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Historie
De eerste bebouwing vond plaats op de hogere en drogere delen,
zoals op de rand van het Drents Friese Plateau of zandruggen
in het veengebied. Toen de ruimte hier schaarser werd en het
veenweidegebied werd geëxploiteerd, ging men ook in het huidige
veenweidegebied wonen. Wanneer de bovengrond te slap was
om op te bouwen, werden verschillende soorten funderingen
toegepast. Zo werden er palen in de grond geslagen waarop
de constructie werd gebouwd. In het Friese veenweidegebied
werden er voor 1950 lange houten palen tot in de zandlaag onder
het veen in de grond geslagen als fundering voor gebouwen. In
Nederland worden al honderden jaren houten paalfunderingen
toegepast. De dragende functie van de houten palen blijft prima
omdat hout onder (grond)water in goede staat blijft.

Bij het W+-scenario zullen woningen eerder schade ondervinden dan bij het
G-scenario.

Huidige situatie
Door de provincie Fryslân is een verkenning uitgevoerd naar
kwetsbare bebouwing in het veenweidegebied. Op basis van
ruwe schattingen en een globale analyse is het volgende beeld
verkregen. In totaal staan er in het veenweidegebied ca. 4000
woningen die voor 1950 zijn gebouwd. De woningen bevinden
zich vooral in de diepe veenpolders in het oostelijk en het
zuidoostelijk deel van het veenweidegebied en ten noorden van
de Fluessen. Ca. 1000 van deze woningen zijn direct gefundeerd
op de harde ondergrond (op “staal”). Ook bij deze woningen is
het mogelijk dat schade optreedt door de verzakking. Voor de
overige ca. 3000 woningen geldt dat deze op houten palen zijn
gefundeerd. Bij ca. 750 van deze woningen is sprake van goed
werkende hoogwatervoorzieningen waardoor het optreden van
schade wordt voorkomen.
Bij ca. 2250 woningen is er ondanks een hoogwatervoorziening
toch kans op schade doordat de fundering droogvalt. Daarmee
treedt waardevermindering van de woningen op. Uit een
verkenning naar de omvang van de problematiek blijkt dat bij ca.
700 tot 900 van deze 2250 woningen al schade is opgetreden. Het
herstel van de schade varieert van het dichten van scheuren tot
het vernieuwen van funderingen. De kosten hiervan zijn globaal
ingeschat op € 50.000,- per woning. De totale schade bedraagt
daarmee in de huidige situatie ca. € 45 miljoen. Inmiddels is bij
ongeveer 100 woningen de fundering vervangen.

Grafiek 1: Naarmate bodemdaling langzamer gaat duurt het langer voordat
de fundering droogvalt

Algemeen
Tot ongeveer 1950 zijn in het Friese
Veenweidegebied houten palen
gebruikt voor de fundering van
woningen. De paalkoppen van de
houten funderingen zijn hierbij
50 centimeter onder de laagste
grondwaterstand aangelegd. Door
de daling van het maaiveld komen
deze koppen op termijn droog te
staan en komt er zuurstof bij de
funderingspalen. De houten palen
gaan rotten en platen gaan door de
daling van het maaiveld verzakken.
Uiteindelijk zorgt dit voor schade
aan de funderingen. Dan kan er
verzakking, scheefstand en andere
schade optreden aan gebouwen.
De snelheid waarmee de fundering
vrij komt te liggen, hangt af van de
snelheid waarmee het maaiveld daalt
(zie grafiek 1).

Funderingen

Situatie zonder bodemdaling

Voortgang bodemdaling

Naast schade aan de funderingen zakken ook in delen van het
gebied tuinen en erven ongelijkmatig ten opzichte van de woning.
Woningeigenaren hogen de tuinen op en treffen maatregelen om
het effect van de maaivelddaling op te vangen. De mate waarin
dit gebeurt, is niet bekend.

De kosten zijn gebaseerd op de
totale investering die nodig is om de
paalfundering van 2250 woningen
te vervangen. Andere kosten zoals
bijvoorbeeld het ophogen van tuinen
zijn niet bij deze post inbegrepen.

