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Organisatie:
Bureau Peter de Ruyter, landschapsarchitectuur
Kenniscentrum Landschap, Rijksuniversiteit Groningen
Stichting Nieuw Atlantis, Pingjum
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Globaal plangebied

Inleiding
Voor jullie ligt een reader als voorbereiding op het Living lab Marneslenk 2.0. De
reader is bedoeld om praktische informatie te geven over de werkweek en om
met behulp van kaartmateriaal en artikelen alvast enige inhoudelijke richting en
duiding te geven.
De titel van dit boekje is ‘De vergeten slenk’. In die titel zit eigenlijk de opgave al
verborgen. Als je in de huidige situatie over de weg tussen Afsluitdijk en Harlingen
rijdt moet je goed kijken om het relict van de Marneslenk nog te kunnen zien. Van
de ooit zo machtige zeeslenk - de open verbinding tussen hanzestad Bolsward en de
Friese zee - resteert nog een kronkelend slootje. Een sloot die geen recht doet aan
de rijke geschiedenis van de plek en de opgaven waar we voor staan anno 2017.
In de werkweek gaan we aan de hand van inspirerende lezingen, een fietsexcursie,
gesprekken met bewoners/boeren - luisterend naar oude verhalen - ontwerpend
onderzoeken wat de toekomst van de Marneslenk zou kunnen zijn. Wat is de
verhaallijn die we willen vasthouden? Wat is het volgende hoofdstuk in het boek van
de Marneslenk?
Wij kijken uit naar jullie komst !
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De organisatie,
Bob Driessen
Gerda Holzhaus
Peter de Ruyter
Theo Spek
Living lab Marneslenk 2.0

6

De opgave
De Friese waddenkust was tot in de vroege middeleeuwen een getijdenlandschap en stond in open verbinding met de zee. Het was een zompig labyrint
van geulen, kwelders, moerasbossen en terpen. Een aantal grote slenken deelde
de kustlijn op. In Friesland waren dat van oost naar west; de Lauwers, de Middelzee en de Marne. Na de aanleg van de eerste dijken rond 1100 kwam het
zeewater meer en meer uit het zicht en op afstand te liggen. Omdijkingen, zoals
de Pingjumer Gulden Halsband, werden onderdeel van in- en aandijkingen.
De Marneslenk, die Bolsward als Hanzestad met de open zee verbond, slibde
langzaam dicht en werd rond 1200 ingedijkt. Ditzelfde gebeurde met de Middelzee, stapsgewijs tot 1750. Alleen de Lauwers is in de vorm van het huidige
Lauwersmeer nog watervoerend. Van de drie grote slenken zou je de Marneslenk ‘de vergeten slenk’ kunnen noemen. Alleen door de afwijkende teelt van
graan, bieten en aardappelen is de ‘lytse bouwhoeke’ nog enigszins herkenbaar
in het eenvormige, egaalgroene gras van de Greidhoeke. Van het water, de
Marne rest nog weinig. Maar toch, het geoefende oog kan de ‘billende’ klei van
de slenk, het dijkje van de Halsband, de subtiele hoogteverschillen in het landschap nog enigszins herkennen.
In het landschap van de Marneslenk zullen in de nabije toekomst grote veranderingen gaan plaatsvinden. Deels zijn dit autonome veranderingen, deels
zijn dit ‘bedachte’ veranderingen. Een belangrijke autonome verandering is de
klimaatverandering. Voor de Marneslenk en omgeving betekent dit dat het peil
van de Waddenzee geleidelijk zal stijgen (met 35 cm tot 2052 en met 100 cm
of meer tot eind deze eeuw is de verwachting). De Afsluitdijk wordt versterkt
als onderdeel van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, ook de
‘seedyk’ ten zuiden van Harlingen zal op termijn opnieuw moeten worden
bekeken op veiligheid.
Een direct gevolg van de zeespiegelstijging is de verzilting van het binnendijks
gebied aan de voet van de Waddendijk. Dit heeft grote consequenties voor de
landbouw en de omgang met zoetwater. Zoetwater zal in de toekomst schaarser en schaarser worden, of beter gezegd de beschikbaarheid door de seizoenen

