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Alle Hosper,  landschapsarchitect  (1943 - 1997)

‘Verandering is het 
enige onveranderlijke in 

het landschap’
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Fryslân rijkste provincie van NL als je kijkt 
naar diversiteit aan landschapstypen
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Diversiteit en daarmee de belevingswaarde 
van het landschap staat sterk onder druk

Rotstergaast



Ruilverkaveling 1.0 (‘Nooit meer honger’)
bracht economische voorspoed én nivellering van ons landschap

Bron: ‘Kneedbaar landschap, 
kneedbaar volk’ - Gerrie Andela



Drooglegging veengronden in Fryslân is het grootst binnen veenweiden NL

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



foto: Marike Oudijk
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De grootste opgave ligt in de badkuip; It Lege Midden van Fryslân. 
Geohydrologische beïnvloedingsgebied is 2,5 x de oppervlakte 

van  Het Lage Midden zelf

Rotstergaast



Jan van Weperen,  DB-lid Wetterskip Fryslân

‘We pompen 
onszelf 

het putje in’



Het Lage Midden

Zoute kwel Zoet grondwater

Waddenzee

Zand Klei Veen

Natuurkern

Drents Plateau
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Uitstoot CO2

Ontwikkeling Fries grondwatersysteem bij voortzetting huidig landgebruik



Huidig landgebruik versterkt enorme abrupte overgangen in het 
Friese landschap op korte afstand van elkaar:

‘Zompig en zoemend’ ‘Schraal en doodstil’



foto: Hans Peter Föllmi, uit ‘Vloeiend lanschap’

Hoogwatersloten lastig watervoerend te houden. 
Friese watersysteem piept en knarst in zijn voegen.



Een systeemverandering is nodig in het 
Friese landschap;

De diversiteit van de bodem moet samen met een 
toekomstbestendig watersysteem richting geven aan 
meer geleidelijke overgangen tussen landbouw en 
natuur (mengzones) en daarmee aan een grotere 

belevingswaarde van ons landschap.



Het denken in ecosysteemdiensten betekent 
daadwerkelijk handelen op systeemniveau;

Dit betekent robuustheid en collectiviteit, samenwer-
king tussen boeren onderling, maar bijvoorbeeld ook 

tussen boeren en natuurbeheerders.



I.s.m. Altenburg & Wymenga + Atelier des Hollants











Beek  is één 
hydrologisch en ecologisch 

systeem. Hoe kun je de 
communicerende vaten in 

evenwicht brengen voor boer én natuur? 

Benedenloop
• Water vasthouden in over-

stromingslandschappen

Middenloop
• Water vertraagd afvoeren

Bovenloop
• Inzijging brongebieden bevorderen



Het denken in ecosysteemdiensten op systeemniveau 
betekent plekspecifieke kansen en toepassingen;

Niet alles kan en moet overal, maak keuzes, juist om 
de diversiteit in het landschap te versterken.



Bovenloop - ‘Sponsboer’

Ontwikkelen hoogvenen + natuurlijke bossen, 
vastleggen CO2, vasthouden water

Agroforestry en voedselbossen
Afzet via korte ketens



Middenloop - ‘Beekdalboer

Vertraagd afvoeren water, 
voorkomen verdroging
Natuurrijke landbouw
Maaisel natuurgebieden voor 
bodemverbetering + 
strooisel stallen



Zoektocht naar een bedrijfsspecifieke koe.
Potstal met Jersey-koeien, Katwoude



Benedenloop - ‘Koolstofboer’

Natte teelten (bouwmateriaal voor 
isolatie woningen)
Beperken uitstoot én opslag 
CO2 door veengroei in 
randveenzone
Valuta voor Veen



Het denken in ecosysteemdiensten op systeemniveau 
betekent een bredere waardering van onze boeren 

vanuit de maatschappij;

Als we de boer niet alleen meer zien als 
voedselproducent, maar ook als producent van 

maatschappelijke diensten vraagt dit om onderlinge 
verbondenheid en (financiële) wederkerigheid.



Wederkerigheid: 
economische afwaardering van gronden is vaak 

maatschappelijke opwaardering;

• Gestapeld verdienmodel door combinaties van 
(ecosysteem)diensten en langjarige contracten

• Instellen gebiedsfonds en grondbank

• Stoppers faciliteren en jonge boeren op weg helpen



Een nieuwe landinrichtingsronde is noodzakelijk. Maar wie pakt de regie? 



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 een Natuerlik 
Fryslân met een breder
verdienmodel voor de boer’

• Differentiatie en diversiteit volgens meerdere landbouwrecepten met aandacht 
voor klimaat, biodiversiteit en cultuurhistorie (schaalvergroting én -verkleining)

• Verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving (belevingswaarde)
• Op initiatief van provincie i.s.m. waterschap en boeren 
    (Gebiedsfonds met grondbank)
• Op basis van vrijwilligheid
• Stoppers faciliteren, jonge boeren helpen, gevoed door optimisme



foto: Marcel van Kammen

“Het landschap wordt niet 
langer afgestemd op de koe, 

maar de koe wordt 
afgestemd op een weerbaar 
bodem- en watersysteem, 

met oog voor biodiversiteit, 
cultuurhistorie en 
belevingswaarde”



De toekomst van de boer is de toekomst van ons allemaal;
“Hoe geven we het landschap door 

aan onze kinderen ?”

Bron: ‘Knlimaatstaking, Malieveld, 2019)



‘Natuerlik Fryslân 2050’
Kansen voor een nieuwe generatie Friese boeren

Dank voor uw aandacht!