€ 175,-

Verwachting
De verdergaande maaivelddaling leidt ertoe dat de
hoogwatercircuits minder effectief functioneren. Dit vergroot
de kans op schade. Dit geldt ook voor woningen waarbij
op dit moment nog sprake is van een goed functionerend
hoogwatercircuit.. In de periode 2041 - 2050 zal bij het ontbreken
van effectieve hoogwatervoorzieningen bij alle 2250 woningen
de fundering regelmatig droogvallen (zie grafiek 2).
De totale schadepost komt hiermee op € 112,5 miljoen in 2050.
Op termijn kan bij alle 4000 woningen in het gebied schade
optreden. Hiermee kan het totale schadebedrag oplopen tot circa
€ 200 miljoen. De snelheid waarmee dit optreedt, is afhankelijk
van de klimaatveranderingen.

WONEN

De kosten zijn voor de woningeigenaren, tenzij er sprake is van nalatig
handelen door derden. Dit kan bijvoorbeeld onverantwoord peilbeheer
door het waterschap zijn. Onder bepaalde voorwaarden is op dit moment
een geringe tegemoetkoming in de kosten vanuit het funderingsfonds van de
provincie mogelijk.

Totale kosten per Friese burger
periode nu tot 2050

Grafiek 2: Aantal gebouwen dat te maken krijgt met droogvallende fundering
bij niet effectief functioneren hoogwatercircuits
Problematiek met funderingen
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Wegen
Met name de oudere lokale wegen zijn gevoelig voor
maaivelddaling. Bij provinciale wegen en rijkswegen treden, door
de goede grondverbetering, geen problemen op. De problematiek
uit zich op meerdere manieren. Wegen komen in de loop van
de tijd hoger te liggen dan de omgeving en dijen uit naar de
zijkanten waardoor scheurvorming ontstaat. Daarnaast beginnen
de wegen te golven. Schade treedt vooral op bij overgangen van
het wegdek op bruggen of duikers. Hier ontstaan zogenaamde
vluchtheuvels in de weg. Verder is het mogelijk dat de duikers in
delen breken waardoor de wegen ook verzakken. Een bijkomend
probleem is dat het herstel van de wegen leidt tot een verzwaring
van de constructie. Dit versnelt dan weer de verzakking.
Deze effecten hebben zowel gevolgen voor de aanlegkosten als
voor de kosten voor het beheer en onderhoud. In de aanlegfase
is een grotere investering nodig vanwege grondverbetering of
extra wapening van het asfalt. De wegen worden intensiever
onderhouden en er vindt sneller vervanging plaats. Dan gaat
het om herbestraten of het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen.
Hiervoor geldt een frequentie van 7 keer per 100 jaar. In het
veenweidegebied vindt dit tot 10 tot 12 keer in de 100 jaar plaats.
Het extra onderhoud zorgt voor extra kosten.
In een aantal gevallen is een andere strategie gevolgd. Daar is
de levensduur van de weg verlengd door er een betonweg van
te maken. Dit vereist aan de voorkant echter een fors grotere
investering. Beton kan tot 50 procent duurder zijn dan een
reguliere weg. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft hiermee
bereikt dat de levensduur is verlengd van tien naar dertig jaar.
Geen enkele gemeente heeft de kosten voor het veenweidegebied
expliciet in beeld gebracht. Ze worden meegenomen in
de gemeentelijke begroting. Het waterschap investeert in
hoogwatervoorzieningen langs de wegen.
Riolering
In het verleden werd de riolering gefundeerd op wilgenmatten.
In latere jaren is de rioleringen in delen van het veenweidegebied
zowel op palen als op het zand aangelegd. Hierdoor verschilt
de problematiek per locatie. In delen van het stedelijk gebied
treedt ongelijkmatige zetting van de ondergrond op als gevolg
van bijvoorbeeld bestrating. Aanvulling kan hier noodzakelijk
zijn om knappen van de buizen te voorkomen. In gebieden waar
de riolering en de putten op palen staan, ontstaan problemen
doordat het wegdek wegzakt maar de putten op gelijke hoogte
blijven.
De maaivelddaling zorgt ervoor dat de riolering lager komt te
liggen ten opzichte van het boezempeil. Hierdoor kan minder
water worden afgevoerd naar de boezem als het hard regent. Dit
leidt tot het vaker voorkomen van water op straat. Gemeenten
binnen het veenweide gebied kiezen er daarom voor om bij
herstructurering de overstort te verplaatsen naar de polder.

