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Pingjum



Fibula Wijnaldum (600 n. Chr.)

Fryslân zeevarende natie in de delta van West-Europa (vroege middeleeuwen)



Leeuwarden

Bolsward

Eeuwenoud cultuurlandschap gebaseerd op een innovatieve houding t.o.v. het water



Hallig Habel (Noord-Duitsland / Sleeswijk-Holstein)



Lichte verbijstering, wilskracht en respect

kustlijn rond 200 kustlijn rond 800 kustlijn rond 1200 kustlijn rond 1650 kustlijn rond 2015

‘Twee keer per etmaal komt de oceaan daar met geweldige watermassa’s over een onmetelijke 
afstand opzetten en bedekt eeuwig door de natuur omstreden gebied waarvan het onduidelijk 
is of het bij het vasteland hoort of deel uitmaakt van de zee. Daar bewoont dat arme volk hoge 
terpen of dammen, die ze eigenhandig hebben opgeworpen tot de hoogste waterstand die ze 
hebben meegemaakt. Met de hand verzamelen ze slijk dat ze meer door de wind dan door de 
zon laten drogen en met deze turf verwarmen ze hun voedsel en hun door de noordenwind ver-
kleumde lichamen.’  (Plinius de Oudere, 47 jaar n.Chr.)



Leeuwarden

Harlingen

Dokkum

Van moederpolder tot aandijking (1100- 2000)Van moederpolder tot aandijking (1100- 2000)



Aandijkingen als steeds hogere tredes richting de zee

foto: Hans Peter Föllmi



Waddenzeedijk als groene Berlijnse muur anno 2017, 
de zeevarende natie is een agrarische provincie geworden met de rug naar de dijk

foto: Hans Peter Föllmi



Leeuwarden

Bolsward

Lauwers

Middelzee

Marne

Resultante Friese ontstaansgeschiedenis; 
enorm rijk en gevarieerd landschap met kleurrijk palet aan landschapstypen





Recente intensivering van de landbouw zet de landschappelijke diversiteit onder druk

foto: Hans Peter Föllmi



Landschappelijke diversiteit en daarmee de belevingswaarde loopt sterk terug

foto: Hans Peter Föllmi



Diversiteit landschap neemt af                   kwetsbaarheid neemt toe



Diversiteit landschap neemt af                   kwetsbaarheid neemt toe
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Schaal 1 : 28 500

Legenda
Bodem codering
Zeekleigronden

pMn85C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

Mo80A Kalkrijke nesvaaggronden; klei

Mo50C Kalkarme nesvaaggronden; zavel

Mn15A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Mn25A Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

Mn35A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5

Mn15C Kalkarme poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Mn25C Kalkarme poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

Mn85C Kalkarme poldervaaggronden; klei, profielverloop 5

gMn53C Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3

gMn58C Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 4, of 4 en 3

gMn83C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 3

gMn88C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 4, of 4 en 3

gMn25C Knippige poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

gMn85C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 5

kMn68C Knippoldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 4, of 4 en 3

kMn43C Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3

kMn48C Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 4, of 4 en 3

Algemene onderscheidingen
Oude bewoningsplaatsen

Bebouwing

Water

Dijk



±
0 0.5 10.25 km

Text

Schaal 1 : 28 500

Legenda
Hoogtekaart
<VALUE>

< -1,00 m NAP

-1,00 - -0,75 m NAP

-0,75 - -0,50 m NAP

-0,50 - -0,25 m NAP

-0,25 - 0,00 m NAP

0,00 - 0,25 m NAP

0,25 - 0,50 m NAP

0,50 - 0,75 m NAP

0,75 - 1,00 m NAP

1,00 - 1,25 m NAP

1,25 - 1,50 m NAP

1,50 - 1,75 m NAP

> 1,75 m NAP



In de ‘groene woestijn’ is de biodiversiteit onder en boven de grond sterk teruggelopen

Bron: Voedselweb onder voormalig bloemrijk grasland in 1974 en in 2015 (J.Onrust en T.Piersma)



bron: voorwoord Theunis Piersma in ‘Vloeiend landschap’

Term ‘landschapspijn’ als uiting van een gevoelde onmacht





“Er is discussie over het landschap en de 
toekomst van het platteland. Dat kun je 

ook als hoopvol zien.”

(Caspar Janssen - Volkskrant)





Dynamiek zoeken in agrarische heroriëntatie én in de klimaatopgave. 
Klimaatverandering als kans zien om het veenweideprobleem op te schalen. 

Hoe gaan we om met ons zoetwater in de toekomst? 

landschap  x dynamiek = kwaliteit

Dynamiek rondom Marneslenk zoeken in de klimaatopgave én in 
de agrarische veranderingen die daarmee samenhangen. 

Klimaatverandering als kans zien om de toeristisch/recreatieve 
waarde van de Waddenkust te vergroten voortbouwend op het al-
oude verhaal van de strijd tegen en met het water (in aanvulling op 

het Unesco Werelderfgoed Waddenzee).

Resultante is een weerbaar en economisch vitaal landschap.



Waddenland aan Zee, integrale visie als stip op de horizon

• Waddenkust als brede, robuuste kustzone
• Waddenkust als toegankelijke en gastvrije kust
• Waddenkust als innovatieve voedselkust van NL



• Waddenkust als brede, robuuste kustzone
• Waddenkust als toegankelijke en gastvrije kust
• Waddenkust als innovatieve voedselkust van NL

Dijk minder als grens en meer als verbinding zien

‘De crux zit in de dijk’



Versterk de relatie tussen het binnen- en buitendijkse gebied



Deltadijk niet op orde



Voortaan anders omgaan met dijkverhoging

Door klimaatverandering stijgt zeespiegel, waterdiepte ook en golfslag neemt meer dan evenredig 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.



