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Voorwoord

Opgegroeid in het Klei-Oldambt ben ik altijd bekend geweest met 
de omgeving om mij heen. Zó bekend dat toen ik tijdens mijn hbo-
opleiding Management van de Leefomgeving leerde ‘landschapslezen’ 
ik veel fascinatie voor het landschap ontwikkelde maar er nooit bij stil 
heb gestaan mijn eigen omgeving te ‘lezen’. Toen ik voor de master 
Landschapsgeschiedenis een pre-masterscriptie moest schrijven heb ik het 
dicht bij huis gehouden. Mijn pre-masterscriptie ‘De Oude Ae in het Klei-
Oldambt’ staat in het teken van de invloed van de waterstaatsgeschiedenis 
op het afwateringspatroon van de rivier de Oude Ae. Tijdens dit onderzoek 
kwamen de thema’s water, landbouw en landschap continue terug. Toen 
het tijd werd om een onderwerp voor de Masterscriptie te kiezen was 
het voor mij duidelijk; ik wil het Klei-Oldambt verder onderzoeken en 
toekomstbestendig maken. 
 Het onderzoek dat nu voor u ligt gaat wederom over de thema’s 
water, landbouw en landschap. Het gaat in op het toekomstige landschap 
en de opgaven die er liggen voor de water- en landbouwsector om 
klimaatbestendig te worden. Mijn interesse voor het onderzoeksgebied en 
de thema’s, in combinatie met de actuele klimaatveranderingen, hebben 
ervoor gezorgd dat ik op zoek ben gegaan naar de ‘Klimaatbestendige Kley’ 
– waar nu veelal Klei-Oldambt wordt geschreven was dit voorheen Kley-
Oldambt. 
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Voorwoord

 Mijn fascinatie voor de het toekomstige landschap en mijn ontluikende 
liefde voor het Klei-Oldambt heeft geresulteerd in dit onderzoek. Tijdens dit 
onderzoek ben ik gemotiveerd en ondersteund door verschillende personen. 
Daarom wil ik in eerste plaats mijn begeleider Mans Schepers bedanken, voor 
de adviezen, feedback en het geven van richting in tijden van onzekerheid. 
 Gedurende dit onderzoek hebben veel mensen mijn pad gekruist 
tijdens bijeenkomsten, velddagen en (gast)colleges. Ik wil iedereen die met mij 
heeft meegedacht hiervoor danken. In het bijzonder wil ik alle personen die 
ik heb mogen interviewen bedanken: Sander Dijk, Matthijs Buurman, Henny 
Groenendijk, Egge Knol, Tom & Derk Bosscher, Jan & Elly Slim en Pieter & 
Jetty Noordam. Ik heb veel van jullie geleerd en heb genoten van de enthousiaste 
verhalen. Ook heb ik veel steun gehad aan familie en vrienden die zich hebben 
ingezet met meedenken, lezen en opgeofferd hebben om mee te gaan tijdens de 
verscheidene veld-/fietstochten die ik heb ondernomen. Mijn dank is groot. 
 
Borgsweer, maart 2020 

Nanoek Wiersema 
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Samenvatting

Mijn fascinatie voor het toekomstige landschap en de actualiteit van 
klimaatverandering, maakte dat ik ervoor koos om te onderzoeken hoe het 
Klei-Oldambt in Groningen klimaatbestendig kan worden gemaakt. Om 
klimaatbestendig te worden dienen diverse grote opgaven in een samenhangend 
pakket van strategieën en maatregelen ingepast te worden in het landschap. 
De gevolgen hiervan op het landschap zijn nog niet onderzocht waardoor – 
wederom – het gevaar dreigt dat historisch gegroeide kernkwaliteiten en de 
identiteit van het landschap verloren gaan. 
 Er is een toenemende concurrentie om ruimte in het landelijke gebied 
met als gevolg dat sectoren moeten gaan samenwerken om toekomstopgaven 
gecombineerd in te passen. Klimaatadaptatie legt een extra ruimteclaim op 
het landelijke gebied. Bij het klimaatbestendig maken van de landbouwsector 
ligt niet alleen een belangrijke natuur- of landbouwopgave, maar ook van 
zorgvuldige landschappelijke inpassing en vormgeving van toekomstige 
verduurzamingsmaatregelen. Bij het bestendig maken van het watersysteem 
is het van belang dat nieuwe waterstaatkundige maatregelen aansluiten bij de 
historisch gegroeide identiteit van het regionale watersysteem en het daarbij 
behorende cultuurlandschap. Het landschap vervult bij de toekomstige inpassing 
van voor klimaat een sleutelrol. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag voor het 
onderzoek: 
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 “Hoe kunnen de historisch gegroeide landschappelijke kernkwaliteiten van 
een gebied op succesvolle wijze worden ingezet bij nieuwe strategieën en 

maatregelen voor klimaatadaptatie
en

hoe kan daarbij een evenwichtige balans en/of integratie worden bereikt 
van doelstellingen op het terrein van waterbeheer, duurzame landbouw, 

biodiversiteit en behoud van cultuurhistorische waarden?”

 Gezien de actualiteit van het onderwerp, vormt dit onderzoek een eerste 
verkenning. 
 Om de huidige kernkwaliteiten inzichtelijk te krijgen is een beknopte 
landschapsbiografie gemaakt (HST 2). Uit de biografie blijkt dat het landschap 
van het Klei-Oldambt een rijke historie kent met groen begroeide kwelders, 
veenrivieren en wierden. In waterstaatkundig opzicht is het Klei-Oldambt vóór 
1200 na christus ongeorganiseerd. Er is geen centraal gezag of georganiseerde 
organisatie aanwezig, het is ieder voor zich. Met de komst van de dijkrechten 
en zijlvesten omstreeks 1300 komt hier verandering in maar deze ‘lichamen’ 
worden door geheel andere personen beheerd waardoor weinig communicatie 
bestaat. Dit duurt voort tot ca 1850 wanneer de Provinciale Staten de nieuwe 
Grondwet indienen en het waterstaatswezen gaan veranderen. Er komen grote 
boezemwaterschappen waaronder de kleinere waterschappen vallen. Vanaf 
1960/70 zorgen meerdere concentratiegolven voor een sterke vermindering 
van het aantal waterschappen; in 1995 kent de provincie Groningen nog 
twee boezemwaterschappen. De waterstaatsgeschiedenis heeft het landschap 
getekend door aanpassingen aan de infrastructuur, aanleg van kanalen, dijken 
en waterwerken. Het Klei-Oldambt is van een natuurlijk afwaterend landschap 
veranderd in een systematische ingedeeld afwateringsstelsel waarbij het lozen 
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van binnenwater zo efficiënt mogelijk gebeurt. 
 Landbouwkundig is het Klei-Oldambt ook sterk veranderd. Met de 
intrede van de mens omstreeks 600/500 voor Christus, raakt het natuurlijke 
landschap vermengt met het cultuurlandschap. Ze leggen wierden aan, brengen 
kwelder-, veen- en kleigronden in cultuur voor de veeteelt & akkerbouw, en 
graven bedachtzaam sloten rondom de wierden waardoor een blokverkaveling 
ontstaat. Omstreeks 1300 na Christus komen de kloosterlingen die grootschalig 
gronden gaan ontginnen. De zeedijk wordt omstreeks deze tijd afgemaakt maar 
in de opvolgende jaren breekt hij geregeld door tijdens stormvloeden waardoor 
kolken ontstaan. Het jaartal 1509 markeert de grootste omvang van de Dollard. 
Tegen 1600 worden alle kloostergoederen verlaten en komen de gronden onder 
de Provinciale Staten. De kloostergronden vallen dan onder het beklemrecht. 
Tijdens de zeventiende eeuw maakt het Oldambtster boerderijtype haar intrede 
waarbij de schuur en het voorhuis in elkaars verlengde zijn gebouwd. In de loop 
van de 20ste eeuw verandert wederom het landschapsbeeld door aanpassingen in 
het bouwplan en de ruilverkavelingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het bouwplan 
éénzijdiger is geworden, de blokverkavelingen grotendeels zijn verdwenen 
en een rationaal ingedeeld productielandschap overblijft. Bovenstaande 
historische ontwikkelingen hebben geresulteerd in uiteenlopende hedendaagse 
kernkwaliteiten. Deze zijn onder te verdelen in de categorieën boerderijplaats, 
kustverdediging, waterwerken, verkavelingspatronen en dorpstypen. De 
kernkwaliteiten die hieruit voortvloeien, vormen de aanknopingspunten voor 
de strategieën en maatregelen voor klimaat.
 Om inzicht te verkrijgen in de strategieën en maatregelen voor klimaat, 
de verschillende belangen en de spanningsvelden van de water-, landbouw-, en 
landschap sector, wordt een inventarisatie gemaakt. Hierbij worden de thema’s 
kernkwaliteiten, kansen & belemmeringen, toekomstopgaven en strategieën 
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& maatregelen voor klimaat aangehouden (HST 3). Per discipline zijn 
sleutelpersonen gekozen op basis van hun betrokkenheid bij, en hun inzicht in het 
onderzoeksgebied. Uit de inventarisatie blijkt dat ‘klimaatadaptatiestrategieën’ 
een moeilijk begrip is waar menig sleutelpersoon nog niet van heeft gehoord. 
Desondanks past iedere sector maatregelen toe voor klimaat. De openheid van 
het landschap wordt het vaakst genoemd als meest karakteristiek, gevolgd door 
het oude wierdenlandschap. Kansen worden gezien in akkerranden, zij voegen 
wat toe aan het landschap, en een verbetering van de PR van de agrariërs. 
Belemmeringen zitten in de marktwerking en het veranderende landschap 
– wanneer dit niet goed wordt gecontroleerd kunnen veel kernkwaliteiten 
voorgoed verdwijnen. Verschillende antwoorden zijn gegeven op de vraag over 
toekomstopgaven. De watersector heeft als toekomstopgaven het aanpassen 
van de kustverdediging en het vinden van een (nieuwe) balans tussen water 
aan- en afvoer. De landbouwsector zoekt een oplossing voor de zakkende klei-
op-veengronden, een verbetering van de PR en duurzame landbouwmethodes.  
 Voor dit onderzoek worden strategieën toegepast, maatregelen 
ingepast en de huidige (landschappelijke) situatie aangepast (HST 4). Door 
het opbouwen van een diagram worden zes maatregelen die bijdragen aan 
oplossingen voor toekomstopgaven ingepast in het Klei-Oldambt. Centraal 
staat de strategie meervoudig duurzaam landgebruik waarbij meervoudig 
ruimtegebruik wordt toegepast op een duurzame manier, het landschap wordt 
meegenomen in plannen en rekening wordt gehouden met de thema’s water, 
landbouw, landschap, natuur en recreatie. De zes maatregelen 1. dragen bij 
aan oplossingen voor de toekomstopgaven; 2. behouden of versterken de 
kernkwaliteiten bij het combineren van ruimtegebruiksfuncties en 3. zorgen 
voor een balans tussen water, landbouw en landschap in combinatie met 
diensten – ecosysteemdiensten, landschapsdiensten en groenblauwe diensten – 
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vanuit de landschappelijke geschiedenis. 
 De historisch gegroeide landschappelijke kernkwaliteiten van een gebied 
moeten als uitgangspunt / basis fungeren bij de implementatie van strategieën 
en maatregelen voor klimaatadaptatie. Door meerdere ruimtegebruiksfuncties 
gecombineerd in te passen vanuit de kennis van het historisch gegroeid 
landschap, kan een evenwichtig balans en/of integratie van toekomstopgaven 
worden gecreëerd. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding

 
“Klimaatverandering gaat veel harder dan verwacht. Ik houd mijn hart vast, als ik denk aan mijn eigen 

kinderen. Ons leven gaat radicaal veranderen, daar kan je je geen voorstelling van maken.”

       ~Bart Zwiers, boswachter1

1  Hut, 2019, https://www.rtvnoord.nl/nieuws/205420/Het-weer-verandert-en-dat-gaat-ons-nog- 
 opbreken.
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 1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Temperatuurstijgingen, veranderingen in neerslagpatronen, frequentie 
en intensiteit van weersextremen - zoals langere perioden van droogte 
of wateroverlast - en zeespiegelstijging zijn allen een gevolg van 
klimaatverandering.1 De gevolgen van deze klimaateffecten werken door op het 
functioneren van het landgebruik en de watersystemen in het landelijk gebied.2 
Hoe dat gebeurt en in welke mate verschilt per regio. Om de klimaateffecten 
tegen te gaan zal het landelijk gebied klimaatbestendig moeten worden en 
daardoor drastisch op de schop moeten, zowel ruimtelijk als maatschappelijk. 
 Om het landelijk gebied klimaatbestendig te maken dienen diverse 
grote opgaven te worden doordacht en uitgevoerd. De daarbij te verwachten 
ruimtelijke ontwikkelingen zetten zonder twijfel het huidige landschap onder 
druk. Door middel van klimaatadaptatiemaatregelen kan klimaatverandering 
een hoofd geboden worden. Deze maatregelen raken in het landelijk gebied 
onder meer het water-, natuur-, landbouw- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Om 
ze te laten slagen is een samenhangend pakket van maatregelen nodig met een 
duidelijke integrale adaptatierichting en samenwerking tussen belanghebbende 
partijen. 3 
 In de provincie Groningen zijn de gevolgen van klimaatverandering 
steeds vaker en duidelijker merkbaar. Het nieuws spreekt over een afnemende 
biodiversiteit, extreme weersveranderingen en de gevolgen die dit met zich 
mee brengt voor het Groninger landschap.4 Om klimaatverandering een hoofd 

1  Blom-Zandstra et al., 2010, p. 5; Sandt & Goosen, 2011, p. 6.
2  Sandt & Goosen, 2011, p. 6. 
3  Sandt & Goosen, 2011, p. 6.
4  Hut, 2019, https://www.rtvnoord.nl/nieuws/205420/Het-weer-verandert-en-dat-gaat-ons-nog- 
 opbreken; Jonkers, 2019, https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208210/Is-het-echt-zo-slecht-gesteld- 
 met-de-biodiversiteit-in-onze-provincie.
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te bieden worden nieuwe, innovatieve projecten ontwikkeld waaronder in het 
Klei-Oldambt, op de scheiding van de Eems en Dollard. Hier worden onder 
meer nieuwe(re) vormen van kustverdediging getest, nieuwe natuur gecreëerd 
en tegelijkertijd ook recreatie en toerisme bevorderd.5 
 Ook in het verleden hebben veranderingen in de sectoren van water, 
natuur, landbouw en het ruimtelijke ordeningsbeleid voor grote landschappelijke 
veranderingen gezorgd, waarbij soms ook delen van het cultuurlandschap 
in het Klei-Oldambt verdwenen zijn. Denk hierbij aan de grootschalige 
ruilverkavelingen van de jaren zestig uit de vorige eeuw waarbij tal van 
kenmerkende historische waterwegen en verkavelingspatronen verdwenen.6 
Ook bij de te treffen klimaatadaptatiemaatregelen dreigt dit gevaar, met name 
wanneer geen rekening gehouden wordt met de historisch gegroeide identiteit 
en kenmerken van het lokale en regionale landschap. 
 De gevolgen van klimaatadaptatiestrategieën en -maatregelen op het 
landschap van het Klei-Oldambt zijn nog niet onderzocht. Het klimaatbestendig 
maken van het landschap, water- en landbouwsysteem vraagt daarom om meer 
onderzoek vanuit verschillende invalshoeken met een praktische insteek en 
lokale kennis. Gezien de actualiteit van het onderwerp, vormt dit onderzoek 
een eerste verkenning.  

5  Groninger Landschap, 2019, p.6/13.
6  Knottnerus, n.d., http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html.
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1.2 Strategieën en maatregelen met betrekking tot 
klimaatadaptatie

Klimaatadaptatiestrategieën 
Adaptatiestrategieën zijn gericht op het omgaan met de effecten van de 
klimaatveranderingen. Het is een oplossing voor de extra ruimteclaim die 
klimaatadaptatiemaatregelen kunnen leggen op de reeds schaarse ruimte.7

 Eén van de mogelijke klimaatadaptatiestrategieën is multifunctioneel 
landgebruik. Multifunctioneel landgebruik is een combinatie van geïntegreerde 
functies voor natuur en landbouw in één gebied die bijdragen aan het 
klimaatbestendig maken en duurzaam functioneren van het gebied.8 Volgens het 
onderzoek van BLOM-ZANDSTRA et al. naar ‘Multifunctioneel landgebruik 
voor klimaatadaptatie in Het Groene Woud’ uit 2010 wordt door inpassing 
van multifunctioneel landgebruik een gebied weerbaar(der) gemaakt tegen 
klimaatveranderingen door de natuur en biodiversiteit te versterken [afb. 1.1].9  
KOREVAAR benoemt in het onderzoek ‘Perspectieven van veranderend 
landgebruik’ uit 2006 dat multifunctioneel landgebruik de potenties van het 
gebied voor natuur, landschap en beleving kan vergroten.10 Het onderzoek van 
ELLEN et al. uit 2011 naar ‘Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie’ 
concludeert dat multifunctioneel landgebruik een zinvolle en kansrijke strategie 
is.11 
 Bij de klimaatadaptatiestrategie meervoudig duurzaam landgebruik 
zijn verschillende vormen van landgebruik als landbouw, natuur, waterwinning 

7  Kennis voor Klimaat, n.d., http://www.kennisvoorklimaat.nl/platteland/HSDR02
8  Blom-Zandstra et al., 2010, p. 1 & 7.
9  Blom-Zandstra et al., 2010, p. 1. 
10  Korevaar, 2006, p. 13 & 15. 
11  Ellen et al., 2011, p. 6.
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en waterberging op elkaar afgestemd.12 Het onderzoek ‘Economisch perspectief 
van gras- en bouwlanden bij meervoudig duurzaam landgebruik’ van 
KOREVAAR & GEERTS uit 2004 stelt dat op bedrijfsniveau meervoudig 
duurzaam landgebruik het gebruik van percelen aanpast zodat meer ruimte 
komt voor natuur, water of teelt van andere gewassen. Daarbij wordt het gebied 
aantrekkelijk gemaakt voor recreatie en toerisme.13 Net als bij multifunctioneel 
landgebruik wordt bij meervoudig duurzaam landgebruik verschillende 
belangen gecombineerd ingepast in het landschap. Bij multifunctioneel 
landgebruik wordt alleen minder gekeken naar het duurzaamheidsaspect dan 
bij meervoudig duurzaam landgebruik. 

12  Graaf et al., n.d., p. 1. 
13  Geerts & Korevaar, 2004, p. 1. 

afb 1.1: De klimaatadaptatiestrategie multifunctioneel landgebruik zorgt in het Groene Woud ervoor dat 
het gebied weerbaar(der) wordt gemaakt tegen klimaatveranderingen door de natuur, biodiversiteit en het 
landschap te combineren.
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 Een andere adaptatiestrategie richt zich op het klimaatbestendig maken 
van de EHS (hedendaags de NNN; Natuurnetwerk Nederland) en beperking 
van gevolgen door klimaatverandering. Hiertoe is het begrip klimaatmantel 
door Alterra ontwikkeld als ruimtelijk concept. Een klimaatmantel is een zone 
van multifunctioneel cultuurlandschap met groenblauwe netwerken rondom de 
EHS dat als buffer fungeert tegen invloeden van buitenaf [afb. 1.2]. Daarnaast 
versterkt het de ruimtelijke samenhang van de EHS.14 Een klimaatmantel betreft 
geen uitbreiding van het natuurgebied.15

14  Opdam, 2006, p.30.
15  Agricola, 2014, p.7. 

afb 1.2: Klimaatmantels (donkergroen) dempen de toestroom van water in het bebouwd gebied door 
het water vast te houden. Een klimaatmantel is een zone met groenblauwe netwerken rondom de NNN 
(Natuurnetwerk Nederland) dat als buffer fungeert tegen invloeden van buitenaf zoals hevige neerslag.
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Klimaatadaptatiemaatregelen 
Onder de adaptatiestrategieën kunnen verscheidene maatregelen vallen. De 
belangrijkste worden hier benoemd. 
 In het hedendaags agrarisch landschap is veel monofunctionele 
landbouw te vinden. Dit type landbouw richt zich op de primaire productie 
voor de wereldmarkt, heeft een relatief grote concurrentiekracht en kenmerkt 
zich door kostprijsverlaging, efficiënte productie, schaalvergroting en 
specialisering. Multifunctionele landbouw daarentegen heeft een relatief lage 
concurrentiekracht en richt zich, naast het produceren voor de wereldmarkt, 
ook op het aanbieden van diensten.16 In het onderzoek ‘Multifunctioneel 
landgebruik voor klimaatadaptatie in Het Groene Woud’ van BLOM-
ZANDSTRA et al. uit 2010 wordt multifunctionele landbouw benoemd als een 
combinatie van meerdere inkomsten binnen één bedrijf.17 Daarnaast is ook het 
begrip multifunctionele bouwlanden van belang die tot doel hebben om meer 
diversiteit te brengen in de gewassen waardoor een bijdrage geleverd wordt aan 
een afwisselend en aantrekkelijk landschap.18

 Bij multifunctionele landbouw en bouwlanden kan synergie ontstaan 
tussen verschillende activiteiten die op het landbouwbedrijf worden 
bedreven zoals recreatie, eetgelegenheden en overnachtingsmogelijkheden.19 
Veel planten- en diersoorten creëren synergie door zowel van de NNN als 
groenblauwe netwerken gebruik te maken. Dit verschijnsel, het gebruiken van 
beide netwerken en de versterking hierdoor van een populatie of soort, heet 
synergie.20 Synergie is niet zozeer een klimaatadaptatiemaatregel maar een 

16  Sandt & Goosen, 2011, p.7. 
17  Blom-Zandstra, 2010, p.1.
18  Korevaar, 2006, p.6.
19  Kierkels, n.d., p.14.
20  Blom-Zandstra, 2010, p.9; Grashof-Bokdam et al., 2009, p.7.
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bijkomstig positief effect bij inpassing van meerdere maatregelen. 
 Groenblauwe netwerken, ook wel groenblauwe structuren genoemd, 
zijn ruimtelijke netwerken van groene en blauwe landschapselementen die 
met elkaar een functioneel samenhangend netwerk vormen [afb. 1.3]. Ze 
worden gevormd door groene en blauwe landschapselementen zoals sloten, 
greppels, perceelsranden, bosjes, bomenrijen en wegbermen. Het geheel van 
dit netwerk is sterker bestand tegen klimaatveranderingen dan de som der 
delen. Groenblauwe netwerken zijn beeldbepalend voor het landschap en 
bevatten een groot aantal landschapsfuncties zoals cultuurhistorische identiteit, 
waterregulatie, ziekte- en plaagregulatie, filtering van roetdeeltjes, recreatie 
en beleving.21 Introductie van groenblauwe netwerken vraagt om ruimtelijke 

21  Opdam, 2006, p.10. 

afb 1.3: Voor het project ‘Groenblauwe Netwerken Noord-Oost Brabant’ is de recreatie visueel gemaakt 
vanuit de groenblauwe netwerken. De visualisatie geeft de verscheidene groenblauwe netwerken aan 
zoals sloten, perceelsranden, bosjes en bomenrijen. Deze groene en blauwe landschapselementen vormen 
met elkaar een functioneel samenhangend netwerk; de groenblauwe netwerken.
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aanpassingen in het landschap.22 Gebieden waar het netwerk bijdraagt aan het 
oplossen van een waterprobleem, recreatieve kwaliteiten of de leefbaarheid 
vergroot en/of kansen biedt aan agrarische ondernemers voor verbreding van 
landschapsdiensten (landschapswaarden) voor regionale markten, zijn kansrijk 
voor inpassing van groenblauwe netwerken.23 Groenblauwe netwerken stelt 
de biodiversiteit beter in staat te reageren op klimaatveranderingen en biedt 
uitkomst om duurzame gebiedsontwikkeling handen en voeten te geven.24 
 Het onderzoek ‘Ondernemen met landschapsdiensten’ uit 2011 
van STEINGRÖVER et al. stelt dat het begrip landschapsdiensten nog 
in de kinderschoenen staat.25 Landschapsdiensten worden geproduceerd 
door het natuurlijke systeem; het natuurlijke deel van onze landschappen 
en natuurgebieden. 26 Landschapsdiensten leveren voordelen op, ook voor 
mensen. In het onderzoek van OPDAM ‘Het landschap opnieuw uitvinden’ 
uit 2011 wordt het begrip landschapsdiensten als volgt uitgelegd: “De 
term landschapsdiensten is afgeleid van de term ecosysteemdiensten, die 
internationaal sterk in opmars is, vooral als basis voor een nieuwe strategie 
voor het behoud van biodiversiteit. De term landschapsdiensten drukt eveneens 
uit dat de mens profijt heeft van de natuur, maar legt door het woordgebruik de 
nadruk op de leefwereld van de mensen, op de fijnmazige ruimtelijke structuur 
en op multifunctionele ontwikkeling.”27 
 Ecosysteemdiensten worden in het onderzoek van LURING 
gedefinieerd als ‘een reeks van baten die door een ecosysteem aan mensen wordt 

22  Blom-Zandstra, 2010, p.16.
23  Opdam, 2006, p.30. 
24  Opdam, 2006, p.32; Opdam, 2006, p.5.
25  Steingröver et al., 2011, p.5.
26  Steingröver et al., 2011, p.3.
27  Opdam, 2011, p.39. 
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geleverd’ [afb. 1.4].28 Het onderzoek refereert aan het Millenium Ecosystem 
Assessment dat onderdeel is van de Verenigde Naties. Zij onderscheiden vier 
typen ecosysteemdiensten: 1) voorzienende diensten of productiediensten zoals 
het produceren van voedsel en (drink) water; 2) regulerende diensten zoals de 
regulering van bijvoorbeeld water, bestuiving en plaagbestrijding; 3) culturele 
diensten zoals de bijdrage van het ecosysteem aan recreatie en educatie en 4) 
ondersteunende diensten zoals de nutriëntenkringloop en bodemvorming.29 Het 
onderzoek ‘Ecosystem Services in Agricultural and Urban Landscapes’ van 
WRATTEN et al. uit 2013 stelt dat zonder evaluatie, bescherming en verbetering 
van de ecosysteemdiensten in de landbouw, de toekomst van de wereld er somber 
uitziet. Volgens het onderzoek vallen bestuiving, klimaat- en waterregulatie, 
biodiversiteit en bodembescherming onder ecosysteemdiensten.30

28  Luring, 2018, p.32; Millenium Ecosystem Assesment, 2005, ii. 
29  Millenium Ecosystem Assessment, 2005, p40. 
30  Wratten et al., 2013, p.12. 

afb 1.4: Ecosysteemdiensten zijn de baten die de natuur ons te bieden heeft en zijn zeer uiteenlopend. 
De MEA (Millennium Ecosystem Assessment) onderscheidt de productiediensten, regulerende diensten, 
culturele diensten en ondersteunende diensten.
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1.3 Stand van onderzoek 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de meest belangrijke 
en voornaamste onderzoeken binnen vier categorieën: 1. De relatie tussen 
klimaatadaptatie en landschappelijke identiteit; 2. De landschapsgeschiedenis 
van het Klei-Oldambt; 3. De watersystemen en waterbeheer in het Klei-Oldambt 
en 4. De landbouwgeschiedenis van het Klei-Oldambt. 

Onderzoek naar de relatie tussen klimaatadaptatie en 
landschappelijke identiteit
Veel onderzoek is gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering op plant- 
en diersoorten van een landschapstype. Hoe het landschap in zijn geheel 
klimaatbestendig gemaakt kan worden en op welke wijze het historische 
cultuurlandschap hierin meegenomen kan worden is weinig onderzocht; 
concrete voorbeelden van het klimaatbestendig maken van het buitengebied 
zijn gering. Onderzoeken die belangrijke punten benoemen als het gaat om 
cultuurhistorie en klimaatverandering zijn de werken van VOS et al. (2008), 
SANDT & GOOSEN (2011), ADGER (2012), DEMEY et al. (2015), HET 
OVERSTICHT (2018), NOHNIK (n.d.), BAPTIST et al. (2019) en PBL (2019). 
 Het onderzoek ‘Adapting landscapes to climate change’ van VOS et 
al. uit 2008 concludeert dat in noordwest Europa het oppervlak aan geschikte 
habitatten sterk zal afnemen tussen 2020 en 2050. Bovendien zal kolonisatie 
van nieuwe geschikte habitatten worden bemoeilijkt door isolatie. Ze hebben 
verschillende adaptatiestrategieën ontwikkeld om dit tegen te gaan; 1) 
geïsoleerde habitatten verbinden met het dichtstbijzijnde klimaatbestendige 
netwerk; 2) stimulatie van kolonisatie mogelijkheden in overlappende gebieden; 
3) bestaande netwerken optimaliseren voor stabiliteit binnen de soort [afb. 1.5] 
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Het onderzoek heeft op grote schaal plaatsgevonden en benoemt daardoor 
geen adaptatiestrategieën voor lokale schaal. De benoemde strategieën kunnen 
mogelijk vertaald worden voor lokale schaal binnen dit onderzoek. 
 In ‘Klimaatadaptatie in het landelijk gebied’ uit 2008 onderzoeken 
SANDT & GOOSEN de mogelijke adaptatierichtingen voor de landschapstypen 
van het zeekleigebied, veenweide en de hoge zandgronden. Hierbij worden 
de sectoren landbouw, natuur en recreatie aangedaan. Ze concluderen dat 
klimaatverandering verschillend doorwerkt op gebieden. Het beleid en de 
sectorale adaptatiemaatregelen moeten hierdoor elkaar versterken en bij 
elkaar aansluiten. De onderzoekers hebben aangenomen dat de dominerende 
landbouw in een gebied bepalend is voor de meest kansrijke adaptatierichting; 
overige sectoren worden in mindere mate meegenomen. Het landbouw- en 
watersysteem zijn nauw met elkaar verbonden waardoor aanpassingen aan 
het landbouwsysteem tegelijkertijd ook veranderingen in het watersysteem 

afb 1.5: Om de afname van habitatten tussen 2020 & 2050 tegen te gaan zijn verschillende 
adaptatiestrategieën bedacht in het onderzoek ‘Adapting landscapes to climate change’  van Vos et al., 
waaronder het verbinden van geïsoleerde habitatten met het dichtstbijzijnde klimaatbestendige netwerk, 
bijvoorbeeld het NNN.
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betekend. Er is gekeken op nationale schaal, en niet lokaal waardoor geen 
gebiedsgerichte maatregelen worden aangedragen voor het Oldambt.31

 ADGER et al. stellen in hun onderzoek ‘This must be the place’ uit 2011 
dat cultureel erfgoed gevoelig is voor de globale krachten en trends waaronder 
klimaatverandering. Zo werd tijdens de industrialisatie een algemene afname 
van cultureel erfgoed waargenomen.32 Het onderzoek van ADGER concludeert 
dat de plaatsidentiteit verloren zou kunnen gaan omdat het ‘globalizing 
instinct’ dit niet meeneemt en op waarde schat. In september 2019 kwam in 
het nieuws dat Nederland haar cultureel erfgoed niet goed genoeg beschermd 
waardoor maatregelen getroffen moeten worden om dit te waarborgen binnen 
de klimaatveranderingsprocessen.33

 Het onderzoek ‘Klimaatadaptatie in natuur- en bosbeheer’ van DEMEY 
et al. uit 2015 gaat na wat de belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn 
op de ecosystemen in Vlaanderen en in welke mate men met deze effecten 
kan omgaan via aangepast beheer. In het onderzoek wordt de nadruk gelegd 
op de ecosysteemdiensten van biodiversiteit en (hout)productie. Waterberging 
en koolstofopslag worden achteraf mee geëvalueerd. Het onderzoek tracht de 
algemene adaptatieplannen en -strategieën in België te concretiseren. Dit doen 
ze aan de hand van ecosysteemgerichte adaptatiemaatregelen toe te lichten en 
in de praktijk te brengen in bos- en natuurgebieden. Het concretiseren van de 
genoemde adaptatieplannen en maatregelen is voor dit onderzoek interessant. 
Wel ligt de nadruk op de natuur en biodiversiteit en minder op landbouw en 
water.34

31  Sandt & Goosen, 2008.
32  Adger et al., 2015, p. 19/20.
33  Nu.nl, 2019, https://www.nu.nl/binnenland/6000635/adviescommissie-overheid-beschermt- 
 cultureel-erfgoed-niet-goed.html 
34  Demey et al., 2015.
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 Twee Nederlandse projecten die cultuurhistorie meenemen in 
oplossingen voor klimaatadaptatie zijn het project ‘Waterkansen’ in Kampen 
en de visie ‘Weerbaar Weert’. De gemeente Kampen, bewoners, ondernemers, 
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO) en Het Oversticht zijn betrokken 
bij het project [afb. 1.6]. Het Oversticht heeft de cultuurhistorie van het gebied 
Bolwerk Buitenwacht onderzocht. Van oudsher is het gebied moerassig waardoor 
het vandaag de dag nog steeds een problematische waterhuishouding heeft. 
Met de cultuurhistorische kennis van onder andere de waterhuishouding, is een 
ontwerp gemaakt met, en gedragen door de betrokkenen.35 In de visie ‘Weerbaar 
Weert’ wordt een toekomstperspectief geschetst voor de binnenstad op basis 
van haar cultuurhistorie. Hierbij is de ontwikkeling van het watersysteem, de 
karakteristieke ruimtelijke kenmerken en de ontstaansgeschiedenis van de stad 
meegenomen. Het onderzoek laat zien dat de culturele geschiedenis bruikbare 

35  Oversticht, 2018, https://hetoversticht.nl/projecten/49/cultuurhistorie-en-klimaatadaptatie

afb 1.6: In het project ‘Waterkansen’ in Kampen is samen met de bewoners, ondernemers, Waterschap 
Drents Overijsselse Delta (WDO), Het Oversticht en de gemeente kampen een ontwerp gemaakt voor het 
gebied Bolwerk Buitenwacht waarbij de cultuurhistorische kennis de basis vormde voor het ontwerp. Een 
breed gedragen, toekomstbestendig ontwerp is hier de uitkomst van. 
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aanknopingspunten biedt om klimaatadaptie maatregelen in te passen. In de 
visie worden klimaatadaptatie ingrepen gekoppeld aan oplossingen voor andere 
grote opgaven zoals de energietransitie om meer draagvlak te creëren.36 Bij 
beide onderzoeken wordt enkele het stedelijke gebied behandeld. 
 Recentelijk zijn twee rapporten verschenen waarbij een toekomstbeeld 
van het landschap wordt geschetst. In december 2019 is het rapport ‘Een 
natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120’ van BAPTIST et al. verschenen. 
Het doel van het rapport is om toe te werken naar groene, natuur-inclusieve 
oplossingen.37  Ze laten zich leiden door vijf principes waaronder ‘het natuurlijk 
systeem aan de basis’. Hieronder vallen de bodemtypen, hoogteverschillen en 
het watersysteem omdat deze ‘bepalend zijn voor de toekomstige ruimtelijke 
inrichting’ van Nederland.38  Het (cultuurhistorische) landschap wordt 
niet meegenomen als basis, uitgangspunt of thema. Sporadisch worden de 
landschapstypen benoemd maar niet op waarde gesteld voor bijvoorbeeld 
behoud. 
 Het andere recentelijke rapport dat ‘beleidsmakers wakker probeert te 
schudden’ is ‘Zorg voor landschap’ van Planbureau van de Leefomgeving.39  
Zij geven advies om te komen tot ‘een omgevingsbeleid dat er voor zorgt 
dat landschapskwaliteit volwaardig meeweegt en ‘aan de voorkant’ wordt 
meegenomen bij de planning en uitvoering van ruimtelijke projecten.’ Dit 
rapport geeft handvaten hoe het landschap op waarde gesteld kan worden en 
een ‘landschapsinclusief’ omgevingsbeleid verwezenlijkt kan worden.40  Het 
rapport noemt vier mogelijke bouwstenen voor een effectief, landschapsinclusief 

36  NOHNIK architecture & landscapes et al., n.d., https://ruimtelijkeadaptatie.nl/voorbeelden/ 
 overzicht-projecten/@206333/weerbaar-weert/
37 Baptist et al., 2019, p4.
38 Baptist et al., 2019, p7.
39 Mondelinge medeling Frank van Dam, 9 januari 2020.
40 Planbureau voor de Leefomgeving, 2019, p7. 
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omgevingsbeleid. Eén van deze bouwstenen is ‘het verbinden van transities aan 
ruimtelijke opgaven en het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik’.41  Het 
PBL stelt dat ‘het combineren van functies leidt tot meervoudig ruimtegebruik en 
daarmee tot ruimtebesparing, en kan leiden tot een mooier ervaren landschap.’ 
Een ‘Ladder meervoudig ruimtegebruik’ wordt gegeven met drie treden van 
afweging: 
1. Zoek naar functionele synergie als basis voor het mengen van 
 ruimtegebruiksfuncties. 
2. Als menging niet mogelijk is vanwege een dominerend belang of 
 dominerende functie, zoek dan naar gemeenschappelijke belangen en 
 manieren om andere functies te koppelen aan de dominerende functie. 
3. Als trede 1 en 2 niet haalbaar zijn, is sprake van conflicterende 
 belangen. In dat geval is scheiding van functies noodzakelijk voor een 
 bestendig verdienmodel van ruimtegebruiksfuncties of het voorkomen 
 van ongewenste externe effecten. Zorg in dat geval voor landschappelijke 
 inpassing of voor compensatie van landschapswaarden die verloren 
 gaan.42 

Onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van het Klei-Oldambt 
In de afgelopen tachtig jaar zijn over het Klei-Oldambt een aantal richtinggevende 
historische onderzoeken verricht over thema’s als het ontstaan van de Dollard, 
de inpolderingen, de opbouw van nederzettingen en het cultuurlandschap, maar 
ook over de vroegere samenleving. Belangrijke voorbeelden zijn onder andere 
de werken van HOFSTEE (1937), GEORGIUS (1980), SCHROOR (2007), 
KNOTTNERUS (n.d.) en de PROVINCIE GRONINGEN (2012).