Maaivelddaling heeft zowel gevolgen voor de aanlegkosten als voor de
kosten voor het beheer en onderhoud van riolering. De extra kosten in
de aanleg zitten in het onderheien van de riolering en het toepassen van
extra gewapende buizen. De beheer- en onderhoudskosten bestaan uit
het herstellen van schade als gevolg van verzakkingen. De kosten voor het
beheer en onderhoud en de aanleg van riolering worden via de rioolheffing
in rekening gebracht bij de inwoners van gemeenten. Ook voor dit aspect
geldt dat de huidige kosten niet specifiek in beeld zijn gebracht voor het
veenweidegebied.
Transportleidingen
Leidingen van nutsvoorzieningen worden vaak ondergronds aangelegd,
met name leidingen voor het transport van gas, water en rioolwater
(persleiding). Voor deze leidingen is een voldoende diepe ligging van
belang. Liggen ze niet diep genoeg, dan treden problemen op met de
veiligheid, kans op bevriezing en vermindering van de mogelijkheden voor
landbouw. Verder kunnen ongelijkmatige zettingen leiden tot het knappen
van leidingen.
Netwerk infrastructuur

Door de daling van het maaiveld komen leidingen ondieper te liggen
en kunnen deze problemen zich voordoen. Op plaatsen waar regionale
leidingen en wateren kruisen kunnen problemen ontstaan. De leidingen
komen ondieper te liggen onder de watergang en bij de overgang van land
en water is de kans op schade groter door een verschil in maaivelddaling.
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INFRASTRUCTUUR
Algemeen
Daling van het maaiveld heeft
gevolgen
voor
de
bestaande
droge infrastructuur. Te denken
valt aan wegen, riolering en
transportleidingen. De belangrijkste
wegen zijn de snelwegen: de A32, A7
en A6 en de N31. Daarnaast liggen ook
de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle (van
Grou tot Wolvega) en de spoorlijn
Leeuwarden Stavoren (van Sneek tot
Stavoren) in het veenweidegebied.

Verwachting
Verdergaande maaivelddaling leidt tot verdergaande peilaanpassingen.
Hierdoor blijven de problemen met de wegen bestaan in delen waar het
maaiveld blijft dalen. Dit geldt eveneens voor riolering. Bij overstorten op
de polders worden geen problemen verwacht. Maar als de peilen in de
polders worden verhoogd, leidt dit tot problemen met de riolering, omdat
een groot deel van de riolering de overstort loost in de polder.
Afhankelijk van de diepteligging van de transportleidingen wordt binnen 50
jaar het kritieke dekkingsniveau bereikt. Op dat moment zijn maatregelen
nodig. Dit zal vooral in het oostelijk deel van het veenweidegebied
optreden. Het heersende klimaatscenario (W+ of G) bepaalt het moment
waarop de maatregelen moeten worden getroffen.
In 1997 is een verkennende studie gedaan naar de kosten die de
maaivelddaling veroorzaakt voor wegen en transportleidingen. De totale
kosten voor de wegen en de transportleidingen in de periode 1997-2050
zijn in deze studie ingeschat op ca. € 54 miljoen (de kosten zijn geïndexeerd
naar prijspeil 2012). Deze kosten zullen in 2100 zijn verdubbeld. Bij
deze inschatting moet worden opgemerkt dat de uitvoeringskosten zijn
gebaseerd op kostenberekeningen in 1997. In de huidige situatie kunnen
deze hoger uitvallen. Om dit goed in beeld te krijgen wordt een nadere
studie naar deze kosten aangeraden.

Tabel 1 met aantallen en
lengtes te beheren wegen en
hoofdtransportleidingen.

De kosten voor infrastructuur
betreffen een indicatie. Voor een
goede onderbouwing van de kosten is
nadere studie nodig.

