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‘Kind van het Veen’

bron: Boskoops museum



Alle Hosper,  landschapsarchitect  (1943 - 1997)
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Skriuwersarke ‘De Veenhoop’

Skriuwersark ‘De Veenhoop’ (It Fryske Gea)



Petgaten ‘De Veenhoop’ (It Fryske Gea)



foto: Hans Peter Föllmi

De uitgedroogde en verschrompelende Friese veenpolders



Enorme abrupte overgangen in belevingswaarde en ecologische waarde op korte 
afstand van elkaar. 



Drooglegging veengronden in Fryslân het grootst binnen veenweiden NL



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 dreigt te verdwijnen. Willen we dat?



Het verschrompelende veenweidegebied in NL staat voor een 
meerduidig verlies van waarden:

• Met het veen verdampt de cultuurhistorie, verdampen de 
    verhalen in het gebied

• Landschappelijke diversiteit en daaraan gekoppeld de 
    biodiversiteit loopt sterk terug

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



bron: ‘Opstand in de turf’ - 
Kerst Huisman

Met de oxidatie van het veen verdampen de verhalen



bron: Klaas Koopmans - Poelen bij Eernewoude, 1985

Kleuren, geuren en geluiden verdwijnen met het veen 
uit ons landschap 

- de diversiteit neemt af, 
de kwetsbaarheid neemt toe -



bron: voorwoord Theunis Piersma in ‘Vloeiend landschap’

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



Kwetsbaarheid uit zich ook in het sterk teruglopen van het waterbergende 
vermogen van het veenweidegebied: de sponswerking gedurende de seizoenen 

Het waterbergende vermogen van het veen 
raken we kwijt; de sponswerking



Klimaatverandering is een kans voor 
behoud en ontwikkeling 

van onze laagveengebieden



Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en nemen extremen in het weer toe
(nattere winters en steeds drogere zomers met beperktere aanvoer zoetwater)

De klimaatopgave waar we anno 2018 voor staan  is groot en divers: 



Verdroogde veenkade Wilnis, augustus 2003 Clusterbui Dokkum, augustus 2017

Op zoek naar een robuust en toekomstbestendig watersysteem met ruimte voor 
seizoens- en piekberging



Globale dwarsdoorsnede noordwest-zuidoost Fryslân, anno  2018
(zeespiegel stijgt, veenbodem daalt)

De specifieke hydrologische opgave waar Fryslân voor staat: 

Het Lage Midden
Waddendijk

Zoute kwel Zoet grondwater

Waddenzee

Zand Klei Veen

Natuurkern

Drents Plateau



Toekomstige dwarsdoorsnede noordwest-zuidoost Fryslân bij huidig grondgebruik 
(geohydrologisch beïnvloedingsgebied is 2,5 x de oppervlakte van  het Lage Midden)

Verdroging: natuurkernen N2000 + beekdalen op flank Drents plateau zullen 
verdrogen (wegzijging zoet grondwater naar steeds dieper liggende polders. 

Het Lage Midden
Waddendijk

Zoute kwel Zoet grondwater

Waddenzee

Zand Klei Veen

Natuurkern
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Uitstoot van CO2: bij continuering huidig bodemgebruik en peilbeheer zal 
de totale CO2 uitstoot Lage Midden 1,7 Mton CO2 per jaar bedragen

Het Lage Midden
Waddendijk

Zoute kwel Zoet grondwater

Waddenzee

Zand Klei Veen

Natuurkern

Drents Plateau



Veenbodemdaling en klimaatverandering vragen om 
een systeemverandering, 

een andere manier van denken:

‘Op zoek naar een volhoudbaar
zoetwatersysteem én een passend rendabel 

landgebruik voor een duurzame instandhouding 
van onze laagveengebieden’





Lage Midden Fryslân met Natura 2000 gebieden als kralen aan een snoer



Randzone klei op veen
(dik kleidek)

Tussen de meren
(dun kleidek)

Diepe veenpolders
(dun veendek)

Veenweiden puur (dik veendek)

Beekdalen en vaarten
op flank Drents Plateau
(zand)



• Ruimte voor de boezem
• Ruimte voor de beek
• Ruimte voor water in de diepe veenpolder

Nieuwe ruimte voor het veen in het Lage Midden van Fryslân op 
basis van een toekomstbestendig watersysteem betekent 
zoeken naar:



Ruimte voor water in de diepe veenpolder

Door diepontwatering en snelle afvoer is de tegendruk voor opkwellend grondwater 
in diepe veenpolders weggenomen; zoektocht naar vasthouden kwelwater 

(‘spa blauw’) met getrapt systeem van polderboezems en natte teelten
om verdroging elders te voorkomen.

Ontwikkeling 
getrapt systeem van polder-
boezems langs randen 
polder en langs linten



foto: Hans Peter Föllmi

Hoogwatersloten lastig watervoerend te houden



Veenpolder

Veenweiden

bestaande
hoogwatersloot

Hoogwatersloot is lastig watervoerend te houden, 
veenkades kantelen, huizen trekken scheef

Bron: ‘Vloeiend landschap’

Natuurkern



Een robuust watersysteem betekent kansen voor nieuwe landschappen 
en meekoppelen van functies

Veenweiden

Natuurkern

Veenpolder

Waterretentie + 
piekberging

Wandelroute op kade

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

+ kansen voor natuur en recreatie

Bron: ‘Vloeiend landschap’



Mogelijke ontwikkeling 
omgeving De Deelen
in ruimte en tijd:

T=0



T=1T=1
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T=3



T=4





Bron: Tiny Tim, FARO - architecten

Nieuwe vormen van zelfvoorzienend - ‘off grid’ - wonen in het Lage Midden



T=5





Bron: Weerribben/Wieden via Twitter

Netwerk van polderboezems als natte linten voor ecologie (otter!) 
en natuurbeleving



Natura 2000 gebieden worden Natura 2050 gebieden op basis van stagnante, 
hydrologische omstandigheden én als onderdeel van een ecologisch netwerk van 
natte linten



‘Parels aan een nieuw, stevig snoer’





bron: De Deelen, Sjoerd de Vries - Museum Belvedere, 2007

Natuurkernen Lage Midden duurzaam veiliggesteld als bron van 
schoonheid en inspiratie



Het Lage Midden als een attractief  en uitnodigend, centraal gelegen gebied

‘Een nieuwe stip op de horizon’



Het nieuwe Lage Midden biedt een palet aan agrarische bedrijfstypen, met een stop 
of een sterke rem op bodemdaling en een forse vermindering van CO2 - uitstoot

bron: WER i.s.m. Sant & CO





Abiotische ondergrond

Volhoudbaar groen-blauw systeem

Rendabel landgebruik, 
functie volgt peil

Divers en uitnodigend



Maar wie pakt de regie?



‘Ruimte voor het Veen’ als vervolg op ‘Ruimte voor de Rivier’

Ruimte voor de Rivier, 2006-2019 Ruimte voor het Veen, 2020-2040



Vermeden CO2 - uitstoot bij vernatting kan basis 
vormen voor regionale veenfondsen.

Rendabel landgebruik in de vorm van passende 
agrarische bedrijfsvormen is cruciaal.

Hoe krijg je de juiste boer op de juiste plaats?
(Ruilverkaveling 2.0, grondbank)

Laagveenopgave is in feite een vorm van integrale 
gebiedsontwikkeling, samen doen!



‘In deze lange keten van oorzaak en gevolg kan geen enkel feit als losstaand 
worden beschouwd’ 

Alexander von Humboldt
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