
‘Van turf tot nu’

Een terugblik en een korte vooruitblik 
op de energietransitie in Fryslân

Peter de Ruyter, landschapsarchitect
Heerenveen, 26 januari 2023



‘Kind van het Veen’

bron: Boskoops museum



Alle Hosper,  landschapsarchitect  (1943 - 1997)

‘Verandering is het 
enige onveranderlijke in 

het landschap’





Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en daarmee aan de opgave voor hernieuwbare 

energie; het is één integrale, gezamenlijke inspanning
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Fryslân rijkste provincie van NL 
als je kijkt naar diversiteit aan landschapstypen,
ontstaan door het samenspel van natuur én cultuur.

Kansrijk voor gedifferentieerde adaptatiestrategie, 
niet alles kan en moet overal.

.



De energietransitie in Fryslân in de tijd:

Fossiel:
•    Turfwinning

Hernieuwbaar:
•   Windwinning
•   Zonnewinning

•   Waterwinning (aquathermie)



De fossiele energietransitie in Fryslân:

•  Turfwinning



Veenlandschappen in de tijdVeenlandschappen in de tijd

Oorspronkelijke veenbedekking (begin jaartelling)

Resterend veen

bron: 
Visie klimaatbestendige 

veenlandschappen, 2022



Veenlandschappen in de tijdVeenlandschappen in de tijd

Oorspronkelijke veenbedekking (begin jaartelling)

Resterend veen

bron: 
Visie klimaatbestendige 
veenlandschappen, 2022

Resterend veen Noord-Nederland. Oorspronkelijke veenbedekking grotendeels 
verdwenen door ontginning/ontwatering én door turfwinning (het ‘bruine goud’)



Kleinschalige turfwinning, voor eigen gebruik, in de vroege middeleeuwen. Later 
grootschaliger met transporten. 
De turf uit het noorden voorzag omstreeks 1650 in 37% van de totale energiebe-
hoefte van de Republiek der Nederlanden. In 1850 was dat 33%.

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



bron: 
De Bosatlas van 

Nederland waterland, 2010



Provincie Fryslân

.

bron: 
Johan Medenblik, AHN

De diepe veenpolders in het Lage Midden, maar ook natuurgebieden als De Alde 
Feanen en De Deelen  zijn de stille getuigen van een enorme operatie om brandstof 
te winnen. Heerenveen ‘epicentrum’.



Jan Mankes - Compagnonsvaart, Museum Belvedere Heerenveen

Nieuwe laag in landschap door aanleg van compagnonsvaarten voor vervoer turf. 
De ‘Heeren van het veen’ graven De Schoterlandse Compagnonsvaart.



Turfwinning in den natte (Gieterse methode)

bron: 
It Damshûs, Nijbeets



Door het baggeren van veen konden grote plassen en waterrijke gebieden ontstaan
(Alde Feanen)



Periode van grote armoede, erbarmelijke woonomstandigheden en sociale onrecht-
vaardigheid  (gedwongen winkelnering)

bron: ‘Opstand in de turf’ - 
Kerst Huisman



bron: ‘Opstand in de turf’ - 
Kerst Huisman

Stakingsoproeren in het veen, Ferdinand Domela Nieuwenhuis (Ús ferlosser).



Kleinschalige 
turfwinning, 

grootschalige hooi-
winning;

‘voorraadschuur’ 

1000  - 1800

Grootschalige 
verveningen/veenderijen 

(industriële turfwining)
1800  - 1900

Grootschalige 
ruilverkavelin-

gen,

watersysteem volle-
dig gereguleerd door 

gemalen, 
versnelde oxidatie 

veen

1960  - 1980

1900  - 1960

Adaptief land-
schap,

hooi- en weilan-
den, 

 moerasnatuur 
als restveen

land van stropers en 
schrijvers

1980 - 2023

Forse doorgaande 
bodemdaling veen-
weide, schraal agra-

risch landschap 

grote 
(geo)hydrologische 

opgaven,
forse CO2 uitstoot

Veranderingen Lage Midden in de tijd:

bron: bewerking naar J. Slofstra en I. Koppert



Veranderingen Lage Midden in de tijd: Samenvattend:  