€85,Totale kosten per Friese burger
periode nu tot 2050

Verder kan een aantal woningen door de daling van het maaiveld
niet meer onder vrijverval afvoeren naar het verzamelriool.
Zodra dit probleem zich voordoet, worden de huisaansluitingen
voorzien van rioolpompen. Dit is veelal het geval langs traject waar
woningen beginnen te zakken door onvoldoende functionerende
hoogwatercircuits.
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Historie
Veengebied
Zo’n 10.000 jaar geleden ontstond bovenop de zandige afzettingen
uit de ijstijden een dikke laag veen, gevormd door een combinatie
van het afsmelten van het landijs en hoge grondwaterstanden. In
de middeleeuwen begon men met de kleinschalige ontginning
van het veen vanaf de kleigronden en veenstromen. Vanaf de
17de eeuw werd op grotere schaal ontgonnen. Het veen werd
uitgebaggerd, waardoor plassen ontstonden. Het overgebleven
land werd in gebruik genomen als landbouwgebied. Om het land
bewerkbaar te houden en om de nederzettingen te beschermen
tegen het water werden dijken, kanalen, ringsloten, sluizen en
polders aangelegd.
Klei-op-veengebied
In het westen van het veengebied is in de eerste eeuwen na
Christus een laag klei op het veen afgezet. Al sinds ca. 650 na
Christus is dit klei-op-veengebied bewoond, in eerste instantie
op terpen en natuurlijke hoogtes. Sinds de bedijking in de 12de
en 13de eeuw werd het gebied ontgonnen. Hierbij werden de
kavels loodrecht op de ontsluitingsstructuur van trekvaarten
en opvaarten geplaatst. Bij overstromingen in deze periode
ontstonden meerdere meren en werd klei op veen afgezet. De
kavelstructuur gaat over van blokvormig in het kleigebied naar
opstrekkend op het veen. Op de overgang van klei naar veen
ontwikkelden zich regionale steden (Sneek, Leeuwarden). Ook
werden hier stinzen en staten gebouwd. In eerste instantie was
het gebied vooral toegankelijk via een stelsel van trekvaarten
en opvaarten. In de laatste eeuw werd het gebied steeds vaker
via wegen ontsloten. Vaak liggen deze wegen op de dijken. In
deze tijd is ook de samenhang tussen bebouwing en ontginning
vervaagd door ontwikkelingen in de landbouw (met name de
ruilverkavelingen in de jaren ’70 en ’80 en uitbreiding van steden
en dorpen.
Huidige situatie
Veengebied
Het veenweidegebied is open en grootschalig: er is weinig
bebouwing en opgaande beplanting en er zijn lange zichtlijnen.
Water, weilanden met koeien en weidevogels bepalen het beeld.
De karakteristieke ontginningsstructuur, met opstrekkende
verkaveling en bebouwingslinten aan de ontginningsbasis, is
nog steeds zichtbaar. Kenmerkend zijn de grotere en kleinere
meren en het stelsel van dijken en kunstwerken voor het
waterbeheer. Het boezemwater ligt hoger dan de omliggende
polders. De bebouwing is beperkt en ook wegen zijn er relatief
weinig. Natuurontwikkeling heeft op sommige plekken de plaats
ingenomen van de landbouw. Hier bepaalt natte natuur met
riet, moerasbos en water het beeld. De dorpen breiden zich in
beperkte mate uit, maar rondom de A7 en het spoor vinden
grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats.
Klei-op-veengebied
Ook het klei-op-veengebied is open met grootse en weidse
vergezichten. Weilanden en melkveehouderijen bepalen het
beeld. In het klei-op-veengebied liggen de terpdorpen en
boerenerven als eilanden in de grote, open ruimte. Een stelsel
van dijken en vaarten dooradert het landschap. Karakteristieke
boerderijen, stinzen en staten geven het landschap kleur. Een
aantal regionale steden (Sneek, Leeuwarden) ligt dicht bij elkaar
op de overgang van klei naar veen. De relatie van de steden
met de ondergrond en het landschap is niet altijd meer goed
herkenbaar.

LANDSCHAP

veen & klei-op-veen
Algemeen
Binnen het veenweidegebied worden
twee landschappen onderscheiden:
het landschap van de veengronden
en van de klei-op-veengronden. Het
landschap van de veengronden heeft
een geheel eigen uitstraling en wordt
hoog gewaardeerd door bewoners en
recreanten.
Historisch (1830) en huidig landschappelijk beeld veengronden

Structuur veengronden 2012

Structuur veengronden 2100

Veengebied
Het landschap van de veengronden
omvat de gebieden die ook wel
het laagveengebied en het Friese
Merengebied worden genoemd. De
diepe, uitgeveende polders horen hier
ook bij. Dit landschap komt met name
voor in deelgebied midden.
Klei-op-veengebied
Het landschap van de klei-opveengronden ligt op de overgang van
de veengronden naar het landschap
van de zeekleigronden. Dit landschap
komt met name voor in deelgebied
west en noord.

Structuur klei-op-veengronden 2012
Historisch (1830) en huidig landschappelijk beeld klei-op-veengronden

klei-op-veen
veen

Ligging landschap veen en klei-op-veengronden

Structuur klei-op-veengronden 2100

Deze landschappen hebben een eigen
karakteristiek beeld dat aantrekkelijk
is voor het toerisme en waardevol
voor de natuur.

