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‘Kind van het Veen’

bron: Boskoops museum



Alle Hosper,  landschapsarchitect  (1943 - 1997)

‘Verandering is het 
enige onveranderlijke in 

het landschap’





Biodiversiteit; ‘Het insect als kanarie in de kolenmijn’, 
Duits onderzoek uit 2017; terugloop van 75% in massa in de afgelopen 30 jaar.



Klimaatverandering; ‘Oogsten is een oefening in nederigheid geworden’ 
(bron: Nieuwsuur, 13 september 2022)







‘In de herwaardering van het ruimtelijk beleid 
zullen water en bodem weer meer sturend zijn voor 

alle ruimtelijke plannen’.

‘Er moet weer “geluisterd” worden naar wat de 
bodem en het water te vertellen hebben’.

(Ruimtelijke Ordeningsbrief aan tweede kamer van minister Hugo De Jonge 
voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening d.d. juni 2022)



.

Water en bodem vormen het DNA van onze delta



Zand

Klei

Veen

.



Bodemsoorten en landschapstypen NH. Bron: De cirkel rond! Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland in beeld, 
Het PON & Telos + Studio Marco Vermeulen in opdracht van Steven Slabbers, PARK Noord-Holland



bron: 
Noord-Hollands 
Archief, 1575



‘Water en bodem leidend in 1573’ - Van Alkmaar de victorie!
bron: Stedelijk Museum Alkmaar; Het door de Spaanse troepen belegerde Alkmaar gezien vanaf het noorden, op een schilderij uit 1580 

van Pieter Adriaensz. Cluyt. Op het schilderij is de bestorming van de Friese Poort te zien. 



- Bodem en water sturend en verbindend 
voor toekomstige ruimtelijke plannen -

Wat betekent dat concreet voor de 
landschappen rondom Alkmaar?



.
.

.

Visie 
klimaatbestendige 
veenlandschappen

Heiloo
Egelshoek
woningbouw

Gedachten over 
een
Ruilverkaveling 2.0



‘Bodem en water 
sturend en verbindend’

1. Landschap, stedenbouw en architectuur
 (factor schaal en ruimte)

- Heiloo Egelshoek



Heiloo Egelshoek
Bodem en water sturend bij toekomstige 

woningbouwopgaven

Bureau Alle Hosper in samenwerking met Duinker van der Torre architecten, 
Grontmij, Jacqueline Moors en Nico van Gelderen, 1995- 2000















bron: Onderwatermuseum, Eric de Lyon, 2006







Conclusies:

• De woningbouwopgave in NH tot 2030 van 184.000 extra woningen is bijzonder 
fors. Zorg ervoor dat de woningbouwopgave de transitie en extensivering van de 
landbouw niet in de weg zit. Inbreiding is beter dan uitbreiding. 

• Heiloo Egelshoek laat zien dat inbreiding binnen bestaand stedelijk gebied op 
kleine schaal goed mogelijk is, waarbij bodem en water sturend en verbindend 
kunnen zijn.

• Een goed ontwerp én een goed beheer op langere termijn zijn even belangrijk.



‘Bodem en water 
sturend en verbindend’

1. Landschap, stedenbouw en architectuur
 (factor schaal en ruimte) 

2. Verleden, heden en toekomst, 
de korte aan de lange termijn (factor tijd) 

-
Visie klimaatbestendige veenlandschappen



Visie klimaatbestendige 
veenlandschappen (juni 2022)

Altenburg & Wymenga, ecologisch advies
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur - 

Atelier des Hollants
i.o.v. natuurorganisaties (Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers) 



Veenlandschappen in de tijdVeenlandschappen in de tijd
Oorspronkelijke veenbedekking

Resterend veen



Landschap met vissers en turfstekende boeren in het laagveen, Hendrik Willem Schweickhardt, 1783 (bron: Rijksmuseum)

Vervening (turfwinning)



Foto: Hans Peter Föllmi uit ‘Vloeiend landschap’

Veenontginning met diepontwatering t.b.v. intensief landbouwkundig gebruik 
zorgt voor aanzienlijke bodemdaling en uitstoot van CO2



Bodemdaling zorgt voor een watersysteem dat lastig volhoudbaar is in het licht 
van de klimaatverandering

Foto: Hans Peter Föllmi uit ‘Vloeiend landschap’



Laten we het veen weer breder gaan waarderen: ‘Veen als spons!’



