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Op zoek naar de rode draad van het verhaal van ons landschap. 
Waddenkust is nu een wat vergeten kust... 



Waadhoeke was van oorsprong een gebied waar de zee vrij spel had



bron: Theo Spek RUG

Waadhoeke onderdeel van een kustgebied vol van slenken, geulen en prielenWaadhoeke onderdeel van een kustgebied vol van slenken, geulen en prielen



Fibula Wijnaldum (600 n. Chr.)

Fryslân zeevarende natie over de Friese Zee in de delta van Noordwest-Europa 
(vroege middeleeuwen))



Leren van het verleden, Mare Fresicum



Leeuwarden

Franeker

Dokkum



Honderden terpen op nog onbedijkte kwelderwallen tot 1200 n. Chr.)

bron: Theo Spek



bron: Het Friese water, 
K.F. Gildemacher

Middelzee slibt langzaam dicht 
en wordt in fasen bedijkt tot in de 
19e/20e eeuw.



Oudebildtdijk als trede richting de zee

foto: Hans Peter Föllmi



Seedyk als groene ‘Berlijnse muur’ anno 2020; 
de zeevarende natie is een welvarende agrarische provincie geworden 
met ‘de rug naar de dijk’

foto: Hans Peter Föllmifoto: Hans Peter Föllmi



Een getemd landschap waarin de golven
nog te herkennen zijn...



foto: Hans Peter Föllmi

Een rijk landschap, een landschap van weelde



foto: Hans Peter Föllmi

foto: Hans Peter Föllmi

Opbouw bodem zorgt voor een afwisseling van weidebouw en akkerbouw



Een landschap met een rijk verleden; Slachtedijk

foto: Hans Peter Föllmifoto: Hans Peter Föllmi



Een ‘getemde meedogenloosheid’

foto: Hans Peter Föllmi



De Seedyk

foto: Hans Peter Föllmi



‘Verandering is het enige onveranderlijke 
in het landschap’ (Alle Hosper)

Hoe kunnen we samen schrijven 
aan een nieuw hoofdstuk 

in het boek van ons landschap?



Drie grote maatschappelijke opgaven;

• Klimaatverandering
(-adaptatie en -mitigatie)

• Doorontwikkeling van de landbouw en 
vergroten biodiversiteit

• Versterken (cultuur)toerisme 
i.r.t. leefbaarheid



De grote maatschappelijke opgaven;
Klimaatverandering



De waddenkust is een ongelooflijk mooi landschap
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 2020 voor staan  is groot en divers: 



foto: Hans Peter Föllmi

Kunnen we nadenken over een nieuw ‘dijklandschap’ i.r.t. zeespiegelstijging?



Voortaan anders omgaan met dijkverhoging

Door klimaatverandering stijgt zeespiegel, waterdiepte neemt toe en golfslag neemt eveneens meer dan even-
redig toe.  Dijk moet hoger.

Door actief voorland te ontwikkelen in de vorm van kwelders kan golfslag geremd worden. Dijk wordt breder in 
plaats van hoger.



foto: Hans Peter Föllmi





De Seedyk als ‘levende dijk’, onderdeel van een nieuw dijklandschap.

bron: Waddenland aan Zee, Atelier Fryslân



Zwarte Haan

Dijkshoek



Slikken of Voorgronden Dijkshoek; dubbele dijk vanuit historische ontwikkeling

foto: Hans Peter Föllmi



Dijk minder als grens en meer als verbinding zien tussen binnen- en buitendijks



Dijk minder als grens en meer als verbinding zien tussen binnen- en buitendijks



bron: Waddenland aan Zee, Atelier Fryslân

Kunnen we de kwelders ook inzetten voor beperkt recreatief medegebruik?



Dobbe als tijdelijke kampeerplek om de rust, ruimte en duisternis te ervaren?

foto: Hans Peter Föllmi



foto: Annemarie Hoogwoud



foto: Annemarie Hoogwoud



De grote maatschappelijke opgaven;
Toekomst landbouw en zorg biodiversiteit



Visie Kringlooplandbouw
‘Landbouw, natuur en 
voedsel, waardevol en 
verbonden”,
LNV, 2018



Pootaardappelteelt; mondiale betekenis

foto: Hans Peter Föllmi



Weidebouw én akkerbouw naast elkaar

foto: Hans Peter Föllmi



Steeds meer aandacht voor vitaliteit en weerbaarheid van de bodem

foto: Hans Peter Föllmi



Agrarisch Collectief Waadrâne (145 leden); 
natuurinclusieve landbouw ‘mei de fuotten yn ‘e klaai’



Vogelakkers; bouwland met meerjarige eiwitgewassen (luzerne en rode klaver), 
ruwvoer voor melkvee en habitat voor veldleeuwerik, velduilen en kiekendief







Klooster Vinea Domini lag tot 1287 ten westen van Pingjum (bron RUG - Theo Spek)



Biodiversiteit als kans



Proeftuin zilte teelten 
Zuricher Oord

Diversiteit aan teelten op hogere 
zavelgronden, veelkleurig land gebruik

 

Pingjummer Halsband als 
bloemrijke dijk 



‘Een gemengd bedrijf staat op winst bij 
klimaatverandering’ (Pier Vellinga)



‘Meer kleur, geur en geluid in het landschap van de 
Waadhoeke is aantrekkelijk voor bewoner
en toerist’



‘Zonnevelden staan op gespannen voet met 
bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en seizoensbeleving/

belevingswaarde van het landschap’

Een ‘bevroren landschap’



De grote maatschappelijke opgaven;
Cultuurtoerisme, erfgoed 

en leefbaarheid





Het verhaal van It Terpelân is eeuwenoud en enorm rijk en.... veelal onbekend



Zodenhuis FurdgumZodenhuis Furdgum



Franeker; stad met erfgoedlogies én een eeuwenoude academie





Franeker: afslag naar de ‘Hel van het Noorden’ (Simon Kamminga)



Elfstedenvaarroute (Blikvaart)





Doorverbinding elfstedenvaarroute via Kouwe Faart naar Zwarte Haan?



Plekken om naar toe te gaan; Zwarte Haan. Let op ruimtelijke kwaliteit!





De kracht van een evenement; Slachtemarathon Oosterbierum



PC Franeker





Sense of Place; ‘Bildstars en Eigenheimers’

foto: Siem Akkerman



De combinatie van grote 
maatschappelijke opgaven

in relatie tot initiatieven van onderop 
biedt Perspectief voor de Waddenkust



1. Waddenkust als brede en 
weerbare kustzone



2. Waddenkust als voedselkust van 
NL met grotere biodiversiteit en 
hogere belevingswaarde



3. Waddenkust als toegankelijke 
en gastvrije kust met een palet 
aan inspirerende locaties, routes 
en evenementen



Het landschap van weelde 
moeten we koesteren



Dat betekent soms ook duidelijk nee 
zeggen tegen ontwikkelingen 

en als gemeentelijke en provinciale 
overheid de regie pakken



Landschap in de uitverkoop aan de andere kant van de Afsluitdijk







De uitdaging is om het eigene te koesteren, open te 
staan voor veranderingen, koppelkansen te benutten,

de kracht van de mienskip te blijven gebruiken, nieuwe 
coalities te vormen 

en zo sámen 
een hoofdstuk toe te voegen aan het nog jonge boek van 

de Waadhoeke, geïnspireerd door een 
eeuwenoude geschiedenis



Inspiratie voor de Waadhoeke

Dank voor uw aandacht!

Samen nadenken over een nieuw hoofdstuk in 
het boek van ons landschap