Verwachting
Zowel veen- als klei-op-veengebied
Door de daling van het maaiveld worden de hoogteverschillen in het landschap
groter. Het boezemwater komt nog hoger te liggen ten opzichte van de
polders. Zichtlijnen en openheid kunnen hierdoor worden aangetast, hoewel
dit langzaam zal gaan. Door een toename aan kwel kan vernatting optreden,
waardoor het landschap er anders uit gaat zien. Door maaivelddaling ontstaan
ook lokale problemen, zoals verzakkingen van dijken, wegen of huizen.
Wanneer de problemen lokaal worden opgelost zonder goede inpassing in
de omgeving, kan het landschap verrommelen of kunnen kwaliteiten verloren
gaan.
Verder zijn door de daling van het maaiveld steeds hogere, bredere en meer
keringen noodzakelijk. Hierdoor verandert het oude, karakteristieke profiel
van de kering en kunnen uitzichten worden belemmerd. Uiteindelijk zal in
een groot deel van dit gebied het veen helemaal uit de bodem verdwijnen.
Het veenlandschap zal dan gaan lijken op het landschap van de zandgronden.
Ook de ontwikkelingen in de recreatieve sector (denk aan campings en
jachthavens), uitbreiding van steden en dorpen en schaalvergroting in de
landbouw hebben invloed op het landschap. Hierdoor kunnen karakteristieke
structuren en de relatie met de ondergrond vervagen. Doordat hiervoor
ruimtelijk beleid is ontwikkeld, zullen de negatieve effecten echter veel kleiner
zijn dan in de afgelopen eeuw het geval was.
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Historie
Ergens tussen 50.000 en 100.000 jaar geleden kwamen de eerste
mensen naar Fryslân. Pas sinds de laatste ijstijd, zo’n 13.000
jaar geleden, is er sprake van regelmatig verblijf door jagers. Zij
leefden met name in de beekdalen en de kuststreek waar het
terrein geschikt was om te jagen, te vissen en te wonen. 6000 jaar
geleden gingen de bewoners over van de jacht naar de landbouw.
Tijdens de IJzertijd (1500 jaar voor Chr. tot jaar 0) en de
Romeinse tijd (jaar 0 tot 350 na Chr.) werden de eerste stappen
in het ontginnen van het veengebied gezet. Tegelijkertijd werd
in het klei- en klei-op-veengebied op terpen gewoond. Vanaf de
middeleeuwen nam de bevolking toe. Daarmee groeide ook de
behoefte aan woonruimte en landbouwgrond. Men bouwde de
huizen nabij een beek die door het veen kronkelde. Daarvandaan
begon men met het graven van sloten in het veen, haaks op
de beek, waarna de grond als landbouwgrond in gebruik werd
genomen. Dit veroorzaakte maaivelddaling, waardoor het
oorspronkelijke woongebied te nat werd. De huizen verschoven
vervolgens naar hoger gelegen gronden, waar de ontginning
opnieuw begon. Dit proces kon zich een aantal maal herhalen.

CULTUURHISTORIE
& archeologie

Oude structuur van waterwegen, wegen en jaagpaden
Voorbeeld oude houten constructie en Romeinse munten

In Fryslân lagen dikke lagen hoogveen op het zand. Deze werden
vaak geheel weggegraven voor de turf die in die tijd als brandstof
werd gebruikt. In het lage midden ontstonden door deze
afgravingen meerdere plassen. Door wind en golfslag werden
oevers weggeslagen en groeiden de plassen uit tot meren. Om
de voeten droog te houden, ontwikkelden de bewoners een
waterbeheersysteem van dijken, gemalen, sluizen en andere
kunstwerken. Dit werd steeds complexer. Steden ontstonden
op de overgang van het veen- naar het kleigebied en er werden
stinzen, staten en kloosters gebouwd. Het vervoer vond vooral
plaats via het water, bijvoorbeeld op trekvaarten. In de laatste
eeuw raakten de vaarwegen in onbruik door de komst van wegen,
spoorlijnen en trambanen.
Huidige situatie
Bewoning, gebruik en de historische ontwikkeling hebben
archeologische en cultuurhistorische sporen achtergelaten in het
landschap en in de ondergrond. Van grote delen is nog niet in
kaart gebracht welke archeologische waarden zich precies in de
ondergrond bevinden. Op basis van de ontwikkelingsgeschiedenis
en vondsten is wel een verwachtingswaarde uitgesproken en in
kaart gebracht (FAMKE).