1. Wat kan de bemiddelende rol - de bufferende rol - van onze veenlandschappen 1. Wat kan de bemiddelende rol - de bufferende rol - van onze veenlandschappen 
zijn om de extremen in het weerbeeld beter op te vangen, ons watersysteem zijn om de extremen in het weerbeeld beter op te vangen, ons watersysteem 

robuuster te maken? (klimaatadaptatie)robuuster te maken? (klimaatadaptatie)

Drie belangrijke vragen:Drie belangrijke vragen:

2. Wat kan de rol van onze veenlandschappen zijn om de uitstoot van CO2. Wat kan de rol van onze veenlandschappen zijn om de uitstoot van CO
2  2  

te te 
beperken of koofstof te helpen vastleggen (klimaatmitigatie)beperken of koofstof te helpen vastleggen (klimaatmitigatie)

3. Wat is de betekenis van onze veenlandschappen in behoud, herstel en versterking 3. Wat is de betekenis van onze veenlandschappen in behoud, herstel en versterking 
van unieke flora en fauna (biodiversiteit)van unieke flora en fauna (biodiversiteit)



Nieuwkoopse Plassen



Grootschermerbron: ‘Bevlogen landschap’ - Peter van Bolhuis



Klimaatadaptatie + klimaatmitigatie + 
biodiversiteitsherstel 

zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden in ons 
laagveenlandschap



Typering laagveenlandschappen op basis van:
Bodemopbouw:

Hydrologie:

Cultuurhistorie:





• Veengebieden als natuurlijke oplossing voor maatschappelijke opgaven: 
  1)  Sponswerking + robuustheid watersysteem (klimaatadaptatie) 
  2)  CO

2
 fixatie  (klimaatmitigatie)

  3) Versterking unieke natuurwaarden (biodiversiteitsherstel) 

• Onderlinge afhankelijkheid / wederkerigheid staat centraal: wat kunnen 
natuurgebieden bijdragen aan een klimaatbestendige omgeving voor de 
landbouw en wat kan een klimaatbestendige landbouwomgeving bijdragen aan de 
natuurgebieden?

• Uitzoomen naar landschapsschaal op systeemniveau (stroomgebieden, polders) is 
essentieel.



Hydrologisch overgangssysteem op 
stroomgebiedsniveau
Hydrologisch overgangssysteem op 
polderniveau



‘Omgekeerde bloempot’ - effect. Natuurkernen in veenlandschap dreigen ‘leeg te lopen’ naar 
omringende laaggelegen gebieden. Nieuwe ecologische en hydrologische overgangsgebie-
den t.b.v. natuur én landbouw zijn wenselijk.

bron tekening: Joks Janssen



Wijdewormer in huidige situatie en nieuwe situatie met zoetwaterbergingsgebieden als poldercompartimenten 
op de flanken t.b.v. landbouw en (omringende) natuur



Toekomstige situatie als klimaatbuffer

Toekomstige situatie bij continuering huidig landgebruik

Huidige situatie
Zoute kwel

Zoute kwel

Zoute kwel

Beperkte uitstoot CO2

Beperktere uitstoot CO2

Zoet grondwater

Zoet grondwater

Zoetwaterberging, actief
Flexibel peilFlexibel peil

Bodemdaling



Zoute kwel

Integraal laagveenlandschap op de overgang van veen naar klei als natuurlijke klimaatbuffer

Beperktere uitstoot CO2

Gangbare landbouw

Waterberging t.b.v. 
natuur én landbouw

Waterberging t.b.v. 
natuur én landbouw

Zoetwaterberging (actief)

Flexibel peil 
met greppels

Flexibel peil 
met greppels

Biodiversiteit Biodiversiteit> weidevogels, moerasnatuur weidevogels, moerasnatuur <

Reductie CO2 uitstoot Reductie CO2 uitstoot

Tegengaan bodemdaling Tegengaan bodemdaling

-CO2 -CO2

x x

Zand Klei Veen

LandbouwLandbouw extensief <extensief <



Hoe gaan we een klimaatbestendig veenlandschap 
beheren?