41 Planbureau voor de Leefomgeving, 2019, p11.
42 Planbureau voor de Leefomgeving, 2019, p11/12.
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 Het proefschrift van de sociaal-geograaf en socioloog E.W. HOFSTEE 
‘Het Oldambt, een sociografie’ uit 1937 beschrijft naast de fysisch-geografische 
en cultuurlandschappelijke omgeving ook de sociale verhoudingen in het 
Oldambt. HOFSTEE vergelijkt daarbij de sociologische kenmerken van 
het Oldambt met andere aan zee gelegen regio’s in Noord-Nederland. Ook 
wordt ingegaan op de antropologische samenstelling van de volkeren, het 
karakter van de Oldambtster, de politieke geschiedenis, de ontwikkeling 
van grondbezit, grondwinning en grondgebruik, als ook de geschiedenis van 
de aanwezige geestelijke stromingen. Wel benadert HOFSTEE het Oldambt 
voornamelijk vanuit een historisch-sociologisch oogpunt en minder vanuit een 
landschappelijk oogpunt.43 
 R. GEORGIUS bracht in 1980 zijn boek ‘Cley Oldambt; Groot en 
Klein Termunten’ uit. Het boek benoemt de landschappelijke ontstaanswijze 
van het Klei-Oldambt, de geschiedenis van de gemeente Termunten (dezelfde 
grenzen als het Klei-Oldambt), aanwezige bodemsoorten en hun afzetperiode in 
het gebied en de kloosters en borgen die het Klei-Oldambt heeft gekend.44 Het 
onderzoek vormt een goede basis voor de ontstaansgeschiedenis van de dorpen 
in het Klei-Oldambt. Het landschappelijke ontstaan wordt echter beknopt 
toegelicht waarbij voornamelijk de verschillende kleisoorten worden benoemd. 
In het voorwoord wordt benoemd dat het onderzoek niet volledig is en fouten 
kan vermelden waardoor de informatie geverifieerd zal moeten worden met 
andere [secundaire] literatuur. 
 Sociaal- en historisch geograaf M. SCHROOR bracht in 2007 samen 
met J. MEIJERING het boek ‘Golden Raand’ uit. In dit werk wordt de 
ontstaansgeschiedenis van alle Groninger landschappen toegelicht waaronder 

43  Hofstee, 1937.
44  Georgius, 1980.
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het Oldambt. In het deelhoofdstuk worden de bodemsoorten, waterlopen, 
veenontginningen, nederzettingen en weidse Dollardpolders toegelicht. Het 
boek geeft een algemene beschrijving van onder andere het watersysteem en 
patronen die het landschap kent.45 
 Op de website ‘Landschapsgeschiedenis.nl’ beschrijft historisch 
socioloog en historicus O.S. KNOTTNERUS het deelgebied “Oldambt”. 
Voor het gehele Oldambt worden de kenmerken & bijzonderheden en de 
landschapsopbouw en -geschiedenis vanaf de vroegste bewoning toegelicht. 
Actuele vraagstukken worden behandeld waarbij onder meer het verlies van 
historische landschapskenmerken door ruilverkavelingen wordt benoemd 
en de druk die wordt uitgeoefend op de omgeving door de aanhoudende 
schaalvergroting van de landbouw- en veeteeltbedrijven. De wateropgave 
wordt kort aangedaan.46 
 Op de site van ‘Kwaliteitsgids Groningen; Oldambt’ van de provincie 
Groningen, worden de karakteristieken van het Oldambtster landschap 
beschreven zowel als de ruimtelijke kwaliteiten [afb. 1.7]. Daarnaast wordt 
ingegaan op de geschiedenis van het Oldambtster landschap, haar nederzettingen 
en de relatie tussen dorp en landschap. Bij het benoemen van de karakteristieken 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen het Klei- en Wold-Oldambt waardoor 
het niet duidelijk is welke karakteristieken bij welk deelgebied horen. Het 
‘Kwalitatief Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief’ uit 2012 van de Gemeente 
Oldambt, het document verbonden aan de site van de Kwaliteitskaart, beschrijft 
enkel het Wold-Oldambt; het gebied gelegen ten zuiden van het Klei-Oldambt. 
Doordat het landschap zich niet door rechtelijke grenzen laat indelen kunnen 
delen van dit rapport meegenomen worden in dit onderzoek.47 

45  Schroor & Meijering, 2007.
46  Knottnerus, http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html
47 Spijk et al., 2012.
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Onderzoek naar watersystemen en waterbeheer in het Klei-Oldambt 
Wij Nederlanders zijn de koningen en koninginnen als het gaat om het weren 
en afvoeren van overtollig water. Voor het thema ‘water’ zijn daardoor al vele 
onderzoeken gedaan. Voor dit onderzoek zijn de historische onderzoeken 
van STRATINGH & VENEMA (1855), KOOPER (1939), FOCKEMA 
ANDREAE (1950), SIEMENS (1974) en SCHROOR (1995) van belang. 
Daarnaast geven de werken van VAN ROOIJ et al. (2009), ROGGEMA (2009) 
en de RIJKSWATERSTAAT (2019) inzicht in de toekomst opgave voor de 
Nederlandse en Groningse watersysteem. 
 Het werk ‘De Dollard’ van STRATINGH & VENEMA uit het jaar 
1855 (heruitgave in 1979) is één van de eerste echte studies naar de geschied-, 

afb 1.7: De karakteristieken die in de ‘Kwaliteitsgids Groningen: Oldambt’ worden benoemd gelden voor 
het gebied van het Wold-Oldambt waar de jonge Dollardpolders onderdeel van zijn. Hierdoor kunnen 
enkele karakteristieken meegenomen worden binnen het onderzoek naar het Klei-Oldambt.
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aardrijks-, en natuurkundige beschrijving van de Dollardboezem. In het boek 
wordt het landschap van de Dollard, haar dorpen, gebieden en geschiedenis 
systematisch en gedetailleerd beschreven zoals deze vóór en in 1855 was. Het 
boek beschrijft de ‘voormalige staat en geschiedenis van den Dollard’ zowel 
als de ‘tegenwoordige staat en natuurlijke Historie van den Dollard’. Het 
boek geeft een zeer systematische beschrijving van de Dollardlandschappen, 
-dorpen, -gebieden en –geschiedenis maar gaat minder diep in op de bevolking 
en bewoningsgeschiedenis.48 Hedendaags is dit boek nog steeds één van de 
meest waardevolle Dollardonderzoeken dat is uitgevoerd en bruikbaar voor 
dit onderzoek omdat een nauwkeurige landschappelijke beschrijving wordt 
gegeven van het Dollard landschap.
 Het boek ‘Het Waterstaatsverleden van de provincie Groningen’ uit 

48  Stratingh & Venema, 1979.

afb 1.8: Fragment van 
de kaart ‘Zijlvesten in 
Oldambt en Reiderland’ uit 
‘Waterstaatsgeschiedenis van 
de Provincie Groningen’ van 
J. KOOPER.
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het jaar 1939 van J. KOOPER, destijds hoofdingenieur van de provinciale 
waterstaat in de provincie Groningen, geeft een veelomvattende beschrijving 
van het waterstaatsverleden en de zijlvesten die de provincie Groningen heeft 
gekend. Het werk beschrijft het algemene deel van het waterstaatsverleden en 
gaat in op specifiekere onderwerpen als zijlvesten, dijkrechten, bedijkingen 
en scheepvaartkanalen per Groninger regio [afb. 1.8]. Het Termunterzijlvest 
waaronder het Klei-Oldambt destijds viel, wordt beschreven in de perioden 
van vóór, tijdens en na de Dollarduitbreidingen. De beschrijvingen beginnen 
algemeen en worden steeds specifieker. Het boek is praktisch ingericht wat 
het zeer bruikbaar maakt; er worden lijsten gegeven mat kaarten, landmaten, 
oude bestuursindelingen en archiefstukken die zijn geraadpleegd per Groninger 
regio.49

49  Kooper, 1939.
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 Een onderzoek dat dieper ingaat op de bestuurlijke organisatie 
en de invloed van hoofdelingen en het centrale gezag op de waterstaat 
is dat van S.J. FOCKEMA ANDREAE uit 1950 genaamd ‘Studiën over 
waterschapsgeschiedenis; VI Oostelijk Groningen’. Uit het werk van FOCKEMA 
ANDREAE blijkt dat er onderlinge verbanden zijn tussen de maatschappelijke 
toestand in de dorpen in het Oldambt en de waterstaatsgeschiedenis. Kloosters, 
de stad Groningen en hoofdelingen hebben invloed gehad op de waterstaat 
en hoe deze georganiseerd is. Het onderzoek is erg gedetailleerd waardoor de 
hoofdlijnen van de waterstaatsgeschiedenis soms moeilijk te volgen zijn. 50

 Het werk ‘Dijkrechten en zijlvesten’ uit het jaar 1974 van B.W. 
SIEMENS beschrijft ook de waterstaatsgeschiedenis van de provincie 
Groningen. SIEMENS laat reconstructies van de zijlvesten en dijkrechten zien 
op kaart, zoals zij er hoogstwaarschijnlijk uit hebben gezien op verschillende 
momenten in de geschiedenis. Hoe de waterhuishouding en beheersing van zee- 
en oppervlaktewater werd geregeld is door middel van de reconstructiekaarten 
met toelichtende tekst beschreven voor ieder dijkrecht en zijlvest, waaronder het 
Termunterzijlvest. Het onderzoek van SIEMENS is gestructureerd opgesteld; 
ieder zijlvest komt aan bod en wordt systematisch beschreven. De kaarten die 
de verschillende tijdsperioden weergeven, ondersteunen en verhelderen de 
tekst.51 
 In het boek ‘Wotter’ van M. SCHROOR uit 1995 wordt de 
waterstaatsgeschiedenis van de provincie Groningen toegelicht voor de periode 
1850-1995. Omstreeks 1850 greep de provincie in op de organisatie van de 
waterschappen en het afwaterings- en kanalenstelsel dat niet meer op zijn taak 
berekend was. De reorganisatie van de waterschappen en het afwateringsstelsel 

50  Fockema Andreae, 1950.
51  Siemens, 1974.
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wordt algemeen toegelicht waarna dieper wordt ingegaan op een groot aantal 
concrete waterstaatkundige problemen zoals aanwaskwesties in de kwelders of 
de gevolgen van de Deltawet voor dijkverzwaringen. Ondanks de vele details 
zijn de hoofdlijnen goed te volgen door de gestructureerde opbouw van het 
boek.52 
 In 2009 verscheen een artikel genaamd ´Water en natuur: natuurlijke 
partijen voor klimaatadaptatie’ van VAN ROOIJ et al. Het artikel stelt dat 
voor de klimaatadaptatiemaatregelen voor het waterbeheer en de natuur grote 
veranderingen nodig zijn in de inrichting en het ruimtebeslag in het landelijk 
gebied. Dit stelt ook het onderzoek ‘Naar klimaatbestendige natuur en 
water’ van ROGGEMA et al. uit 2009. Volgens VAN ROOIJ et al. bestaat 
in het huidige maatschappelijke klimaat weinig draagvlak voor de grotere 
ruimteclaim van enkel natuuradaptatiemaatregelen, maar wanneer deze 
gecombineerd worden met maatregelen voor een andere sector – bijvoorbeeld 
water – dan ontstaat ruimtelijke efficiëntie en mogelijk ook draagvlak. Beide 
onderzoeken hebben het oostelijk deel van de provincie Groningen verkend. 
VAN ROOIJ et al. heeft onderzoek gedaan naar waar adaptatie voor natuur 
en water, met als bijkomend effect synergie, mogelijk is. Uit het onderzoek 
blijkt dat op een groot aantal locaties synergie tussen water- en natuuradaptatie 
mogelijk is en dat twee klimaatcorridors, groene zones waarbinnen planten en 
dieren zich kunnen verplaatsen, verwezenlijk kunnen worden. ROGGEMA 
benoemt ook specifieke maatregelen voor het watersysteem die vooral gericht 
zijn op het afvoeren van water. Beide onderzoeken zijn verkennend van aard 
en nemen de cultuurhistorische kernwaarden van het landschap niet mee in de 
adaptatiemaatregelen.53 

52  Schroor, 1995.
53  van Rooij et al., 2009; Roggema, 2009. 
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 Het Deltaprogramma 2019 ‘Doorwerken aan de Delta: Nederland 
tijdig aanpassen aan klimaatverandering’ draagt maatregelen op landelijk en 
regionale schaal aan om klimaatbestendig te worden. In het Deltaprogramma 
worden innovatieve nieuwe strategieën benoemd om Nederland bestand te 
maken tegen klimaatverandering zoals de Brede Groene Dijk en Kleirijperij 
nabij Delfzijl. Er worden algemene maatregelen aangedragen voor geheel 
Nederland waarbij de inpassing in het landschap niet wordt benoemd. Het 
Deltaprogramma 2019 geeft een overzicht van de genomen en te nemen 
maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken.54 

Onderzoek naar de landbouwgeschiedenis van het Oldambt 
Voor dit onderzoek zijn de werken van DE SMET (1961), PRIESTER (1991), 
BLOM et al. (2008), BIELEMAN (2008) en BENDERS (2011) belangrijk. Zij 
geven een basis voor de historische landbouwsystemen die het Klei-Oldambt 
heeft gekend en gaan in op de klimaatveranderingen die de landbouwsector 
krijgt te verduren en de mogelijke klimaatadaptatiestrategieën die ingepast 
kunnen worden. 
 Met het proefschrift ‘Het Dollardgebied’ uit 1961 promoveerde L.A.H. 
de SMET tot doctor in de landbouwkunde. In het proefschrift beschrijft hij zeer 
gedetailleerd de geologische opbouw, het ontstaan, de bedijkingen en in detail de 
bodem van de Dollard. Daarnaast geeft hij acht gedetailleerde bodemkundige, 
geologische en cultuurhistorische kaarten uit. Naast de beschrijvingen van het 
Dollardgebied publiceerde hij ook een reeks kaarten waarbij bodemkundige, 
geologische en cultuurhistorische aspecten als dijken en kolken worden 
weergegeven. Het onderzoek is tot op de dag van vandaag nog van waarde voor 

54  Rijkswaterstaat, 2018. 
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het bodemkundig en archeologisch onderzoek in het Dollardgebied.55 
 Het onderzoek ‘De economische ontwikkeling van de landbouw in 
Groningen 1800-1910’ van PRIESTER uit 1991 behandelt de oorzaken en 
gevolgen van technische ontwikkeling in de landbouwsector per district [afb. 
1.9]. De veranderingen in landbouw methoden worden uitgebreid toegelicht 
voor de provincie Groningen gedurende de periode van 1800-1910. PRIESTER 
concludeert dat het toepassen van andere landbouwmethoden, zoals de teelt 
van klaver en regelmatig maaien, heeft geleidt tot een sterke afname van 
braakliggend land. Ook hier zijn door de uitgebreide aard van het onderzoek de 
hooflijnen soms moeilijk te volgen. 

55  Smet, 1961.

afb 1.9: Kaart met de namen van de oude, uit de middeleeuwen daterende Groningse districten. Deze 
benamingen en begrenzingen zijn na de 19e eeuw, wanneer de districten werden opgeheven, nog in tal 
van landbouwkundige publicaties gebruikt waaronder in het onderzoek van PRIESTER uit 1991.
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 In 2008 verscheen het rapport ‘Effecten van Klimaatverandering 
op Landbouw en Natuur’ van BLOM et al. waarin de gevolgen van 
klimaatverandering voor de landbouw en natuur worden beschreven en 
aanpassingsstrategieën worden aangedragen. Belangrijke adaptatiestrategieën 
voor de landbouw zijn de veredeling van gewassen maar ook de aanpassing 
van het waterbeleid waarin een goede synergie tussen de maatregelen 
voor landbouw en natuur wordt verwezenlijkt. Uit het onderzoek blijkt dat 
akkerbouwbedrijven waar in rotaties wordt geteeld, onder andere in Oost-
Groningen, kwetsbaar zijn voor klimaatveranderingen. Voor de natuur wordt, 
net als bij het onderzoek van ROOIJ et al., genoemd dat natuur samen kan gaan 
met het klimaatbestendig maken van meerdere sectoren zoals de landbouw. Het 
rapport draagt verscheidene adaptatiestrategieën aan maar niet op regionaal of 
lokaal niveau. Geconcludeerd wordt dat een regionale aanpak vereist is om 
tot regionaal geïntegreerde klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen te 
komen.56

 In 2008 bracht BIELEMAN het boek ‘Boeren in Nederland’ uit 
waarin de ontwikkeling van het boerenbedrijf wordt beschreven vanaf de 
middeleeuwen tot nu. BIELEMAN beschrijft hoe Nederland, met haar vele 
steden en industrieën, een landbouwnatie is geworden en gebleven. Het boek 
schetst een beeld van een effectieve landbouwmaatschappij en legt verbanden 
tussen de voortgaande verstedelijking, de groeiende welvaart en de landbouw 
die hier voortdurend op inspeelt. Boeren in Nederland is een standaardwerk 
dat de geschiedenis van de landbouw tussen 1500-2000 uitgebreid toelicht. De 
kustgewesten worden hierin apart toegelicht; de geschiedenis van het Oldambt 
is moeilijk uit het grote geheel te halen. 
 Het boek ‘Een economische geschiedenis van Groningen’ uit 2011 

56  Blom et al., 2008; Van Rooij et al., 2009.
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van J. BENDERS is opgedeeld in vier productgroepen met ieder hun eigen 
hoofdstuk; graan, ‘vette waar’, vee en bouwmaterialen. Binnen ieder hoofdstuk 
wordt de stad Groningen, Appingedam en de Ommelanden besproken. 
Hierdoor is het mogelijk ketens van producent tot consument te reconstrueren. 
Maar door deze hoofdstukindeling is het tevens moeilijk een duidelijk verloop 
tussen verschillende gebeurtenissen te ontdekken. Verbanden vallen moeilijker 
te ontdekken waardoor de hoofdlijnen van de economische ontwikkelingen in 
de details verdwijnen. De registers achter in het boek vergemakkelijken het 
zoeken. 

Mogelijkheden voor nieuw onderzoek
Het bovenstaande literatuuroverzicht geeft aan dat verschillende studies 
zijn gedaan naar de kernthema’s van deze scriptie: landschap, landbouw, 
waterbeheer en klimaatadaptatie in het Klei-Oldambt. Daar tegenover staat 
dat nog verschillende thema’s open staan. Zo is tot op heden geen onderzoek 
gedaan naar de combinatie tussen water- en landbouw adaptatiemaatregelen 
met als bijkomstigheid natuur. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de 
klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen niet op lokale schaal van het Klei-
Oldambt uitgevoerd. Een derde punt dat nog open staat is het inpassen van 
de adaptatiestrategieën en –maatregelen vanuit een landschappelijk historisch 
oogpunt. In dit onderzoek vormen de kernkwaliteiten van het landschap de basis 
voor de ruimtelijke inpassing van strategieën en –maatregelen voor klimaat van  
het water- en landbouwsysteem. 
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1.4 Probleemstelling 

Er is een toenemende concurrentie om ruimte in het landelijk gebied, 
waardoor het niet langer mogelijk is dat iedere sector zijn eigen problemen 
oplost. Klimaatadaptatie legt in de komende decennia naar verwachting 
een extra ruimteclaim op het landelijk gebied. Om sectoren en functies aan 
te passen aan deze extra claim in het bestaande landelijk gebied, dienen 
klimaatadaptatiemaatregelen bij voorkeur te worden gecombineerd met andere 
functies tussen sectoren. Op dit moment wordt bij de planning en uitvoering 
van klimaatadaptatiemaatregelen vaak een koppeling gezocht met opgaven 
op het terrein van water, natuur en landbouw. Veel minder gebruikelijk is om 
hierbij ook de historisch gegroeide identiteit van het desbetreffende landschap 
in de planvorming te betrekken. Dat brengt het gevaar met zich mee dat 
gebiedsvreemde en sterk landschapsverstorende klimaatmaatregelen worden 
gekozen die om die reden vaak ook veel weerstand kunnen oproepen bij 
bewoners en maatschappelijke organisaties. 
 Maar dat is niet alles. Ook de landbouwsector wordt deze jaren 
gerelateerd aan het begrip ‘landschapspijn’.57 Toenemende schaalvergroting en 
intensivering hebben de afgelopen decennia weliswaar tot een sterk vergrote 
productie geleid, maar tegelijkertijd tot een groot verlies aan biodiversiteit. Om 
die reden spreken ecologen van landschapspijn. Dit begrip benadrukt echter 
teveel de negatieve kant van het boerenbedrijf en gaat voorbij aan de onmisbare 
positieve welvaartsaspecten van de landbouw, zoals voedselzekerheid, export 
en werkgelegenheid. Het begrip is daarom voor het verwerven van een breed 
draagvlak voor ingrijpende maatregelen onder boeren geen goed uitgangspunt; 

57 Boer, 2019.
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landschapswaarde daarentegen wél. Om draagvlak onder zowel agrariërs als 
de rest van de samenleving te creëren moeten zij niet langer in het kwaad 
daglicht worden gezet en dient te worden gezocht naar nieuwe strategieën 
voor verduurzaming van de landbouw (kringlooplandbouw; natuur-inclusieve 
landbouw). Ook hier ligt niet alleen een belangrijke natuur- of landbouwopgave, 
maar zeker ook een opgave op het terrein van een zorgvuldige landschappelijke 
inpassing en vormgeving van toekomstige verduurzamingsmaatregelen.58  
 Een derde grote opgave ligt bij het klimaatbestendig maken van het 
watersysteem. In het binnenland zal meer water vastgehouden moeten worden 
om piekbuien op te vangen en een watervoorraad te hebben ten tijden van 
extreme droogte.59 Aan de kust moet de zeewering haar werk kunnen blijven 
doen met de stijgende zeespiegel. Tijdens een oriënterend gesprek met Rob 
Reintsema van Stichting het Groninger Landschap blijkt dat in het kustgebied 
pilots worden uitgevoerd waarbij een geleidelijke overgang tussen zout en zoet 
ontstaat in plaats van de scherpe scheidslijn van de hedendaagse zeedijk.60 
Binnendijks zullen meer waterbergingsgebieden gerealiseerd moeten worden 
of andere manieren waarbij water vastgehouden wordt. Ook bij deze vorm 
van klimaatadaptatie is het van groot belang dat nieuwe waterstaatkundige 
maatregelen aansluiten bij de historisch gegroeide identiteit van het regionale 
watersysteem én het daarbij behorende cultuurlandschap. 
 Het wordt hiermee duidelijk dat het landschap een sleutelrol vervult 
bij de toekomstige inpassing van klimaatadaptatiemaatregelen. Het historisch 
gegroeide landschap met zijn gebied specifieke kenmerken en kernkwaliteiten 
is namelijk het verbindend element tussen allerlei verschillende sectorale 

58  Folmer & Meer-Kooistra, 2019, https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-De-boer-levert- 
 landschapswaarde-24345026.html
59  Rooij et al, 2009, p.39. 
60  Groninger Landschap, 2019, p. 10; Mondelinge mededeling Rob Reintsema, januari 2019.
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maatregelen. Wie het landschap en haar geschiedenis kent, kan een veel 
evenwichtiger balans vinden tussen functies als voedselproductie, waterberging, 
behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie en deze ook inpassen in een 
herkenbaar landschap waarvan de landschappelijk kernwaarden als belangrijke 
dragers fungeren. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag voor het onderzoek: 

“Hoe kunnen de historisch gegroeide landschappelijke kernkwaliteiten van 
een gebied op succesvolle wijze worden ingezet bij nieuwe strategieën en 

maatregelen voor klimaatadaptatie 
en 

hoe kan daarbij een evenwichtige balans en/of integratie worden bereikt 
van doelstellingen op het terrein van waterbeheer, duurzame landbouw, 

biodiversiteit en behoud van cultuurhistorische waarden?” 

Oplossing van deze probleemstelling vraagt om veel meer dan alleen één 
scriptieonderzoek. Daarvoor zijn case studies van allerlei verschillende 
landschappen en combinaties van functies nodig. Met dit onderzoek hoop ik een 
voorbeeld te geven van hoe het cultuurlandschap de basis kan vormen voor het 
klimaatbestendig maken van het water- en landbouwsysteem van de toekomst. 

1.5 Afbakening van het onderzoek 

Ruimtelijke afbakening 
Het Oldambt bestaat uit twee oude rechtsdelen die zich tegelijkertijd ook 
landschappelijk van elkaar onderscheiden: het Klei-Oldambt en Wold-Oldambt. 
Het Klei-Oldambt bestaat grotendeels uit een wierdenlandschap, voor een 
kleiner deel ook uit jonge zeekleipolders. Het Wold-Oldambt was oorspronkelijk 
een middeleeuws veenontginningslandschap met een opstrekkende verkaveling 
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en langgerekte streekdorpen, maar is vanwege de grootschalige inbraken van 
de Dollard omstreeks 1500 voor een belangrijk deel overstroomd en bedekt 
door een laag klei. 
 Als onderzoeksgebied voor deze scriptie is gekozen voor het 
Klei-Oldambt, meer specifiek de voormalige gemeente Termunten [afb. 
1.10]. In het wierdenlandschap liggen talrijke wierden hoofzakelijk op de 
oeverwallen en kwelderruggen van de Eems en de Oude Ae. Voorbeelden zijn 
Borgsweer, Termunten, Woldendorp en Lalleweer. Wagenborgen ligt op een 
grondmorenerug, een natuurlijke hoogte gecreëerd door het landijs van de 
Saalien ijstijd. Het Klei-Oldambt wordt gekenmerkt door een onregelmatige 
blokverkaveling die vóór de ruilverkavelingen van de 20ste eeuw duidelijker 
aanwezig waren in het landschap. Op de oeverwallen van de Oude Ae, een 
voormalig veenrivier, ligt het langgerekte streekdorp Baamsum. Hedendaags 
wordt het wierdenlandschap gekenmerkt door beschermde dorpsgezichten en 
–wierden, grootschalige akkerbouw en een verscheidenheid aan waterwerken.61

 De Dollardpolders zijn jonge zeekleipolders ontstaan in het begin van 
de 15e eeuw.62 Vanaf de 16e eeuw zijn de mensen het verdronken land terug gaan 
winnen van zee door oude kwelders te bedijken of getij-afzettingsvlakten af te 
dammen. Aanvankelijk was het nieuw gewonnen land kleinschalig van aard. 
Door de grootschalige akkerbouw in de loop van de 18e en 19e eeuw verdwenen 
de kleine veeboerderijen en verrezen de grote akkerbouwbedrijven uit de klei; 
het Oldambt werd de graanschuur van de provincie.63 Hedendaags kenmerkt 
het Dollardlandschap zich door het grootschalige open landschap met weidse 

61 Knottnerus, n.d., http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html; Spijk et 
 al., 2012.
62 Knottnerus, n.d., http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html
63 Westerman, 1999.
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Legenda 
 
 Jonge Dollardpolders
 Wierdenlandschap 
 Begrenzing onderzoeksgebied

N

afb 1.10: Ruimtelijke gebiedsgrenzen 
van het Klei-Oldambt. Het 
wierdenlandschap is weergegeven in 
blauw, de jonge Dollardpolders zijn 
weergegeven in rood.
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vergezichten, weinig reliëf en grootschalige akkerbouw.64 

Historische afbakening
Naast een ruimtelijke afbakening is ook een chronologische afbakening nodig 
voor dit onderzoek. In de beknopte landschapsbiografie, waarin enkel de 
hoofdlijnen worden benoemd, zal een ruime tijdsschaal genomen worden. Per 
cultuurlandschap zal de tijdsschaal variëren, afhankelijk van de relevantie van 
deze tijdsperiode voor de vorming van het landschap. Voor het wierdenlandschap 
zal het onderzoek vanaf 360.000 voor Christus plaats vinden; de Dollardpolders 
worden onderzocht vanaf +/- 1500 na Christus wanneer de inpolderingen 
wederom starten.
 De focus zal liggen op de latere perioden, waarbij cultuurlandschappen 
ontstaan en menselijke ingrepen op het landbouw- en watersysteem worden 

64 Knottnerus, n.d., http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html; Provincie 
 Groningen & Groninger gemeenten, n.d., https://www.kwaliteitsgidsgroningen.nl/oldambt/ 
 landschap

tabel 1.1: Chronologische afbakening van het onderzoek in tijdsfasen. 

600 v Chr - 1850 na 
Chr

1850 na Chr - heden Heden 

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Globale beschrijving 

van het landschappelijk 

ontstaan van het Klei-

Oldambt

G e d e t a i l l e e r d e 

reconstructie van de 

waterstaatsontwikkeling, 

het landbouwsysteem en 

cultuurlandschap 

Huidige kernkwaliteiten 

van het Klei-Oldambt
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gedaan [tabel 1.1]. In deze perioden is het reconstrueren van de landbouw, het 
watersysteem en het cultuurlandschap ook mogelijk doordat meerdere bronnen 
beschikbaar zijn.

Thematische afbakening 
Ondanks dat de term ‘klimaatadaptatie’ raakvlakken toont met enorm veel 
thema’s, ligt de focus van dit onderzoek bij de kernkwaliteiten van het 
historische landschap en het water- en landbouwsysteem. Hierbij wordt 
gekeken of vanuit een cultuurhistorisch perspectief, landbouwkundige en 
watersysteem, adaptatiemaatregelen ingepast kunnen worden in het landschap 
met behoud of versterking van de kernkwaliteiten. Er wordt een literatuurstudie, 
meerdere diepte interviews en een schematisch ontwerp van de ingepaste 
klimaatadaptatiemaatregelen voor het onderzoeksgebied uitgevoerd waarbij de 
kernkwaliteiten en inpassing van landbouw- en watersysteem opgaven worden 
onderzocht. In dit onderzoek wordt geen aandacht besteed aan de rol van 
omwonenden en consumenten, recreatie en toerisme, economisch perspectief 
van de systemen en het boeren bedrijfsleven. Het thema natuur, dat vaak samen 
wordt genoemd met klimaatadaptatie ontwikkelingen, zal enkel als mogelijke 
bijkomstigheid mee worden genomen in dit onderzoek. 

1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het 
Klei-Oldambt is het van belang om eerst de ontstaansgeschiedenis en opbouw 
van het landschap, het water- en landbouwsysteem te begrijpen. Daarnaast 
speelt het cultuurlandschap een rol bij de ontwikkelingen van het gebied omdat 
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deze invloed hebben op de toekomstige inpassing van de adaptatiestrategieën en 
maatregelen. Het onderzoek is opgedeeld in drie thema’s om de verschillende 
aspecten te onderzoeken [tabel 1.2]. 

Thema 1: Landschapsgeschiedenis en daaruit voortvloeiende 
landschappelijke kernkwaliteiten 
Voordat onderzoek gedaan kan worden naar de inpassing van 
klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen is het van belang inzicht te 
verkrijgen in de hoofdlijnen van de ontstaansgeschiedenis van het Klei-

tabel 1.2: Een schematische weergave van de onderzoeksopzet. 