Verwachting
Archeologische waarden zijn beschermd door rijks- en provinciaal beleid,
en worden nu en in de toekomst ook in bestemmingsplannen opgenomen.
Ondanks de planologische bescherming lopen de archeologische waarden een
risico door de klimaatverandering en maaivelddaling. Archeologische resten
komen dichter aan het oppervlak te liggen, waardoor ze door bewerking van het
land aangetast kunnen worden. Ook bestaat het risico dat ze wegrotten doordat
ze in contact komen met zuurstof.
Verdere maaivelddaling maakt dat de funderingen van karakteristieke historische
bebouwing bloot komen te liggen, waardoor ze gaan rotten en schade op kan
treden (zie ook factsheet wonen). Het waterbeheersysteem zal steeds verder
moeten worden aangepast aan de daling van het maaiveld. De karakteristieke
vorm van oude dijken kan worden aangetast door dijkversterking.

Algemeen
In en onder het veenpakket van
het
veenweidegebied
kunnen
archeologische waarden aanwezig
zijn. Deze waarden zijn bij de wet
beschermd (Verdrag van Malta,
Monumentenwet),
maar
ook
in het provinciaal beleid (Nota
erfgoed). Ze geven een beeld van
de wordingsgeschiedenis, hebben
educatieve waarde en ze dragen
bij aan de Friese identiteit. De
wordingsgeschiedenis
van
het
veenweidegebied is ook in het
landschap af te lezen door bewaard
gebleven
cultuurhistorische
structuren en elementen, zoals
monumentale
woningen,
oude
kavelgrenzen en oude dijkjes.
Oxidatie van het veen, veranderingen
in grondwaterstanden en stedelijke
uitbreiding kunnen deze waarden
beïnvloeden. Ze kunnen beschadigen
of in het ergste geval zelfs verloren
gaan.

Voorbeeld van een beek door veengebied

Voor het veenweidegebied geldt een verwachting van resten
van de ijzertijd tot de middeleeuwen. Dit kunnen resten van
oude kampementen zijn, speerpunten, asresten of bijvoorbeeld
potscherven. Ook kunnen zich Romeinse munten of sporen van
oude wegen in de ondergrond bevinden. Op sommige plekken
zijn de archeologische waarden wel bekend doordat vondsten
zijn gedaan of onderzoek heeft plaatsgevonden. Veenterpen zijn
hiervan een mooi voorbeeld.
Voorbeelden van cultuurhistorisch waardevolle structuren
zijn het patroon van dijken en sloten, het kavelpatroon dat
samenhangt met de ontginning van het gebied en de meren
en plassen. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart heeft
de provincie de belangrijkste cultuurhistorische structuren
en elementen aangegeven. In het veenweidegebied zijn dit
bijvoorbeeld historische kavelpatronen en nederzettingsvormen,
dijken, gebouwde monumenten en historische infrastructuur.
Archeologische verwachtingen Steentijd

Voorbeeld vondsten steenkist en terp
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Historie
Recreatie is echt iets van de laatste (halve) eeuw. In Fryslân en
het veenweidegebied was landbouw de belangrijkste sector. Het
laatste decennium van de vorige eeuw is het accent steeds meer
verschoven naar de recreatiesector. In het veenweidegebied is de
rol van het Friese Merengebied groot geworden in de recreatie. Dit
heeft in de laatste decennia geleid tot de aanleg en het heropenen
van vaarverbindingen en de bouw van recreatiewoningen, hotels
en (jacht)havens.

RECREATIE
Algemeen
Rond
het
water
in
het
veenweidegebied zijn watersport,
sportvisserij
en
natuurtoerisme
belangrijke
recreatievormen.
In
de rest van het veenweidegebied
is plattelandstoerisme ook een
belangrijke drager in de recreatieve
sector. Mensen zoeken ontspanning,
rust en ruimte. In de toekomst zal
dit steeds belangrijker worden.
Recreatie kent een belangrijke link
met het landschap: met name de
belevingswaarde ervan. Hiervoor
komen mensen naar het gebied.
Zonder gedegen sturing gaat de
belevingswaarde verloren.