Verhoging grondwaterstanden in overgangsgebieden / 
landschapsgronden:

• Spoor 1:  tot onder maaiveld; ontwikkelreeks kruidenrijke graslanden
• Spoor 2:  tot boven maaiveld; ontwikkelreeks natte teelten

Ontwikkeling veen in natuurgebieden zelf:

• Spoor 3:  ontwikkelreeks ‘levend veen’



Graslandtype 1: 
Diep ontwaterd 
productiegrasland 
Hoofdzakelijk Engels 
raaigras, geen kruiden  

Graslandtype 2: 
Ontwaterd 
productiegrasland 
Hoofdzakelijk Engels 
raaigras en Ruw 
beemdgras, weinig 
kruiden,  Paardenbloem 

Graslandtype 3: 
Vochtig grasland met 
kruiden 
Beemdgras – raaigras met 
Gestreepte witbol, 
Fioringras, Scherpe 
boterbloem, Veldzuring, 
Pinksterbloem 

Graslandtype 4: 
Vochtig-nat kruidenrijk 
grasland 
Beemdgras, incl. b.v. 
Pinksterbloem, Zwarte 
zegge, Moerasstruisgras, 
Gewoon reukgras 

Graslandtype 5: 
Nat soortenrijk grasland 
en schraalland 
Incl. b.v. Dotterbloem, 
Grote ratelaar, Echte 
koekoeksbloem, 
Moerasviooltje, 
zeggensoorten 
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• Spoor 1:  tot 
onder maaiveld; 
ontwikkelreeks 
kruidenrijke 
graslanden



Verdienmodel voor de boer als beheerder van ons landschap 
essentieel. Langjarige pacht- en beheercontracten (20-30 jaar)
geven zekerheid en investeringsruimte aan jonge boeren.



Boer is dan niet alleen meer voedselproducent, maar ook 
producent van maatschappelijke diensten. Daar hoort een eerlijke 
vergoeding bij.



• Spoor 2:  tot boven maaiveld; 
ontwikkelreeks natte teelten

Ontwaterd productiegrasland 
Meest voorkomend in het huidige veenweidegebied 
Hoofdzakelijk Engels raaigras en Ruw beemdgras, 
weinig kruiden 

Natte functiecombinaties 
Productie biomassa in combinatie met overige 
ecosysteemdiensten 
Bijvoorbeeld lisdodde, riet, cranberry in combinatie 
met overige moerasvegetatie 

Intensieve natte teeltvormen 
Primair gericht op productie van biomassa 
Bijvoorbeeld monocultuur lisdodde 
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-50 cm 

0 cm 

GHG -20 cm, GLG -80 cm 

+20 cm 
Waterstand permanent boven maaiveld 

+30 cm 

Voordelen 
• Hoge gewasopbrengst 
• Bekend verdienmodel met hoogwaardig gewas 
• Land is goed begaanbaar met machines 
 

Nadelen 
• CO2 uitstoot 
• Bodemdaling 
• Verzuring 
• Lage biodiversiteit 

Voordelen 
• Hoge biodiversiteit met moerasgebonden soorten 
• Mogelijkheden voor waterberging en -retentie 
• Optimale reductie van uitstoot broeikasgassen 
• Geen bodemdaling 
• Koolstofvastlegging bij veenaangroei 
• Verbetering water- en bodemkwaliteit 
• Hydrologische bufferwerking op landschapsschaal 
 

Nadelen 
• Lage biomassaproductie 
• Nader onderzoek nodig naar teelttechnieken 
• Nader onderzoek  nodig naar verdienmodel 
• Risico’s op onkruidontwikkeling (m.n. Pitrus) 
 

Voordelen 
• Hoge biomassaproductie 
• Geen bodemdaling 
• Mogelijke verbetering waterkwaliteit 
• Hydrologische bufferwerking op landschapsschaal 
• Interessant voortraject voor natuurontwikkeling 
 

Nadelen 
• Kans op slappe bodems 
• Lage biodiversiteit vanwege hoge dichtheid 
• Nader onderzoek nodig naar teelttechnieken 
• Nader onderzoek  nodig naar verdienmodel 
 

 

Waterstandsfluctuaties 



Ontwaterd productiegrasland 
Meest voorkomend in het huidige veenweidegebied 
Hoofdzakelijk Engels raaigras en Ruw beemdgras, 
weinig kruiden 

Natte functiecombinaties 
Productie biomassa in combinatie met overige 
ecosysteemdiensten 
Bijvoorbeeld lisdodde, riet, cranberry in combinatie 
met overige moerasvegetatie 

Intensieve natte teeltvormen 
Primair gericht op productie van biomassa 
Bijvoorbeeld monocultuur lisdodde 
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-50 cm 

0 cm 

GHG -20 cm, GLG -80 cm 

+20 cm 
Waterstand permanent boven maaiveld 

+30 cm 

Voordelen 
• Hoge gewasopbrengst 
• Bekend verdienmodel met hoogwaardig gewas 
• Land is goed begaanbaar met machines 
 

