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“Alles wat in Nederland speelt als het gaat om landschap, 
speelt in Friesland in uitvergrote vorm”

(Caspar Janssen, de Volkskrant)



‘Kind van het Veen’

bron: Boskoops museum



Alle Hosper,  landschapsarchitect  (1943 - 1997)



Gerrit Benner - Blauw landschap (bron: Fries Museum)
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Fryslân enorm rijk aan landschapstypen
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foto: Marike Oudijk
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De grootste opgave ligt in de badkuip; het Lage Midden van Fryslân



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



De problematiek in de Friese veengebieden 
anno 2020 is complex en divers

Enorme abrupte overgangen in belevingswaarde, hydrologische en ecologische 
waarde op korte afstand van elkaar. Zoektocht naar nieuwe, geleidelijke gradiënten.

‘Zompig en zoemend’ ‘Schraal en doodstil’



foto: Hans Peter Föllmi

Kavels verbreed, sloten gedempt, grondwater gezakt; 
het waterbergende vermogen (de sponswerking) 

in de diepontwaterde Friese veenweiden is enorm afgenomen



Drooglegging veengronden in Fryslân is het grootst binnen veenweiden NL

Bron: ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ - PBL, 2016



foto: Hans Peter Föllmi

De Chinese Melkweg is geland in het Friese landschap



Dikte van het Friese veenpakket in 2014 

Bron: Vloeiend landschap

Bodemdaling 1 tot 2 cm. per jaar bij huidig bodemgebruik



Dikte van het Friese veenpakket in 2050

Bron: Vloeiend landschap



Dikte van het Friese veenpakket in 2100

Bron: Vloeiend landschap



bron: Atelier Fryslân

Veen als hoeksteen van het Friese landschap dreigt te verdwijnen. Willen we dat?



Het verschrompelende laagveenlandschap in ons land staat voor 
een meerduidig verlies van waarden:

• Met het veen verdampt de cultuurhistorie, vervliegen de 
    verhalen in een landschap

• Landschappelijke diversiteit en daaraan gekoppeld de 
    biodiversiteit loopt sterk terug

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



Volledig adaptief veenlandschap in de jaren ‘50



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

foto: Bas den Oudsten



Biodiversiteit is sterk gerelateerd aan het vochtvasthoudend vermogen van de 
(veen)bodem 

‘Regenwormen kunnen de sponswerking van veenbodems vergroten. Dat komt omdat regenwormen fysiologisch gezien 
waterdieren zijn en er dus voor zorgen dat de omgeving waarin ze zich bevinden vochtig blijft’. (Jeroen Onrust RUG)



Bron LC, 
28 02 2020



Wat je ondergronds doet heeft bovengronds gevolgen: 
in de laatste 25 jaar is de insectenstand met 75% teruggelopen 



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

Vernatting , later het land op, een uitgesteld maaibeheer en toepassing van ruige 
mest kan leiden tot een grotere biodiversiteit



Een systeemverandering is nodig in het 
laagveenlandschap;

een robuust, toekomstbestendig watersysteem in het 
licht van de klimaatverandering kan op basis van de 

diversiteit aan bodemtypen richting geven aan 
de doorontwikkeling van de landbouw en de kwaliteit 

van het landschap



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

De klimaatopgave waar we anno 2020 voor staan  is groot en divers: 



Verdroogde veenkade Wilnis, augustus 2003 Clusterbui Dokkum, augustus 2017

Vooral drogere zomers met steeds hogere temperaturen zorgen voor een versnelde 
oxidatie van het veen en mogelijke instabiliteit van veenkades. Extremen in het weer 

vragen om een weerbaar en robuust watersysteem voor ons zoetwater; 
piekberging én seizoensberging. 