Huidige situatie
De belangrijkste recreatievorm in het veenweidegebied is de
watersport op de Friese Meren. Hier is de recreatieve druk ook
het grootst. De mate waarin we een gebied aantrekkelijk vinden
kan uitgedrukt worden in de belevingswaarde die dat gebied
heeft. Zie daarvoor de kaart belevingswaarde veenweidegebied.
Deze kaart is als volgt tot stand gekomen. Op basis van literatuur
en landsdekkende gegevens zijn indicatoren geselecteerd die de
aantrekkelijkheid van een omgeving weergeven. Daarmee is een
vertaling gemaakt naar waarderingskaarten per indicator in één
gecombineerde belevingskaart. De afwisseling van natuur, open
water en de aantrekkelijkheid van het landschap levert vooral een
hoge belevingswaarde rondom de Alde Feanen, het Sneekermeer,
en de Rottige Meenthe. Hier zijn fiets- en wandeltochten en
natuur-en plattelandstoerisme populair.
De recreatieve sector is een belangrijke economische pijler in het
gebied. Circa 2100 mensen hebben in het veenweidegebied een
baan in de recreatieve sector. Dit is ruim 9 procent van het totaal
aantal banen in het gebied en 11 procent van het totaal aantal
banen in de recreatieve sector. Het aandeel van de recreatiesector
in het veenweidegebied ligt enigszins hoger dan het gemiddelde
in de provincie Fryslân.
De meeste bedrijvigheid binnen de recreatiesector zit in de
watersport. Bijna de helft van deze bedrijven houdt zich bezig
met de verhuur of bouw van recreatievaartuigen en jachthavens.
Ca. 13 procent van de bedrijven betreft verblijfsrecreatie (hotels,
huisjes en kampeerterreinen) en 18 procent van de bedrijven zijn
eet- en drinkgelegenheden. De bedrijvigheid is geconcentreerd
bij de Friese Meren, rondom plaatsen als Heeg, Sneek, Ter Herne
en Lemmer.

Belevingswaarde veenweidegebied

Aandeel bedrijven in recreatieve sector

Verwachting
De ontwikkeling van de recreatie in het veenweidegebied is
afhankelijk van de ontwikkeling in de toerismesector. Maar ook
een verdergaande maaivelddaling kan invloed hebben op de
ontwikkeling van de recreatie. Vooral voor de gebieden waar
nu sprake is van een hoge belevingswaarde van het landschap
en de natuurwaarden kan de maaivelddaling een (geleidelijke)
bedreiging zijn voor de wandel-, fiets- en natuurrecreatie.
Het landschap kan veranderen en de natuurwaarden kunnen
afnemen (zie factsheets landschap en natuur).
De maaivelddaling heeft geen invloed op de watersportsector.
Voor de watersport is het vooral van belang dat de sector
meegroeit met de ontwikkelingen in de toerismesector. Daarbij
blijft het belangrijk om de Friese Meren bevaarbaar te houden.
Bedrijven in recreatie en toerisme
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deelgebieden
Algemeen
De problematiek die samenhangt met
maaivelddaling is niet overal in het
veenweidegebied hetzelfde. Dat komt
doordat de maaivelddaling niet overal
even snel gaat, de hoeveelheid veen die er
nog in de bodem zit varieert, en de functies
die last kunnen hebben van bodemdaling
ook niet overal even sterk aanwezig zijn.
Om deze variatie in beeld te brengen
is het veenweidegebied ingedeeld in
verschillende deelgebieden. De indeling is
gemaakt op basis van de in de factsheets
behandelde thema’s gecombineerd met
de bodemopbouw.
Deelgebied noord
Landbouw is de belangrijkste gebruiker
van dit gebied. Het heeft een niet erg
grootschalig landschap, meerdere kleine
natuurgebieden en enkele grote (Alde
Feanen). Recreatief is het van belang
voor Leeuwarden en Drachten. De bodem
bestaat overwegend uit veen. In het
westelijk deel bevindt zich ook veen met
klei en klei-op-veen in de ondergrond.
Deelgebied midden
In dit deelgebied bevinden zich de
karakteristieke grootschalige polders en
enkele natuurgebieden (Rottige Meenthe,
De Deelen). Bij de ontginning zijn hier
veel dorpen gesticht. Daardoor zijn de
problemen met de woningen en de
hoogwatercircuits hier nu een belangrijke
knelpunt. Door het ontbreken van een
kleidek, heeft de landbouw hier snel
last van een geringe draagkracht van de
bodem.
Deelgebied west
Dit klei-op-veengebied heeft minder
last van daling van het maaiveld. Deze
verloopt langzamer dan in de rest van
het veenweidegebied. Ook heeft de
landbouw hier minder snel last van
problemen met de draagkracht. Naast de
landbouw zijn ook recreatie en natuur
hier belangrijke functies. De Friese meren
geven het gebied een bijzonder karakter.
In dit deelgebied heeft geen grootschalige
vervening plaatsgevonden. De patronen
van de middeleeuwse ontginningen zijn
goed bewaard. Er is sprake van een zeer
verspreide bebouwing. Daardoor zijn de
hoogwatercircuits lastig te beheren. Ook
de lange boezemkade maakt het een
duurder gebied voor waterbeheer.