heen zal ingrijpend veranderen; winters worden natter en natter en zomers zullen steeds droger worden. Hoe hiermee om te gaan?
Is er een mogelijkheid om een deel van de boezem af te koppelen en een deel
van de Marneslenk weer in peil te laten fluctueren? Een ander vraagstuk is de
terugloop aan biodiversiteit in het gebied van de Marneslenk, in de volksmond
ook wel de ‘groene woestijn’ genoemd. Een nieuwe relatie tussen zoet en zout
kan zorgen voor een vitale kust op de langere termijn en een toename van de
biodiversiteit in het gebied door de ontwikkeling van nieuwe ecologische gradiënten.
Een bedachte verandering is de status van Unesco Werelderfgoed voor de Waddenzee. Dit betekent dat de Waddenzee op mondiale schaal een uitzonderlijke
betekenis heeft op het gebied van natuur. Vanuit het oogpunt van recreatie en
toerisme zou je dit graag willen laten zien, beleefbaar maken en willen uitventen. Op dit moment functioneert de Waddendijk als een strikte en harde grens.
De bewoners van het plangebied staan met hun rug naar de zee. Hoe kunnen
we de groene Berlijnse muur op termijn ‘slechten’ en de Waddenzee beter beleefbaar maken? Een andere houding ten opzichte van de zee zou een belangrijke economische verbreding en impuls voor de omgeving van Pingjum kunnen
betekenen, zeker als je het koppelt aan de bijzonder rijke cultuurhistorie van
het gebied en de voortgaande strijd ‘tegen en met het water’.
Hoe kunnen we het landschap van de Marneslenk weerbaarder, aantrekkelijker
en beter afleesbaar maken in de toekomst? Zijn er vruchtbare kruisbestuivingen
tussen ontwikkelingen mogelijk en kunnen we die veranderingen ook vanuit het
gebied zelf - samen met bewoners en boeren - vormgeven en begeleiden? Dat is
de prikkelende opgave voor deze werkweek.

Living lab Marneslenk 2.0
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Indeling week
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Maandag 28 augustus

Dinsdag 29 augustus

10.00 uur

Inloop kerk Pingjum

8.00 uur

Ontbijt op slaapplek

10.15 uur

Welkom door organisatie

Verzamelen op werkplaats Nieuw Atlantis + groepsindeling
+ verdeling werkplekken over het dorp

		
10.30 uur
		
11.00 uur
		
11.30 uur
		

Start van de werkweek met drietal lezingen
Theo Spek (hoogleraar RUG) over de geschiedenis van de
Marneslenk
Pier Vellinga (hoogleraar WUR/lid Waddenacademie) over de
gevolgen van de klimaatverandering
Peter de Ruyter (landschapsarchitect) over de toekomst van de
Marneslenk als integrale opgave

9.00 uur
		
		
		
10.00 uur
		
12.30 uur

Gezamenlijke lunch, werkplaats Nieuw Atlantis

12.00 uur
		
		
13.00 uur
		

Lunch in de kerk

13.30 uur
		

Vervolg werken in groepen,
begeleiding door Theo Spek en Peter de Ruyter

17.30 uur
		
19.30 uur
		

Gezamenlijk eten op locatie Nieuw Atlantis in Pingjum

17.00 uur

Bagage naar slaapplekken brengen + indeling slaapplekken

18.00 uur
		

Gezamenlijk eten op locatie Nieuw Atlantis in Pingjum
+ napraten + nader kennis maken

Excursie
Gebiedsexcursie op de fiets met medewerking van Joca Jansen
(Wetterskip Fryslân) en Herke Giliam (agrariër)

Start werken in groepen
Start werken in groepen,
begeleiding door Theo Spek en Peter de Ruyter

Avond met ‘oral history’ door dorpsbewoners
over de Marneslenk op de theaterzolder van Nieuw Atlantis