Landschapsbiografie en kernkwaliteiten 
Literatuurstudie, kaartenstudie, bronnenonderzoek en veldwerk, samenhang van 

landschap, natuur en landbouw, kernkwaliteiten

Inventarisatie klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen 
Inventarisatie en selectie actoren, interviews, resultaten, discussie, 

toekomstopgaven 

Landschappelijke inpassing  
Landschappelijke inpassing klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen d.m.v. 

een schematisch ontwerp

Discussie, conclusie en aanbevelingen
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Oldambt. Hiervoor wordt het landschap van het Klei-Oldambt in een breder 
context geplaatst. Er wordt gekeken naar de ontstaanswijze van het landschap, 
het watersysteem en naar de actuele kenmerken van de cultuurlandschappen 
en bijbehorende kernkwaliteiten. Voor het landbouwsysteem wordt inzicht 
verkregen in de ontwikkelingen in de opbouw en ruimtelijke structuur van 
de boeren bedrijven binnen het onderzoeksgebied. De volgende vragen zijn 
hiervoor van belang: 

1A  Welke hoofdlijnen kunnen worden onderscheiden in de lange 
 termijngeschiedenis van het historische cultuurlandschap, specifiek 
 het watersysteem en landbouwsysteem, van het studiegebied sinds het 
 Saalien (360.000 v. Chr.) tot heden? 
1B  Welke landschappelijke kernkwaliteiten kunnen op grond van deze 
 geschiedenis worden onderscheiden in dit onderzoeksgebied? 

Thema 2: Inventarisatie van klimaatadaptatiestrategieën en 
-maatregelen 
Klimaatverandering is een veelbesproken onderwerp waarbij vele actoren 
vanuit verschillende disciplines betrokken zijn. Voor de landbouw, het 
waterschap en het landschap worden sleutelpersonen geselecteerd en via een 
diepte-interview bevraagd naar hun mening en visie. Door het onderwerp 
vanuit verschillende disciplines te belichten zal duidelijkheid komen over 
de klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen die ingepast zouden willen  
worden en over de kansen en belemmeringen voor de ontwikkeling van een 
klimaatbestendig water- en landbouwsysteem. De volgende vragen staan in dit 
onderzoeksthema centraal: 
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2A  Welke klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen moeten, worden 
 en zouden toegepast willen worden door de water-, landbouw- en 
 landschapsector om klimaatbestendig te worden? 
2B  Welke kansen en belemmeringen zien de sleutelpersonen voor de 
 ontwikkeling van een klimaatbestendig water- en landbouwsysteem in 
 het onderzoeksgebied? 
2C  Wat is de mening en visie van de sleutelpersonen rondom de ontwikkeling 
 van een volledig klimaatbestendig water- en landbouwsysteem? 
2D  Welke toekomstopgaven liggen er voor de water-, landbouw- en 
 landschapsector in het onderzoeksgebied om klimaatbestendig te  
 worden? 

Thema 3: Landschappelijke inpassing van 
klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen 
De mogelijkheden en beperkingen van inpassing van de 
klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen zullen per cultuurlandschap 
verschillen. Onderzocht wordt welke adaptatiestrategieën en -maatregelen 
passend, kansrijk en toekomstbestendig ingepast kunnen worden in het 
landschap. Met deze gegevens wordt het schematisch ontwerp gemaakt, 
waarbij strategieën en maatregelen voor de water- en landbouwadaptatie 
worden gecombineerd zodat een evenwichtige balans tussen landschap, 
water en landbouw ontstaat. De volgende vragen zijn van belang voor dit 
onderzoeksthema: 

3A  Welke adaptatiestrategieën en maatregelen voor klimaat dragen bij  
 aan de toekomstopgaven van de water-, landbouw en landschap   
 sector om klimaatbestendig te worden?
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3B  Welke maatregelen kunnen, op basis van het historisch gegroeid   
 cultuurlandschap, geadviseerd worden voor een evenwichtige balans  
 tussen water, landbouw en landschap in het Klei-Oldambt?
3C  Welk effect zullen de maatregelen voor klimaat hebben    
 op (componenten van) het historisch gegroeide cultuurlandschap van  
 het Klei-Oldambt? 

1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 

Doordat verschillende bronnen en onderzoeksmethoden worden gebruikt 
en gecombineerd krijgt het onderzoek een interdisciplinair karakter. Ieder 
onderzoeksthema vormt een hoofdstuk. Ieder thema vereist een andere aanpak 
en daardoor zullen de bronnen en onderzoeksmethoden verschillen. Per 
hoofdstuk worden de volgende bronnen en onderzoeksmethoden gehanteerd. 

Thema 1: Landschapsgeschiedenis en daaruit voortvloeiende 
landschappelijke kernkwaliteiten 
Binnen het eerste onderzoeksthema zal onder andere literatuurstudie, kaartstudie, 
bronnenonderzoek en veldwerk uitgevoerd worden ter beantwoording van de 
onderzoeksvragen. Hierbij wordt van het verleden naar het heden gewerkt. 
Wetenschappelijke en lokale literatuur zal benut worden evenals een uitgebreid 
scala aan kaartmateriaal. Een reconstructie zal worden gemaakt van het ontstaan 
van het landschap, haar kernkwaliteiten, de ontwikkeling van het watersysteem 
en van het landbouwbedrijf.
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Thema 2: Inventarisatie van klimaatadaptatiestrategieën en 
-maatregelen 
Door middel van diepte interviews met sleutelpersonen van het waterschap, 
landschap en lokale agrariërs zal antwoord gegeven worden op de 
onderzoeksvragen van het tweede onderzoeksthema. Nadat de interviews 
zijn afgenomen zullen deze worden getranscribeerd en geanalyseerd. De 
resultaten zullen, middels een discussie, de kansen en belemmeringen voor een 
klimaatbestendig water- en landbouwsysteem benoemen. 

Thema 3: Landschappelijke inpassing van 
klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen 

Het laatste onderzoeksthema wordt met behulp van de resultaten uit voorgaande 
hoofdstukken beantwoord. Met aanvullende literatuur zal het toekomstbeeld 
van het landschap, water- en landbouwsysteem worden beschreven. In een 
schematisch ontwerp zal de inpassing van de klimaatadaptatiestrategieën en 
–maatregelen met een evenwichtige balans tussen het landschap, water en 
landbouw worden geschetst voor het wierdenlandschap en de Dollardpolders 
van het Klei-Oldambt.
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Hoofdstuk 2 

Landschapsgeschiedenis 
en kernkwaliteiten van 

het Klei-Oldambt

“Landschap is voor mij nooit een doel, maar iets dat ontstaat door gebruik van de omgeving. 

Het landschap was er al voordat de mens er was. 

Daarna heeft de mens het naar de hand gezet en dat blijven we doen.” 

~Sander Dijk, gebiedscoördinator Oldambt en Fiemel
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2.1 Inleiding

Het landschap van het Klei-Oldambt kent een rijke geschiedenis met groen 
begroeide kwelders waar vee op graast, binnenlandse veenrivieren afwateren 
op zee, opgeworpen hoogten voor droge voeten zorgen, en een stevige 
kleibodem weerstand biedt tegen het woeste winterse zeewater.1 Gelegen 
in Oost-Groningen op de scheiding tussen Eems en Dollard vormt het Klei-
Oldambt een uniek kleilandschap. Het historische gegroeide landschap en de 
daaruit voortvloeiende kernkwaliteiten vormen de basis voor de inpassing van 
nieuwe strategieën en maatregelen voor klimaat.  

In dit hoofdstuk wordt de lange termijngeschiedenis van het Klei-Oldambt 
landschap gereconstrueerd aan de hand van een beknopte landschapsbiografie 
gericht op het verleden en heden. De focus ligt op de landschappelijke 
ontwikkelingen van het water- en landbouwsysteem en de invloed van de mens 
op het vormende cultuurlandschap. Het inzoomen op deze systemen zorgt voor 
gedetailleerde informatie over de waterschappen, de landbouw, hun invloed op 
het landschap en de hedendaagse kernkwaliteiten van het onderzoeksgebied. 
De kernkwaliteiten vormen de aanknopingspunten voor de strategieën en 
maatregelen voor klimaatadaptatie in de opvolgende hoofdstukken. De 
volgende vragen staan in dit hoofdstuk centraal: 

1A:  Welke hoofdlijnen kunnen worden onderscheiden in de lange 
 termijngeschiedenis van het historische cultuurlandschap, specifiek 
 het watersysteem en landbouwsysteem, van het studiegebied sinds het 

1  Groenendijk & Bärenfänger, 2012, p21. 
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 Saalien (360.000 v. Chr.) tot heden?
1B:  Welke landschappelijke kernkwaliteiten kunnen op grond van deze 
 geschiedenis worden onderscheiden in dit onderzoeksgebied? 

2.2 Hoofdlijnen van de landschapsgeschiedenis

Het natuurlijke landschap 
De vorming van het landschap nabij Wagenborgen in het westen van het Klei-
Oldambt [afb. 2.1] begint in de ijstijd van het Saalien, 370.000 tot 130.00 
jaar geleden.2 Een dik pakket landijs stroomt zuidwaarts vanuit Scandinavië 
en bedekt het midden en noorden van Nederland.3 Het landijs kent fasen van 
uitbreiding tijdens koude perioden en terugtrekking tijdens warmere. Tijdens 
de laatste uitbreiding wordt de ondergrond opgestuwd tot natuurlijke hoogten, 
stuwwallen, en de grondmorenerug waarop Wagenborgen is gelegen.4 Nabij 
Lalleweer zijn nog enkele restanten van stuwwallen zichtbaar. Het metersdikke 
ijs neemt grote keien en verschillende soorten grond mee. Dit wordt verpulverd  
en vormt de grondsoort ‘keileem’ dat door uitsmelting wordt achtergelaten. 
Keileem is een mengsel van klei, zand en stenen dat zeer sterk is samengedrukt 
door het gewicht van het landijs en slecht water doorlaat door het fijne leem.5 
 In het Eemien, de warmere periode tussen de ijstijden van het Saalien 
en Weichselien, komen geen grote landschappelijke veranderingen voor in het 
onderzoeksgebied. In het Weichselien, 150.000-10.000 jaar geleden, worden 

2 Schroor & Meijering, 2007, p258. 
3 Schroor & Meijering, 2007, p47; Nieuwhof & Wiersma in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma,  
 2018, p11. 
4 Schroor, 1995, p12; Schroor & Meijering, 2007, p47. 
5 De Smet, 1961, p70; Stouthamer et al., 2015, p210. 
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Legenda 
 Begrenzing onderzoeksgebied

N

afb 2.1: In het Saalien [370.000 tot 130.000 
jaar geleden] ontstaan de stuwwallen 
nabij het huidige Wagenborgen. Deze 
liggen aanzienlijk hoger in het landschap 
(rood = hoog, voornamelijk bebouwing 
en dijken; blauw = laag) evenals de Jonge 
Dollardpolders, wierden en dijktrajecten. 
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de voorgaande ontwikkelingen bedekt onder een laag zand. Tijdens de koudste 
periode van het Weichselien, tussen 26.000-13.000 jaar geleden, rijkt het landijs 
tot halverwege Denemarken.6 De Noordzee ligt droog en in Nederland heerst 
een koud klimaat. Niets groeit door de permanent bevroren ondergrond.7 De 
mensen, dieren en planten zijn de barre omstandigheden ontvlucht waardoor 
een leeg landschap overblijft.8 Nederland is een poolwoestijn waarin de wind 
vrij spel heeft. Los materiaal gelegen aan de oppervlakte, waaronder zand, 
wordt door de wind opgetild en over lange afstanden verplaatst.9 Als een deken 
wordt het zand over het landschap heen gelegd en bedekt de oudere lagen die 
aan de oppervlakte liggen; in deze periode worden de dekzanden afgezet die de 
grondmorenerug van Wagenborgen bedekken.10

 In de warmere periode volgend op het Weichselien, het Holoceen, 
11.500 jaar geleden tot heden, begint het landijs te smelten en trekt het zich 
terug. De Noordzee vult zich met smeltwater waardoor zeeboezems ontstaan 
en rivieren zich vormen. De permanent bevroren bodem, de permafrost, 
ontdooit. De opkomende begroeiing brengt een verscheidenheid aan kleur 
in het veranderende landschap.11 Evenals de zeespiegel, stijgt ook het 
grondwaterniveau. Het binnenwater stagneert op plekken waar het minder 
gemakkelijk kan afstromen naar zee, waaronder lager gelegen delen en daar 
waar keileem in de ondergrond aanwezig is. Op deze plekken in Groningen 
ontstaan rietmoerassen en broekbossen die met de tijd veranderen in dikke 
veenpakketten. De hoger gelegen delen raken vanaf 7000 voor Christus begroeid 

6  Nieuwhof & Wiersma in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p11. 
7  Stouthamer et al., 2015, p140.
8  Nieuwhof & Wiersma in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p11. 
9  Stouthamer et al., 2015, p140/141.
10  De Smet, 1961, p25/26. 
11  Nieuwhof & Wiersma in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p12.
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met een dicht bos bestaande uit reusachtige eiken en linden [afb. 2.2].12

 Grote zeearmen, waaronder de Eems, verleggen voortdurend hun 
loop.13 Zand- en kleideeltjes die vermengd zijn in het water worden in rustigere 
wateren afgezet op zandplaten en langs de kuststrook van het Klei-Oldambt 
waardoor deze langzaam ophogen. Naarmate de kuststrook minder vaak 
overstroomt begint vegetatie te groeien, zoals zeekraal. Door de begroeiing 
stroomt het water hier langzamer en kan sediment gemakkelijker bezinken.14 
Langs de kuststrook ontstaan op deze manier zandige ruggen, de kwelderwallen, 
die onderdeel zijn van een uitgestrekt kwelderlandschap. Rivieren, geulen en 

12  Nieuwhof & Wiersma in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p12.
13  Alma, 2017, p32. 
14  Nieuwhof & Wiersma in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p13/14.

3850 v. Chr.

afb 2.2: Paleografische kaart van 5500 voor Christus van het Klei-Oldambt en omgeving. Rond 7000 voor 
Christus ontstaat een dichtbegroeid bos op de hogere delen van het Klei-Oldambt.
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prielen snijden zich een weg door dit kwelderlandschap. Via het geulensysteem 
van de Eems en de veenrivieren – rivieren die het overtollige water vanuit de 
binnenlandse veengebieden afvoeren naar zee – dringt zeewater twee keer per 
etmaal diep het binnenland in.15 Springvloed en stormen stuwen het zeewater 
hoog op in deze watergangen waardoor ze uit hun bedding treden en het water  
over de kwelders stroomt. Rond 500 voor Christus wordt op deze wijze een 
vruchtbare laag klei afgezet; de Eemsklei [afb. 2.3]. 

15  Georgius, 1979, p10-12; Kooper, 1939, p25.

500 v. Chr.

afb 2.3: Paleografische kaart van 500 voor Christus van het Klei-Oldambt en omgeving. Door inbraken 
van de zee wordt een vruchtbare laag Eemsklei afgezet.
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Het ontstaan van de waterstaat 
Het landschap waarin de eerste bewoners van het Klei-Oldambt zich circa 
600/500 voor Christus vestigen, bestaat uit vruchtbare groene kwelders en 
kronkelende waterwegen. Vanuit de minder vruchtbare, zuidelijker gelegen 
zandgronden trekken de prehistorische mensen naar de kustgebieden.16 Ze 
komen in een omgeving met vruchtbare gronden voor akkerbouw, een complex 
geulensysteem vol met vis en veengebieden die uitstrekken tot zee [afb. 2.4]. 
De eerste mensen vestigen zich op verscheidene plekken in het landschap; aan 
de randen van het veenpakket, de hogere kwelderruggen, de grondmorenen en 
de oeverwallen van veenrivieren waaronder de Oude Ae.17 De Oude Ae en diens 
zijtakken, waaronder de Siepe die zich in het Klei-Oldambt bij de waterloop 
voegt, voert overtollig veenwater af en loost dit op de Eems.18 Doordat de Oude 
Ae ook onder invloed van de getijden staat, worden haar beddingen uitgeschuurd 
en verruimd waardoor het zijn karakteristiek kronkelend tracé krijgt.19 Vanuit 
deze eerste nederzettingen begint de mens het landschap te veranderen.
 De eerste nederzettingen van deze tijd zijn vermoedelijk 
vlaknederzettingen op de hoger gelegen delen in het landschap.20 Op lange 
termijn bieden deze natuurlijke hoogtes niet voldoende bescherming tegen 
overstromingen. Met huisafval, mest en kwelderzoden worden de woonplaatsen 
opgehoogd en ontstaan wierden – ook wel terpen genoemd.21 Met voldoende 
bescherming tegen zee is het kustlandschap van het Klei-Oldambt een 
aantrekkelijke plek om te wonen. Een verscheidenheid aan voedselbronnen 
is aanwezig; de kwelders bieden vele plantensoorten als zeekraal, selderij, 

16  Schroor & Meijering, 2007, p63; Nieuwhof in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p29. 
17  Kooper, 1939, p24; Schroor & Meijering, 2007, p63.
18  Stratingh & Venema, 1979, p15. 
19  Kooper, 1939, p26. 
20  Betten, 2018, p29.
21  Schroor & Meijering, 2007, p63; Stouthamer et al., 2015, p308.
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zeeaster, verschillende soorten melden en biet maar ook gevogelte en eieren.22 
Het geulensysteem van de Eems bevat vis en schelpdieren en af en toe wordt 
op zeehonden gejaagd.23 Het is een rijk en vruchtbaar landschap waar men 
hoogstwaarschijnlijk eerst seizoensgebonden gebruik van heeft gemaakt 
voordat het definitief is gekoloniseerd.24

 Vanaf de eerste vestiging van de mens is het natuurlijke landschap 
vermengd geraakt met het cultuurlandschap. Met het aanleggen van wierden 
en het in cultuur brengen van gronden voor akkerbouw op de kwelders, zet 

22  Nieuwhof & Wiersma in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p14/16.
23  Nieuwhof & Wiersma in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p16/17.
24  Nieuwhof in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p29.

afb 2.4: Impressie van het 
kwelderlandschap/kustlandschap 
van 600/500 voor Christus 
waarin de prehistorische mens 
zich vestigde.
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de mens het landschap naar haar hand. De kwelders worden als akkerland, 
hooiland en grasland gebruikt. Het vee – koeien, schapen en in mindere mate 
varkens en paarden – dat hier graast laat mest achter waardoor de planten 
soortenrijkdom langzaam toeneemt. Naast de veeteelt beoefenen de mensen 
ook akkerbouw. Akkergronden bovenop de oeverwallen en inversieruggen – 
genaamd ‘valgen’ – worden door meerdere boeren gebruikt.25 Op de akkers 
staat onder andere gerst, emmertarwe, huttentut en tuinbonen.26 In de lager 
gelegen gebieden met zware klei, waar de geulen en prielen het landschap 
doorsnijden, graven de boeren bedachtzaam hun sloten rondom de wierden 

25  Betten, 2018, p57.
26  Nieuwhof in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p43.
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zodat het water zo effectief mogelijk wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaat een 
unieke blokverkaveling [afb. 2.5].27 Met het verstrijken van de tijd verrijzen 
steeds meer wierden in het landschap en worden tussen de vestigingen paden 
aangelegd. Door de voortgaande zeespiegelstijgingen blijven mensen de 
bestaande wierden ophogen.28 In de derde eeuw na Christus verlaten bijna 
alle bewoners de kustgebieden. Pas rond 500/600 na Christus vestigen nieuwe 
bewoners zich weer in het kustgebied, ditmaal permanent.29

27  Betten, 2018, p55. 
28  Nieuwhof in Nieuwhof, Nicolay en Wiersma, 2018, p31.
29  Schroor & Meijering, 2007, p65.

afb 2.5: Blokverkaveling rondom de wierden Borgsweer, Termunten, Woldendorp en Dallingeweer 
ontstaan doordat boeren bedachtzaam hun sloten graven zodat het water goed wordt afgevoerd naar zee.
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 In de 9e à 10e eeuw vinden de eerste kleinschalige en onregelmatige 
ontginningen van het veenpakket plaats met de oeverwal van de Oude Ae 
als basis [afb. 2.6].30 Veenkaden worden opgeworpen om de akkerlanden te 
beschermen tegen het zure veenwater. Door het gebruik van de veengronden 
en voortgaande ontginningen oxideert het veen waardoor het langzaam zakt. 
De kwelders in het kustgebied blijven opslibben waardoor een omkering van 
het terreingradiënt ontstaat.31 Om hun akkerlanden veilig te stellen beginnen 
lokale boeren omstreeks 1200 na Christus met de aanleg van een zeedijk.32 Dit 
blijkt een moeizaam proces door gebrek aan sturing en mankracht. Hier komt 
verandering in met de komst van de kloosters in de 13e eeuw. Kloosters beheren 
grote hoeveelheden grond en kunnen gemakkelijk mankracht mobiliseren.33 
Nabij Termunten ontstaat een dochternederzetting van het Cisterciënzer 
klooster te Aduard.34 Het klooster wordt in de volksmond ‘het Grijze Monniken 
Klooster’ genoemd door de grijze klederdracht die wordt gedragen. De 
Cisterciënzers vergroten hun grondbezit door nieuw land aan te winnen en het 
oude te beschermen. Andere kloosterorden verkrijgen cultuurgronden door 
giften.35 Samen met de lokale boeren voltooien de Cisterciënzers de zeedijk 
en stellen daarmee de gronden veilig.36 Het Grijze Monniken Klooster sticht 
de uithoven – ook wel uithuizen, modelboerderijen of voorwerken genoemd – 
Lesterhuis en Lalleweer, waar tientallen knechten en meiden werken.37 
 Door de voortgaande veenontginningen worden grote hoeveelheden 
binnenwater afgevoerd via de veenrivieren. Met de aanleg van de zeedijk worden 

30  Schroor & Meijering, 2007, p31.
31  Jongmans et al., 2013, p687.
32  Fockema Andreae, 1950, p3. 
33  Schroor, 1995, p26; Siemens, 1974, p27.
34  Feikens & Mol, 2015.
35  Welsenes, in Groninger Landschap, 1976, p16.
36  Hacquebord & Hempenius, 1990, p38. 
37  Schroor & Meijering, 2007, p262. 
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800 n. Chr.

1500 n. Chr.
afb 2.6: Paleografische kaart van 800 ^ en 1500 > na Christus van het Klei-Oldambt en omgeving. De 
eerste kleinschalige en onregelmatige veenontginningen begonnen omstreeks 900 / 1000 na Christus. 
De zeedijk werd rond 1200 na Christus aangelegd waardoor het open kwelderlandschap veranderde in 
cultuurlandschap.  
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de grondeigenaren nabij de zeedijk met het binnenwater geconfronteerd. Om 
het binnenwater te kunnen lozen op de Eems leggen de grondeigenaren rond 
1300 na Christus vier zijlen aan in de monding van de Oude Ae.38 De eerste 
zijlen waren houten verticale schuiven die bij vloed werden neergelaten en 
bij eb opgehaald zodat het binnenwater kon afstromen. Dit mechanisme werd 
in de 13e eeuw vervangen door de klepsluis. De beweegbare houten klep van 
deze sluis werd bij eb door het binnenwater automatisch opengedrukt en bij 
vloed door het zeewater dichtgedrukt [afb. 2.7].39 Geregeld kunnen de zijlen 
bij Termunten en Reide de grote hoeveelheid binnenwater niet lozen, met als 
gevolg dat het achterland vaker bedreigd wordt door het zure veenwater dat de 
landbouw aantast.40 

38  Beukema, 2016, p17; Kooper, 1939, p10; Stratingh & Venema, 1979, p20.
39  Hacquebord & Hempenius, 1990, p39. 
40  Alma, 2017, p33. 

afb 2.7: Door middel van de klepsluis kan het binnenwater vrij afstromen tijdens eb. Bij vloed drukt het 
zeewater de klep dicht.
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 De grondeigenaren verenigen zich om de aanleg en onderhoud 
van de dijk en waterwerken te regelen.41 Deze verenigingen worden later 
dijkrechten en zijlvesten genoemd en gaan rechtelijk gezag uitvoeren.42 Het 
Grijze Monniken Klooster heeft een leidende rol bij de totstandkoming van 
het eerste Termunter zijlvest [afb. 2.8].43 De zijlvesten hebben als taak vreemd 
water uit het eigen gebied te weren en overtollig binnenwater daaruit af te 
voeren. Ze beheren de waterwerken in het achterland waaronder binnendijken, 
watergangen, pompen en enkele meters zeedijk naast de zijlen. De zijlvesten 
zijn onderverdeeld in schepperijen die bestuurd worden door scheppers. 
Zij worden gekozen door de grondeigenaren met stemrecht, zoals edele 
heren of hoofdelingen. De grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de waterwerken in het achterland; de scheppers houden enkel 
het onderhoud bij in schouwregisters.44 De dijkrechten liggen in handen van 
volledig andere personen en organisaties namelijk de dijkrechters van ieder 
kerspel (kerkgemeente). Hierdoor is niet één partij verantwoordelijk voor het 
beheer van de zeedijk.45 De dijkrechten beheren de rest van de zeedijk en ook 
hier zijn de grondeigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van het stuk 
dijk aangrenzend aan hun land.46 Het kerspel van het Klei-Oldambt beheert 
twee stukken zeedijk; tussen Oterdum en Borgsweer en tussen Woldendorp en 
Nieuwolda [afb. 2.8].47 
 Tijdens stormvloeden breekt de zeedijk geregeld door en zet, mede door 
het inklinken van het veengebied, grote oppervlakten aan binnenland onder 

41  Fockema Andreae, 1950, p3/4; Siemens, 1974, p7. 
42  Kooper, 1939, p9; Siemens, 1974, p7. 
43  Fockema Andreae, 1950, p10; Groenendijk & Bärenfänger, 2012, p23. 
44  Siemens, 1974, 27.
45  Fockema Andreae, 1950, p12. 
46  Siemens, 1974, p12.
47  Siemens, 1974, p24.
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water. Op de plaats waar de zeedijk doorbreekt is de kracht van het zeewater zo 
groot dat een diep gat wordt geslagen; een kolk – ook wel ‘wiel’ genoemd.48 Bij 
herstel van de zeedijk wordt de nieuwe dijk om de kolk heen gebouwd; deze 
is vaak te diep om te dempen. De rivier de Fivel in Noord-Groningen en twee 
zeebochten van de Eems aan Duitse kant slibben dicht met als gevolg dat meer 
waterdruk ontstaat in de nauwe Eemsmonding. Tijdens de stormvloed van 1277 
breekt het zeewater door de dijken en zet grote delen van het Klei-Oldambt 
onder water.49 Dit markeert het begin van het ontstaan van de Dollard. 

Het ontstaan van de Dollard
In de opvolgende eeuwen blijven stormvloeden het gebied van het Klei-
Oldambt teisteren. De dijken bestaan in deze tijd uit kaden van ongeveer één 
tot anderhalve meter hoog, opgebouwd uit materiaal met weinig weerstand.50 
Ondanks het zware en hoger gelegen kleidek, zorgt een gebrek aan centraal 
gezag voor slecht onderhoud van de zeedijk met vele doorbraken als gevolg.51 
In 1427 is het Reiderland, gelegen ten oosten van het Klei-Oldambt, hierdoor al 
ernstig aangetast. De Eems verlaat haar oude bedding langs Emden (Duitsland) 
en verlegt haar loop met als gevolg dat wederom meer waterdruk ontstaan in de 
Eems. Tijdens de Cosmas- en Damaniusvloed van 1509 verdwijnen alle dertig 
dorpen op de Eemskleiwal van Reiderland onder de golven van de Dollard.52 
De zijlen in de monding van de Oude Ae worden verwoest en de middenloop 
volledig weggevaagd. De Dollard bereikt haar grootste omvang ooit [afb. 2.9]. 
 

48  Stouthamer et al., 2015, p314. 
49  Alma, 2017, p33; De Smet, 1961, p51. 
50  Groenendijk & Bärenfänger, 2012, p21. 
51  De Smet, 1961, p50; Alma, 2017, p36.
52  De Smet, 1961, p52. 
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N

afb 2.8: De zijlvesten (rood) en 
dijkrechten (blauw) van het Klei-
Oldambt volgens SIEMENS rond 1300. 
Het Termunterzijlvest bestaat uit het 
gehele Klei-Oldambt en grenst in het 
westen aan het Oterdummerzijlvest. Het 
kerspel van het Klei-Oldambt beheert 
het stuk zeedijk tussen Oterdum en 
Borgsweer & tussen Woldendorp en 
Nieuwolda.

Legenda 
 
 Begrenzing van de zijlvesten 
 Begrenzing van de dijkrechten 
 Begrenzing onderzoeksgebied
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N

afb 2.9: Uitsnede van de kaart van het 
noordoostelijk deel van de provincie 
Groningen waarop de omvang van de 
Dollard na de stormvloed van 1413 en 
de latere inpolderingen zijn afgebeeld. 
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 Tijdens de stormvloed van 1509 wordt een zware laag ‘Dollardklei’ in 
twee fasen afgezet. Allereerst een zavelige, kalkrijke lichte klei, en vervolgens 
daarbovenop de tweede fase van zware klei die in de oudste Dollardpolders 
kalkarm is en richting de jongere polders kalkrijker wordt.53 Onder de Dollardklei 
ligt een laag veen met daaronder de Eemsklei afzettingen. De middenloop 
van de Oude Ae is te traceren aan de hand van de Eemsklei afzettingen die de 
veenrivier heeft gevuld. 54 Met het terugwinnen van de Dollardgronden vanaf 
1545 wordt het land ingericht in de kenmerkende strokenverkaveling [afb. 
2.10].55

 In 1525 begint men in het Wold-Oldambt met de herovering van 
de Dollardgronden met de aanleg van ‘de Oude Dijk’ en in 1545 is deze 
compleet. Het terugwinnen van de Dollardgronden gaat niet zonder slag of 
stoot. Tussen 1554 en 1597 beuken ongeveer 11 stormvloeden tegen de dijken. 
Vooral de Allerheiligenvloed van 1570 slaat grote gaten in de dijken van het 
Klei-Oldambt.56 De oude Zomerdijk nabij Wagenborgen dient tijdelijk als 
waterkering tot 1574.57 Door de Spaanse bezetting komt pas in 1595 rust in de 
regio en kunnen de zeedijken volledig worden hersteld.58 

De Termunter Zijl / Boog van Ziel
Door het verdwijnen van de middenloop van de Oude Ae en de verwoesting van 
de zijlen in haar monding is afwatering via de veenrivier onmogelijk geworden. 
De afwatering van het binnenwater moet worden veranderd en het besluit wordt 
genomen om een nieuw afwateringskanaal te graven en zijl te bouwen. In 1601 

53  de Smet, 1961, p73. 
54  Groenendijk & Bärenfänger, 2012, p21. 
55  Bieleman, 2008, p51. 
56  Benders, 2011, p165. 
57  De Smet, 1961, p57. 
58  Alma, 2017, p36. 
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afb 2.10: Met het terugwinnen van de Dollardgronden wordt het nieuwe land rationaal ingericht in de 
kenmerkende strokenverkaveling.
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zijn het Termunterzijldiep en de Termunter Zijl gereed. Datzelfde jaar wordt het 
tweede/nieuwe Termunterzijlvest opgericht dat het binnenwater van het gehele 
Oldambt op de Eems loost.59

 Tijdens de stormvloed van 1686 verdrinken, op twee mensen na, alle 
inwoners van Termunten. De overlevenden zijn naar de natuurlijke hoogte van 
Wagenborgen gevlucht. De Termunter Zijl wordt vernietigd maar met hulp van 
de Stad Groningen herbouwd.60 De Kerstvloed van 1717 is wederom desastreus; 
het zeewater stort zich over de dijken, neemt het leven van mens en dier en 
verwoest weer de Termunter Zijl. Het is Anthoni Verburgh, stadsbouwmeester 
van de Stad Groningen, die de nieuwe zijl ontwerpt, ditmaal van steen in 
plaats van hout [afb. 2.11]. ‘Boog van Ziel’ wordt afgerond in 1725 en is tot 

59  Kooper, 1939, p91. 
60  Benders, 2011, p13.

afb 2.11: De Termunter Zijl, ook wel ‘Boog van Ziel’ genoemd, die meerdere malen is vernietigd en 
herbouwd. Het stenen ontwerp door Anthoni Verburgh vormt hedendaags het boegbeeld van Termunterzijl.
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afb 2.12: De slaper-/inlaagdijken van de Kleine en Groote Polder worden in 1707 en 1718 als extra 
veiligheidsmaatregel aangelegd.
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op heden het boegbeeld van het streekdorp Termunterzijl dat zich langs het 
Termunterzijldiep heeft ontwikkeld.61 Als extra veiligheidsmaatregel worden in 
1707 en 1718 inlaag-/ slaperdijken rondom de Kleine en Groote Polder tussen 
Oterdum en Termunten aangelegd [afb. 2.12].62 

Het ontstaan van het beklemrecht in het Oldambt 
Het Cisterciënzer klooster – Grijze Monniken Klooster – te Termunten wordt 
verlaten in 1570, het jaar van de Allerheiligenvloed en tal van plunderingen 
door Geuzen.63 De fundamenten van het Klooster blijven bestaan tot 1820; 
hierna worden ze opgeruimd.64 Alle gronden, 8.304 grazen land verspreidt over 
het Klei- en Wold-Oldambt, gaan naar het gewest Groningen.65 In 1595 worden 
alle kloosters ontdaan van hun bezittingen en komt ongeveer 25.000 – 35.000 
hectare toe aan het gewest Groningen.66 Het gewest besluit dat de behuisde 
kloosterlanden voor zes jaar worden verhuurd aan hen die daarop gewoond 
hebben of nog op wonen.67

 De behuisde kloosterlanden vallen onder het beklemrecht. In de 
zestiende eeuw is het verhuren van landbouwgronden in de provincie 
Groningen is niet anders dan in andere provincies.68 In de opvolgende eeuwen 
ontwikkelt zich het beklemrecht; “een situatie waarin de grondeigenaar zijn 
beschikkingsrecht over de grond goeddeels verliest en de meier – huurder – 
in zijn plaats als een soort eigenerfde optreedt.”69 Op de beklemde gronden 

61  Beukema, 2016, p119/123.
62  Schroor, 1995, p140.
63  Georgius, 1969, p20.
64  Nieuwsblad van het Noorden, 1906, Https://www.delpher.nl/nl/kranten/   
 view?coll=ddd&identifier=ddd:010894878:mpeg21:a0210
65  Havik, 1987, p8. 
66  Benders, 2011, p33; Betten, 2018, p101,105; Priester, 1991, p110; Schroor, 1996, p17.
67  Schroor, 1996, p15. 
68  Havik, 1987, p9; Priester, 1991, p109.
69  Priester, 1991, p109. 
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bouwt de meier een huis voor zijn gezin of neemt een bestaand huis over. In de 
zeventiende eeuw wordt de term ‘beklemming’ voor het eerst gebruikt. Het geeft 
de binding weer tussen het woonhuis en het recht van de bewoner om het land 
waarop het huis staat te gebruiken. Zowel de meier als de grondeigenaar heeft 
belang bij continuering van het huurcontract. Wanneer een huurovereenkomst 
door de meier wordt opgezegd krijgt deze enkel de afbraakwaarde van zijn 
huis vergoedt. Bij opzegging door de grondeigenaar moet deze, tegen een veel 
hogere taxatiewaarde, de opzegging van het huis aan de meier vergoeden. De 
zeventiende eeuw markeert de overgang naar stenen boerderijen; een kostbare 
investering voor de meier en een dure afkoopsom voor de grondeigenaar.70 
 De vrije onbehuisde kloostergronden worden door de Staten van 
Groningen in 1601 verhuurd aan de hoogstbiedenden. In 1621 wordt bepaald dat 
alle landen waarvan niet duidelijk is dat ze beklemd zijn, als vrije landen gelden.71 
De toevoeging van deze landen onder het beklemrecht versterkt de positie van 
de meiers in de zeventiende en achttiende eeuw.72 Het beklemrecht heeft voor 
de meier als groot voordeel dat ze vrijheid hebben van bedrijfsvoering.73 In de 
periode van 1764-1774 verkoopt het gewest Groningen hun gronden waardoor 
meiers, bij aankoop, eigenerfden kunnen worden.74

