme en modernisering



;

Elk landschapstype zijn specifieke manier van boeren en zijn eigen  waterpeil



Samen op zoek naar een nieuwe balans 
tussen melk en water
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