Nadelen 
• CO2 uitstoot 
• Bodemdaling 
• Verzuring 
• Lage biodiversiteit 

Voordelen 
• Hoge biodiversiteit met moerasgebonden soorten 
• Mogelijkheden voor waterberging en -retentie 
• Optimale reductie van uitstoot broeikasgassen 
• Geen bodemdaling 
• Koolstofvastlegging bij veenaangroei 
• Verbetering water- en bodemkwaliteit 
• Hydrologische bufferwerking op landschapsschaal 
 

Nadelen 
• Lage biomassaproductie 
• Nader onderzoek nodig naar teelttechnieken 
• Nader onderzoek  nodig naar verdienmodel 
• Risico’s op onkruidontwikkeling (m.n. Pitrus) 
 

Voordelen 
• Hoge biomassaproductie 
• Geen bodemdaling 
• Mogelijke verbetering waterkwaliteit 
• Hydrologische bufferwerking op landschapsschaal 
• Interessant voortraject voor natuurontwikkeling 
 

Nadelen 
• Kans op slappe bodems 
• Lage biodiversiteit vanwege hoge dichtheid 
• Nader onderzoek nodig naar teelttechnieken 
• Nader onderzoek  nodig naar verdienmodel 
 

 

Waterstandsfluctuaties 

Innovatieprogramma Veen - Nauerna



Spoor 3
Ontwikkelreeks levend veen

Nutriëntenrijke, basenarme situatie Nutriëntenarme, basenrijke situatie



• Spoor 3:  ontwikkelreeks ‘levend veen’
Spoor 3
Ontwikkelreeks levend veen

Nutriëntenrijke, basenarme situatie Nutriëntenarme, basenrijke situatie



‘Omhoog met het Veen’ - Ilperveld, Radboud Universiteit Nijmegen - Landschap Noord-Holland



Conclusies:

• Regionale verschillen in het ecohydrologische systeem op landschapsschaal 
bepalen hoe veengebieden kunnen functioneren als natuurlijke klimaatbuffers.

• Hydrologische overgangszones zorgen in veel gevallen voor klimaatadaptatie, 
én zorgen ervoor dat de verschillende gebruiksfuncties in het totale landschap 
(natuur én landbouw) naast elkaar kunnen blijven bestaan of zelfs versterken. 

• Voor zowel het tegengaan van klimaatverandering (klimaatmitigatie) als 
versterking van de biodiversiteit is goede ontwikkeling van veengebieden 
essentieel: koolstof kan worden vastgelegd en bijzondere soorten blijven 
gewaarborgd.

• Voor het beheer van extensief beheerde overgangszones moeten wij als 
maatschappij een nette beloning regelen. Immers; economisch afwaarderen is 
ecologisch opwaarderen en maatschappelijk herwaarderen.



‘Bodem en water 
sturend en verbindend’

1. Landschap, stedenbouw en architectuur
 (factor schaal en ruimte) 

2. Verleden, heden en toekomst, 
de korte aan de lange termijn (factor tijd)

3. Boer en burger, overheid en maatschappij 
(factor empathisch vermogen)

- Ruilverkaveling 2.0

 







Ontwerpend onderzoek in 2018 door breed samengespelde groep ontwerpers, 
wetenschappers, ambtenaren en landbouwdeskundigen: 
wenkend handelingsperspectief voor 2050 

Praten mét de boeren en niet over de boeren 



Resultaten van het ontwerpend onderzoek 
besproken in een ‘soft space’





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; natuurinclusieve landbouw 
op verschillende schaalniveaus in het nieuwe, weerbare laagveenlandschap



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
om draagvlak aan daadkracht te koppelen



‘Mansholt’ - Toneelgroep Jan Vos



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 (gebiedsfonds met grondbank)

• Verhoging van kwaliteit leefomgeving voor boer en burger!





Dank voor uw aandacht !

@pderuyterland



Stellingen voor de discussie:

1. Hoe kunnen we politici verleiden om verder dan hun eigen bestuursperiode te 
kijken? Wat hebben zij daarvoor nodig? Wat is de rol van de burger?



Stellingen voor de discussie:

2. Een nieuwe ruimtelijke ordening op basis van een toekomstbestendig 
bodem- en watersysteem betekent ook verschuivende verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen. Welke overheidslaag (rijksoverheid, 
provincie, gemeente, waterschap) moet de regie pakken en op welk schaalniveau? 