Nieuwe kwelders als voorland, hoe te gebruiken?



Dobbe als locatiespecifiek landschapselement buitendijks



fotografie; Annemarie Hoogwoud



Natuurontwikkeling binnendijks (hoogwatervluchtplaats)
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bron: BoschSlabbers / Alterra

Dubbele dijk; nieuwe slaperdijk biedt ruimte voor innovatieve teelten



Dubbele dijk; nieuwe slaperdijk biedt ruimte voor innovatieve teelten



De waddenkust toegankelijker maken, ‘missing links’ op land invullen



De waddenkust toegankelijker en gastvrijer



Dynamiek zoeken in agrarische heroriëntatie én in de klimaatopgave. 
Klimaatverandering als kans zien om het veenweideprobleem op te schalen. 

Hoe gaan we om met ons zoetwater in de toekomst? 

landschap  x dynamiek = kwaliteit

Dynamiek rondom Marneslenk zoeken in de klimaatopgave én in 
de agrarische veranderingen die daarmee samenhangen. 

Klimaatverandering als kans zien om de toeristisch/recreatieve 
waarde van de Waddenkust te vergroten, voortbouwend op het 

aloude verhaal van de strijd tegen en met het water 
(in aanvulling op het Unesco Werelderfgoed Waddenzee).

Resultante is een weerbaar en economisch vitaal landschap.



‘Omarm de complexiteit die de toekomst van de wad-
denkust ons aanreikt ! 
Denk integraal en probeer veranderingen aan elkaar te 
koppelen én aan de mienskip om tot een weerbaar 
landschap te komen’. 



Indeling week

Maandag 28 augustus Dinsdag 29 augustus

8.00   uur  Ontbijt op slaapplek

9.00    uur  Verzamelen op werkplaats Nieuw Atlantis + groepsindeling
  + verdeling werkplekken over het dorp
  
  Start werken in groepen
10.00 uur Start werken in groepen, 
  begeleiding door Theo Spek en Peter de Ruyter

12.30 uur Gezamenlijke lunch, werkplaats Nieuw Atlantis

13.30 uur Vervolg werken in groepen,
  begeleiding door Theo Spek en Peter de Ruyter

17.30 uur  Gezamenlijk eten op locatie Nieuw Atlantis in Pingjum 
  
19.30 uur Avond met ‘oral history’ door dorpsbewoners 
  over de Marneslenk op de theaterzolder van Nieuw Atlantis

10.00 uur  Inloop kerk Pingjum 

10.15   uur  Welkom door organisatie

  Start van de werkweek met drietal lezingen
10.30 uur Theo Spek (hoogleraar RUG) over de geschiedenis van de 
  Marneslenk
11.00 uur Pier Vellinga (hoogleraar WUR/lid Waddenacademie) over de  
  gevolgen van de klimaatverandering
11.30 uur Peter de Ruyter (landschapsarchitect) over de toekomst van de  
  Marneslenk als integrale opgave

12.00 uur  Lunch in de kerk
  
  Excursie
13.00 uur Gebiedsexcursie op de fiets met medewerking van Joca Jansen  
  (Wetterskip Fryslân) en Herke Giliam (agrariër)

17.00 uur Bagage naar slaapplekken brengen + indeling slaapplekken

18.00 uur Gezamenlijk eten op locatie Nieuw Atlantis in Pingjum 
  + napraten + nader kennis maken



Living lab Marneslenk 2.0

Woensdag 30 augustus Donderdag 31 augustus

8.00   uur  Ontbijt op slaapplek

  Vervolg werken in groepen
9.00    uur  Start op werkplekken; puntjes op de i zetten 
  voor de eindpresentatie

12.00 uur Gezamenlijke lunch / ontvangst gasten + pers
  
  Eindpresentaties
13.00 uur Eindpresentatie door de 3 groepen, reflecties door:   
  
  Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân
  Gea Akkerman, wethouder RO gemeente SWF (o.v.)
  Klaas Deen, secretaris Waddenacademie
  
  Discussie met aanwezigen

15.30 uur Afronding werkweek + borrel + muziek door Bob Driessen 
  (saxofoon) en Kees de Groot (gitaar)

8.00   uur  Ontbijt op slaapplek

  Vervolg werken in groepen
9.00    uur  Start op werkplekken

  ‘Visiting critics’ lopen langs:
  Bertus de Jong (landschapsarchitect provincie Fryslân)
  Dorien Haagsma (erfgoeddeskundige gemeente SWF)
  
12.30 uur Gezamenlijke lunch, werkplaats Nieuw Atlantis
  met tussenpresentatie resultaten van de groepen

13.30 uur Vervolg werken in groepen,
  begeleiding door Peter de Ruyter en Anne Wolff (RUG/KCL)

17.30 uur  Gezamenlijk eten op locatie Nieuw Atlantis in Pingjum 
  
19.30 uur Werken naar eindpresentatie toe



Living Lab Marneslenk 2.0
De zoektocht naar een weerbaarder landschap

Peter de Ruyter, landschapsarchitect

 Pingjum, 28 augustus 2017#Marneslenk2.0