Turfwinning in Fryslân heeft gezorgd voor sterk sociaal bewustzijn, 
maar ook voor enorme abrupte overgangen in het Lage Middden 
(ecologisch, hydrologisch, belevingswaarde). Toekomstige klimaat-
opgaven kunnen voor een ‘helende’, nieuwe laag zorgen.

‘Zompig en zoemend’ ‘Schraal en doodstil’



De hernieuwbare energietransitie 
in Fryslân:

• Windwinning

foto: Hans Peter Föllmi



In samenwerking met veenenbos en bosch landschapsarchitecten, 2009



Situatie 2009, verrommeling van het landschap dreigt









EAZ-molen (15 meter), past prima op boerenerf
+ 70 zonnepanelen: zelfvoorzienende boer.

bron: ‘https://www.duurzaamkrimpenerwaard.nl/antonie-vonk-noordegraaf-heeft-zijn-eigen-windmolen













Van 300 naar 130 turbines, met 3x zoveel opbrengst





Samenvattend en terugkijkend:  

‘Fryske Wyn’ heeft gezorgd voor een groter ‘locatiebewustzijn’ van 
een nieuwe generatie windturbines. ‘Niet alles kan overal’ en ‘maak 
karakteristieke verschillen’. Te weinig aandacht is er besteed aan 
participatie en  inspraak, een eerlijke verdeling van lusten en lasten.



De hernieuwbare energietransitie 
in Fryslân:

• Zonnewinning

foto: Hans Peter Föllmi



In samenwerking met provincie, 2011



Essentie advies:

• Zet in op meervoudig ruimtegebruik
• Koppel de ontwikkeling van zonnestroom aan de gebouwde om-

geving, daar waar de energie gebruikt wordt; ligboxstallen en be-
drijventerreinen zijn kansrijk

• Toepassing van zonnepanelen op dijken en in weides wordt vanuit 
het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit ontraden







Meervoudig ruimtegebruik zonnedak + energieopwekking / -verbruik op één locatie, 
beperkt belasting energienet.

‘Cool Port’, Kloosterboer, Velsen







Energiecampus ‘Schenkenschans’, westrand Leeuwarden



Belevingswaarde op maaiveld houdt niet over...



Het ontwerpen aan klimaatlandschappen is een ontwerpopgave!

Stichting Solarpark ‘de Kwekerij’ (Hengelo Gld); klimaatlandschap







Samenvattend en terugkijkend:  

‘Sinnestroom’ was een klein, ongevraagd advies met een positieve 
ontvangst, mede basis voor “Romte foar Sinne” (provincie, 2015). 
Zonnevelden hebben een grotere vlucht genomen, waardoor aan-
vullend beleid (Sinnefjilden yn it lânskip, 2017) noodzakelijk was.



De hernieuwbare energietransitie 
in Fryslân:

• Waterwinning; 
 blue energy en aquathermie

foto: Hans Peter Föllmi













Overwegingen bij hernieuwbare energie anno 2023:

• Kies voor sociale rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van 
lusten en lasten

• Houd rekening met het bodem- en watersysteem als leidend prin-
cipe voor onze ruimtelijke ordening. Niet alles kan en moet overal. 
Maak keuzes, ook bij de energietransitie, juist om de diversiteit 
van het Friese landschap te versterken

• Werk sámen aan klimaatlandschappen met een meervoudige 
doelstelling (water, biodiversiteit, recreatie, energie) en zie dat 
echt als een integrale ontwerpopgave



Dank voor uw aandacht!

Peter de Ruyter, landschapsarchitect
Heerenveen, 26 januari 2023