De Oldambtster boerderij
 Het boerderijtype dat in de zeventiende eeuw zijn intrede maakt 
in het Oldambt is het Oldambtster type. Dit is één van de meest algemene 
boerderijtypen in Groningen en komt vanuit de Oost-Friese Dollardpolders. De 

70  Priester, 1991, p109. 
71  Schroor, 1996, p16. 
72  Priester, 1991, p110. 
73  Priester, 1991, p113/114. 
74  Havik, 1987, p9; Priester, 1991, p111.
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schuur en het voorhuis zijn direct in elkaars verlengde gebouwd. 75 De oudste 
generatie van deze boerderijen hebben een smal voorhuis dat symmetrisch 
geplaatst is voor een hoge schuur. De schuren worden in de opvolgende eeuwen 
breder door een overschakeling op akkerbouw. Het verschil in breedte met 
de schuur in de zijgevel wordt opgevangen door één of meerdere krimpen – 
sprongsgewijze versmallingen van de schuur tot aan het woonhuis [afb. 2.13].76 

De landbouwsector van 1800 tot heden 
De eerste helft van de achttiende eeuw is een moeilijke tijd voor de landbouwsector 
in het Klei-Oldambt. Overstromingen (Kerstvloed 1717) zorgen voor verzilting 
van de bodem waardoor het opvolgende jaar niets wil groeien. 77 De veepest 

75  Havik, 1987, p15.
76  Havik, 1987, p15; Schroor & Meijering, 2007. P94.
77  Benders, 2011, p33. 

afb 2.13: Het ‘Oldambtster type’ boerderij maakt in de zeventiende eeuw zijn intrede. Het verschil in 
breedte in de zijgevel van huis en schuur wordt sprongsgewijs opgevangen.
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(vanaf 1715), de paalwormplaag (vanaf 1732), strenge winters en droge zomers 
bemoeilijken daarbovenop de verbouw van gewassen. Vanaf de tweede helft 
van de achttiende eeuw zijn het de vooruitstrevende boeren, autodidacten en 
geleerden die met hun experimenten en nieuwe teelttechnieken hierin verlichting 
brengen.78 De akkerbouw kan uitbreiden en een landbouwindustrie begint zich 
te ontwikkelen in de vorm van aardappelmeelfabrieken en strokartonindustrie.79 
De boeren stappen eind negentiende eeuw af van de gemengde bedrijfsvorm en 
beginnen rijenteelt toe te passen, klaver te gebruiken en de bodemstructuur te 
verbeteren.80 Deze overgang is een intensivering van het bestaande bedrijf en 
niet zozeer een specialisatieproces.81 Het beklemrecht draagt voor een groot 
deel bij aan de welvaart van de Groningse boeren doordat het boeren financieel 
in de gelegenheid stelt te experimenteren met teeltplannen, gewassen en vee.82 
Eind negentiende eeuw, in de jaren 1850-1880, beginnen deze boeren met het 
verbeteren van de afwatering van hun land door het te draineren met behulp van 
‘aarden’ buizen.83 In de periode 1800-1910 worden de meeste gronden in het 
Klei-Oldambt bewerkt door bedrijven met een grote van 20-50 hectare grond. 
In de nieuw aangewonnen jonge Dollardpolders, die boeren vóór 1811 door 
het recht van opstrek aan hun areaal mogen toevoegen, zijn bedrijven van 50-
100 hectare grond in de meerderheid.84 In het Oldambt komen in deze periode 
op korte afstand zeer grote en zeer kleine boerderijen voor. De loonarbeiders 
werkende op de grote boerderijen hebben bij huis namelijk eigen grond. Door 
de relatief korte werkdagen van 7 à 8 uur bij de grote boerderijen – elders in 

78  Schroor & Meijering, 2007, p94/95.
79  Bieleman, 2008, p349. 
80  Welsenes, in Groninger Landschap, 1979,  p.20. 
81  Bieleman, 2008, p336. 
82  Priester, 1991, p113. 
83  Bieleman, 2008, p336/337.
84  Alma, 2017, p39; Bieleman, 2008, p352; Priester, 1991, p117/160.
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Groningen is dit 10 tot 12 uur – kunnen ze hun eigen gronden bewerken.85 Deze 
kleinere boeren raken, al sinds de zestiende eeuw, hun land kwijt aan de grote 
boeren. De Oldambtster boer werkt zelf niet op het land, enkel bij uitzondering. 
Het zijn de knechten, meiden en loonarbeiders die het werk verrichten.86 
 In de jaren ’20 van de twintigste eeuw is het prijsniveau van akkerbouw 
en veehouderij producten sterk gedaald.87 Veel boeren zitten in de problemen 
door de slechte exportomstandigheden. Het boekjaar 1931-1932 markeert het 
dieptepunt van deze crisis.88 Met de komst van de ‘Landbouwcrisiswet’ in 1934 
krijgt de minister een groot aantal bevoegdheden, betrekking hebbende op de 
regeling van productieprijzen, kwaliteit, handel en verwerking.89  De Tweede 
Wereldoorlog zorgt ervoor dat helemaal geen export meer over zee plaatsvindt 
en de landbouwsector verschillende beperkingen krijgt opgelegd. 
 Na de Tweede Wereldoorlog heft de overheid in 1949 de beperkingen 
in de graanteelt op en komt de export van aardappelen weer op gang. 
Nederland positioneert zich als prominente landbouwexporteur. De groei en 
productiestijging van de landbouw krijgt in de jaren ’50 weinig maatschappelijke 
weerstand waardoor het proces van mechanisatie, intensivering, specialisatie 
en schaalvergroting kan doorzetten. De ruilverkavelingen krijgen een 
systematisch karakter en het landbouwbeleid wordt door Sicco Mansholt 
zo ingericht dat meer voedsel door eigen boeren wordt geproduceerd. De 
Groningse landbouwbedrijven behoren in deze tijd tot de grootste van het land 
en kunnen dankzij de gegarandeerde prijzen en landbouwsubsidies blijven 
groeien.90 De kleine boeren worden uit de markt gedrukt en gaan in loondienst 

85  Betten, 2018, p143. 
86  Geertsema, 1979, 149. 
87  Bieleman, 2008, p390.
88  Bieleman, 2008, p294.
89  Bieleman, 2008, p293.
90  Betten, 2018, p164. 
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of beginnen een overzees avontuur in Canada of Australië. Het bouwplan 
wordt vereenvoudigd waardoor het aantal gewassen per bedrijf daalt naar de 
hoofdcategorieën van granen, aardappelen en suikerbieten. Het veelzijdige 
bouwplan bevatte daarvoor tarwe, gerst, suikerbieten, aardappelen, haver, vlas, 
peulvruchten, uien, landbouwzaden, klaver en luzerne.91 
 Door deze heroriëntering op gewassen wordt begin 1960 door het 
landbouwbedrijf van de Johannes Kerkhovenpolder, ingepolderd in 1878, het 
besluit genomen om één perceel in te richten als fruittuin.92 In 1962 wordt 
vijftien hectare appels geplant waarnaast windsingels van populieren en elzen 
worden aangeplant. De eerste oogst ligt er in 1965, een groot succes volgens 
het jaarverslag. Het opvolgende jaar blijkt somberder; een deel van het 
plantmateriaal zou niet goed zijn geweest.93 De kosten stijgen – voornamelijk 
van de lonen – en de marktsituatie verslechtert doordat Zuid-Frankrijk op 
grote schaal fruit gaat telen.94 Tot in 1970 blijft de marktsituatie slecht en 
worden oogsten onder kostprijs verkocht. In 1970 schrijft het landbouwbedrijf 
de fruitteelt versneld af en worden op de percelen weer landbouwgewassen 
geteeld. De windsingels herinneren nog aan deze periode van de Johannes 
Kerkhovenpolder [afb. 2.14].95

 Ruilverkavelingen veranderen het aanzicht van het landschap. De 
ruilverkavelingen komen als eerste in gebieden met sterk versnipperde percelen 
en, naar verhouding, kleine bedrijven. Uiteindelijk wordt ook door de grote 
landbouwbedrijven de landinrichting aangepast. In het Oldambt worden de 
smalle opstrekkende kavels veranderd in hanteerbare grote polders met als 

91  Rinsema et al., 1959, p17. 
92  Wagenaar, 1980, p28; Welsenes, in Groninger Landschap, 1979, p21/22.
93  Wagenaar, 1980, p28. 
94  Welsenes, in Groninger Landschap, 1979, p21/22.
95  Wagenaar, 1980, p28.
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gevolg dat de unieke blokverkaveling rondom de wierden verdwijnt. 
 De aanpassingen in het bouwplan en de ruilverkavelingen hebben 
het landschapsbeeld van kleine percelen met een verscheidenheid aan 
gewassen veranderd.96 Het platteland is hedendaags een rationeel ingedeeld 
productielandschap dat gedomineerd wordt door zo groot mogelijke percelen.97

De waterstaat van 1850 tot heden 
Provinciale Staten van Groningen besluiten omstreeks 1850 dat de 
waterstaatsorganisatie niet langer effectief is.98 De nieuwe Grondwet van 
1848 stelt de Provinciale Staten in staat in te grijpen in het waterstaatswezen. 
Na de grondwetswijziging wordt in de provincie Groningen van (boezem)
waterschappen gesproken.99 Het volledige reorganisatieplan voor de 
waterschappen wordt op 16 juli 1856 door de Staatscommissie gepresenteerd.100 

96  Welsenes, in Groninger Landschap, 1979, p21/22.
97  Betten, 2018, p164.
98  Schroor, 1995, Ten geleide. 
99  Schroor, 1995, p251; Siemens, 1962, p28. 
100  Schroor, 1995, p251. 

afb 2.14: De windsingels 
van populieren en elzen 
herinneren aan de fruitteelt 
dagen van de Johannes 
Kerkhovenpolder.
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In het plan komen de problemen van het waterstaatswezen aan bod; de 
afwatering naar zee is onvoldoende, de afvoerkanalen hebben een te gering 
profiel, de sluizen onvoldoende ruimte en de versnippering van de waterstaat 
over de zijlvesten, dijkrechten en grondeigenaren is ineffectief.101 De nieuwe 
waterstaat gaat, volgens het plan, een negental grote boezemwaterschappen 
bevatten. De boezemwaterschappen bestaan uit kleine(re) waterschappen; 
de voormalige zijlvesten. In totaal kent de gehele provincie Groningen 580 
waterschappen.102 
 In het Klei- en Wold-Oldambt stuit de Staatscommissie op weerstand. 
Hun plannen spreken over één groot waterschap ‘Oldambt & Fivelingo’. Dit 
wordt door de Centrale Afdeling van de lokale zijlvesten te groot gevonden 
waardoor de plannen moeten worden herzien. Dit resulteert in een nieuwe notie 
in 1857 waarin de Staatscommissie vasthoudt aan het grote waterschap ‘Oldambt 
& Fivelingo’. De zijlvesten die in het grote waterschap zouden opgaan – het 

101  Schroor, 1995, p70. 
102  Noorderzijlvest, n.d., https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/virtuele-map/landingspagina/ 
 geschiedenis-archief/geschiedenis/
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Termunterzijlvest, het Generale Zijlvest met het Wold- en Oostwoldzijlvest en 
het Oterdummerzijlvest – presenteren in november 1857 een eigen onderzoek 
waarin wordt benadrukt dat ze het niet nuttig vinden om te verenigen met de 
landen ten noorden van het Eemskanaal.103 De Staatscommissie legt in 1862 
een nieuw voorstel voor aan de Centrale Afdeling waarin het Termunterzijlvest, 
de tien bijbehorende kerspelen en enkele gebieden van het Oterdummerzijlvest 
het waterschap ‘Oldambt’ gaan vormen.104 Dit waterschap wordt in 1863 
goedgekeurd [tabel 2.1].
 In 1846 komt de ‘Dollardmaatschappij’, voornamelijk gefinancierd 
door Hollands kapitaal, met grootse plannen om Dollardgronden verder in 
te polderen. Voorheen waren het enkel de grote Groningse boeren van het 
Oldambt die gronden van de Dollard inpolderen.105 Het initiatief gaat ten 
onder door een verkeerd gekozen financier; de failliete boedel komt in handen 
van de Amsterdamse bankier Johannes Kerkhoven. Met argwaan worden de 
plannen en werkzaamheden van de Dollardmaatschappij door de Groningers 
aangekeken. De ‘Hollanders’ leggen geen greppels aan over de slikken én 
leggen de dijk over de slikken, in plaats van de gebruikelijke kwelderrand.106 
Stormvloeden vertragen de bouw van de dijken maar in 1876 wordt de dijk 
gesloten door een kunstgreep toe te passen; een oud kofschip wordt in het laatste 
gat tot zinken gebracht. De eerste gronden van de Johannes Kerkhovenpolder 

103  Schroor, 1995, p93/94.
104  Kooper, 1939, p87. 
105  Schroor & Meijering, 2007, p94/95
106  Schroor, 1995, p95.

> tabel 2.1: Tabel van de concentratiegolven / samenvoegingen van de zijlvesten/waterschappen in het 
Klei-Oldambt. De provincie begon met 580 waterschappen omstreeks 1860 en twee waterschappen in 
2019, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s 
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Ieder voor zich 
Geen centraal gezag of georganiseerde organisatie 

Dijkrechten en Zijlvesten 
Dijkrechten beheerd door 
dijkrechters van ieder kerspel. 
Zijlvesten onderverdeeld in 
schepperijen bestuurd door 
gekozen scheppers. Het 
onderhoud gebeurt door de 
grondeigenaren 

Oprichting Eerste 
Termunterzijlvest

Oprichting Tweede 
Termunterzijlvest

Oprichting 9 
Boezemwaterschappen 
onderverdeeld in 580 kleinere 
waterschappen 

1863 Oprichting waterschap 
Oldambt (na overleg) 

Dollardpolders kregen eigen 
waterschappen/afwatering 

Jaartallen Gebeurtenissen 
Provincie Groningen

Gebeurtenissen 
Klei-Oldambt

1e concentratiegolf 
Waterschappen 

2e concentratiegolf 
Waterschappen 

Laatste fuseringen 
Groningen heeft twee 
boezemwaterschappen; 
Noorderzijlvest en Hunze en 
Aa’s 

36 kleinere waterschappen 
gaan op in ‘Oldambt’

1986 Fusie van de 
waterschappen Oldambt, 
Fivelingo en Duurswold

Hunze en Aa’s beheert het 
gebied van het Klei-Oldambt

1200

1850

1960/70

1984

1995

1601
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worden in 1878 uitgegeven. Voor het eerst wordt een polder vernoemd naar een 
persoon, Johannes Kerkhoven, “een eerbetoon aan de stugge volhouder van 
het eerste uur.”107 Over een lengte van 70 meter blijkt de dijk echter hol te zijn; 
de initiatiefnemers zijn bedrogen. Op 14 december 1883 wordt 100 meter dijk 
weggeslagen waarna dit moet worden gerepareerd.108 
 In 1862/63 wordt de Reiderwolderpolder ingepolderd [afb. 
2.15].109 De inpoldering van een nieuwe zeepolder leidt tot de oprichting 
van een boezemwaterschap aan de zuidwestelijke oever van de Dollard. 
In de Reiderwolderpolderdijk is één sluis opgenomen die destijds de 
Reiderlanderbuitensluis of Beersterzijl heette. Hedendaags wordt deze sluis 
de ‘Grote Slapersluis’ genoemd.110 Op 29 januari 1862 wordt het reglement 
van het boezemwaterschap ‘de Vereeniging’ vastgesteld. De Oostwolder-, 
Finsterwolderpolders en Reiderwolderpolder worden aangesloten op het 
Uitwateringskanaal met spuisluis bij Fiemel.111 Met de inpoldering van de Carel 
Coenraadpolder in 1924, vernoemd naar de stad-Groninger Carel Coenraad 
Geertsema, boven de Reiderwolderpolder, wordt de bouw van een nieuwe 
uitwateringssluis noodzakelijk.112 Deze uitwateringssluis, de Reiderlander 
(buiten)sluis, wordt 2,5 kilometer ten westen van Nieuwe Statenzijl gerealiseerd. 
De afwatering van de Carel Coenraadpolder wordt door waterschap de 
Vereeniging geregeld.113

 In 1867 publiceert C.J Geertsema, ingeland van het waterschap 
Oldambt en senator & lid van de commissie van landbouw, een kritische notitie 

107  Alma, 2017, p41. 
108  Wagenaar, 1980, p5.
109  Geertsema, 1979, p64. 
110  Plaatsengids, n.d., https://www.plaatsengids.nl/reiderwolderpolder
111  Geertsema, 1979, p65; Schroor, 1995, p95.
112  Alma, 2017, p41.
113  Schroor, 1995, p96/97. 
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waarin hij pleit voor de bouw van een stoomgemaal bij Termunterzijl om de 
lozingscapaciteit te vergroten.114 Het waterschap kiest echter voor de aanleg 
van een tweede sluis, genaamd ‘Nieuwe Sluis’, naast ‘Boog van Ziel’. De 
infrastructuur wordt aangepast door extra kanalen te graven en het bestaande 
Termunterzijldiep te verdiepen en verbreden. Het nieuwe aanvoerkanaal voor 
de Nieuwe Sluis snijdt hierbij door de bedding van de Oude Ae en maakt van het 
streekdorp Termunterzijl een schiereiland.115 In 1870 is de Nieuwe Sluis gereed 
maar al snel zitten beiden sluizen op hun maximale afwateringscapaciteit. 

114  Schroor, 1995, p94. 
115  Beukema, 2000, p76. 

afb 2.15: De Reiderwolderpolder [1862/63]en het zuidelijk deel van de Johannes Kerkhovenpolder 
[1878] ingetekend op een topografische kaart. De Carel Coenraadpolder [1924] zijn nog kwelders en 
slikken ten tijde van vervaardiging in 1917. 
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Steeds vaker wordt over het stoomgemaal van Geertsema gesproken. Pas in 
1926 wordt geadviseerd tot de bouw van een stoomgemaal waar in 1929 de 
meerderheid van het waterschap het mee eens is.116 Op 8 oktober 1931 wordt 
het nieuwe stoomgemaal ‘Gemaal Cremer’ in werking gesteld [afb. 2.16]. 
 Na de Tweede Wereldoorlog wordt aanvankelijk niets aan de 
waterschappen gedaan behalve dat van de Johannes Kerkhovenpolder. De 
Duitse bezetters hebben de gebouwen in brand gestoken en werktuigen 
& oogst vernield. In 1949 is de wederopbouw van de polder voltooid.117 

116  Beukema, 2000, p76; Schroor, 1995, p95/163.
117  Wagenaar, 1980, p7. 

afb 2.16: v.l.n.r. Gemaal Cremer, Nieuwe Sluis, Gemaal Rozema. Naast ‘Boog van Ziel’ uit 1725 
wordt in 1870 de ‘Nieuwe Sluis’ gebouwd. Beide sluizen zitten echter al snel weer op hun maximale 
afvoercapaciteit waardoor in 1929 Gemaal Cremer in werking wordt gesteld en in 2000 Gemaal Rozema. 
De infrastructuur is voor alle drie de waterwerken aangepast door nieuwe aanvoerkanalen te graven. 



101Klimaatbestendige Kley

De watersnoodramp in 1953 schudt het waterstaatswezen wakker met de 
totstandkoming van de Deltawet als gevolg. De Deltawet zorgt voor grote 
investerings- en concentratie impulsen in de landbouw en waterschappen.118 
Alle Nederlandse zeedijken moeten op deltahoogte komen. Dit zorgt bij de 
haven van Termunterzijl voor problemen. De voet van de dijk moet verbreed 
worden waardoor de haven sterk zou worden verkleind. Er wordt gekozen om 
een nieuwe dijk aan te leggen die buiten langs de haven en Gemaal Cremer 
komt te liggen.119 
 Met de eerste concentratiegolf van 1968-1970 gaan kleine 
waterschappen op in de boezemwaterschappen. In de provincie Groningen 
komt deze concentratie vanuit de waterschappen zelf op gang rond het jaar 
1967. In datzelfde jaar gaan 36 waterschappen op in het boezemwaterschap 
Oldambt.120 Tijdens de tweede concentratiegolf wordt op 30 januari 1984 door 
de hoofdbesturen van de waterschappen Fivelingo, Duurswold en Oldambt een 
onderzoek gestart naar een mogelijke fusie. Per 1 januari 1986 is deze fusie 
verwezenlijkt en fuseren ze tot het Eemszijlvest. In 1995 vindt nog een fusering 
plaats waarna de provincie Groningen twee grote boezemwaterschappen 
overhoudt; Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s [afb. 2.16].121 
 Met de voortgaande zeespiegelstijging en de bodemdaling worden de 
mogelijkheden om vrij af te wateren via de sluizen gering. De gemalen moeten 
vaker ingezet worden om het binnenwater te lozen maar gemaal Cremer kan, 
volgens berekeningen, dat niet aan. Dit geeft de doorslag tot de bouw van 
een nieuw gemaal met vier gasmotoren; Gemaal Rozema. Door een nieuw 

118  Schroor, 1995, p228.
119  Beukema, 2000, p79/80; Beukema, 2016, p81. 
120  Schroor, 1995, p229. 
121  Noorderzijlvest, n.d., https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/virtuele-map/landingspagina/ 
 geschiedenis-archief/geschiedenis/
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aanvoerkanaal wordt het verbonden met het Termunterzijldiep en loost het 
binnenwater op de Eems. 122

 De roerige waterstaatsgeschiedenis heeft met aanpassingen aan de 
infrastructuur, aanleg van kanalen, dijken en andere waterwerken, het landschap 
getekend. Het Klei-Oldambt is van een natuurlijk afwaterend landschap 
veranderd in een systematisch ingedeeld afwateringsstelsel waarbij het lozen 
van het binnenwater zo efficiënt mogelijk gebeurt.

2.3 Landschappelijke kernkwaliteiten

Voorgaande paragraaf beschrijft hoe de mens het natuurlijke landschap heeft 
omgevormd tot het hedendaagse cultuurlandschap en over het ontstaan van 
de gebiedskenmerken. Deze gebiedskenmerken, hedendaags vaak aangeduid 
als kernkwaliteiten, vormen het landschappelijke raamwerk van het Klei-
Oldambt. De kernkwaliteiten van het [Klei-]Oldambt worden in verscheidene 
bronnen genoemd, zoals www.landschapsgeschiedenis.nl, de ‘Kwaliteitsgids 
Groningen’ en ‘Omgevingsvisie Gemeente Oldambt’. De informatie uit de 
landschapsbiografie is met deze bronnen gecombineerd. De kernkwaliteiten 
van het Klei-Oldambt [afb. 2.17] kunnen onderverdeeld worden in de volgende 
categorieën: 

• Boerderijplaats 
• Kustverdediging 
• Waterwerken 
• Verkavelingspatronen 
• Dorpstypen
• Openheid van het landschap 

122  Beukema, 2000, p107-113. 
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In deze paragraaf worden per categorie de kernkwaliteiten weergegeven en 
kort toegelicht waarna deze onderverdeeld worden in structuren, elementen en 
details. 

De boerderijplaats 
In de zeventiende eeuw maakt de Oldambtster boerderij [afb. 2.18] zijn intrede 
in het Oldambt en verandert het aanzicht van het landschap. Het voorhuis en 
schuur van de Oldambtster boerderij zijn in elkaars verlengde gebouwd waarbij 
het verschil in breedte van de zijgevels wordt opgevangen door één of meerdere 
krimpen [afb. 2.18]. Krimpen zijn versmallingen van de zijgevel van de schuur 
tot aan het woonhuis. Door de groeiende rijkdom van de Oldambtster boeren 
in de negentiende eeuw, worden slingertuinen in de Engelse landschapsstijl 
met (zware) erfbeplanting aangelegd en krijgen de woonhuizen villa-achtige 
proporties in de Jonge Dollardpolders [afb. 2.19]. Op het erf van de boerderij 
worden arbeidershuisjes [afb. 2.20] gebouwd waar de knechten en meiden 
wonen. 

afb 2.18: Kernkwaliteit: Oldambtster boerderij & krimpen; gelegen langs de Binnen Ae weg richting 
Nieuwolda. 
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Legenda 
 

Wierde / Terp

Streekdorp

Boerderijplaats 

Gemaal Rozema 

afb 2.17: 
Schets van het 
Klei-Oldambt 

waarop de 
huidige kern- 
kwaliteiten 

worden 
weergegeven. 
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afb 2.20: Kernkwaliteit: Arbeidershuisjes; nabij Woldendorp. 

afb 2.19 :Kernkwaliteit: Slingertuinen, (zware) erfbeplanting en villa-achtige woonhuizen; gelegen 
langs de Binnen Ae weg richting Nieuwolda. 
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De kustverdediging 
Om de landbouwgronden veilig te stellen hebben de boeren, en later kloosters, 
een zeedijk aangelegd. Stormvloeden slaan grote gaten in de zeedijk waardoor 
kolken ontstaan [afb. 2.21]. Wanneer een nieuwe zeedijk wordt aangelegd, 
functioneert de oude zeedijk als slaperdijk. Wordt een extra dijk aangelegd achter 
de zeedijk als extra waterveiligheidsmaatregel, dan wordt gesproken van een 
inlaagdijk. Verliest een dijk volledig zijn functie dan is het een dijkrestant/relict 
[afb. 2.22]. In deze dijkrestanten worden coupures aangelegd zodat gemakkelijk 
met voertuigen naar de achterliggende polder kan. Om tijdens hoog water / 
stormvloeden de dijkcoupures te sluiten, zijn op de dijk schotbalkenhuisjes 
gebouwd met balken waarmee de coupure kan worden gesloten [afb. 2.23]. 

afb 2.21: Kernkwaliteit: Kolken; nabij Wagenborgen. 
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afb 2.22: Kernkwaliteit: Zee-, slaper-, inlaagdijken en dijkrestanten. 

afb 2.23: Kernkwaliteit: 
Dijkcoupures en schotbalkenhuisjes; 
Johannes Kerkhovenpolder. 
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De waterwerken 
Om de afwatering van het binnenwater te optimaliseren zijn door de eeuwen 
heen verschillende waterwerken gebouwd die het landschap tekenen in het 
wierdenlandschap en de Jonge Dollardpolders. De rivier de ‘Oude Ae’ meandert 
door het landschap [afb. 2.24]. Met het doorbreken van de Dollard omstreeks 
1509 wordt de middenloop van de Oude Ae weggevaagd en slibt de monding 
dicht. Het binnenwater kan niet meer via de Oude Ae afwateren en er wordt 
besloten een nieuw kanaal te graven: het Termunterzijldiep [afb. 2.25]. Het 
Kleine Diepje, onderdeel van de Oude Ae, wordt door het Termunterzijldiep 
afgesneden. Om het binnenwater te lozen worden in de zeedijk sluizen aangelegd. 
Kenmerkende sluizen die hedendaags nog in het wierdenlandschap aanwezig 
zijn, zijn de Boog van Ziel en de Nieuwe Sluis [afb. 2.26]. De Grote Slapersluis 
ligt in de Jonge Dollardpolders. Met de voortgaande zeespiegelstijging zitten 
de sluizen begin twintgste eeuw snel op hun afwateringscapaciteit. Een andere 
oplossing wordt gezocht en gevonden in de aanleg van gemalen. De Oude Ae 
watert af op het Termunterzijldiep via Gemaal Oude Ae nabij Borgsweer en het 
Termunterzijldiep watert af op de Eems via Gemaal Rozema. Gemaal Cremer 
is de voorganger van Gemaal Rozema [afb. 2.27]. Een karakteristieke brug is 
de Dr. Botjesbrug [afb. 2.28]. Het kanaal waarover deze brug ligt is gedempt 
maar de brug is gebleven. Het ligt als relict in de weg van Woldendorp naar de 
Reiderwolderpolder. 
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afb 2.24: Kernkwaliteit: Waterwegen. 
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afb 2.25: Kernkwaliteit: Kanalen; 
afwateringskanaal langs de Johannes 
Kerkhovenpolder. 

< afb 2.26: Kernkwaliteit: Sluizen; Nieuwe 
Sluis te Termunterzijl. 
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afb 2.28: Kernkwaliteit: Bruggen; Dr. Botjesbrug nabij Woldendorp. 

afb 2.27: Kernkwaliteit: Gemalen; links Gemaal Cremer te Termunterzijl, rechts Gemaal Oude Ae nabij 
Borgsweer. 
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De verkavelingspatronen
Voordat de zeedijk is aangelegd graven de boeren hun sloten bedachtzaam 
rondom de wierden zodat het water zo effectief mogelijk wordt afgevoerd. De 
unieke blokverkaveling [afb. 2.29] van het Wierdenlandschap is op deze wijze 
ontstaan. De stormvloed van 1509 zorgt ervoor dat de Dollard haar grootste 
omvang ooit krijgt. Met het terugwinnen van land op de Dollard wordt het 
ingericht in de kenmerkende strokenverkaveling van de Dollardpolders [afb. 
2.29]. De ruilverkavelingen hebben de blokverkavelingen merendeels doen 

afb 2.29: Kernkwaliteit: Blok- en strokenverkaveling. 
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verdwijnen. Het landschapsbeeld van kleine, onregelmatige percelen is door de 
ruilverkavelingen veranderd in een rationeel ingedeeld landschap met zo groot 
mogelijke percelen [afb. 2.30]. 

afb 2.30: Ruilverkavelingen hebben het landschapsbeeld van kleine, onregelmatige percelen veranderd 
in een rationeel ingedeeld landschap met zo groot mogelijke percelen. 



115Klimaatbestendige Kley

De dorpstypen
Bewoning vindt plaats op de hoger gelegen delen in het landschap. Dit kan 
een oeverwal zijn maar ook een (oude) dijk. Baamsum is een voorbeeld van 
een streekdorp gelegen op een oeverwal van de Oude Ae [afb. 2.31]. Oudedijk 
is een weg/streekdorp gelegen op een oude dijk. In het Wierdenlandschap 

afb 2.31: Kernkwaliteit: Streekdorpen / wegdorpen op inversieruggen & dijken. Wierdedorpen
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vormen de wierden een kenmerkend beeld binnen het landschapsaanzicht. De 
meeste wierden zijn grotendeels afgegraven, enkel een boerderij of kerk is 
nog zichtbaar hoger gelegen [afb. 2.32]. De Jonge Dollardpolders hebben een 
verspreide bebouwing door de polders. 

afb 2.32: Kernkwaliteit: Wierdedorpen; de Ursuskerk van Termunten uit de dertiende eeuw ligt aanzienlijk 
hoger dan de rest van de omgeving. 
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Openheid landschap 
De openheid van het landschap is een belangrijke kwaliteit van de 
zeekleigebieden.  Deze categorie is een kernkwaliteit op zich. De openheid van 
het landschap zijn de vergezichten, het eindeloos ver kunnen kijken en de open 
polderlandschappen [afb 2.33]. Het is een kenmerkende kernkwaliteit van het 
Klei-Oldambt en erg kwetsbaar. Wanneer bomen worden aangeplant wordt de 
openheid van het landschap namelijk al aangetast.

afb 2.33: Kernkwaliteit: Openheid landschap; uitzicht over het wierdenlandschap nabij Polder Breebaart.
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Structuren, elementen en details
De categorieën/kernkwaliteiten kunnen onderverdeeld worden in structuren, 
elementen en details [tabel 2.2]. Structuren zoals verkavelingspatronen, 
wegenstructuren en waterstelsels, geven de verhoudingen weer tussen de 
elementen. De elementen kunnen dus deel uit maken van structuren en details 
bevatten – denk aan een akker dat deel uit maakt van de verkavelingspatronen 
en suikerbieten bevat. In de afbeeldingen 2.34 & 2.35 zijn twee voorbeelden 
uitgewerkt van de verhoudingen tussen deze drie begrippen.

Categorie Structuur Grensgeval Element Detail
Boerderijplaats Boerderijplaats Oldambtster boerderij 

Krimpen 
Arbeidershuisjes
(zware) erfbeplanting 
Slingertuinen
Villa-achtige woonhuizen 

Kustverdediging Zee-, slaper-, 
inlaagdijken en 
dijkrestanten

Dijkcoupures
Schotbakenhuisjes 
Kolken 

Waterwerken Waterwegen 
Kanalen 

Bruggen 
Sluizen 
Gemalen 

Verkavelings-
patronen

Strokenv.
Blokv.  

Dorpstypen Streekdorpen / 
wegdorpen op 
inversieruggen 
& dijken 

Verspreide 
bebouwing in 
jonge polders

Wierdedorpen

Openheid 
landschap 

Openheid 
landschap

tabel 2.2: Tabel waarin de kernkwaliteiten zijn onderverdeeld in structuren, elementen en details. 
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Strokenverkaveling
De strokenverkaveling [2.34 bovenin] is een structuur waar elementen en 
details onderdeel van uitmaken. Akkers / percelen zijn een element dat deel 
uitmaakt van de strokenverkaveling [midden]. Maar ook slotenpatronen zijn 
elementen die deel uitmaken van de structuur. De details [onderin] zijn – in dit 
geval – de gewassen die op de akkers / percelen worden verbouwd. Denk aan 
suikerbieten, granen of maïs. 

afb 2.34: Van boven naar beneden: structuren, 
elementen en details van de strokenverkaveling. 
De strokenverkaveling is een structuur. Percelen 
/ akkers zijn elementen die deel uitmaken van de 
structuur en details - zoals suikerbieten - bevatten. 
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afb 2.35: Van boven naar beneden: structuren, elementen en details van de boerderijplaats. De 
boerderijplaats is een element dat deel uit maakt van het wegenpatroon en details bevat zoals (v.l.n.r.) 
arbeidershuisjes, (zware) erfbeplanting en villa-achtige woonhuizen.
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Boerderijplaats
De boerderijplaats [2.35 midden] is een element dat deel uitmaakt van 
onder andere de wegenpatronen [bovenin]. Langs de wegen zijn meerdere 
boerderijplaatsen gesitueerd. Deze boerderijplaatsen bevatten details [onderin], 
zoals krimpen, arbeidershuisjes en erfbeplanting. Al de details samen vormen 
het element. Wanneer één detail verandert / verdwijnt, wordt het element 
aangetast en het aanzicht verandert. 
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Hoofdstuk 3

Inventarisatie van 
strategieën en 

maatregelen voor 
klimaatadaptatie

“We moeten niet te veel willen knutselen aan het landschap. Dit terwijl veel mensen de behoefte hebben om 

‘nog wat toe te voegen’ in hun tijd.”