Globale dwarsdoorsnede noordwest-zuidoost Fryslân, anno  2020
(zeespiegel stijgt, veenbodem daalt)

De specifieke hydrologische opgave waar Fryslân voor staat: 
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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. 
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Verzilting: verzilting via diep grondwater zal op termijn ook in 
veenpolders Lage Midden gaan optreden
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Bodemdegradatie: als het veen is verbrand zal de achterblijvende bodem in de 
polder uit zand en resten keileem bestaan
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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 (30% van 
het totale laagveenlandschap in NL)
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Ontwerpend onderzoek door groep ontwerpers, wetenschappers, ambtenaren 
en landbouwdeskundigen: wenkend handelingsperspectief voor 2050 

Praten mét de boeren en niet over de boeren 



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)

Bodemopbouw Lage Midden



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

Een toekomstbestendig watersysteem houdt in dat er ruimte moet 
worden gecreëerd om het gebiedseigen zoetwater langer vast te 
houden en vertraagd af te voeren. 

‘Samen je eigen broek ophouden’ 

Dit kan op 3 manieren:



Ruimte voor de boezem

Friese boezem (15.000 ha aaneengesloten water), zit nu in een keurslijf gevangen; 
zoektocht naar horizontale- en verticale ruimte

Uitbreiding van boezemland/
zomerpolders rondom Friese 
meren

Ontwikkeling 
boezemvaarten langs linten



foto: Jan Jelle Jongsma

Ryptsjerker  Polder 



Ruimte voor de beek

Friese beken ingesnoerd tussen kaden, onderdeel Friese boezem. In zomer aanvoer 
gebiedsvreemd water d.m.v. opmalingen. Zoektocht naar loskoppelen boezem en 
natuurlijker systeem met inzijging in natte perioden (beekoverstromingsvlaktes) 

Ontwikkeling 
beekoverstromingsvlaktes 

op overgang zand naar veen

Compagnonsvaarten en beken 
losgekoppeld, scheiding van 
waterkwaliteit en functie



Stroomdal Regge - ‘de beek op zijn best’



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



Robuuster systeem van polderboezems rondom erven en linten kan veel oplossen
Nu, kantelende kades + erfranden: 28.000 huizen trekken scheef

foto: Hans Peter Föllmi



Mogelijke ontwikkeling 
polder 4e en 5e 
veendistrict 
in ruimte en tijd:

T=0



T=0



Nieuwe ‘treden’ in het landschap:
een extra laag in het watersysteem door aanleg polderboezems in veenpolders

Bestaande boezem met 
beperkte peilfluctuatie-

mogelijkheid
Polderboezem met natuur-
lijke oevers + peilfluctuatie

Aangepaste teelten binnen 
stramien polderboezems, 
optimale peilfluctuatie per 
seizoen mogelijk



T=1T=1



T=2



T=3



T=4



T=5





Bron: Tiny Tim, FARO - architecten

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





Bron: Weerribben/Wieden via Twitter



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



 ‘Parels aan een veel steviger blauw snoer’



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



Diversiteit bodem

Volhoudbaar hydrologisch systeem

Rendabel landgebruik

Aantrekkelijk en uitnodigend



Doorsnede over de 4 veentypen in het Lage Midden; de beoogde ontwateringsdiepte, 
het bijbehorende landgebruik en het gevolg daarvan voor bodemdaling

Landgebruik biedt keuzepalet voor de jonge boer; kringlooplandbouw 
op verschillende schaalniveaus is mogelijk in het nieuwe laagveenlandschap

bron: Bureau Sant & Co



De nieuwe veenboerderij; potstal met Jersey-koeien van Henri Willig in Katwoude 

bron: Laura Bromet via twitter

“Het landschap wordt niet 
langer afgestemd op de koe, 

maar de koe wordt 
afgestemd op het landschap”



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 (voedselproductie 
door schaalvergroting)

• Verhoging van de welvaart (armoedebestrijding)
• Opgelegd en gefinancierd (grotendeels) door het Rijk
• Onteigening indien nodig
• De maakbare samenleving (optimisme)



Ruilverkaveling 2.0  
‘Op weg naar differentiatie 
in dialoog’

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

• Een gestapeld verdienmodel voor de boer (koolstofcredits, blauwe diensten, wei-
devogels)

• Op initiatief van de regio: provincie, waterschap, boeren, tbo’s - gefaciliteerd door 
het Rijk (veenfonds met grondbank)

• Verhoging van welzijn én kwaliteit leefomgeving, gevoed door optimisme!



Klimaatstaking Malieveld, september 2019



‘Vloeiend landschap’
Over de toekomst van het Friese landschap

Dank voor uw aandacht!

@pderuyterland