Woensdag 30 augustus

Donderdag 31 augustus

8.00 uur

Ontbijt op slaapplek

8.00 uur

Ontbijt op slaapplek

		
9.00 uur

Vervolg werken in groepen
Start op werkplekken

		
9.00 uur
		

Vervolg werken in groepen
Start op werkplekken; puntjes op de i zetten
voor de eindpresentatie

		
		
		
		
12.30 uur
		

‘Visiting critics’ lopen langs:
Bertus de Jong (landschapsarchitect provincie Fryslân)
Dorien Haagsma (erfgoeddeskundige gemeente SWF)

Gezamenlijke lunch / ontvangst gasten + pers

13.30 uur
		

Vervolg werken in groepen,
begeleiding door Peter de Ruyter en Anne Wolff (RUG/KCL)

17.30 uur
		
19.30 uur

Gezamenlijk eten op locatie Nieuw Atlantis in Pingjum

12.00 uur
		
		
13.00 uur
		
		
		
		
		
		
15.30 uur
		

Afronding werkweek + borrel + muziek door Bob Driessen
(saxofoon) en Kees de Groot (gitaar)

Gezamenlijke lunch, werkplaats Nieuw Atlantis
met tussenpresentatie resultaten van de groepen

Eindpresentaties
Eindpresentatie door de 3 groepen, reflecties door:			
Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Gea Akkerman, wethouder RO gemeente SWF (o.v.)
Klaas Deen, secretaris Waddenacademie
Discussie met aanwezigen

Werken naar eindpresentatie toe

Living lab Marneslenk 2.0
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Praktische zaken
Overnachtingen + ontbijt
De overnachtingen met ontbijt zijn tijdens de werkweek op een locatie net buiten het dorp Pingjum, op 10 minuten lopen van de kerk. Neem een slaapzak en
kussen mee, voor veldbedden wordt gezorgd. Jullie slapen in één grote ruimte.
Mocht je daar bezwaar tegen hebben dan kan je ook een eigen tentje meenemen. Graag dit vooraf doorgeven aan Gerda.
Lunch + avondeten + dieetwensen
De lunch en het avondeten vinden (overdekt) plaats in de tuin van Gerda en
Bob aan de Molenlaan. Vrijwilligers zijn daar aan het werk om jullie een lekkere
maaltijd voor te zetten. Ben je vegetarisch, heb je speciale dieetwensen? Graag
doorgeven aan Gerda.
Werkplekken + benodigdheden
Er wordt gewerkt in drie groepen, die worden verdeeld over drie werklocaties
(zie kaartje). Per groep is kaartmateriaal en tekenmateriaal aanwezig.
Je bent natuurlijk vrij om je eigen (teken)materiaal, laptop en/of maquettespullen mee te nemen. Bij de eindpresentatie is een beamer + scherm aanwezig en
zijn er panelen om tekeningen op te plakken. De groepsindeling volgt aan het
begin van de week.
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Vervoer van en naar de trein in Harlingen
Voor wie met de trein komt bestaat er de mogelijkheid om maandag met de
auto gehaald te worden van station Harlingen om 9.41 uur.
Graag via info@nieuwatlantis.com doorgeven of je hiervan gebruik wilt maken.
Tegemoetkoming kosten
Voor een tegemoetkoming in de kosten van eten en slapen wordt per deelnemer een vergoeding van € 50,- gevraagd. Te voldoen aan Gerda op maandagavond.

Belangrijke telefoonnummers
Gerda Holzhaus
Bob Driessen
(0517) 57 96 07
(0)6 23 11 35 15
Peter de Ruyter
(0)6 2020 8 444

Overnachting + ontbijt
kampeerboerderij Ferskaat
(Nesserlaan 4a, 8749 CT Pingjum)

Werkplek 3
(schuilkerkje Doopsgezinden,
Grote Buren 28)

Kerk Pingjum
(start werkweek +
eindpresentatie)
Locatie Nieuw Atlantis (Waddewyn),
Molenlaan 32,
8749 GP Pingjum
(lunch, avondeten, wifi)
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Achtergrondinformatie