Schaal
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verklarende
woordenlijst

Bodemdaling 		

Daling van het maaiveld door het winnen van delfstof

Boezempeil		
			
			

Het waterpeil dat wordt gehanteerd voor het Friese boezemwater (stelsel van
kanalen, meren en vaarten in Fryslân). Wetterskip Fryslân hanteert een streefpeil
voor de boezem van -0,52 m. NAP.

NAP 			
Normaal Amsterdams Peil. Referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in
			
Nederland worden gerelateerd. Het NAP is ongeveer gelijk aan het gemiddelde
			zeeniveau.
Ontwateringsdiepte

De verticale afstand tussen de maaiveldhoogte en de grondwaterstand.

Doelrealisatie		
Maat om te bepalen of de waterhuishouding voldoende is afgestemd op de functie			
eisen. Bijvoorbeeld voor landbouw is de doelrealisatie de mate waarin de werkelijke
			
opbrengst zich verhoudt tot de opbrengst die theoretisch mogelijk is op een
			bepaalde grondsoort.

Peil			

Het niveau van het oppervlaktewater.

Drooglegging 		

De verticale afstand tussen de maaiveldhoogte en het slootpeil.

Droogleggingsnorm
			

Optimale drooglegging voor een combinatie van grondsoort en grondgebruik of
functie.

Vernatting 		
			

Door (kunstmatige) toevoer van water en/of verhoging van beheerpeilen de
omgeving natter maken.

Verzilting 		

Een toename van het zoutgehalte van oppervlakte- en of grondwater.

Ecologie			
			

Het geheel aan relaties tussen organismen onderling, tussen organismen en hun
omgeving en de aanpassingen van de organismen aan de omgeving.

Winterpeil 		

Het gewenste oppervlaktewaterpeil voor het water in de wintermaanden.

Eutrofiëring 		
			

Verrijking van het oppervlaktewater met fosfaat- en stikstofverbindingen. Door
eutrofiëring kan de groeisnelheid van algen en waterplanten toenemen.

Zomerpeil 		

Het gewenste oppervlaktewaterpeil voor het water in de zomermaanden.

Friese Boezem 		
			
			
			

Het stelsel van meren, vaarten, kanalen in Fryslân die met elkaar via open water in
verbinding staan, met een streefpeil van -0,52 m. NAP. De totale oppervlakte van
de Friese boezem is 15.060 hectare. In Fryslân wateren poldergebieden (ca 195.000
ha) en hoge gebieden (ca. 64.000 ha) op de boezem af.

Gebiedsvreemd water
			

Water dat in een (peil)gebied wordt ingelaten. Dit water heeft vaak een
waterkwaliteit die niet van nature voorkomt in dit (peil)gebied.

Gemaal 			
			

Een kunstwerk om water met één of meerdere pompen op een ander watersysteem
met een hoger waterpeil af te voeren.

Grondwater 		

Water in de bodem en de diepere ondergrond .

Grondwaterstand
			

Het niveau van het grondwater. De grondwaterstand wordt vaak ten opzichte van
NAP gegeven of als afstand beneden het maaiveld.

Hoogwatervoorziening
			

Watergangen rond bebouwing waarin het waterpeil op een hoger niveau wordt
gehouden dan het omringende gebied om de fundering te beschermen.

Verdroging 		
Schade aan natuurgebieden door te weinig water of door een tekort aan kwalitatief
			goed water.

Inlaten 			
Voorzieningen waarmee water kan worden ingelaten in een gebied. De bedoeling
			
is meestal om de waterstand in een gebied op peil te houden of de waterkwaliteit
			te verbeteren.
Kaderrichtlijn water
			
			

Europese richtlijn voor de verbetering van de waterkwaliteit. In 2015 moeten alle
Europese wateren een ‘goede toestand’ hebben bereikt. Ook moet er in Europa
duurzaam om worden gegaan met water.

Kunstwerk		
			

Bouwwerk voor het waterbeheer. De meest voorkomende kunstwerken zijn
duikers, stuwen, gemalen en onderleiders.

Kwel 			
Opwaartse stroom van grondwater, waarbij het grondwater in de sloten terecht
			komt
Maaivelddaling 		
			

Daling van het maaiveld door zetting of oxidatie. De grondsoort en de mate van 		
ontwatering spelen hierin een rol
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