~Henny Groenenkijk, bijz. hoogleraar Archeologie en maatschappij
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3.1 Inleiding

Klimaatverandering is een veelbesproken onderwerp waarbij verschillende 
sectoren betrokken zijn.1  Binnen deze sectoren zijn sleutelpersonen betrokken 
bij het proces van klimaatverandering. Voor de water-, landbouw- en 
landschapsector heb ik sleutelpersonen geselecteerd en geïnterviewd. Zij zijn 
bevraagd naar hun mening en visie over vijf thema’s met vooropgestelde vragen. 
Op deze manier wordt getracht inzicht te krijgen in de kansen, belemmeringen 
en toekomstopgaven in de ontwikkeling naar een klimaatbestendig landschap, 
water- en landbouwsysteem. De volgende onderzoeksvragen staan in dit 
hoofdstuk centraal: 

2A  Welke klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen moeten, worden 
 en zouden toegepast willen worden door de water-, landbouw- en 
 landschapsector om klimaatbestendig te worden? 
2B  Welke kansen en belemmeringen zien de sleutelpersonen voor de 
 ontwikkeling van een klimaatbestendig water- en landbouwsysteem in 
 het onderzoeksgebied? 
2C  Wat is de mening en visie van de sleutelpersonen rondom de ontwikkeling 
 van een volledig klimaatbestendig water- en landbouwsysteem? 
2D  Welke toekomstopgaven liggen er voor de water-, landbouw- en 
 landschapsector in het onderzoeksgebied om klimaatbestendig te  
 worden? 

1 Planbureau voor de Leefomgeving, 2019, p7.
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Sector Sleutelpersoon Functie
Water Sander Dijk Gebiedscoördinator Oldambt en Fiemel, 

Waterschap Hunze en Aa’s
Water Matthijs Buurman Senior beleidsadviseur water, Provincie 

Groningen
Landbouw Derk en Tom Bosscher Agrariërs; Landbouwbedrijf Bosscher & 

Bosscher Precision Farming
Landbouw Pieter Noordam & Jetty 

Noordam - Ten Have
Agrariërs; Landbouwbedrijf Noordam

Landbouw Jan Slim & Elly Slim - van 
het Westeinde 

Agrariërs, Landbouwbedrijf Slim

Landschap Egge Knol Conservator archeologie, geschiedenis en 
oude kunst, Groninger Museum

Landschap Henny Groenendijk Bijz. hoogleraar Archeologie en 
maatschappij, Groninger Instituut voor 
Archeologie

tabel 3.1: De geïnterviewde sleutelpersonen per sector. De sleutelpersonen zijn gekozen op basis van 
twee criteria.
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Binnen de water-, landbouw- en landschapsector zijn sleutelpersonen 
geselecteerd en benaderd [tabel 3.1]. Deze sleutelpersonen zijn gekozen op 
basis van twee criteria; 1. Ze hebben professioneel direct te maken met het 
onderzoeksgebied (bijvoorbeeld de sleutelpersoon werkt in het onderzoeksgebied 
of het onderzoeksgebied valt onder zijn/haar beheer); 2. Door hun werk 
hebben ze inzicht in het landschap, de veranderingen daarin en mogelijke 
gevolgen van aanstaande adaptaties (bijvoorbeeld het kunnen benoemen van 
maatregelen voor en klimaatbestendig water- en/of landbouwsysteem). In de 
opvolgende paragrafen worden de methodiek, resultaten, discussiepunten en 
toekomstopgaven van de interviews benoemt. 
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3.2 Methodiek 

Bij kwalitatief onderzoek kan door middel van interviews inzicht gecreëerd 
worden in een individu, groep of situatie.2 Gebruikelijk bij kwalitatief 
onderzoek zijn steekproeven met een klein aantal respondenten waarbij gericht 
specialisten worden geïnterviewd. Kwalitatief onderzoek richt zich namelijk op 
kwaliteiten, perspectieven, belevenissen en ervaringen in plaats van cijfers en 
hoeveelheden, waar kwantitatief onderzoek zich merendeels op richt.3 Voor dit 
onderzoek is het van belang dat structuur aanwezig is tijdens de gesprekken. Zo 
kunnen vergelijkbare onderzoeksresultaten worden verkregen. Daarom zijn de 
vragen onderverdeeld in vijf thema’s: 

1. De (landschappelijke) kernkwaliteiten van het Klei-Oldambt 
2. Klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen die moeten, worden en 
 zouden toegepast willen worden
3. De kansen voor klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen in het 
 Klei-Oldambt
4. De belemmeringen voor klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen 
 in het Klei-Oldambt
5. Het ideaalbeeld4  en toekomstopgaven van de Nederlandse landbouw / 
 het watersysteem

2 Baarda et al, 2005.
3 Baarda et al., 2005, p12.
4 Wanneer gevraagd is naar het ideaalbeeld, is niet gespecificeerd of dit het persoonlijk   
 ideaalbeeld van de sleutelpersoon is of het algemene ideaalbeeld van het onderzoeksgebied.
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Ieder interview is aangepast aan de achtergrond van de sleutelpersoon. Hierdoor 
is geen enkel interview identiek maar door de vooropgestelde thema’s wel 
vergelijkbaar. 
 Gedurende het interview worden notities gemaakt en, bij toestemming, 
een geluidsopname. Na het afnemen van de interviews zijn de gesprekken met 
behulp van de notities en geluidsopname in verhalende vorm uitgeschreven. 
Het uitgewerkte interview is voorgelegd aan de sleutelpersoon ter controle 
waarna nog kleine aanpassingen zijn doorgevoerd. 
 Vervolgens zijn de uitgewerkte interviews gestructureerd in tabelvorm. 
Allereerst zijn de genoemde antwoorden door de sleutelpersonen onderverdeeld 
in hoofdcategorieën zoals ‘landschap’, ‘landbouw’, ‘bodem’ of ‘watersysteem’. 
De resultatentabel van de klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen heeft de 
hoofdcategorieën ‘moet’, ‘wordt’, en ‘wil’. De tweede kolom van de tabellen 
bevat een beknopte versie van het gegeven antwoord. In de opvolgende 
kolommen, die ieder corresponderen met een sleutelpersoon via zijn/haar 
initialen, is aangegeven wie dit antwoord heeft benoemd tijdens het interview. 
 Per tabel zijn de gegeven antwoorden en sleutelpersonen gerangschikt. 
De sleutelpersoon met de meest gegeven antwoorden, staat het meest links in 
de tabel. De sleutelpersoon met de minst gegeven antwoorden het meest rechts. 
Hetzelfde geldt voor de gegeven antwoorden; het meest genoemde antwoord 
staat bovenaan, het minst genoemde onderaan. Deze aantallen zijn geturfd en 
weergegeven in de laatste / onderste kolom.



> tabel 3.2: Overzicht van de uitkomsten voor het thema ‘Kernkwaliteiten / karakteristieken Oldambt’. 
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3.3 Resultaten 

De uitgebreide uitwerkingen van de interviews zijn te vinden in bijlage I. De 
onderstaande tabellen laten de gerangschikte uitkomsten van de interviews zien. 
De kansen, belemmeringen, maatregelen etc. zijn door de geïnterviewden zelf 
benoemd. Wanneer de geïnterviewde niet geselecteerd staat bij een genoemde 
uitspraak, betekent dit niet dat de geïnterviewde het wel/niet eens is met de 
stelling.

KERNKWALITEITEN VAN HET KLEI-OLDAMBT LANDSCHAP 
Bij de vraag wat de kernkwaliteiten van het Klei-Oldambt landschap zijn, 
worden verscheidene aspecten benoemd [tabel 3.2]. Vanuit de landbouwsector 
wordt de trots op de bodem en de zware, glimmende klei benoemd, maar ook het 
open landschap met haar vergezichten. De watersector benoemt voornamelijk 
landschappelijke kenmerken zoals de verkavelingspatronen en het contrast 
tussen het oude historische wierdenlandschap en het jonge strak verkavelde 
Dollardlandschap. De ‘landschappers’ benoemen naast bovenstaande, ook 
de Groninger & Friese schuur en cultuurhistorische relicten zoals kolken en 
oude dijken als kernkwaliteit. Daarnaast benoemt GROENENDIJK vele 
landschappelijke kernkwaliteiten, zoals de zandopduiking van Wagenborgen 
en de glooiingen & stroomrug van de rivier de Oude Ae. Ook benoemt hij 
het schaalniveau van het landschap, grootschalige in plaats van kneuterige 
elementen – zoals de uitgestrektheid van de Dollardpolders – als kernkwaliteit. 



Kernkwaliteit HG MB JS DB SD EK PN n
Landschap Open landschap met 

vergezichten
x x x x x 5

Landbouw De trots op de bodem; 
verbindtenis tussen 
boer en bodem

x x x 3

Landschap Oud, historische 
wierdenlandschap

x x x 3

Bodem De zware, glimmende 
klei

x x 2

Landschap Contrast 
wierdenlandschap <> 
Dollardpolders

x x 2

Objecten Groninger en Friese 
schuur

x x 2

Landbouw Intensieve akkerbouw x 1
Landbouw Verbouw van 

voornamelijk granen 
met wat aardappelen 
en suikerbieten

x 1

Landbouw Moeilijk bewerkbare 
grond

x 1

Landschap Opeenvolging van 
dijk(relict)en

x 1

Landschap Zandopduiking van 
Wagenborgen

x 1

Landschap De glooiingen en 
stroomrug van de 
rivier de Oude Ae

x 1

Landschap Onderinge afstand van 
de wierdedorpen

x 1

Objecten Cultuurhistorische 
relicten als kolken, 
dijken en de 
Dollardpolders

x 1

Percelering Strak < > 
blokverkaveling

x 1

Schaalniveau Grootschalige 
elementen

x 1

10 4 4 3 2 2 2
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Klimaatadaptatie- 
strategieën / -maatregelen

DB JS PN SD MB HG EK n

Begrips- 
definitie

‘Klimaatbestendig maken’ 
is een moeilijk begrip

x 1

Moet Bietenzaad gebruiken 
zonder de neonix 
insecticide

x x x 3

Moet Waterveiligheid x x 2
Moet Groenbemesters minimaal 

8 weken op het land 
x x 2

Moet Extra gewassen telen; 
minimaal 3

x 1

Moet Spuitvrije zones vanuit de 
slootkant 

x 1

Wordt Vruchtwisseling voor een 
hogere opbrengst en rotatie 
in de grond ter verbetering 
van de bodemstructuur

x x x 3

Wordt Goede drainage van de 
gronden 

x x x 3

Wordt Project waarbij het gesprek 
wordt aangegaan met 
belanghebbenden in de 
streek

x 1

Wordt Extra dijk binnendijks 
voor brakwatergebied en 
slibopvang 

x 1

Wordt Water langer vasthouden x 1
Wordt Precisielandbuw x 1
Wordt Proeven ter verbetering van 

de bodem(vruchtbaarheid)
x 1

Wordt Niet kerende 
grondbewerking

x 1

Wordt Egalisatie van de gronden x 1
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Klimaatadaptatie- 
strategieën / -maatregelen

DB JS PN SD MB HG EK n

Wil  Laagland / klei-op-veen 
gronden ophogen (met slib 
uit de Eems-Dollard)

x x x 3

Wil Bredere 
waterveiligheidszone

x 1

Wil Dijktrajecten verbreden 
en verstevigen op een 
natuurlijke, groene manier 

x 1

Wil Toepassen van meer 
dierlijke mest 

x 1

Wil Onderzoek naar het 
milieurendement van 
bestrijdingsmiddelen 

x 1

Wil Aanvoeren van zoetwater 
voor beregening van de 
landbouwgronden 

x 1

Wil Ontwikkelen van zaden die 
beter tegen hitte kunnen 

x 1

8 8 6 5 4 1 0

tabel 3.3: Overzicht van de uitkomsten voor het thema ‘Klimaatadaptatiestrategieën en -maatregelen’. 
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KLIMAATADAPTATIESTRATEGIEËN EN –MAATREGELEN; MOETEN, 
WORDEN & ZOUDEN WILLEN 
De watersector is duidelijk over wat ze moeten doen; de waterveiligheid 
waarborgen [tabel 3.3]. Denk hierbij aan bescherming tegen overstromingen 
en het veiligstellen van zoetwatervoorzieningen.5 Dit wordt gedaan door water 
langer vast te houden in het Oldambtmeer. Om input te verkrijgen vanuit de 
regio wordt een project opgestart waarbij alle opgaven worden voorgelegd aan 
belanghebbenden en naar meningen en oplossingsrichtingen wordt gevraagd. 
Ook worden pilotprojecten gestart waarbij binnendijks een extra dijk wordt 
aangelegd waardoor een brakwatergebied ontstaat. De watersector wenst de 

5 Rijkswaterstaat, 2017, p19.
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klei-op-veengebieden op te hogen, mogelijk met slib uit de Eems-Dollard. 
Het dijktraject tussen Delfzijl en Nieuwestatenzijl willen ze verbreden en 
verstevigen op een natuurlijke, groene manier in plaats van grijze manier met 
asfalt. 
 Het gebruik van neonicotinoïden is sinds 2018 verboden in de 
agrarische sector.6 In de landbouwsector zit het insecticide als dun laagje 
om het bietenzaad zodat deze niet worden opgegeten door insecten. Maar 
ook bijen sterven als ze in aanraking komen met de stof. Dit is ongewenst 
omdat bijen van levensbelang zijn voor gewasbestuiving.7 Agrariërs zijn nu 
genoodzaakt om bovengrondse bestrijdingsmiddelen te gebruiken met als 
gevolg dat alle insecten doodgaan. Agrariërs zijn verplicht om voor minimaal 
8 weken groenbemesters te zaaien.8 Volgens de Klei-Oldambt-agrariërs past 
deze maatregel niet binnen dit landschap. De percelen zijn door de verbouw 
van onder andere wintergraan al groen. Binnen de landbouwsector wordt 
vruchtwisseling toegepast voor een hogere opbrengst & rotatie in de grond. 
Dit zorgt voor een verbetering van de bodemstructuur. De gronden worden 
geëgaliseerd ter optimalisatie van de waterafvoer evenals voorzien van 
drainage. BOSSCHER zou graag meer dierlijke mest willen toepassen. SLIM 
benoemt dat ze graag zoetwateraanvoer willen voor beregening in de zomer en 
dat ze graag zien dat zaden worden ontwikkeld die beter bestand zijn tegen de 
hitte. NOORDAM zou graag een onderzoek willen naar het milieurendement 
van verschillende bestrijdingsmiddelen. Desondanks kunnen de agrariërs hun 
bedrijvigheid blijven beoefenen in de huidige omstandigheden. 

6 Rijksoverheid, n.d., https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en- 
 antwoord/welke-gewasbeschermingsmiddelen-zijn-verboden-omdat-ze-bijensterfte-veroorzaken
7 Rijksoverheid, n.d., https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en- 
 antwoord/welke-gewasbeschermingsmiddelen-zijn-verboden-omdat-ze-bijensterfte-veroorzaken
8 LG seeds, 2018, https://www.lgseeds.nl/news/post/groenbemesters-en-vergroening-de-  
 spelregels-in-2018/ 



Kansen DB PN JS SD HG MB EK n
Landschap Akkerranden voegen 

wat toe aan het 
landschap

x x x 3

‘Volledig 
klimaatbestendig 
worden’ is nog maar 
de vraag 

x x 2

Landbouw Precisielandbouw x x 2
Landbouw PR; meer aan de 

buitenwereld laten zien 
hoe de bedrijfsvoering 
in zijn werk gaat 

x x 2

Landbouw Weren tegen 
weersextremen door 
goede drainage en 
bodemstructuur

x x 2

Betalings- 
systeem

waarbij de schade 
veroorzakers (bijv. 
CO2 uitstoters) betalen 
en degene die het 
opruimen worden 
betaald 

x 1

Betalings- 
systeem

waarbij een 
groenbemester 
100% subsidie 
ontvangt en een niet-
groenbemester (maar 
wél groen is zoals 
wintergraan) <100%

x 1

Bodem Optimaliseren van 
bodemvruchtbaarheid 
en -structuur

x 1

Bodem Landbouwgronden 
ophogen (met slib uit 
de Eems-Dollard) 

x 1

Communicatie Bewustwording 
creëren onder de 
mensen voor het 
landschap en de 
karakteristieken 

x 1
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tabel 3.4: Overzicht van de uitkomsten voor het thema ‘Kansen’. 

Kansen DB PN JS SD HG MB EK n
Landschap Kustgebied laten 

meestijgen met de 
zeespiegel 

x 1

Marktwerking Gezonde concurrentie 
met het buitenland 

x 1

Toerisme in de vorm van (fiets)
routes

x 1

Watersysteem Balans vinden tussen 
water vasthouden en 
afvoeren 

x 1

Watersysteem Toevoer van zoetwater 
tijdens droge perioden 

x 1

Wet en 
regelgeving 

Bescherming van 
karakteristieken / 
kernkwaliteiten 

x 1

4 4 4 3 3 2 2
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KANSEN 
De kansen voor een klimaatbestendig landschap, water- en landbouwsector 
variëren binnen de sectoren [tabel 3.4]. De watersector benoemt het 
ophogen van de laaglanden / klei-op-veengebieden, het optimaliseren van de 
bodemvruchtbaarheid & –structuur en de kustgebieden laten meestijgen met de 
zeespiegelstijging als kans. Daarnaast wordt een balans gezocht tussen water 
vasthouden en afvoeren. KNOL zegt dat het creëren van bewustwording voor 
het landschap en de karakteristieken en de bescherming hiervan in de wet- 
en regelgeving een kans vormt. GROENENDIJK benoemt toerisme als een 
kans en, evenals enkele agrariërs, precisielandbouw en akkerranden. Agrariërs 
benoemen voornamelijk hun eigen PR als een kans. Hiermee wordt inzicht 
gecreëerd in hun bedrijfsvoering waardoor begrip komt vanuit de consumenten. 
Het optimaliseren van de drainage van landbouwgronden vormt een kans. 
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BELEMMERINGEN / BEDREIGINGEN 
De watersector benoemt de laaggelegen gebieden als kans, maar voor nu 
vormen ze een belemmering doordat ze blijven inklinken [tabel 3.5]. Deze 
laaglanden vormen de reden dat gemalen in de toekomst nodig zullen blijven. 
Een andere belemmering die wordt benoemd, mede door de landbouwsector, is 
de zouttong in het Termunterzijldiep. Door het zoute water kunnen de boeren 
niet beregenen. 
 De water- en landschapsector stellen dat het landschap zal gaan 
veranderen door het inpassen van de toekomstbestendige maatregelen. 
De maatregelen kunnen een bedreiging vormen voor het landschap, haar 
kernkwaliteiten en structuren. Deze kunnen namelijk voorgoed verdwijnen 
wanneer ze niet goed genoeg beschermd worden in de wet- en regelgeving. 
Ook versnippering van het landschap vormt een bedreiging; wanneer 
grenzen worden getrokken, versnippert men het landschap dat één geheel 
is en niet binnen grenzen gegoten kan worden. Het is onvermijdelijk dat 
klimaatadaptatiemaatregelen gevolgen hebben voor het cultuurlandschap. Dat 
is volgens KNOL historisch gezien niet per sé erg, veranderingen zijn er altijd 
geweest: denk aan het verdwijnen van de Groninger schuur, kloosters, borgen, 
steenhuizen en veranderingen die religieuze verschuivingen teweeg hebben 
gebracht. Het is bij toekomstige maatregelen wel nodig om rekening te houden 
met de kernkwaliteiten en structuren van het landschap. 
 De agrariërs vinden dat maatregelen die van hogerop worden opgelegd, 
zoals het afschaffen van de insecticiden, negatief op de bedrijfsvoering kunnen 
doorwerken. Zo hebben ze na de afschaffing van het insecticide meerdere 
malen bovengronds gespoten waarbij alle insecten dood gaan. De maatregel 
van de groenbemesters, die na de oogst minimaal 8 weken op het land moeten 
staan, is volgens de agrariërs van het Klei-Oldambt niet noodzakelijk in dit 



Belemmeringen / 
bedreigingen 

MB DB SD PN EK HG JS n

Watersysteem Boeren kunnen 
niet beregenen 
door het zou in het 
Termunterzijldiep

x x x x x 5

Consument De marktwerking 
/ consument is 
belangrijk; de 
consument bepaald de 
bedrijfsvoering van 
de boer

x x x 3

Veranderend 
landschap

Landschap gaat 
veranderen om de 
toekomstbestendige 
maatregelen in te 
passen 

x x x 3

Bodem Klei-op-veen gebied; 
inklinking en oxidatie

x x 2

Wet en 
regelgeving

Algemeen x x 2

Wet en 
regelgeving 

Maatregelen die van 
hogerop worden 
opgelegd

x x 2

Communicatie Slechte communicatie 
over toepassing 
/ inpassing van 
maatregelen van 
hogerop 

x 1

Communicatie Landbouw < > Natuur x 1
Landschap Laaggelegen gebieden 

vormen de reden dat 
gemalen nodig blijven 

x 1

‘Natuurbouw’ x 1
Veranderend 
landschap 

Landbouwtransitie; 
wanneer het landschap 
niet wordt beschermt 
vormt de transistie een 
bedreiging 

x 1

Verstening Functiescheiding 
tussen stad en 
platteland 

x 1
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Belemmeringen / 
bedreigingen 

MB DB SD PN EK HG JS n

Versnippering door te begrenzen x 1
Weersextremen x 1
Wet en 
regelgeving

Normering van de 
waterveiligheid

x 1

Wet en 
regelgeving

Lange trajecten om 
een maatregel regulier 
beleid te maken 

x 1

5 5 4 4 3 3 3

tabel 3.5: Overzicht van de uitkomsten voor het thema ‘Belemmeringen / bedreigingen’. 
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landschapstype. Door de zware, vruchtbare gronden van het Klei-Oldambt zijn 
de percelen veelal jaarrond groen. Een betere communicatie over de toepassing / 
inpassing van maatregelen per sector en per landschapstype kan dit voorkomen. 
 De landbouwsector benoemt ook de marktwerking en de rol van de 
consument als belemmering. Ze stellen dat de consument invloed heeft in de 
bedrijfsvoering van de agrariërs. Wanneer de consument bereid is meer te 
betalen voor de producten, zou de bedrijfsvoering kunnen veranderen. Maar de 
agrariërs benoemen dat de consument dit vaak niet wil omdat de portemonnee 
uiteindelijk toch belangrijker is. Vaak verdiepen de consumenten zich niet goed 
genoeg in de werking van de landbouwsector voordat ze een mening vormen 
over de bedrijfsvoering. Daarbij geven de agrariërs aan dat hun PR ook beter 
kan.

IDEAALBEELD VAN HET KLEI-OLDAMBT IN 2050
Wanneer wordt gevraagd naar het ideaalbeeld van het Klei-Oldambt in 2050, 
verschillen de antwoorden per persoon [tabel 3.6]. DIJK noemt als ideaalbeeld 
‘een robuust watersysteem met zo min mogelijk wateraanvoer, een veilig 
watersysteem waarbij geen wateroverlast ontstaat door hevige neerslag en een 



Ideaalbeeld PN DB EK HG JS SD MB n
Marktwerking Verdwijnen van 

economische principes
x x x x 4

Bedrijfsvoering Vooruitgang van het 
landbouwbedrijf

x x 2

Landbouw Precisielandbouw, 
specialisering en waar 
mogelijk biologische 
landbouw

x x 2

Landbouw De boeren dat laten 
doen waar ze goed in 
zijn

x x 2

Landschap Het landschap levert 
duurzame energie 

x x 2

Landschap Behoud van de oude, 
landschappelijke 
structuren 

x x 2

Bodem Veengebieden 
zijn vernat of het 
grondgebruik is 
aangepast aan de 
omstandigheden

x 1

Communicatie Een alliantie tussen 
de landbouw en 
landschapsbeschermer

x 1

Communicatie Goede communicatie 
tussen landbouw, 
natuur en waterschap; 
creëren van begrip

x 1

Cultuurhistorie Behoud van kleine 
cultuurhistorische 
objecten

x 1

Cultuurhistorie Behoud van 
enkele traditionele 
boerderijen (+ schuur)

x 1

Landbouw Andere manier van 
telen; meer kleine 
machines (robots) 

x 1

Landbouw Biologische en 
gangbare landbouw 
zijn beter op elkaar 
afgestemd 

x 1
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Ideaalbeeld PN DB EK HG JS SD MB n
Landbouw Landbouwgrond 

niet meer omvormen 
tot bouwgrond of 
zonnevelden 

x 1

Landbouw Schaalvergroting & 
samenwerking tussen 
boeren

x 1

Landschap Duurzame energie 
geconcentreerd op één 
plek

x 1

Landschap Behoud van het open 
landschap 

x 1

Marktwerking De hoogwaardige 
landbouw in 
Nederland blijft 

x 1

Natuur Natuur meer in de 
steden (parken en 
groene daken) 

x 1

Watersysteem Robuust watersysteem 
met zo min mogelijk 
wateraanvoer 

x 1

Watersysteem Veilig systeem waarbij 
geen wateroverlast 
ontstaat door hevige 
neerslag 

x 1

Watersysteem Zeewaterkering tussen 
Nieuwe-Statenzijl en 
Delfzijl is veilig voor 
vele jaren 

x 1

Watersysteem Gebieden langs de 
kust waar de zee in 
evenwicht is met de 
kust 

x 1

Watersysteem Overgangsgebieden 
tussen zoet en 
zout water voor 
natuurontwikkeling 

x 1

7 6 5 4 4 3 3

tabel 3.6: Overzicht van de uitkomsten voor het thema ‘Ideaalbeeld’. 
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zeewaterkering tussen Nieuwe Statenzijl-Delfzijl die veilig is voor vele jaren.’ 
BUURMAN benoemt als ideaalbeeld ‘ het creëren van gebieden langs de kust 
waar de zee in evenwicht is met het land, goede overgangsgebieden tussen zoet- 
en zoutwater waar natuurontwikkeling kan plaatsvinden en het vernatten van de 
veengebieden of het aanpassen van het grondgebruik aan de omstandigheden.’ 
 KNOL heeft als ideaalbeeld ‘het behouden van kleine cultuurhistorische 
objecten en enkele traditionele boerderijen met schuur, waar mogelijk het 
toepassen van biologische landbouw en verdere specialisering in combinatie 
met precisielandbouw. Daarnaast levert het landschap duurzame (alternatieve) 
energie en zal natuur meer in de steden voorkomen.’ GROENENDIJK vindt 
‘behoud van de oude, landschappelijke structuren, het verdwijnen van de 
economische principes – de nadruk leggen op productie en verdienmodellen – 
en een alliantie tussen de landbouw en landschapsbeschermers een ideaalbeeld. 
De boeren laten doen waar ze goed in zijn.’ 
 Met dit laatste is BOSSCHER het eens. Hun ideaalbeeld voor 2050 is 
‘precisielandbouw met een andere manier van telen door meer kleine machines 
(robots) op het land te laten werken. Het behoud van de oude landschappelijke 
structuren, vooruitgang van het bedrijf en eveneens het verdwijnen van de 
economische principes.’ NOORDAM heeft het volgende als ideaalbeeld: ‘Een 
goede communicatie tussen landbouw, natuur en waterschappen zodat begrip 
wordt gecreëerd. De biologische en gangbare landbouw zijn beter op elkaar 
afgestemd en landbouwgronden worden niet meer omgevormd tot bouwgrond 
of zonnevelden. Het landschap levert duurzame energie, de openheid van het 
landschap is behouden en de economische principes zijn verdwenen.’ SLIM 
benoemt: ‘Vooruitgang van het landbouwbedrijf met bedrijfsverbetering, een 
samenwerkingsverband tussen de boeren voor de duurder wordende machines, 
het verdwijnen van de economische principes waarbij de nadruk op de productie 
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en verdienmodellen ligt en het blijven van de hoogwaardige landbouw in 
Nederland.’ 

TOEKOMSTOPGAVEN VAN HET WATER- EN LANDSBOUWSSTEEM 
Wat zou moeten veranderen om een klimaatbestendig water- en 
landbouwsysteem te creëren? Op deze vraag zijn verschillende antwoorden 
gegeven [tabel 3.7]. De watersector heeft als toekomstopgaven het oplossen van 
de slibproblematiek in de Eems-Dollard, het vinden van een balans tussen het 
vasthouden en afvoeren van water, het inspelen op de droogte & wateroverlast, 
de waterveiligheidsopgaven van de kustverdediging en inklinkende laaglanden. 
 De landschappers stellen als opgaven het creëren van bewustwording 
onder de mensen voor het landschap en kernkwaliteiten én het inventariseren 
hiervan. Ook het bewaken van de grootschaligheid (géén versnippering), 
het vinden van de balans tussen het vasthouden & afvoeren van water én de 
kracht van het contrasterende wierden- en Dollardlandschap met bijbehorende 
kernkwaliteiten meer accentueren wordt als opgave genoemd. 
 SLIM stelt dat de toekomst van de landbouwsector een economisch 
plaatje is; het ligt voornamelijk in de handen van de marktwerking en de 
consument. Volgens BOSSCHER en NOORDAM hoeft niet veel te veranderen 
aan de landbouwsector, ze kunnen zo doorgaan zoals ze dat nu doen. BOSSCHER 
stelt wel dat het behouden van de landschappelijke kernkwaliteiten van belang 
is. 
 Daarbij is het vinden van een balans tussen de verschillende visies van 
de sectoren een belangrijke toekomstopgave. In de komende decennia komen 
veel veranderingen op ons – en het landschap – af. Wanneer dit per sector wordt 
behandeld en ‘opgelost’, wordt het een grote puinhoop.9 

9 Noordhof, 2019, https://www.noorderbreedte.nl/2019/02/09/new-deal-voor-het-noorden/



Toekomstopgaven SD MB HG EK DB PN JS n
Er hoeft niet veel te 
veranderen; we kunnen 
zo doorgaan als dat we 
nu doen 

x x 2

Watersysteem Balans vinden tussen 
water vasthouden en 
afvoeren

x 2

Watersysteem Waterveiligheidsopgave 
kustverdediging (dijk)

x x 2

Watersysteem Slibproblematiek Eems-
Dollard oplossen

x x 2

Communicatie Bewustwording creëren 
onder de mensen voor 
het landschap en de 
karakteristieken 

x 1

Cultuurhistorie Karakteristieken 
behouden 

x 1

Watersysteem Droogte & 
wateroverlast 

x 1

Cultuurhistorie Inventariseren van de 
karakteristieken 

x 1

Landschap Bewaken van de 
grootschaligheid; geen 
versnippering 

x 1

Landschap Meer accent leggen 
op de kracht van 
het (contrasterende) 
landschap en 
karakteristieken 

x 1

Marktwerking Toekomst van de 
landbouw is een 
economisch plaatje 

x 1

Watersysteem Waterveiligheidsopgave 
veengebieden die 
zakken

x 1

4 3 3 2 2 1 1

tabel 3.7: Overzicht van de uitkomsten voor het thema ‘Toekomstopgaven’.
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3.4 Discussie 

De resultaten van een zevental interviews bieden inzicht in de meningen, 
spanningsvelden, overeenkomsten en toekomstopgaven die er zijn voor het 
klimaatbestendig maken van het water- en landbouwsysteem van het Klei-
Oldambt. In deze paragraaf worden de resultaten gecontextualiseerd en 
vergeleken. 

Wat houdt klimaatadaptatie in?
“Het ‘klimaatbestendig maken’ vind ik een maar een moeilijk begrip,” zo 
stelt GROENENDIJK. Menig sleutelpersoon heeft nog niet van de begrippen 
klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen gehoord. Praktijkgerichte 
voorbeelden moeten gegeven worden om inzicht te geven over de inhoud van 
het begrip. “Het begrip klimaatadaptatie is [voor ons] vrij nieuw,” zegt DIJK. 
“De klimaatadaptatie projecten starten net allemaal op.” Dit kan verklaren 
waarom de begrippen nog zo onbekend zijn; het is een begrip dat nog handen en 
voeten moet krijgen in de maatschappij, vooral de praktijkgerichte maatregelen. 
Desalniettemin onderneemt iedere sector maatregelen voor klimaatadaptatie. 