12

Bron; Leeuwarder Courant, 2011
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Slenken
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Bron; Waddenland aan Zee, Atelier Fryslân, 2012

Vaarroutes (incl. Elfstedenroute)
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Bron; Waddenland aan Zee, Atelier Fryslân, 2012
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Gewassen
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Bron; Waddenland aan Zee, Atelier Fryslân, 2012

Toerisme en recreatie aan de waddenkust
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Bron; Waddenland aan Zee, Atelier Fryslân, 2012
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Bron; RCE
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SPAARWATER

Zekerstelling van zoetwaterbeschikbaarheid in de Waddenregio is van groot
belang voor de economische positie van de landbouw. Het gebied staat bekend
als één van de beste landbouwgronden van Europa. De Waddenregio kenmerkt
zicht echter ook door een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater.
Dankzij de dunne zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater is landbouw hier mogelijk. Als gevolg van klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging is de verwachting dat de zoete regenwaterlens in
een aanzienlijk deel van het gebied verdwijnt waardoor brak grondwater door
capillaire opstijging in de wortelzone kan komen. Hierdoor kan zoutschade aan
landbouwgewassen kan optreden.

Spaarwater ontwikkelt en beproeft maatregelen voor het bestrijden van verzilting en het zekerstellen van de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater. Leidend daarbij is de technische haalbaarheid van maatregelen te combineren met het economisch rendabel maken.

Bron; Waddenfonds
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Bron; It Fryske Gea
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Topografische kaart 1815
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Topografische kaart 1850
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Topografische kaart 1930
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Topografische kaart 1970
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Topografische kaart 2016

Literatuurlijst

Interessante links

•
•

http://www.dorppingjum.nl/ons-dorp/
https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/zilte-landbouw-de-toekomst-1		
https://issuu.com/schrijfburo/docs/zilte_vitaliteit
http://www.pingjumer-gulden-halsband.nl/421022230
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/hegewiersterfjild/over-ditnatuurgebied
http://www.peterderuyterlandschap.nl/uploads/Advies%20Waddenland%20
def%20lowres.pdf
https://www.noorderbreedte.nl/2015/04/29/sociaal-kapitaal-voor-de-toekomst/
https://www.waddenacademie.nl/nl/nieuws/nieuwsbericht/article/stop-met-hetophogen-van-de-dijken/

•
•

Zilte vitaliteit, naar een vitale Friese waddenkust - It Fryske Gea, 2015
Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap Peter de Ruyter, 2016
Waddenland aan Zee, de Nederlandse waddenkust ontwaakt Atelier Fryslân, 2012
Aan de rand van de wereld: hoe de Noordzee ons vormde Michael Pye, 2014
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Deelnemers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Eva Ruiter - Wetterskip Fryslân (trainee)
Fokelien Looijenga - Wetterskip Fryslân (trainee)
Iris Koppert - Wetterskip Fryslân (trainee)
Mans Schepers - De Jonge Waddenacademie
Nora Mehnen - De Jonge Waddenacademie
Robin Weiland - RUG KCL
Rowie aan de Wiel - RUG KCL
Alexandra van Zyl - Wageningen Universiteit
Louise-Marie Capelle Burny - Wageningen Universiteit
Lidy van der Lugt - Wageningen Universiteit (mede verslaglegging)
Anneloes de Groot - IAHL Larenstein Leeuwarden

Info organisatie

Stichting Nieuw Atlantis
Pingjum

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
Haarlem

Kenniscentrum landschap RUG
Groningen

Gerda Holzhaus
Bob Driessen

Peter de Ruyter

Theo Spek

(0517) 57 96 07
(0)6 23 11 35 15

(0)6 202 08 444

050-3638951
06-20136689

info@nieuwatlantis.com
http://nieuwatlantis.com/

info@peterderuyterlandschap.nl
www.peterderuyterlandschap.nl

theo.spek@rug.nl
www.rug.nl/staff/theo.spek
www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap
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Colofon

Met dank aan:
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