De grootste knelpunten 
In de media wordt de droogte neergezet als een groots probleem, maar is dit in 
het Klei-Oldambt daadwerkelijk het geval? “Wij zitten op kleigrond waardoor 
we niet zo veel last hebben gehad van de droogte,” zegt NOORDAM. Wanneer 
gevraagd wordt naar wateroverlast vertelt SLIM: “Er blijft water op [het land] 
staan, maar met vier à vijf droge dagen is de grond weer droog.” Voor het 
Klei-Oldambt blijkt tot dusver de droogte en wateroverlast niet voor grote 
problemen te zorgen. 
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 Het waterschap daarentegen ziet dat een nieuwe balans gevonden moet 
worden tussen het vasthouden en afvoeren van water. “De waterafvoer hebben 
we sinds de jaren ’50/’60 zeer efficiënt ingericht, alles moet droog. Nu merken 
we dat dit niet goed is.” zegt DIJK. Hedendaags worden maatregelen getroffen 
om het water zo lang mogelijk vast te houden en waar mogelijk te bergen. Zo 
wordt een buffer gecreëerd voor de droge(re) perioden. 
 Voor de waterveiligheidsopgave van de kustzone moet de huidige 
waterveiligheidszone – de dijk – veranderen. Oplossingen worden gezocht 
waarbij een bredere [dijk] zone wordt ingericht voor de waterveiligheid. Deze 
verbredingen kunnen buitendijks of binnendijks plaatsvinden. “Het dijktraject 
tussen de Eemshaven en Punt van Reide is nu een enkele dijk. Aan de buitenkant 
ligt een geul waardoor je niet naar buiten kan verbreden,” aldus BUURMAN. 
“Op dat traject zou je naar binnen moeten kijken zodat de kustzone mee kan 
groeien met de zeespiegelstijging.” Binnendijks bij het Klei-Oldambt ligt 
een oud historisch wierdenlandschap en de Jonge Dollardpolders die – mede 
volgens de landschappers – beschermd en behouden moet blijven. Maatregelen 
zoals het aanleggen van een extra dijk binnendijks kan hierdoor in contrast 
komen te staan met het (behoud van het) landschap. 
 Dit brengt ons tevens bij een ander, eerder benoemd knelpunt; 
de bescherming van het landschap en haar kernkwaliteiten. Toekomstige 
maatregelen kunnen een bedreiging vormen wanneer het landschap en 
kernkwaliteiten niet zijn beschermd in de wet- en regelgeving én wanneer hier 
geen rekening mee gehouden wordt bij het inpassen van de nieuwe maatregelen. 
Een inventarisatie van de kernkwaliteiten (per landschap!) en de bescherming 
hiervan in de wet- en regelgeving is van groot belang. 
 Daarnaast is de rol van de consument en de marktwerking een 
belemmering voor veranderingen in het landbouwsysteem. De Nederlandse 
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consument wil graag goedkoop voedsel, een goed dierenwelzijn en zo min 
mogelijk bestrijdingsmiddelen. NOORDAM zegt: “De buitenwereld ziet ons 
alleen maar vaker het land op gaan maar weten niet dat we onze technieken 
hebben aangepast.” Evenals BOSSCHER stellen ze dat de PR van de 
landbouwsector beter kan, maar NOORDAM zegt dat de consument zich ook 
beter kan verdiepen in de bedrijfsvoering van de landbouwsector. De agrariërs 
stellen dat wanneer het koopgedrag van de consument niet verandert, de 
landbouwsector niet zal kúnnen veranderen doordat ze geen afzet meer hebben 
voor de producten die ze verbouwen. Ondanks deze geluiden blijkt uit het 
trendrapport van Bionext, de brancheorganisatie voor de biologische sector, 
dat de verbouw en verkoop van biologische voeding in Nederland groeit.10 Het 
areaalaandeel biologisch en in omschakeling is nationaal gestegen met 4%. In 
de provincie Groningen is dit percentage 3,1%.11 

Kansrijke maatregelen 
Volgens NOORDAM zijn er geen belemmeringen want: “Belemmeringen moet 
je altijd omzetten in kansen.” En kansen zijn er wanneer gekeken wordt naar 
het klimaat- en toekomstbestendig maken van het water- en landbouwsysteem 
vanuit het historisch gegroeide landschap. Benoemd door de watersector en 
NOORDAM is het ophogen van laaggelegen klei-op-veen landbouwgronden 
met slib uit de Eems-Dollard. Met deze maatregel wordt het slibprobleem van 
de Eems-Dollard aangepakt, het veenpakket onder de kleigrond veiliggesteld 
en kunnen de boeren het land blijven gebruiken voor de landbouw. Echter 
zorgt de PFAS momenteel voor oponthoud. Als gevolg van deze maatregel zal 
het landschap visueel aanzienlijk gaan veranderen. Wanneer deze maatregel 

10 Bionext, 2018, p6.
11 Bionext, 2018, p11.
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geconcentreerd – op aangrenzende percelen – wordt toegepast zal, naar mijn 
mening, de visuele impact op het landschap beperkt blijven.
 Voor het Klei-Oldambt wordt duidelijk dat het landbouwsysteem niet 
veel hoeft te veranderen om in 2050 nog te kunnen functioneren. De drainage 
is op orde en de grond relatief bestand tegen de weersextremen door de goede 
bodemvruchtbaarheid. Wanneer klimaatadaptatiemaatregelen in het Klei-
Oldambt worden ingepast voor het landbouwsysteem, hoeven dit geen grote 
en ingrijpende maatregelen te zijn. GROENENDIJK zegt: “Laat de boeren 
vooral dat blijven doen waar ze goed in zijn.” Deze uitspraak wordt beaamd 
door de agrariërs zelf. Daarnaast zegt GROENENDIJK: “Zorg dat de boeren 
actief blijven, maak er geen grote natuurtuin van.” KNOL beaamt dit met de 
uitspraak: “Hedendaags zijn we veel bezig met ‘natuurbouw’. Dit tast, zoals de 
landbouw toen (20ste eeuw), het cultuurhistorische landschap aan.” Wanneer 
het op klimaatadaptatiemaatregelen aankomt voor het landbouwsysteem in het 
Klei-Oldambt is de volgende uitspraak van GROENENDIJK passend: “We 
moeten niet te veel willen knutselen aan het landschap.”

In de praktijk 
Nieuwe, biologische landbouwmethoden worden beoefent in het Oldambt. Het 
veeteeltbedrijf van familie Ten Have uit Beerta wordt door meerdere agrariërs 
genoemd. Familie Ten Have heeft een veeteeltbedrijf met varkens waarbij het 
dierenwelzijn hoog in het vaandel staat. Hun producten, genaamd Hamletz, ligt 
sinds 2018 in de schappen van de supermarkten.12 Echter werden de producten 
nauwelijks verkocht omdat het een paar euro’s duurder is. Nadat de familie 
Ten Have agrarisch ondernemer van het Jaar 2019 is geworden, worden hun 

12 Dagblad van het Noorden, 2018, https://www.dvhn.nl/groningen/Familie-Ten-Have-uit-Beerta- 
 is-Agrarisch-ondernemer-van-het-jaar-24312130.html
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producten meer verkocht. 
 De praktijk wil wel, zo blijkt ook uit de interviews, maar de consument 
en de marktwerking vormen een belemmering. Daar komt bij dat de huidige 
betalingssystemen, stellen sommigen, niet eerlijk zijn. Volgens BOSSCHER 
mogen alle subsidies meteen afgeschaft worden wanneer de emissie uitstoters 
gaan betalen en degene die het opruimen worden betaald. Nederland moet zich 
meer richten op het terugbrengen van de emissies en behoud van het landschap 
in plaats van de productie en verdienmodellen – de economische principes. 

Afsluitend 
Klimaatadaptatiestrategieën en –maatregelen klinken als begrippen die grote 
gevolgen met zich meebrengen. Doordat het relatief nieuwe begrippen zijn, 
en de definities nog niet algemeen bekend zijn, wordt dit gevoel alleen maar 
versterkt. Uit de interviews blijkt echter dat dit simpele veranderingen kunnen 
zijn, zoals het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en effectief inspelen op 
hoosbuien door op tijd het waterpeil aan te passen. Hier komt bij dat een veel 
genoemde kwaliteit van het Klei-Oldambt, de openheid en vergezichten, geen 
grote visuele maatregelen toestaat. Per landschapstype zal daarom gekeken 
moeten worden welke maatregelen het beste ingepast kunnen worden. 
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Hoofdstuk 4

Landschappelijke 
inpassing  

“Wanneer het onderwerp van de ‘verdwijnende boerderijen’ opkomt, moeten we terugdenken aan het 

verdwijnen van de borgen, kloosters en kerken; het zijn consequenties van de geschiedenis.”

~Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst
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4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de landschappelijke  inpassing van strategieën en 
maatregelen voor klimaatadaptatie centraal. Adaptatiestrategieën en maatregelen 
zijn gericht op het omgaan met de effecten van de klimaatveranderingen.1 
Uit voorgaande hoofdstuk blijkt dat strategieën en maatregelen voor 
klimaatadaptatie niet per sé de noemer ‘klimaatadaptatiestrategie / -maatregel’ 
hoeven te hebben. In paragraaf 1.2 zijn de belangrijksten genoemd. Deze 
strategieën en maatregelen zijn tijdens de interviews niet tot nauwelijks aan 
bod gekomen. Desondanks past iedere sector maatregelen voor klimaat toe.  

De begrippen toepassen, inpassen en aanpassen worden in dit hoofdstuk 
meerdere malen genoemd. Over het algemeen wordt voor dit onderzoek een 
strategie (voor klimaat) toegepast, een maatregel ingepast, en de huidige 
(landschappelijke) situatie aangepast. In dit hoofdstuk wordt de landschappelijke 
inpassing van maatregelen die bijdragen aan de toekomstopgaven behandeld 
door middel van een diagram [afb. 4.1]. Paragraaf 4.2 heeft als doel strategieën en 
maatregelen te benoemen die bijdragen aan de toekomstopgaven van de water-, 
landbouw en landschapsector specifiek voor het Klei-Oldambt. In paragraaf 
4.3 worden maatregelen gecombineerd en wordt gekeken hoe een balans tussen 
het water, de landbouw en het landschap kan worden gecreëerd. Paragraaf 4.4 
behandelt het effect van de maatregelen op de kernkwaliteiten en geeft enkele 
concrete landschappelijke inpassingen. De volgende onderzoeksvragen staan in 
dit hoofdstuk centraal: 

1  Kennis voor Klimaat, n.d., http://www.kennisvoorklimaat.nl/platteland/HSDR02



diagram 4.1: Schematisch 
overzicht van het diagram dat in 
HST 4 wordt behandeld.
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3A  Welke adaptatiestrategieën en maatregelen voor klimaat dragen bij  
 aan de toekomstopgaven van de water-, landbouw en landschap   
 sector om klimaatbestendig te worden?
3B  Welke maatregelen kunnen, op basis van het historisch gegroeid   
 cultuurlandschap, geadviseerd worden voor een evenwichtige balans  
 tussen water, landbouw en landschap in het Klei-Oldambt?
3C  Welk effect zullen de maatregelen voor klimaat hebben op   
 (componenten van) het historisch gegroeide cultuurlandschap van het  
 Klei-Oldambt? 

4.2 Toekomstopgaven inpassen

Uit voorgaand hoofdstuk blijkt dat verschillende toekomstopgaven ingepast 
moeten worden in het huidige landschap. Dit zorgt voor een extra ruimteclaim 
op de reeds schaarse ruimte.2 Adaptatiestrategieën en – maatregelen kunnen 
een oplossing vormen omdat ze gericht zijn op het omgaan met de effecten 

2  Kennis voor Klimaat, n.d., http://www.kennisvoorklimaat.nl/platteland/HSDR02
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van de klimaatverandering en functies gecombineerd inpassen in het landschap. 
In deze paragraaf worden de strategieën voor klimaatadaptatie tegen elkaar 
afgewogen en worden maatregelen benoemd die bijdragen aan een oplossing 
voor de toekomstopgaven. 

Strategieën voor klimaatadaptatie 
In paragraaf 1.2 zijn drie klimaatadaptatiestrategieën benoemd; meervoudig 
duurzaam landgebruik, multifunctioneel landgebruik en de klimaatmantel. Bij 
de drie strategieën worden functies gecombineerd ingepast. Tabel 4.2 vergelijkt 
de drie strategieën met elkaar. Hieruit blijkt dat de klimaatmantel enkel toe te 
passen is rondom natuurgebieden zoals het NNN. Multifunctioneel landgebruik 
richt zich voornamelijk op landbouw & natuur en in mindere mate op het water-
aspect. Hierdoor is meervoudig duurzaam landgebruik het meest kansrijk 
omdat;

• het landschap (aan de voorkant) wordt meegenomen in de ruimtelijke 
plannen en uitvoeringen; 

• meerdere ruimtegebruiksfuncties gecombineerd ingepast worden in het 
landschap d.m.v. meervoudig ruimtegebruik;

• functionele synergie als basis genomen voor het mengen, koppelen of 
scheiden van de ruimtegebruiksfuncties met een duurzame insteek.

Het gaat niet zozeer om de noemer/naam van de strategie maar om de inhoud. 
 Uit de interviews blijkt dat een goede communicatie tussen de betrokken 
sectoren van groot belang is. Het creëren van begrip voor maatregelen / 
opgaven van de andere sectoren kan conflicten voorkomen en zorgen voor een 
goede samenwerking om zo tot klimaatbestendige oplossingen te komen. Deze 
toevoeging aan de strategie zullen de uitkomsten ten goede komen. 



153Klimaatbestendige Kley

Maatregelen voor klimaatadaptatie 
Verschillende toekomstopgaven moeten ingepast worden in het landschap van 
het Klei-Oldambt. Denk hierbij aan de energietransitie, woningbouwopgave, 
biodiversiteit en krimp.3 In dit onderzoek worden de toekomstopgaven voor 
de water- en landbouwsector ingepast, denk hierbij aan de landbouwtransitie 
en aanpassingen aan het watersysteem. Deze toekomstopgaven kunnen door 
middel van zes maatregelen ingepast worden in het landschap [zie diagram 4.3]. 
Deze maatregelen staan in de eerste schil en dragen bij aan een oplossing voor 
de toekomstopgaven. De strategie ‘meervoudig duurzaam landgebruik’ van 
waaruit gewerkt wordt staat centraal in de kern en geeft randvoorwaarden aan de 
ruimtelijke inpassing van de maatregelen die bijdragen aan de toekomstopgaven. 
Hieronder wordt iedere maatregel uit de eerste schil toegelicht.

3  Mondelinge mededeling tijdens ‘Dag van het Groninger Landschap’, 17 oktober 2019

Strategie 
voor klimaat 

Meervoudig 
ruimtegebruik

Overal toe / 
in te passen 

Duurzaam Houdt 
rekening 
met 
W. LB. LS. N. R./B. 

Meervoudig 
duurzaam 
landgebruik 

x x x x x x x x

Multi- 
functioneel 
landgebruik 

x x x (in 
mindere 
mate) 

x x x x

Klimaat-
mantel 

x x x x

tabel 4.2: Vergelijkingstabel van de drie klimaatadaptatiestrategieën genoemd in paragraaf 1.2. 
Meervoudig duurzaam landgebruik komt als meest kansrijk naar voren. 
W. = water - LB. = landbouw - LS. = landschap - N. = natuur - R./B. = Recreatie / Beleving. 
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Toepassen precisielandbouw in combinatie met andere teeltmethoden
Precisielandbouw is géén teeltmethode op zichzelf waardoor deze kan 
worden toegepast in combinatie met andere teeltmethoden.4 Precisielandbouw 
optimaliseert de teeltmethode die wordt gehanteerd. Deze maatregel kan 
hierdoor gecombineerd worden met andere maatregelen. Met de toepassing van 
precisielandbouw in het Klei-Oldambt landschap wordt de landbouwtransitie 
opgave aangepakt op een duurzame manier. 

Laaggelegen landbouwgronden ophogen
Om de toekomst van de landbouw in de laaggelegen klei-op-veengronden 
veilig te stellen moeten deze opgehoogd worden of moet een andere vorm 
van landbouw toegepast worden. Deze gronden zakken door het inklinken 
van het veen onder de klei. Dit zorgt voor het verdwijnen van de veengronden 
en het bemoeilijken van de landbouw. Wordt het waterpeil hoger gezet om de 
veengronden veilig te stellen dan kan de huidige landbouw niet meer op die 
gronden plaats vinden. Wordt het waterpeil echter verlaagd voor de landbouw 
dan verdwijnen de veengronden onder het kleidek. Met het ophogen van deze 
laaggelegen landbouwgronden hoeft hierin geen keuze gemaakt te worden 
omdat de landbouw én veengronden worden veiliggesteld. Momenteel kan 
deze maatregel niet worden toegepast door de PFAS – stoffen die door mensen 
zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid 
en vuil- en waterafstotendheid.5 

4  Mondelinge mededeling Tom Bosscher, 11 november 2019.
5  Rijkswaterstaat, n.d., https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/ 
 grond-baggerspecie-pfas-algemeen-tijdelijk/faq/pfas-waar-vind/



Meervoudig 
duurzaam 

landgebruik

Ve
rb

ete
re

n P
R 

va
n d

e 

ag
ra

rië
rs

Aanpassen van 
water aan- en afvoer; 

balans vinden 

Ku
stv

er
de

di
gi

ng
aa

np
as

se
n

Toepassen  
precisielandbouw 

i.c.m. andere 
teeltmethoden

Toepassen van 

m
ultifunctionele 

landbouw

Laaggelegen 

landbouwgronden 

ophogen

diagram 4.3: Centraal staat de 
meest kansrijke strategie voor 
klimaat waarbij het landschap 
wordt meegenomen in ruimtelijke 
plannen en uitvoeringen, 
de ruimtegebruiksfuncties 
gecombineerd ingepast worden 
en functionele synergie de basis 
vormt. Om de strategie staan 
zes maatregelen die bijdragen 
aan oplossingen voor de 
toekomstopgaven.
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Kustverdediging aanpassen
Uit de interviews blijkt dat de huidige dijken aangepast moeten worden om 
de waterveiligheid in de toekomst te waarborgen. Dit wenst de watersector te 
doen op een groene manier waarbij de huidige waterveiligheidszone – nu een 
‘lijnverdediging’ van een enkele dijk – wordt verbreed. Zo wordt het kustgebied 
weerbaarder tegen de zeespiegelstijgingen en stormvloeden. Daarbij wordt de 
veiligheid van de mensen in het binnenland gewaarborgd. 

Aanpassen van water aan- en afvoer; balans vinden
De waterafvoer is sinds de jaren ‘50/’60 zeer efficiënt ingericht.6 De 
waterschappen merken nu dat dit niet goed is en dat het water zo lang mogelijk 
moet worden vastgehouden. Er moet een nieuwe balans gevonden worden 
tussen het aanvoeren en afvoeren van water. Te veel water kan niet worden 
vastgehouden; mocht in mei/juni een zware regenbui komen dan zou het land 
onder water komen te staan en komt de waterveiligheid in het gedrang. Met een 
goede balans tussen het water aan- en afvoer kan effectief worden ingespeeld 
op de droogte tijdens de zomers én de wateroverlast in het voor- en najaar.

Toepassen multifunctionele landbouw 
Bij multifunctionele landbouw wordt voor de wereldmarkt geproduceerd en 
worden ‘diensten’ aangeboden. Denk hierbij aan verbredingsactiviteiten zoals 
de verkoop van streekproducten, maar ook agrotoerisme, zorgboerderijen en 
natuurbeheer.7 Multifunctionele landbouw is, evenals precisielandbouw, géén 
teeltmethode maar een maatregel waarbij (in dit geval) extra inkomsten kan 
worden vergaard.  Het kan toegepast worden naast de huidige manier   van 

6  Mondelinge mededeling Sander Dijk, 2 september 2019. 
7  Kempenaar et al., 2009, p24. 
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telen en gecombineerd worden met  bijvoorbeeld precisielandbouw om zo de 
landbouwtransitie aan te pakken. Ook wordt de afstand tussen consument en 
producent verkleind.

Verbeteren PR van de agrariërs
Tijdens de interviews komt naar voren dat de Klei-Oldambtster agrariërs beter 
naar de buitenwereld kunnen communiceren over hun bedrijfsvoering. Ze 
hebben niets te verbergen maar schreeuwen ook niet van de daken wat op hun 
bedrijf gebeurt. Het onderzoek ‘Multifunctionele Landbouw en Landschap’ 
van Kempenaar et al. uit 2009 stelt dat “een grote fysieke en sociale afstand 
ontstaan is tussen voedselproductie en consumptie als gevolg van ons huidige 
voedselbeleid en de ontwikkeling van consumptiepatronen.”8 Door het 
verbeteren van de PR van de agrariërs kan deze afstand worden verkleind. 

4.3 Evenwichtige toekomst van het Klei-Oldambt 
landschap 

Voorgaande paragraaf laat zien dat zes maatregelen kunnen bijdragen aan een 
oplossing voor de toekomstopgaven. Hierbij is nog geen rekening gehouden 
met het landschap, zijn ruimtegebruiksfuncties niet gecombineerd en is niet 
gekeken naar functionele synergie voor een balans tussen water, landbouw 
en landschap. In deze paragraaf worden maatregelen die bijdragen aan een 
oplossing voor de toekomstopgaven gecombineerd. Daarna wordt gekeken 

8  Kempenaar et al., 2009, p24. 
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diagram 4.4: De zes maatregelen die bijdragen aan de toekomstopgaven zijn verder uitgewerkt. De 
kernkwaliteit(en) waarop de maatregel een effect heeft en de diensten waaronder de maatregel valt zijn 
in twee schillen toegevoegd. 
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hoe een balans gecreëerd kan worden 
tussen het water, de landbouw en het 
landschap. Het diagram wordt met 
twee schillen uitgebreid [zie 4.4]. 
  Om het landschap ‘aan 
de voorkant’ van plannen en 
uitvoeringen mee te nemen dient het 
in een vroeg stadium geïntroduceerd 
te worden in het ontwerpproces – in 
dit onderzoek het diagram. Op deze 

wijze dient het landschap als uitgangspunt, kan het voor inspiratie 
zorgen en worden de kernkwaliteiten behouden of, waar mogelijk, 
versterkt. 

Tweede schil 
De tweede schil geeft de kernkwaliteiten van het Klei-Oldambt 
weer waar de maatregel uit de eerste schil een effect op kan 
hebben [zie paragraaf 4.4]. In deze schil is het van belang dat per 
toekomstopgave wordt gekeken naar mogelijkheden tot combineren 
van ruimtegebruiksfuncties vanuit het historisch gegroeide landschap. 
 Alle sectoren dienen te kijken / onderzoeken of functies – 
tussen de verschillende sectoren – kunnen worden gemengd, gekoppeld 
of toch moeten worden gescheiden. Denk hierbij aan het mengen 
van natuur en landbouw in een 50/50 verhouding, of het koppelen 
door natuur in de bermen en sloten toe te staan. Het is belangrijk om 
integraal te kijken naar de toekomstopgaven omdat ‘ondanks alle 
goede bedoelingen en kwaliteiten van de mensen die daarmee [ de 
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veranderingen] bezig gaan, het een puinhoop zal worden omdat iedereen in 
zijn eigen sector blijft hangen en niet overziet welke grote veranderingen er nog 
meer plaatsvinden’. 9 Hierbij is een goede communicatie tussen de sectoren en 
het creëren van begrip cruciaal. 

Derde schil
De derde schil geeft de dienst waar de maatregel uit de eerste schil onder valt weer. 
Dit kunnen – voor dit onderzoek – ecosysteemdiensten, landschapsdiensten of 
groenblauwe netwerken zijn.10 De maatregel uit de eerste schil moet, wanneer 
deze wordt toe-/ingepast, deze diensten behouden of versterken om zo tot een 
evenwichtige balans te komen tussen water, landbouw en landschap. 
 In voorgaande schil is gekeken of maatregelen die bijdragen aan een 
oplossing voor de toekomstopgave(n) kunnen worden gemengd, gekoppeld of 
toch moeten worden gescheiden. In deze schil wordt hierop doorgegaan; er wordt 
gezocht naar een balans tussen water, landbouw en landschap. ‘Balans’ betekent 
niet per sé dat water, landbouw en landschap gelijk verdeeld zijn. Het gaat in 
deze schil om de integratie van de maatregelen vanuit het historisch gegroeide 
landschap [de kernkwaliteiten] met behoud van de diensten die ze levert. Wie 
het landschap en haar geschiedenis kent, kan namelijk een veel evenwichtiger 
balans vinden tussen functies als voedselproductie, waterberging, behoud van 
biodiversiteit en klimaatadaptatie en deze ook inpassen in een herkenbaar 
landschap waarvan de landschappelijke kernwaarden als belangrijke dragers 
fungeren. 

9 Noordhoff, 2019, https://noorderbreedte.nl/2019/02/10/new-deal-nodig-voor-het-  
 noorden/?highlight=Manifestatie%20mijn%20landschap
10  Zie paragraaf 1.2
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Conclusie
Wanneer de maatregelen die bijdragen aan een oplossing voor de 
toekomstopgaven [eerste schil] zijn gedefinieerd, volgt de integrale aanpak 
waarbij de mogelijkheden tot mengen, koppelen of scheiden worden 
onderzocht [tweede schil] met de opgave in het achterhoofd. Daarna wordt een 
evenwichtiger balans gezocht tussen de maatregelen vanuit de landschappelijke 
geschiedenis [derde schil]. De laatste stap is de landschappelijke inpassing.

4.4 Effecten op de kernkwaliteiten

Deze paragraaf onderzoekt het effect dat maatregelen voor klimaat kunnen 
hebben op het historisch gegroeide cultuurlandschap van het Klei-Oldambt. 
Het diagram [afb 4.5] wordt met één schil uitgebreid. Hierin worden concrete 
landschappelijke inpassingen gegeven van twee maatregelen die bijdragen aan 
oplossingen voor de toekomstopgaven. 

Vierde schil 
In de vierde schil staan voorbeelden van concrete landschappelijke 
inpassingen van de eerste schil. Deze concrete maatregelen 1. dragen bij aan 
de toekomstopgave 2. behouden of versterken de kernkwaliteiten van het 
onderzoeksgebied 3. mengen, koppelen of scheiden functies 4. en creëren een 
balans tussen water, landbouw en landschap vanuit de landschappelijke historie.
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Uitwerking van ‘Kustverdediging aanpassen’
Eerste schil
Eén van de maatregelen die 
bijdragen aan oplossingen voor de 
toekomstopgaven is ‘kustverdediging 
aanpassen’. In paragraaf 4.2 is 
uitgelegd dat de watersector van 
een ‘lijn-verdediging’ naar een 
‘brede waterveiligheidszone’ 
wil om het kustgebied te weren 
tegen de zeespiegelstijgingen & 
stormvloeden en zo de veiligheid van 
het binnenland te waarborgen.

Tweede schil
Het aanpassen van de kustverdediging kan invloed effect hebben op de 
kernkwaliteiten van ‘kustverdediging’ en ‘waterwerken’. Deze kernkwaliteiten 
kunnen onderbroken worden of verdwijnen wanneer een bredere 
waterveiligheidszone ingericht gaat worden. Denk hierbij aan het verdwijnen 
van oude gemalen & dijkrelicten of het onderbreken van de loop van een 
karakteristieke waterweg.  De kernkwaliteiten kunnen, wanneer ze aan de 
voorkant van plannen worden meegenomen, de identiteit van het gebied / het 
landschap versterken.
 Bij het aanpassen van de kustverdediging kunnen kansen voor natuur, 
recreatie en landbouw gecreëerd worden in combinatie met de watersector. 
Denk aan natuurgebieden, fiets- en wandelroutes langs uitkijkpunten en zilte 
landbouw gemengd in één gebied [zie schil 4 voor concretere voorbeelden].
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Derde schil 
Een aanpassing van de huidige kustverdediging kan kansen creëren voor 
groenblauwe netwerken en ecosysteemdiensten 2; regulerende diensten. Denk 
hierbij aan kansen voor natuurontwikkeling aan de buitenzijde van de dijk 
(groen) in combinatie met een versteviging van de huidige zeedijk (blauw). 
Bij het mengen van natuur, water, landbouw en landschap is het belangrijk dat 
vanuit de kernkwaliteiten van het gebied wordt gewerkt om deze te behouden 
/ versterken. Dijkstructuren mogen niet verdwijnen of zodoende onderbroken 
worden dat deze niet meer herkenbaar zijn, waterwerken moeten behouden 
worden en de regulerende (ecosysteem)diensten mogen niet in het gedrang 
komen. Om een balans tussen deze functies te creëren moet duidelijk zijn welke 
prioriteit heeft – in dit geval de watersector met de kustverdediging. De overige 
functies kunnen gemengd ingepast worden maar vormen geen prioriteit. 

Vierde schil 
De Brede Groene Dijk is een concrete maatregel die bijdraagt aan het 
aanpassen van de kustverdediging [afb. 4.3]. Het is een demonstratieproject 
van waterschap Hunze en Aa’s voor de versterking van het dijktraject tussen 
de Johannes Kerkhovenpolder en Nieuwe Statenzijl. In het project wordt getest 
of de noodzakelijke dijkversterking bij de Dollard op een natuurlijke, groene  
manier kan worden gerealiseerd.11 De Brede Groene Dijk is een brede dijk met 
een flauw talud (1:7 i.pv. 1.4 helling van de traditionele dijk [zie afb. 4.1 & 
4.2]), voorzien van een dikke laag klei en begroeid met gras.12 Het concept 
wordt in het Duitse deel van de Dollard al op grote schaal toegepast.13 

11 EemsDollard2050, n.d., https://eemsdollard2050.nl/brede-groene-dijk/
12 Dijk, n.d., https://www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/bgd/Paginas/default.aspx
13 Revier, 2017, https://www.waddenvereniging.nl/wadweten/9851-brede-groene-dijken.html 
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Meegroeiende kustzone 
Met het initiatief ‘Toukomst’ van Nationaal Programma Groningen worden de 
Groningers gevraagd om grote, vernieuwende en creatieve ideeën in te sturen 
die de provincie Groningen en haar inwoners vooruit helpen. “Toukomst 
gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen.” In verband met 
zeespiegelstijging, klimaatveranderingen en het slib probleem van de Eems-
Dollard zijn al verschillende ideeën ingestuurd. Zo schrijft Jorrit Braaksma in 
zijn plan Rijzend Land over het (tijdelijk) onder water zetten van laaggelegen 
Oldambtster polders zodat het land weer kan opslibben.14 Henk van Norel heeft 
een gelijksoortig idee waarbij een brede kustzone van ongeveer 200 meter 
wordt ontwikkeld door slibrijk water uit de Eems-Dollard in de polders direct 
achter de dijk te laten bezinken. Op deze manier kan de kustzone meegroeien 

14  Braaksma, 2020, https://www.toukomst.nl/ideeen/rijzend-land/ 

afb 4.3: Visualisatie van de Brede Groene Dijk. Aan de zeezijde krijgt de Brede Groene Dijk een flauw 
talud dat voorzien is van een dikke kleilaag begroeid met gras. Het is een demonstratieproject voor de 
versterking van de zeedijk tussen de Johannes Kerkhovenpolder en Nieuwe Statenzijl. 
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met de zeespiegelstijging en worden de achterliggende polders veiliggesteld.15 
Via duikers onder de huidige zeedijk kan het zeewater door de dijk naar de 
polders aan de binnenzijde stromen. De duikers hebben eenzelfde werking als 
de vroegere klepsluis [zie afb. 2.7], bij hoogwater op zee staan ze dicht. Om 
het water aan de binnenzijde van de polders te kunnen keren wordt een lage 
dijk aangelegd die normale waterstanden op zee kan keren. Hiervoor kunnen 
deels de oude slaperdijken worden gebruikt (of opnieuw worden aangelegd!). 
De huidige zeedijk kan worden opgehoogd met klei uit het gerijpte slib uit 
de polders waardoor grote transportafstanden voor dijkversterkingen worden 
voorkomen. In de binnendijkse polders komt een brakwatergebied waar natuur 
met zoet-zout overgangen én zilte landbouw ontwikkeld kan worden.
 In afbeelding 4.4 zijn de Brede Groene Dijk en het initiatief van 
‘meegroeiende kustzone’ schematisch weergegeven. De huidige zeedijk wordt 
aangepast zodat een Brede Groene Dijk ontstaat. In deze dijk komt een duiker 
waardoor het zeewater naar binnen kan stromen. Binnenlands wordt een 
brakwatergebied gecreëerd door een slaperdijk te gebruiken of terug te halen door 
hem opnieuw aan te leggen. Op deze wijze kan natuurontwikkeling plaatsvinden 
op de kwelders buiten de Brede Groene Dijk en in het brakwatergebied. Hier 
kan ook zilte teelt plaatsvinden voor de landbouw. Langs de slaperdijk kan een 
fiets- en wandelroute aangelegd worden ten behoeve van de recreatie. 

15  Van Norel, 2020, https://www.toukomst.nl/ideeen/kustzone-die-meegroeit-met-de-  
 zeespiegelstijging/
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afb 4.4: Schematische weergave van 
de Brede Groene Dijk gecombineerd 
met het initiatief ‘meegroeiende 
kustzone’. In het brakwatergebied 
dat ontstaat tussen de zeedijk en 
slaperdijk kan natuur ontstaan, zilte 
landbouw plaatsvinden en recreatie. 
Slaperdijktrajecten kunnen hiervoor 
gebruikt worden en, waar nodig, 
teruggehaald worden. 
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Uitwerking van de toekomstopgave ‘Verbeteren PR van de agrariërs’
Eerste schil
Bij veel consumenten is de herkomst 
van hun voedsel en wijze waarop 
het wordt geproduceerd onbekend. 
Er is een kloof ontstaan tussen de 
producent en consument doordat 
direct contact vaak ontbreekt.16 
Dit kan veranderd worden door de 
PR van de agrariërs te verbeteren. 
Zo leren de consumenten over de 
werkwijze van de agrariërs, weten ze 
waar hun voedsel vandaan komt en wordt ze geleerd over wat ze consumeren. 

Tweede schil 
Het verbeteren van de PR van de agrariërs kan invloed hebben op de 
kernkwaliteit ‘boerderijplaats’. De kernkwaliteiten die hieronder vallen 
kunnen mogelijk verdwijnen. Denk aan de boerderijplaats die volledig wordt 
afgebroken of enkel het voorhuis dat wordt gesloopt en vervangen door een 
‘gewoon’ woonhuis. Bewustzijn van de kernkwaliteiten van de boerderijplaats 
kan worden gecreëerd wanneer deze benoemd worden in de PR van de agrariërs. 
Bij het verbeteren van de PR van de agrariërs ontstaan ook kansen voor het 
landschap en de watersector. Ook de PR van deze sectoren kunnen verbeterd 
worden wanneer het gekoppeld wordt aan de PR van de agrariërs [zie schil 4 
voor concretere voorbeelden].

16  Kempenaar et al., 2009, p24.
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Derde schil 
Het verbeteren van de PR zal de Ecosysteemdiensten 3; culturele diensten 
verbeteren / versterken doordat de consumenten leren over het bedrijf en de 
kernkwaliteiten van het culturele landschap & de boerderij. Ook kunnen de 
landschapsdiensten – waarbij de nadruk op de leefwereld van de mensen, de 
fijnmazige ruimtelijke structuur en multifunctionele ontwikkeling ligt – wordt 
versterkt doordat de consument meer leert over de herkomst en productie van 
voedsel en [landschappelijke] structuren waar de boerderijplaats onderdeel 
van uit maken. Met de historische kennis van het gebied en de landbouwsector 
kan de PR van de agrariërs aanzienlijk worden verbeterd met behoud van de 
diensten. 

Vierde schil 
QR codes
Het toevoegen van QR codes onder route knooppunt borden is een concrete 
maatregel die de PR van de agrariërs kan verbeteren [afb. 4.5]. Deze codes 
leiden naar een webpagina waar bijvoorbeeld informatie te vinden is over de 
bedrijfsvoering in het gebied, de gewassen die geteeld worden (+ hoe deze 
te herkennen), gebruik van bestrijdingsmiddelen, de kernkwaliteiten van het 
landschap en werkzaamheden van het waterschap. Hierdoor wordt begrip 
gecreëerd onder de mensen voor de individuele agrariër (en niet de sector!) en 
bewustwording over de bedrijfsvoering van agrariërs. 
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De Verlichte Boerderijen route
Ook het toepassen van initiatieven zoals de verlichte boerderijen route [afb. 
4.6] kunnen de PR van de agrariërs verbeteren. In 2018 is deze lichtroute 
georganiseerd langs (Oldambtster)boerderijen en bedrijven in het Klei-
Oldambt.17 Dit was een enorm succes volgens de geïnterviewde agrariërs. 
Mensen konden langs bedrijven gaan tijdens open avonden en leren hoe het 
bedrijf functioneert. Velen vertrokken enthousiast, mede omdat ze hebben 
geleerd waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd is. Dit soort 
initiatieven doen de agrariërs goed (men ziet dat de individuele boer zijn best 
doet om een boterham te verdienen) én de consumenten; zij leren over de 
productie van voedsel waardoor de afstand tussen producent en consument 
wordt verkleind. 

17  PR-Commissie LTO Noord afdeling Oldambt, 2018, https://lichtrouteoldambt.nl/

afb 4.5: Door onder route knooppunt borden QR codes toe te voegen die linken naar een website waar 
informatie te vinden is over de bedrijfsvoering en het landschap, wordt de PR van de agrariërs verbeterd 
én de kloof tussen producent en consument verkleind door de educatie van mensen. 
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Effect op structuren, elementen en details
De categorieën/kernkwaliteiten kunnen, zoals gezien in paragraaf 2.3, 
onderverdeeld worden in structuren, elementen en details [tabel 2.2]. 
Maatregelen kunnen een effect hebben hierop. Zo kunnen structuren worden 
onderbroken en elementen & details verdwijnen. Hierdoor kan het aanzicht van 
het landschap aanzienlijk veranderen; wanneer nauwelijks nog Oldambtster 
boerderijen aanwezig zijn, ziet het landschap er anders uit.  Dat enkele 
elementen zullen verdwijnen is een feit, maar we moeten er voor zorgen dat het 
merendeel van de kernkwaliteiten behouden of versterkt gaan worden, want als 
ze eenmaal weg zijn, zijn ze weg. 

afb 4.6: De verlichte Boerderijen route – ook wel lichtroute genoemd – is in 2018 georganiseerd langs 
(Oldambster)boerderijen en bedrijven. Door dit soort initiatieven leren de consumenten over de productie 
van voedsel, de individuele agrariër én de schoonheid van de boerderijen.
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Hoofdstuk 5

Slotsynthese 

“Als je niet tegen kopzorgen kunt, en je wilt niet te veel om je hoofd hebben, moet je geen boer worden. Je 

moet echt stressbestendig zijn.”

~Jan Slim, agrariër 
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5.1 Inleiding 

Het doel van dit hoofdstuk is om de informatie die voortkomt uit de 
landschapsbiografie (HST 2), inventarisatie van strategieën en maatregelen 
voor klimaat (HST 3) en landschappelijke inpassing (HST 4) om te vormen 
tot een slotconclusie. Daarbij gaat het in dit stadium niet om eindoplossingen, 
maar meer om aanknopingspunten voor de toekomst. Centraal staat daarbij de 
hoofdvraag uit het eerste hoofdstuk: 

“Hoe kunnen de historisch gegroeide landschappelijke kernkwaliteiten van 
een gebied op succesvolle wijze worden ingezet bij nieuwe strategieën en 

maatregelen voor klimaatadaptatie
en

hoe kan daarbij een evenwichtige balans en/of integratie worden bereikt 
van doelstellingen op het terrein van waterbeheer, duurzame landbouw, 

biodiversiteit en behoud van cultuurhistorische waarden?”

5.2 Discussie & conclusie

Het landschap kan onderverdeeld worden in het fysieke landschap, sociale 
landschap en het innerlijke landschap – ook wel ‘mindscape’ genoemd.1 Het 
fysieke, tastbare landschap bestaat uit dat wat je boven- en ondergronds ziet en 
vast kunt pakken. Het is een landschap waarin men kan wandelen, nat worden 
en neervallen.2 Het sociale landschap bestaat uit regels dat het gedrag van een 

1  Jacobs, 2006, p8.
2  Jacobs, 2006, p8.
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groep bepalen. Het zijn de mensen en hun activiteiten, zoals de economie maar 
ook de normen en waarden. De mindscape is het landschap van de innerlijke 
mens. Het is het mentale landschap dat emoties oproept bij mensen. Dit 
landschap is een systeem van individuele waarden, gevoelens en betekenissen 
verbonden met het landschap.3 
 Deze drie soorten landschappen zullen, met de inpassing van de 
toekomstopgaven voor klimaatadaptatie, gaan veranderen en dit is historisch 
gezien niet per sé erg. Veranderingen zijn er altijd geweest: denk aan het 
verdwijnen van de Groninger schuur, kloosters, borgen, steenhuizen en 
veranderingen die religieuze verschuivingen teweeg hebben gebracht.4 In 
de afgelopen dertig jaar is het traditionele agrarische landschap veranderd: 
karakteristieke sloten, bomen en perceelgrenzen verdwijnen als gevolg van de 
schaalvergroting en efficiëntieverhoging in de landbouw.5 Vanaf het moment 
dat de mens haar intrede maakt in het Klei-Oldambt verandert het natuurlijk 
afwaterend landschap in een systematisch ingedeeld afwateringsstelsel 
waarbij het lozen van binnenwater zo efficiënt mogelijk gebeurt. Maar ook de 
verstedelijking en energietransitie veranderen het aanzicht van het landschap. 

“De toekomst: ik zie het moeilijk. Afhankelijk van zoveel factoren. Afhankelijk 
van Brussel. Daar wordt de politiek in elkaar gezet. De meesten hebben 

belang bij een zo goedkoop mogelijk voedselpakket.”6

Dit is een uitspraak die J.P Nienhuis maakte tijdens een interview met G. 
Stremmelaar voor het tijdschrift van Stichting het Groninger Landschap uit 

3  Jacobs, 2006, p9. 
4  Mondelinge mededeling Egge Knol, 12 september 2019. 
5  Planbureau voor de Leefomgeving, 2019, p7.
6  Nienhuis, 1979, p64. 
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1979. In deze uitspraak slaat hij, meerdere malen, de spijker op zijn kop. 
Uit de interviews met de agrariërs voor dit onderzoek is gebleken dat de 
toekomst [van het boerenbedrijf] inderdaad van veel factoren afhankelijk is, 
voornamelijk de politiek. Maatregelen die van hogerop worden bedacht en 
opgelegd, moeten worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering maar zijn niet 
altijd een verbetering. Ook stipt de heer Nienhuis de houding van de consument 
aan; ‘een zo goedkoop mogelijk voedselpakket’. Dertig jaar na dit interview 
is deze houding niet veranderd. Met de landbouwtransitie voor de boeg is dit 
echter wel nodig. Wij als consument zouden meer moeten gaan betalen voor ons 
voedsel – en dit hoeft helemaal niet veel te zijn, een paar cent kan al het verschil 
maken – zodat de bedrijfsvoering duurzamer, biologischer, diervriendelijker én 
landschapsvriendelijker kan worden. 
 Maar wanneer agrariërs gevraagd wordt meer te doen voor bijvoorbeeld 
het landschap, door landschapsdiensten aan te bieden of intensiever onderhoud 
te plegen aan kernkwaliteiten in het landschap, moet hier een compensatie 
tegenover staan. Bosscher benoemt een betalingssysteem waarbij de 
veroorzaker van CO2 betaalt aan de perso(o)n(en) die het ‘opruimen’, vaak de 
agrariër. In feite is dit een dienst die de agrariërs leveren aan de maatschappij 
maar waar ze niet voor worden betaald. De landbouwsector in Nederland raakt 
langzaamaan verstrikt in een web aan regels en eisen. Deze maken het de 
agrariërs niet makkelijker om te kunnen blijven boeren. Echter moeten wij, én 
de politiek, ons realiseren dat het de agrariërs zijn die ons voedsel produceren, 
en dat wij van hun afhankelijk zijn. Ook zijn zij degene die het onderhoud 
van het landschap merendeels op zich nemen. Het zijn de agrariërs die ons – 
samen met de waterschappen – droge voeten geven door goede drainage van de 
gronden. Wat meer waardering voor het werk van de individuele agrariër zou 
niet verkeerd zijn.
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Verscheidene toekomstopgaven moeten worden ingepast in het landschap. 
Hierbij zijn de energietransitie, woningbouw, biodiversiteit en openbaar 
vervoer niet meegenomen in dit onderzoek, maar ook deze opgaven moeten 
ingepast worden en zorgen voor een extra ruimteclaim op het landschap. De 
veranderingen die de komende periode op ons af komen, worden per sector 
netjes bediscussieerd. Dit zorgt ervoor dat, ondanks alle goede bedoelingen, de 
kernkwaliteiten van het landschap verdwijnen, de boeren het zwaar hebben en 
de natuur lijdt.7 Om dit te veranderen moeten we niet meer blijven denken in 
het scheiden van functies. Sectoren moeten nauwer gaan samenwerken voor de 
inpassing van de toekomstopgaven en functies zo veel mogelijk combineren – 
denk aan het mengen, koppelen en scheiden bij functionele synergie. Er moet 
begrip gecreëerd worden tussen de sectoren voor de maatregelen. Hiervoor is 
een andere houding van de betrokken sectoren nodig. 
 Toekomstige maatregelen kunnen namelijk een bedreiging vormen 
wanneer het landschap en haar kernkwaliteiten 1. NIET beschermd zijn vanuit 
de wet- & regelgeving en 2. NIET worden meegenomen (als uitgangspunt) 
bij nieuwe plannen en uitvoeringen. Planbureau van de Leefomgeving stelt: 
“[…] de zorg voor het landschap is nog onvoldoende gewaarborgd in het 
huidige omgevingsbeleid om de ruimtelijke opgaven in goed afgestemde en 
maatschappelijk breed gedragen banen te leiden.”8 Ze geven vier bouwstenen 
voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid – een beleid waarbij het 
landschap aan de voorkant van plannen en uitvoeringen wordt meegenomen. 
Denk in dit beginstadia zeker ook na over wat je met het landschap wilt gaan 
doen; behouden, ontwikkelen of transformeren? Ieder heeft namelijk een andere 
uitkomst en effect op het landschap.

7  Noordhoff, 2019, https://www.noorderbreedte.nl/2019/02/09/new-deal-voor-het-noorden/
8  Planbureau voor de Leefomgeving, 2019, p8. 
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 Zo ook de maatregelen. Iedere maatregel heeft een effect op de 
structuren, elementen of details van het landschap. Zo kunnen structuren 
worden onderbroken en elementen & details verdwijnen. Dit verandert het 
aanzicht, en de herkenbaarheid van het landschap. Eén van de kernkwaliteiten 
van het Klei-Oldambt is de openheid, het eindeloos ver kunnen kijken over de 
glimmende klei en de horizon zien. Deze kernkwaliteit is tevens erg kwetsbaar; 
het staat geen maatregelen toe waarbij het gezichtsveld wordt belemmerd en de 
kernkwaliteit aangetast. 
 Naast bovenstaande, vormt ook de aardbevingsproblematiek een 
bedreiging voor de kernkwaliteit ‘boerderijplaats’. Uit gesprekken vanuit de 
omgeving van Borgsweer heb ik vernomen dat de voorhuizen van Oldambtster 
boerderijen ernstig zijn beschadigd en hoogstwaarschijnlijk tegen de vlakte 
gaan. De kosten voor reparatie zouden namelijk hoger zijn dan de kosten voor 
sloop en nieuwbouw. Maar, de nieuwbouw wordt géén nieuw Oldambtster 
voorhuis met krimpen; het wordt een ‘gewoon’ woonhuis [afb. 5.1]. Dit doet 
afbreuk aan de herkenbaarheid van de Oldambtster boerderijen en het aanzicht 
van het landschap met de pompeuze voorhuizen en haar krimpen richting de 
schuur. 
 Samen moeten we er voor zorgen dat het landschap en haar 
kernkwaliteiten behouden en versterkt worden door deze in een vroeg stadium 
mee te nemen in plannen. Het Klei-Oldambt is een gebied dat al veel over 
zich heen heeft gekregen – de energietransitie zorgt voor de aanleg van grote 
windmolenparken en de oprukkende industrie van Delfzijl heeft in de 20ste eeuw 
voor het verdwijnen van de dorpen Weiwerd, Heveskes en Oterdum gezorgd. 
Desondanks is het een gebied waar men graag woont en boert. Toekomstige 
maatregelen hebben draagvlak nodig vanuit de omgeving; begin met kleine 
maatregelen / veranderingen om het grote plaatje te verwezenlijken.
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afb 5.1: De aardbevingsproblematiek vormt een bedreiging voor de kernkwaliteiten (details) van de 
boerderijplaats. De voorhuizen met krimpen richting de schuur worden, wanneer de reparaiekosten 
hoger zijn dan sloop en nieuwbouw, vervangen door een ‘gewoon’ voorhuis [boven en midden]. Vaak 
missen de arbeidershuisjes, slingertuinen en het merendeel van de erfbeplanting al [onder] waardoor de 
herkenbaarheid van de Oldambtster boerderijen nog meer wordt aangetast / verdwijnt.
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5.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

• In dit onderzoek is gekeken naar praktijkgerichte maatregelen die 
bijdragen aan de toekomstopgaven. Beleidsgerichte maatregelen en 
waarborging van het landschap en haar kernkwaliteiten in de wet- 
en regelgeving, zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Dit dient 
onderzocht te worden. 

• Een tweede aanbeveling is onderzoek naar het percentage dat het 
groenblauwe netwerk minimaal moet omvatten in het Klei-Oldambt 
wil het robuust genoeg zijn voor een duurzame landschappelijke en 
ecologische basis.9

• In dit onderzoek is geen rekening gehouden met het (toekomstig) 
verdienmodel van de boeren. Dit is echter wel van groot belang en zal nog 
onderzocht worden. Evenals de combinaties tussen precisielandbouw 
en andere teeltmethoden. Welke combinaties zijn wel / niet mogelijk? 
Wat is de meest optimale combinatie voor het Klei-Oldambt (vanuit het 
historisch gegroeide landschap)? 

9  Planbureau voor de Leefomgeving, 2019, p87. 
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Bijlage I: Uitgewerkte interviews

206 Bijlagen

Sector Sleutelpersoon Functie
Water Sander Dijk Gebiedscoördinator Oldambt en Fiemel, 

Waterschap Hunze en Aa’s
Water Matthijs Buurman Senior beleidsadviseur water, Provincie 

Groningen
Landschap Henny Groenendijk Bijz. hoogleraar Archeologie en 

maatschappij, Groninger Instituut voor 
Archeologie

Landschap Egge Knol Conservator archeologie, geschiedenis en 
oude kunst, Groninger Museum

Landbouw Derk en Tom Bosscher Agrariërs; Landbouwbedrijf Bosscher & 
Bosscher Precision Farming

Landbouw Pieter Noordam & Jetty 
Noordam - Ten Have

Agrariërs; Landbouwbedrijf Noordam

Landbouw Jan Slim & Elly Slim - van 
het Westeinde 

Agrariërs, Landbouwbedrijf Slim



207Klimaatbestendige Kley

Naam:     Sander Dijk 
Werkzaam bij:   Waterschap Hunze en Aa’s 
Functie:    Gebiedscoördinator Oldambt en Fiemel 
Datum interview:   2 september 2019 
Datum accorderen:   19 september 2019 

Wat is precies uw functie binnen het waterschap Hunze en Aa’s? Ik ben 
gebiedsplanoloog van de watersystemen Oldambt en Fiemel. Deze twee 
watersystemen worden samengenomen mede doordat het watersysteem van 
Fiemel relatief klein zijn en beiden op de Eems afwateren. Ieder watersysteem 
binnen waterschap Hunze en Aa’s heeft een gebiedsplanoloog die contacten 
onderhouden voor en in het gebied, die kijken wat de opgaven zijn voor het 
gebied en daarbinnen onderlinge relaties leggen. We zetten projecten op en 
nemen initiatief; gebiedsplanologen zitten aan ‘de voorkant van de projecten’. 

Hoe staat u tegenover het begrip ‘landschapspijn’? Als ik hieraan denk dan zie 
ik allerlei elementen die er vroeger waren maar nu verdwenen zijn zoals halve 
dijken in het landschap. Ook gebouwen die niet in het landschap passen zoals 
slecht ingepaste woningbouw – denk aan de jaren 80/90 wijken – en agrarische 
gebouwen die op een andere manier gebouwd hadden kunnen worden – andere 
materialen en vormgeving zodat het landschappelijk beter past. 

Wat is volgens u karakteristiek/ kenmerkend voor het landschap van het Klei-
Oldambt? De dorpjes die op wierden liggen, het karakter van de percelering 
– strak en kaarsrecht in de omgeving van Nieuwolda en blokvormig en 
kleinschaliger richting Termunten met hier en daar een bosje.
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Welke toekomstopgaven liggen er voor het waterschap en het watersysteem 
[in verband met het klimaatbestendig worden]? Er liggen drie hoofdopgaven 
waaronder de zeespiegelstijging; de stormen worden sterker waardoor de 
zeekeringen aangepast – sterker – moeten worden. Anderzijds komt de dreiging 
van intern; droogte en wateroverlast. De gevolgen van de droogte hebben we 
voor het tweede jaar op een rij kunnen zien. Het systeem van het Klei-Oldambt 
is minder kwetsbaar dan bijvoorbeeld de Drentse Aa, maar ook hier moet 
nagedacht worden over de gevolgen van de droogte op de functies – de gebouwen 
en het gebruik als agrarisch gebied. Wat kunnen we daar met zijn allen aan 
doen. Daarnaast hebben we te maken met wateroverlast, meer neerslag in korte 
tijd. Wederom is het Klei-Oldambt een redelijk robuust [boezem]systeem met 
Gemaal Rozema als afwateringspunt. Hier moet meer naar de kleinere polders 
worden gekeken; voldoen ze nog wel aan de normen. Kijkend naar de toekomst 
lijkt droogte een grotere opgave te worden dan wateroverlast; de kades zijn op 
orde voor de komende dertig jaar. 

Zijn water en landbouw verweven? Dat zijn ze zeker. Vraag een gemiddelde 
burger naar de taken van het waterschap en ze weten het niet – maar een agrariër 
wél. Naast de zorg van schoon water en  zeekeringen is de derde belangrijke 
taak van het waterschap de zorg voor voldoende water en het afstemmen 
hiervan op de functie – grotendeels landsbouw. Hierbij hoort peilbeheer en een 
goede afwatering. 

In de toekomst, zouden deze twee nog meer verweven worden of gescheiden? 
Landbouw en water kun je niet scheiden. Onze taak is het afwegen van belangen 
– landbouw, woongebieden, bedrijven en natuur – die het ontwerp en behoud 
van het watersysteem bepalen. Hierbij wordt gekeken naar de inrichting en 
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handhaving van het waterpeil waarbij alle functies bediend kunnen worden. 
De ontwikkelingen in het klimaat geven daarbij een uitdaging. We moeten 
blijven nadenken hoe we dit kunnen blijven doen en of het ook haalbaar is. 
Bijvoorbeeld in West-Nederland en Friesland vragen we ons af of landbouw 
nog wel haalbaar is op de veengebieden en voor hoe lang nog. Moet de functie 
worden veranderd – wat gevolgen heeft voor de gebruikers. De verwevenheid 
tussen watersysteem en landbouw is altijd al geweest en zal altijd ook blijven; 
de verhoudingen zullen mogelijk wél anders worden. Het waterschap is er voor 
de landbouw, de bewoners maar ook de natuur. 

Hoe houdt het waterschap rekening met het landschap? De provincie zet hier 
beleid op en gaat er voornamelijk over. Alle acties die het waterschap pleegt 
om het watersysteem in te richten, te beheren en behouden krijgen te maken 
met dit beleid waardoor rekening gehouden wordt met het landschap – evenals 
bijvoorbeeld archeologie. We beseffen ons dat wij bijdragen aan het creëren 
en behouden van het landschap door de eeuwen heen. Het landschap wordt 
in enkele zinssneden benoemd in ons beleid, maar er zijn geen maatregelen 
die wij opnemen om landschappelijke dingen te doen. Er wordt rekening mee 
gehouden en zoveel mogelijk meegenomen wanneer iets aangepast wordt, 
omdat we ons bewust zijn welke waarden er zijn. Soms wordt het landschap 
aangepast omdat de functie – de mens – er om vraagt. Het landschap is altijd 
in beweging; soms moeten oude dingen worden bewaard maar soms moeten 
nieuwe gemaakt / toegevoegd worden dat later het ‘nieuwe’ landschap vormt. 

Welke klimaatadaptatiestrategieën en / of maatregelen moeten binnen het 
bedrijf worden toegepast? Er zijn weinig wetten die voorschrijven wat je precies 
moet doen; de wet schrijft voor welke taak je hebt. Als waterschap zorgen wij 
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voor de zeekering, waterveiligheid en wegen we af wat prioriteit heeft. De taak 
geeft aan wat je moet doen en het waterschapsbestuur is verantwoordelijk hoe 
deze taak wordt uitgevoerd. 

Worden er dan al klimaatadaptatiestrategieën en / of maatregelen toegepast? 
De klimaatadaptatie projecten starten net allemaal op. In het najaar start het 
project ‘Waterdrager’; een project waarbij alle opgaven worden voorgelegd aan 
belanghebbenden in de streek en naar meningen en oplossingsrichtingen wordt 
gevraagd. Het project moet zorgen voor input voor het waterbeheerprogramma 
dat voor 2022-2027 opnieuw wordt gemaakt. Klimaatadaptatie is een belangrijk 
onderdeel wat we met de streek willen bespreken. Het bestuur vindt dat de 
klimaatadaptatie een opgave is en dat we hiermee aan de slag gaan. 

Binnen het project ‘Waterdrager’ wordt met behulp van modellen van het KNMI 
beoordeeld welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast of droogte. Deze 
feiten worden voorgelegd aan de boeren, burgers en bewoners van de streek 
om te kijken of ze dit herkennen en welke oplossingsrichtingen ze hebben. In 
oktober / november 2019 gaat het project ‘Waterdrager’ van start; pas hierna 
weten we welke klimaatadaptatiestrategieën en / of maatregelen we gaan en 
kunnen toepassen. Het begrip klimaatadaptatie is vrij nieuw. 

Welke klimaatadaptatiestrategieën en / of maatregelen wensen toegepast 
te worden? Het dijktraject tussen Nieuwe Statenzijl en Delfzijl verbreden en 
verstevigen op een natuurlijke en groene manier –niet met asfalt zoals op het 
traject Eemshaven - Delfzijl is gebeurd. Het is nog niet bekend of dit haalbaar 
is voor de gehele kust maar dit is het uitgangspunt/wens voor het traject tussen 
Punt van Reide en Nieuwe Statenzijl. Hier zit je in de luwte van de Dollard; 
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Punt van Reide vangt veel kracht van de golven waardoor op dit traject kwelders 
kunnen ontstaan. Bij Termunterzijl zijn geen kwelders door de andere golfslag 
waardoor naar een andere oplossing gekeken moet worden die aansluit op de 
landschappelijke- en natuurwaarden. Over een paar jaar wordt met deze studie 
begonnen – het is een uitdaging. 

De weersveranderingen worden groter en contrasten sterker; hoe vangt het 
waterschap dit op? De waterafvoer hebben we sinds de jaren ‘50/’60 zeer 
efficiënt ingericht, alles moet droog. Nu merken we dat dit niet goed is. De 
twee afgelopen zomers tonen aan dat je het water dat je hebt, zo lang mogelijk 
moet vasthouden / bewaren. Daar zullen we opnieuw een balans in moeten 
vinden want je kunt niet té veel water vasthouden; mocht in mei/juni een zware 
regenbui komen dan staat het land gelijk onder water. Je zult iets moeten doen 
om het water langer vast te houden. Het beleid waar het waterschap mee werkt 
is de trits, vasthouden, bergen, afvoeren. Eerst zo lang mogelijk vasthouden, als 
het kan ga je het ergens bergen, en dan pas voer je het af. Enkele jaren geleden 
deden we het precies andersom – zo snel mogelijk afvoeren. Het vasthouden is 
een opgave; vasthouden om te benutten en de droogte tegen te gaan. 

Worden al stappen ondernomen om het langer vast te houden? Ja zeker, 
een mooi voorbeeld is het Oldambtmeer. Daar proberen we in het voorjaar zo 
lang mogelijk de waterstanden hoog te houden zodat zo min mogelijk water 
aangevoerd hoeft te worden uit bijvoorbeeld het Winschoterdiep – waarvan de 
waterkwaliteit minder goed is. Zolang je het regenwater / grondwater gevoede 
systeem hoog kan houden, wat door verdamping langzaam zal zakken, stel je 
het moment van ‘gebiedsvreemd’ water aanvoeren uit. 
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Is in de afgelopen twee zomers een watertekort geweest in het Klei-Oldambt? 
Ik weet niet zo goed of daadwerkelijk een tekort is geweest in dit specifieke 
gebied. Het is wel zo dat we, als proef, iets meer dan twee jaar zijn gestopt met 
het doorspoelen van het Termunterzijldiep. Dit deden we altijd met water vanuit 
de boezem – het Winschoterdiep – om de zouttong terug te dringen die via 
het Termunterzijldiep naar binnen komt. We zijn hiermee gestopt om daarmee 
te onderzoeken wat hiervan de effecten zijn. De doelstelling is om minder 
afhankelijk te worden van wateraanvoer. Uit een studie die hieraan vooraf 
ging bleek dat maar weinig boeren beregenen vanuit het boezemwatersysteem. 
In die gebieden is eigenlijk al geen wateraanvoer waardoor ik denk dat het 
watertekort wel mee valt. Kleigronden zijn minder gevoelig voor droogte. 
Iedereen heeft natuurlijk droogte gehad maar relatief gezien is de droogte hier 
minder voelbaar dan in vergelijking met Oost-Nederland. 

Waar zitten volgens u de kansen voor een volledig klimaatbestendig 
watersysteem? We zullen moeten zoeken naar een goede balans tussen water 
vasthouden en water afvoeren, en daarbij het watersysteem goed sturen. Ook 
de bodem is belangrijk maar daar zijn wij niet de eigenaar / beheerder van; dit 
moeten ze zelf doen. De eigenaar kan bepaalde ingrepen doen op het gebied van 
bewerking en drainage van de grond waardoor het langer zijn water vasthoudt. 
De bodemvruchtbaarheid en de structuur spelen hierin een grote rol. Het gebied 
staat bekend om zijn zware klei en dat neemt minder snel water op, maar het 
blijft ook langer nat.

Het waterschap heeft een project lopen met de provincie Groningen, Groningen 
Seaports en Rijkswaterstaat waarbij we gaan kijken of we met slib uit de Eems-
Dollard – wat een probleem is –gebieden/percelen op kunnen hogen. Met het 
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slib vanuit de kleirijperij worden dijken opgehoogd, maar met zulk materiaal 
kan je ook landbouwgrond ophogen. Een pilot gaat worden uitgevoerd op een 
perceel in het Klei-Oldambt waar maar een halve meter klei op het veen ligt. 
We gaan proberen om het slib op locatie te brengen en daar te laten rijpen 
waardoor het gebied verhoogt. Dit wordt volgend jaar met een pilot getest. 
Als je het hebt over het landschap dan is dat wel een verandering. Je zou het 
kunnen zien als klimaatadaptatie maar het is meer dan dat; het slib probleem 
van de Eems-Dollard wordt ook verholpen. De doelstelling voor de gebieden 
is slib opbrengen wat na rijping (ontwatering) ca 80 cm grond oplevert. Hier 
blijft [hopelijk] 50 cm klei van over na inklinking. Dit gaat landschappelijk 
wat betekenen; je gaat het zien. Daarmee wordt wel de functie [landbouw] 
behouden en wordt voorkomen dat nog meer veen oxideert. Je zou het kunnen 
zien als een nieuwe manier van (binnendijks) kwelderen. 

Waar zitten volgens u de belemmeringen voor een volledig klimaatbestendig 
watersysteem? Voornamelijk de verzilting, zoute kwel vanuit de zee. Je hebt 
een zoetwaterbel in die kleigronden, bovenop het zoute water, waar de planten 
groeien. Zolang deze er is, is niets aan de hand maar wanneer deze zoetwaterbel 
niet meer bijgevuld wordt met regenwater dan begint de zoute kwel een probleem 
te vormen. Hiervoor loopt al een test bij Borgsweer genaamd ‘Spaarwater’. Er 
wordt gekeken hoe dat [zoete] grondwater langer vastgehouden kan worden, 
zodat hier langer gebruik van gemaakt kan worden. 

Maar wat hier ook speelt is het veen dat onder de klei ligt. Er zijn gebieden 
waar maar een halve meter klei op het veen ligt. Kaarten zijn gemaakt die de 
kwetsbaarheid van het veen onder het kleidek weergeven. Veenoxidatie is hier 
een groot probleem en dat moet meegenomen worden in de adaptatie. Als het 
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droog wordt dan gaan het veen oxideren en inklinken waardoor een [nog] groter 
verschil tussen hoge en lage gronden ontstaat. 

Bij de regelgeving liggen ook belemmeringen. Het slib van de kleirijperij en 
straks het pilotproject moet schoon zijn. Hierbij is vooral het zout in het slib een 
uitdaging – maar ook de afwatering van het zoute water; dit kan niet zomaar op 
het boezemsysteem geloosd worden. 

Wat is uw ideaalbeeld van het watersysteem in 2050? Een robuust 
systeem waarbij je zo weinig mogelijk water aanvoert – IJsselmeerwater is 
gebiedsvreemd water dat je liever niet in je systeem laat én er zal steeds meer 
druk komen op [de hoeveelheid] IJsselmeerwater. Dit betekend dat het gebied 
zijn eigen water in de winter en het voorjaar zo lang mogelijk vasthoudt. Aan 
de andere kant een systeem wat veilig genoeg is dat geen wateroverlast ontstaat 
door hevige neerslag. Een balans tussen deze twee uitersten en voldoende 
bescherming tegen zee is het ideaalbeeld. In 2050 zal de zeewaterkering tussen 
Nieuwe Statenzijl en Delfzijl aangepakt zijn en dan moet het voor de komende 
tientallen jaren weer veilig zijn. 

Zou het landschap moeten veranderen voor alle adaptatiemaatregelen? Dat 
zou best kunnen, in elk geval de zeedijk is een fysieke aanpassing die wat 
gaat betekenen maar ook het watersysteem. Hierbij is de vraag welke richting 
je kiest. De ophoogmethode van het pilotproject gaat landschappelijk wat 
betekenen. Als je kijkt vanuit het waterperspectief dan worden de oplossingen 
zo veel mogelijk gezocht in het watersysteem dat er al ligt en wellicht de bodem 
– dus het beheer van de bodem door de eigenaar. Daar liggen voor ons de 
oplossingen en uitdagingen. 
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Kan dat overal; water, landbouw en landschap verweven tot één robuust 
en evenwichtig systeem? Landschap is voor mij nooit een doel maar iets dat 
ontstaat door gebruik van de omgeving. Het landschap was er al voordat de 
mens er was, daarna heeft de mens het naar de hand gezet en dat blijven we 
doen. Het is maar welke waarde je aan het landschap toekent en als die waarde 
bestaat uit historische landschappen dan kun je het bewaren. Maar er zijn ook 
toekomstige waarden van landschappen. Je kunt nu zeggen dat windmolens 
niet in het landschap passen, maar het is een modern landschap en kijk je daar 
over vijftig jaar naar dan is het een nieuwe laag die is toegevoegd die toen 
nodig was voor ons. Ik vind dat soms krampachtig wordt vastgehouden aan de 
gedachte dat het landschap iets historisch is. Het landschap is ook van nu en van 
de toekomst; het beweegt. Als wij met zijn allen het eens zijn dat de ingrepen 
die we doen nodig zijn, dat ze voldoende waarde hebben voor iedereen, dan kun 
je het landschap aanpassen. Wie is dan degene die moet zeggen ‘dat mag niet 
want het landschap wil het niet’. Landschap is iets dat we met zijn allen willen. 
Je creëert het samen en kan het samen ook weer aanpassen. Veranderingen 
moeten gedragen, verantwoord en duurzaam zijn. Water is altijd onderdeel van 
een landschap.
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Naam:     Matthijs Buurman 
Werkzaam bij:   Provincie Groningen 
Functie:    Senior beleidsadviseur water 
Datum interview:   31 oktober 2019 
Datum accorderen:   6 november 2019 

Allereerst, wat is precies uw functie binnen de Provincie? Ik ben beleidsadviseur 
water, maar ik houd me vooral bezig met kustontwikkeling en met het opstellen 
van strategisch beleid voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie. Vervolgens breng 
ik dit in de praktijk. Denk aan een programma dat ontwikkeld moet worden, 
of een project dat we samen met andere overheden opstarten. Hierin doe ik 
meestal het begin traject; totdat het project vormgegeven is, de financiering 
geregeld is en de belangrijkste vergunningen zijn aangevraagd. 

Hoe staat u tegenover het begrip landschapspijn? Daar heb ik niet zo veel mee, 
ik zie dat niet zo op die manier. Ik zie wel dat er soms projecten of ontwikkelingen 
zijn, die net op de verkeerde plek staan; het past niet in het landschap. Maar 
als ik bezig ga met het ontwikkelen van projecten, dan neem ik vaak als basis 
de omgevingsvisie van de provincie. Vanuit ‘water’ redeneer je altijd vanuit de 
fysisch geografische / geologische processen die hebben plaatsgevonden. Water 
laat zich niet zo gemakkelijk sturen, of omhoog pompen. Bij het ontwikkelen 
van projecten hebben we, juist omdat water één van de basisdingen is in mijn 
optiek, daar [landschapspijn] niet zo veel last van vind ik. Als voorbeeld de 
Dubbele Dijk, die ligt op een plek waar vroeger ook een tweede dijk lag. Dus 
met dat soort dingen proberen we wel rekening te houden. 
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Op de vraag of de heer Buurman bekend is in het Klei-Oldambt legt hij uit 
dat verschillende projecten lopen langs de kust waar ze druk mee bezig zijn, 
waaronder Marconi bij Delfzijl en de Groote Polder bij Termunterzijl [het 
Klei-Oldambt].

Wat vindt u kenmerkend of karakteristiek aan het Klei-Oldambt? De 
combinatie van een wierdenlandschap langs de rand met in het midden de 
uitgestrekte Dollardpolders. Dus aan de ene kant een uitgestrekt en langgerekt 
dijkenlandschap met intensieve akkerbouw, en aan de andere kant een oud, 
historisch wierdenlandschap. 

Voor het watersysteem, wat voor toekomstopgaven liggen er? Er ligt, 
ten westen van polder Breebaart en ten zuiden van Delfzijl, een grote 
waterveiligheidsopgave. Voor de dijk, maar ook het veengebied. Dit zijn geen 
veenweidegebieden, maar veen-akkerbouwgebieden. Er ligt een laag klei over 
het veen heen dat ontzettend vruchtbaar is, waardoor het akkerbouwgebieden 
zijn geworden. Maar het is een gebied dat enorm hard naar beneden zakt en 
waarvan de boeren steeds vaker zeggen ‘ik kan minder snel mijn land op’ 
omdat het langer nat blijft in het voor- en najaar. Dat is een probleem. Zet 
je de klimaatverandering en het slib probleem van de Eems-Dollard ernaast, 
dan is het logisch dat die Dollard steeds verder opslibt – en dat dit nieuwe 
landbouwgronden worden, zo heeft het zich de afgelopen honderden jaren 
ontwikkeld. Zou je niet van die enorme dijken bouwen zoals wij nu doen,  dan 
zou het gebied ten noorden van de veenweidegebieden doorbreken en een 
nieuwe komberging gaan worden. Maar dat is natuurlijk een spanningsveld ten 
opzichte van het landschap want het is een oud wierdenlandschap. 
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Hoe wordt rekening gehouden met het landschap? U gaf net aan dat de 
omgevingsvisie de basis vormt, maar welke aspecten van het landschap zitten 
in die omgevingsvisie? Cultuurhistorie zit daar in. Als je naar de landschapskaart 
van de provincie Groningen kijkt, dan probeer je daar zo goed rekening mee te 
houden in de projecten. Dat wil zeggen als je de kust mee wil laten groeien met 
de zeespiegelstijging tussen het gebied van de Eemshaven en Punt van Reide 
– het gebied van de waterveiligheidsopgave – je daar maatregelen moet doen 
als het ophogen van percelen op kleinschalig niveau of misschien wel nieuwe 
wierden passen. Maatregelen die daar passen. 

Er zijn verschillende klimaatadaptatiestrategieën. Welke moeten, worden 
en wensen toegepast te worden? Wat moet, dat is de waterveiligheid. De 
komende vijftig jaar is dit nog met zo’n hele grote, dikke dijk te doen. Omdat 
de dijk mogelijk nog iets hoger zou moeten worden heb je wel wat meer ruimte 
nodig als nu. Maar dit is een strategie waarvan we nu al weten dat hij eindig 
is. De dijk bij Delfzijl is van 8 naar 10,5 meter hoog gegaan en daardoor ook 
een stuk breder geworden. Die dijk is nu veilig voor 25 jaar. We verwachten 
dat hij langer mee kan maar officieel is het 25 jaar. Dus in theorie zou dat 
betekenen dat je over 25 jaar de dijk weer 2 tot 3 meter moet verhogen. Er 
zijn ook modellen die voorspellen dat het [de zeespiegelstijging, etc.] wel 
meevalt. Steeds nauwkeuriger wordt gekeken naar hoe sterk de dijk is, en of 
hij wel zo hoog moet. Uit de eerste berekeningen voor de dijk van Delfzijl naar 
de Eemshaven, met de nieuwe normering van de waterveiligheid die we in 
Nederland hebben, zou die dijk 14 meter hoog moeten worden en ik geloof wel 
140 meter breed. Dat was de eerste inschatting. Vervolgens is deze [de huidige] 
dijk eruit gekomen waarvan iedereen dacht ‘zo is hij veilig’. Maar binnen de 
huidige normering kunnen we die dijk niet langer veilig verklaren dan 25 jaar. 
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Hij is misschien wel 50 jaar veilig, maar met de huidige normen in Nederland 
niet. Waar een dijk aan moet voldoen is allemaal in de wet vastgelegd.

Wat voor projecten wensen toegepast te worden? Het Deltaprogramma is 
vertaald naar landelijk beleid. Het landelijk beleid is verder vertaald naar 
de omgevingsvisie van de provincie Groningen. Langs de kust zijn enkele 
ontwikkelingsrichtingen vastgelegd; overal waar je hoogland en kwelders hebt 
zou je meer de verbinding met de kwelders moeten zoeken waardoor je een 
bredere zone gaat inrichten voor je waterveiligheid. Het hele stuk tussen de 
Eemshaven en Punt van Reide heb je een enkele dijk, aan de buitenkant ligt 
een geul dus je kunt niet naar buiten [met je waterveiligheidszone]. Kwelders 
ontwikkelen zich hier niet, en aan de binnenkant van de dijk heb je laagland dat 
een wierdenlandschap is. Dus op dat traject zou je naar binnen moeten kijken 
zodat de kustzone mee kan groeien met de zeespiegelstijging. 

Een extra dijk wordt aangelegd achter de zeedijk zodat slib kan worden 
ingevangen in het tussenliggende gebied; hoe gaat dit systeem precies 
werken? Je legt aan de binnenkant achter de huidige zeedijk een extra dijk aan. 
Vervolgens maak je een gat in de zeedijk met een duiker waardoor je de zee 
naar binnen laat en slib kan worden afgezet in het tussenliggende gebied. Denk 
aan een grotere versie van Polder Breebaart waarbij slib wél wordt toegelaten 
– dit is bij Polder Breebaart nu niet het geval. 

Zijn er voor zulk soort projecten ook subsidies? Ja, Waddenfonds is bijvoorbeeld 
één van de subsidiebronnen. En wat we natuurlijk aan het doen zijn nu met 
de waterschappen is het Hoogwaterbeschermingsprogramma aanspreken, 
bijvoorbeeld bij het project van de Dubbele Dijk ten zuiden van de Eemshaven. 
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Kunnen zulke projecten ook zonder subsidie gefinancierd/gerealiseerd 
worden? Het is nog niet regulier beleid, dat is het punt. Is het regulier beleid 
dan zou je gewoon een nieuwe asfaltdijk aan kunnen leggen. Zodra je met 
nieuwe technieken bezig gaat dan spreken we niet over regulier beleid. De 
nieuwe projecten moeten aantonen dat, op lange termijn, ze goedkoper zijn 
dan bijvoorbeeld een nieuwe asfaltdijk. Pas dan zijn ze geïnteresseerd. Maar 
vervolgens duurt het nog een hele poos voordat je aangetoond hebt dat het 
daadwerkelijk kan en goedkoper is. Daarna moeten normen aangepast worden, 
etc. Het zijn hele lange trajecten. 

De weersveranderingen en contrasten tussen droogte en wateroverlast worden 
steeds groter. Hoe wordt dit meegenomen in zulke kustverdedigingsprojecten? 
Vanuit de provincie proberen we dat allemaal bij elkaar te brengen binnen 
een project. Dus we proberen het project zodanig vorm te geven dat het ook 
daarvoor bedoeld is. 

Want waar zitten volgens jullie de kansen voor een volledig klimaatbestendig 
/ toekomstbestendig watersysteem? Of dat gaat helemaal gaat lukken is de 
vraag. Je hebt twee verschillende gebieden; het kustgebied dat je mee wilt laten 
stijgen met de zeespiegelstijging – maar dat gaat je niet lukken om  helemaal 
tot aan de hooggelegen delen in Nederland voor elkaar te krijgen – en een 
soort kom tussen het kustgebied en de stad Groningen. Je zult daardoor moeten 
blijven pompen om dat water van het laaggelegen gebied weer in zee te krijgen. 
Gemalen zullen altijd blijven en ik denk dat er meer komen als dat we gewend 
zijn. Op lange termijn hebben we dat nodig tenzij we zeggen ‘we laten die 
laaggelegen gebieden vollopen’. 
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En waar zitten volgens jullie die belemmeringen voor een volledig 
klimaatbestendig / toekomstbestendig watersysteem? De laaggelegen 
gebieden. Dat is uiteindelijk de reden dat we nog steeds de gemalen nodig 
hebben. En de kustzone, daar zijn best veel mogelijkheden om de kust te laten 
meegroeien, zoals de Dubbele Dijk en de Groote Polder. Maar als je dus de 
laaggelegen gebieden, bijvoorbeeld ‘t Roegwold rondom Slochteren, wilt 
laten opslibben, dat moet je gewoon de zee tot daaraan toestaan en dat gaat 
gewoon niet gebeuren. Kunstmatig opslibben is ook geen mogelijkheid want 
het transport van het slib wordt dan te duur; een gemaal kan in dat geval dan 
wel uit. Dit speelt zich trouwens wel af over de komende 200 jaar. 

Wat is het ideaalbeeld van het watersysteem in 2050? Dat we gebieden 
hebben gecreëerd langs de kust waar de zee in evenwicht is met de kust en 
dat goede overgangsgebieden tussen zoet en zoutwater zijn gerealiseerd zodat 
hier natuurontwikkeling kan plaatsvinden. In Groningen zijn twee gebieden die 
hiervoor geschikt zijn; Delfzijl en Lauwersoog. En natuurlijk de veengebieden, 
die vooral tussen de stad en Delfzijl liggen, vernatten of het grondgebruik 
aanpassen aan de natte omstandigheden. 

Zou het landschap nogmaals moeten veranderen om die waterveiligheid te 
kunnen waarborgen? Zeker, vooral langs de kust gaat het visueel veranderen. 
Het landschap dat je nu hebt met een enkele grillige dijk, laagland erachter en 
hoogwater ervoor, gaat veranderen naar een landschap waarin verschillende 
percelen opgehoogd worden in combinatie met plekken waar de Eems meer 
ruimte krijgt binnendijks. Het wordt echt wel anders. En je moet kijken hoe je 
dat goed gaat toepassen en inpassen. 
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Tips, opmerkingen, aanmerkingen. Als je kijkt naar de periode voor de dijken 
– rond 1200 na Christus – dan was het een gebied met wierden dat regelmatig 
overstroomde. Dat is afgesneden / gestopt nadat we de dijken zijn gaan bouwen. 
Als je iets aan die klimaatadaptatie wilt gaan doen dan moet je zorgen dat die 
kust gaat meegroeien, en dan moet je die overstromingen weer op bepaalde 
plekken gaan toelaten. Dat wil je natuurlijk gecontroleerd doen, en daarvoor 
zou je het landschap moeten gaan aanpassen. Misschien moet je wel een grote, 
nieuwe wierde gaan bouwen om te laten zien hoe het werkt. 

We hebben nu een programma wat we samen met andere overheden doen, 
dat is met LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), 
waterschappen, Provincie Groningen en gemeenten, waar we gaan kijken hoe 
we dat opslibben van gebieden kunnen organiseren; wat zijn de financiële 
consequenties en juridische, wie zou dat nou moeten doen/organiseren. Daar 
hebben we nu een programma voor, en we hebben net te horen gekregen dat 
we daar mee mogen starten. Dus dat gaan we nu organiseren. En dat zal zich 
dus vooral richten op dat gebied [langs de kust]. We willen op verschillende 
manieren kijken hoe het ophogen verwezenlijkt kan worden, zowel mechanisch 
als natuurlijk, en wat de consequenties zijn. 
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Naam:    Henny Groenendijk 
Werkzaam bij:  Groninger Instituut voor Archeologie 
Functie:   bijz. hoogleraar Archeologie en maatschappij
Datum interview:  10 september 2019 
Datum accorderen:  7 oktober 2019 

Na een uitleg van het onderzoek begint de heer Groenendijk over de situatie 
van de landbouw in Nederland. Veel lagen/actoren laten luid van zich horen 
en beïnvloedden de stemming van de landbouwtransitie. LTO gooit het op ‘We 
doen al zo veel; moet je kijken wat we al gereduceerd hebben’ en de minister 
gooit het op de emotie ‘Dat doe je de boer toch niet aan!’. Na jaren van rust, 
‘het valt wel mee’, en ‘we kunnen elkaar wel vinden’ botst het opnieuw, mede 
door de media. 

Wat is volgens u karakteristiek, uniek, voor het landschap van het Klei-
Oldambt? Het Dollardgebied bestaat uit zware kleien en door de boeren is 
enorm veel geïnvesteerd om deze bewerkbaar te maken. In het verleden, de 
jaren vijftig, werd door diepploegen kalkrijke klei naar boven gebracht en 
zware klei naar onderen. Het is lastig geweest om het landbouwgebied van 
het schiereiland Winschoten aan woningbouw prijs te geven. Hier is later de 
Blauwe Stad van gemaakt waar, in de jaren negentig, veel discussie over is 
geweest. Boeren verloren hun landbouwgrond. Nu komt er vanuit de politiek 
weer zo’n aanval. Ik denk dat dit gebied – het Oldambt – al veel over zich heen 
heeft gekregen en toch nog steeds de graanschuur, bietenvoorraad, etc. is. Het 
is nog steeds een gebied waar graag geboerd wordt. 

De uitgestrektheid van voornamelijk de Dollardpolders is karakteristiek. Ze 
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zeggen wel eens dat dit het gebied van Nederland is met de meeste vergezichten. 
Je ziet de opeenvolging van de dijken. Daarnaast de trots op de bodem, de 
boeren zijn echt met de grond verbonden. Maar ze hebben, naar mijn mening, 
al behoorlijk wat veren gelaten. Het schaalniveau van het Oldambt is ook 
uniek, het is zeker anders dan bijvoorbeeld Westerwolde. Dat schaalniveau – 
grootschalige elementen, niet kneuterig – moet niet verloren gaan. De bosjes 
die tijdens de ruilverkavelingstijden zijn aangelegd, niet doen. 

Wat vindt u dan van akkerranden? Die zijn eenjarig, dat is iets anders. Dat 
geeft het landschap wat, ook voor de fietser. Wie had kunnen bedenken dat 
fietsroutes worden aangelegd om het koolzaad te bekijken. Koolzaad is een 
monocultuur, als er bijen op staan zijn ze hartstikke agressief, het stinkt, maar 
je kunt een route langs leggen en men maakt er gebruik van. Zo is er ook een 
route voor aardappels. Als je maar goede informatie hebt dan kun je dat aan – 
vooral – fietstoeristen goed verkopen. In het Oldambt zijn goede fietsroutes, en 
die openheid en weidsheid is – zeker voor mensen uit het westen van het land 
– iedere keer weer een openbaring. 

 – Voortgang van de karakteristieken – De kleipakketten van de Dollard 
hebben de toenmalige wereld veranderd en dat vind ik nu een kwaliteit van het 
gebied. Iets dat maar weinig mensen weten is dat de verdronken nederzettingen 
en een heel boerenlandschap onder een kleilaag van soms wel twee meter dik 
ligt. De Dollard heeft het landschap verzwolgen, maar niet weggespoeld. En dat 
behoeft helemaal geen monumentenzorg; het ligt zo diep, niemand gaat daar zo 
diep graven.

Wagenborgen is een hele mooie zandopduiking met bewoning van voor 1000 
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na Christus. Het verschil tussen de Dollardpolders en het stroomgebied van de 
Oude Ae zou nog wat accenten kunnen krijgen zonder dat de landbouw hier 
onder lijdt. Ook de glooiingen en stroomrug van de Oude Ae, de weg van de 
Binnen Ae met de enorme boerderijen kunnen beter worden geaccentueerd. 
Eigenlijk is in het Klei-Oldambt een drieschaft aanwezig; je hebt één van de 
noordelijkste zichtbare pleistocene opduikingen – Wagenborgen – met vroege 
middeleeuwse bewoning, vervolgens heb je daar de bewoning langs de Oude 
Ae waaronder Baamsum, en dan heb je dat jonge Dollardlandschap. 

Welke toekomstopgaven liggen er voor het landschap in verband met het 
klimaatbestendig worden? Klimaatbestendig maken vind ik een moeilijk 
begrip maar de opgaven zijn het bewaken van de grootschaligheid – geen 
versnippering – en iets meer accent leggen op de kracht die daar in zit. De oude 
meanders die daar zichtbaar zijn behouden. 

Gaat cultuurhistorie lastig samen met de transities? Wij zijn goed in 
precisielandbouw. Ik denk dat daar de toekomst ligt, dat past ook meer bij dit 
landschap. Naar mijn idee moet je hier niet met biologische landbouw aankomen 
als credo, geloof of standaard. De boeren zijn goed in het bewerken met grote 
machines, daar hebben ze in geïnvesteerd en ik denk dat daar nog meer uit te 
halen is. Ook om die trots die daar is te behouden. Vaak is het ingetogen trots, 
maar het is er wel. Laat de boeren vooral dat blijven doen waar ze goed in 
zijn. Het is gemakkelijk om te zeggen ‘boeren zijn mijn tegenstanders want ze 
maken heel veel kapot’, maar als je vraagt of ze niet te diep willen ploegen dan 
vind je daar wel begrip voor. Onder de streep hebben landschapsbeschermers 
en agrariërs gelijkgestemde belangen. Een alliantie met de landbouw zou ons 
landschapsbeschermers ten goede komen. We hebben veel meer gemeen dan 
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we misschien op eerste gezicht denken. 

Welke bijdrage kunnen wij, als landschappers, doen aan de transitie? Ander 
geluid laten horen, niet meepraten. De plannen struikelen over elkaar. Het is nu 
ineens dat de veestapel gehalveerd moet worden, straks is de akkerbouw – die 
in dit gebied veel prominenter aanwezig is – aan de beurt. Dat is allemaal te 
kort levend. We moeten iets hebben dat bestendig is en de kwaliteiten die er 
zijn benut en niet wegvaagt want dan ben je het misschien wel voorgoed kwijt. 

Bent u bekend met de klimaatadaptatiestrategieën en/of maatregelen die 
bestaan? Zoals groenblauwe netwerken. Nee. De groenblauwe netwerken ken 
ik inderdaad wel vanuit de provincie. Je zit met onder andere de waterkwaliteit 
en met retentiebekkens. Klimaat is zo grillig. We hebben kort geleden 
maatregelen getroffen om het water vast te houden, gevolgd door super droge 
zomers waardoor we mogelijk [alsnog] gebiedsvreemd water moeten inlaten. 
Ook hier geldt, pas op dat je je niet vastlegt op tijdelijke maatregelen. 

Moet per landschapstype gekeken worden hoe deze toekomstbestendig 
gemaakt kan worden? Ja, mits je het landschapstype maar niet te eng opvat. 
Ik zie dat landschappen soms oneindig worden opgedeeld. En dan krijg je een 
kaart met vlekken. Landschapstypen ruikt als zo snel naar een kaart; je gaat 
grenzen trekken, en als je een grens trekt valt de één erbuiten en de ander erin 
met rechtsongelijkheid als gevolg. 

Versnippering is misschien wel de grootste bedreiging op dit moment. Omdat 
we in Nederland zo graag de dingen goed willen doen en alles willen benoemen, 
zijn we enorm gaan verfijnen met versnippering als gevolg. En versnippering 
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lijkt zorgvuldig maar het is ‘schijnzorgvuldigheid’. Je verliest het contact met 
de mensen in het gebied, maar soms kunnen we niet anders. 

Wat is het ideaalbeeld van het landschap in 2050? Wat ik hoop is dat de oude 
structuren die er nu zijn door latere generaties herkend worden en op waarde 
worden geschat. Niets is blijvend, dat weten we. Maar één van de kwaliteiten, 
en dat is in het Oldambt misschien wat minder aanwezig dan bijvoorbeeld in 
Fivelingo, is dat de dorpen daar op onderlinge afstand van elkaar liggen die 
2000 jaar geleden is ontstaan. Die spreiding van de bewoning, die kun je daar 
nog goed herkennen. Een antivoorbeeld is Holland waar alles is volgebouwd 
en waar het Groene Hart eigenlijk een permanente hartaanval is. Daar is de 
herkenbaarheid verdwenen, het is versteend. Hier nog niet, wat het een kwaliteit 
maakt. De distantiëring van de dorpen met veel platteland ertussen gaat steeds 
zeldzamer worden. Zorg dat, bij een stad, harde standsranden zijn en dat het 
platteland niet volgebouwd wordt. Zorg dat de boeren actief blijven, maak er 
geen grote natuurtuin van. Daar zijn andere gebieden voor. Functiescheiding 
lijkt me hier voor de middellange termijn de beste oplossing.

Wat ziet u het liefst verdwijnen? Denk hierbij ook aan gedachtegangen. De 
economische principes; het moet rendabel zijn, het land brengt veel meer op als 
we er een golfbaan van maken – dat is toch ook natuur. Dit vind ik drogredenen. 
Die economische motieven zijn kortstondig. Er worden huizen gebouwd en 
vijftig jaar later weer afgebroken. Die plek is voorgoed versteend want er zullen 
weer huizen op die plek worden gebouwd. 

Is het volgens u mogelijk dat water, landbouw en landschap in de toekomst 
een verweven, evenwichtig geheel is? Het is altijd evenwichtig geweest, 
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behalve in de periode dat de Dollarddijken niet werden onderhouden. Maar je 
zult altijd verstorende factoren hebben zoals het binnendringen van zout water. 

Hebt u nog toevoegingen? We moeten niet te veel willen knutselen aan het 
landschap. Dit terwijl veel mensen de behoefte hebben om ‘nog wat toe te 
voegen’ in hun tijd. Soms zijn er zelfs regelingen die dit haast eisen. We moeten 
die eenvoud, de grootschaligheid, hoog in het vaandel hebben en houden. 
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Naam:     Egge Knol 
Werkzaam bij:   Groninger Museum 
Functie:    Conservator archeologie, geschiedenis en 
    oude kunst
Datum interview:   12 september 2019 
Datum accorderen:   09 oktober 2019 

Na een korte uitleg van het onderzoek en de reden waarom ik de heer Knol 
graag wil spreken begint hij met zijn verhaal over de klimaatveranderingen 
en energietransitie. Binnen de klimaatadaptatie zijn verschillende richtingen, 
waaronder de genoemde energie- en landbouwtransitie. Als maatschappij 
weten we een beetje van de energietransitie, wat ons te wachten staat en welke 
stappen ondernomen moeten worden om dit te halen. De landbouw is een 
factor die in het verleden veel heeft verandert aan het landschap – denk aan 
de ruilverkavelingen – en daarmee aan het aanzicht van het landschap. Mede 
hierdoor moet aandacht geschonken worden aan de cultuurhistorische relicten 
als kolken, dijkrelicten en de Dollardpolders zelf. Het eiland Munnikeveen is 
hierin een uniek karakteristiek van het Oldambster landschap. 

De heer Knol benadrukt dat het belangrijk is dat bewustwording wordt 
gecreëerd onder de mensen, zowel van het gebied zelf als daarbuiten. Een 
benoemenswaardig nadeel dat zich voordoet in de landbouw is dat boerderijen 
/ bedrijven worden overgenomen door mensen vanuit het westen van het land. 
Deze mensen hebben nauwelijks tot geen binding met het [cultuurhistorische] 
landschap waardoor karakteristieken verloren gaan. Deze mensen uit het westen 
werken modern, of beter gezegd ouderwets; ze zijn van mening dat de techniek 
alles doet en kan, kennis van het land(schap) biedt geen meerwaarde. De 
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binding met het landschap mist waardoor bewustwording ervan belangrijk is. 
Dit kan gecreëerd worden door o.a. overheidsingrijpen. De wet- en regelgeving 
kunnen zorgen dat karakteristieken / kernkwaliteiten, maar ook de enkele/
kleine objecten, beschermd worden en niet verloren zullen gaan. 

Hierna gaat hij dieper in op het veranderende landschap door verscheidene 
voorbeelden te noemen vanuit het verleden en heden. Het aanzicht van het 
landschap zal wederom veranderen; de energietransitie behoeft een verandering 
in bedrijfsgebouwen. Tijdens een persoonlijk onderzoek naar mijn ouders ben 
ik onder de indruk geraakt van twee voorbeelden van de continue verandering 
van het landschap. Mijn voorvader woonde maast een molen in een sarrieshut. 
Hiervan is een foto uit 1932. Ik veronderstelde dat het landschap dat ik hier 
zag, de omgeving was waarin mijn voorvader leefde – omstreeks 1820, pakweg 
honderd jaar eerder. Dit bleek niet het geval; de molen waarnaast mijn voorvader 
woonde was van een geheel ander type dan die op de foto. Mijn voorvader 
woonde naast een standerdmolen waardoor een beeldbepalend aspect in het 
landschap anders was en de omgeving beïnvloedde. 

Een ander beeldbepalend object in het Groninger Landschap is [het langzaam 
verdwijnen van] de Groninger schuur. In de loop van de 17e eeuw doet de Friese 
schuur, met hoge nok, zijn intrede in het Groninger landschap. Tot in de 18e 
eeuw bestaan de Groningse en Friese schuur beiden op het platteland maar in 
de 19e eeuw verdwijnen de Groningse schuren volledig, op een enkeling na. 
In Maarhuizen is een replica van een Groninger schuur aanwezig. De Friese 
schuren ontwikkelen zich door tot de varianten van 3 tot 4 schuren naast 
elkaar. De molens en boerderijen met schuren zijn dominant in het landschap 
en daardoor beeldbepalend maar veranderen door de eeuwen heen langzaam 
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waardoor het aanzicht mee verandert. 

Een derde voorbeeld van een beeldbepalende verandering is het verdwijnen 
van de kloosters na 1594. Ook de transitie van steenhuizen in borgen en het 
verdwijnen van de borgen in de 18e/19e eeuw door samenvoeging veranderde 
het landschap. De hedendaagse aardbevingen en schaalvergroting zorgen voor 
het verdwijnen van karakteristieke boerderijen. 

Daarnaast hebben ook de religieuze verschuivingen beeldbepalende 
veranderingen in het landschap teweeg gebracht. Denk aan de kloosters die 
komen omstreeks de 12e/13e eeuw en weer verdwijnen gedurende de 17e eeuw. 
Aan de groei van gereformeerden omstreeks 1834 en bouw van gereformeerde 
kerken waardoor dorpen vaak twee kerken krijgen. Maar ook het hedendaagse 
proces van de religieuze krimp dat kerken uit het dorpsbeeld doet verdwijnen. 
Andere moderne beeldbepalers zijn de elektriciteitsmasten, fabrieken en 
gemalen. Het visueel cultureel landschap verandert continue. Ik ben dan ook 
niet tegen zonnepanelenvelden en windmolens; het landschap ontwikkelt 
zich, en als Nederland doen we hier [zonnepanelen en windmolens] veel te 
weinig aan. Over de grens doen ze veel meer, wij kunnen dat ook als we niet 
aan dat landschap vasthouden. We moeten zoeken naar alternatieve energie 
mogelijkheden. Mensen die geen windmolens in de tuin willen, willen geen 
energie. Er is een wereld te winnen met recyclen en alternatieve energie! De 
energietransitie bestaat nu eenmaal uit zonnepanelen en windmolens – en wat 
daar in de toekomst nog bij komt. Je kunt wel spijt hebben dat het landschap 
verandert, maar dat heeft het altijd gedaan. 
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De archeologische vindplaatsen, dijk[relict]en, waterwegen en kenmerkende 
infrastructuren moeten beschermd worden. We moeten er voor zorgen dat deze 
karakteristieken / kernkwaliteiten niet in privébezit komt zodat het behouden 
kan worden. Er moet een goede inventarisatie komen en bewustwording 
gecreëerd worden onder de mensen; het landschap met haar karakteristieken 
moeten ‘eigen’ worden waardoor ze het willen behouden en beschermen. Een 
belangrijk kenmerk van het Oldambt is dat er geen bomen voorkomen. Hierdoor 
komt de vos hier ook minder voor wat gunstig voor vogels kan zijn. 

Na het veranderende landschap toegelicht te hebben gaat de heer Knol dieper 
in op het klimaat, natuurbouw en de gevolgen hiervan op het landschap. 
Klimaatverandering is het gevolg van overmaat aan uitstoot van afvalstoffen. 
Als de westerse wereld moeten we hierin het voortouw nemen, mede doordat 
wij ze zo veel gebruiken in tegenstelling tot de derde wereldlanden. We kunnen, 
en moeten, proberen de klimaatveranderingen terug te dringen maar we moeten 
ons ook afvragen of dit nog wel zin heeft? Moeten we niet accepteren dat de 
processen onomkeerbaar zijn. Schommelingen in het klimaat horen erbij maar 
mogelijk hebben we het wel versneld door de uitstoot van broeistofgassen. 
De overstromingen in Nederland zijn voornamelijk Man-Made; de Dollard 
overstromingen zijn Man-Made. Als de mens het achterliggende veengebied 
niet had ontgonnen, waardoor het ging inklinken met 3 tot 4 meter, was de 
Dollard nooit doorgebroken. Het water zou ‘gewoon’ over het land kunnen 
stromen en weer wegvloeien maar nu blijft het in de laagte hangen. Dit is vooral 
het binnenwater uit het achterland komt. Ook hier – de ontstaansgeschiedenis 
van het Klei-Oldambt landschap – moet [meer] bewustwording van gecreëerd 
worden. 
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Hedendaags zijn we veel bezig met ‘natuurbouw’. Het is de hedendaagse 
vorm van de landbouw in de 20ste eeuw [denk aan de ruilverkavelingen 
en schaalvergrotingen]. Natuurbouw tast, zoals de landbouw toen, het 
cultuurhistorische landschap aan. Er kan beter gesproken van ‘parkbouw’ i.p.v. 
‘natuurbouw’. Kijk bijvoorbeeld naar de duinen in Terschelling; de toeristen 
werden hier in de jaren 70 geweerd doordat ze het zand te veel lieten stuiven. Nu 
worden draglines aangelegd om het zand te laten stuiven omdat dit ‘belangrijk 
is voor de natuur’. Griend, Rottumeroog, Rottumerplaat en de Bosplaat zijn 
allen vogeleilanden die door de mens zijn behouden; de natuur had ze al lang 
verzwolgen. Biodiversiteit is, en vind ik, natuurlijk wel belangrijk.

Wat is uw ideaalbeeld van het landschap in 2050? Op de eerste plaats, het 
behoud van de kleine cultuurhistorische objecten. Daarbij de hoop dat het 
landschap haar aandeel levert in de vraag naar alternatieve energie en dat 
een aantal traditionele boerderijen [met schuur!] behouden blijven. We 
kunnen natuurlijk niet alle boeren dwingen om het woonhuis en de schuur te 
onderhouden en gebruiken. Waar mogelijk; biologische landbouw maar ook 
precisielandbouw en specialisering omdat dit in het gebied past. Natuur zal 
[in de toekomst] vooral voorkomen in de steden, bijvoorbeeld in parken en op 
groene daken. 

Wanneer het onderwerp van de ‘verdwijnende boerderijen’ opkomt moeten we 
terugdenken aan het verdwijnen van de borgen, kloosters en kerken: het zijn 
consequenties van de geschiedenis. 
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Naam:    Derk Bosscher & Tom Bosscher
Werkzaam bij:  Landbouwbedrijf Bosscher & 
   Bosscher Precision Farming 
Functie:   Agrariër 
Datum interview:  11 november 2019 
Datum accorderen:  25 november 2019 

Allereerst, vertel eens over het bedrijf. Hoeveel hectare grond bezitten 
jullie, zijn jullie een maatschap, etc.? Tom: We hebben 135 hectare grond dat 
volledig ons eigendom is. Alle gronden bevinden zich in het Klei-Oldambt. We 
bezitten wel gronden tegen de Johannes Kerkhovenpolder aan maar niet er in. 
Het bedrijf is nu van pa (Derk) en een maatschap komt er wel aan, maar dat is 
nu nog niet aan de orde. 

Wat is voor jullie karakteristiek / kenmerkend voor het landschap van het 
Klei-Oldambt? Tom: Weide vlaktes, grote open percelen en vergezichten. Puur 
het zien van de grond/landerijen zonder hoogbouw of andere obstakels. Daar 
vallen de kleine dorpen ook onder. 

Welke toekomstopgeven liggen er voor het landbouwsysteem in verband met 
het klimaatbestendig worden? Kan het [bedrijf] zo doorgaan zoals het nu is of 
zijn grote veranderingen nodig? Tom: Grote veranderingen zijn niet nodig. We 
zijn wél met innovaties bezig. De percelen zijn mooi groot, niks aan veranderen. 
Derk: Mogelijk gooi je een keer een [ruilverkavelings]sloot dicht waardoor je 
het perceel wat groter maakt. Tom: Heel Nederland is al jaloers over hoe het 
landbouw er hier uitziet kwa perceel grote en hoe de percelen verkaveld zijn. 
Derk: We kunnen goed omgaan met wat we hebben. Zo hebben wij bijvoorbeeld 



235Klimaatbestendige Kley

drie terpen/wierden binnen onze percelen liggen en die koesteren wij. Je kunt 
kiezen om ze te laten zakken of een bulldozer pakken en langzaam de grond 
afschuiven, maar dat doen wij niet – we hebben ze zelfs opgehoogd. En daar 
hoeven we geen medaille voor of op tv. Zelf ben ik nu dertig, veertig jaar boer 
en zorg ervoor dat ze netjes in het landschap blijven liggen. Mijn vader deed dit 
voor mij. Om te boeren is het niet ideaal maar we hebben er meer leren omgaan 
en we hebben er lol in. Tom: Er zijn gewassen die je daar [op die terpen] niet 
kunt telen. Uien willen bijvoorbeeld niet omdat onderaan de bult water blijft 
staan en je daardoor gewasschade krijgt. Bovenop de bult kun je droogte hebben 
dus per definitie zijn er enkele gewassen die je daar niet kunt verbouwen. Derk: 
Daarnaast komen oude stenen van het klooster dat daar ooit heeft gestaan weer 
boven. Maar dat weten we allemaal en daar houden we rekening mee. Alleen 
maken we dit niet wereldwijd. Maar dan komen er mensen die je gaan vertellen 
wat je moet doen – en die niet weten dat wij dit al 300 jaar lang gewoon doen. 
Iedereen moet ineens een mening hebben, en dat is heel goed, maar ga niet alles 
beschermen. Er zijn daar drie terpen, op één heeft een molen gestaan, op een 
ander een klooster. Je hebt daar een hele rijke historie. En dat vinden we mooi, 
maar we hoeven er geen bordje bij. 

Hoe ziet het bouwplan er hedendaags uit? Tom: We verbouwen tarwe, 
suikerbieten, koolzaad, uien en doperwten. En we verhuren wat land voor de 
verbouw van aardappelen. 

Weten jullie nog hoe het bouwplan van het bedrijf eruit zag voor de 
ruilverkavelingen? Derk: Toen mijn vader hier nog boerde was het bedrijf 
veel kleiner, zo’n 40 hectare. Er werd onder andere tarwe, gerst, koolzaad, 
vlas, kanariezaad, voederbieten, mosterdzaad, karwei, we hadden gauw 10 
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gewassen. Maar we hebben nu ook zes gewassen. Jarenlang hebben we maar 
twee gewassen gehad. Sinds een aantal jaren hebben we uien, doperwten en 
koolzaad erbij.  

Vanwaar de omslag van twee naar zes gewassen? Tom: Bouwplan, rotatie in 
de grond – het is beter voor de grond om meer verschillende gewassen te telen. 
En zoals met uien nog wat intensiever gaan verbouwen. Een andere teelt erbij 
pakken die wat meer aandacht vraagt. Derk: En vruchtwisseling, dat werpt wel 
zijn vruchten af. Met andere gewassen krijg je soms een hogere opbrengst, 
zonder dat je daar veel [extra] voor hoeft te doen. Vruchtwisseling is dus beter 
voor alles. 

Is het bedrijf ooit gemengd of enkel akkerbouw geweest? Derk: Alle bedrijven 
zijn natuurlijk gemengd geweest met een paar koeien en varkens erbij. Mijn 
vader is, toen hij begon, met de veeteelt/melkvee gestopt. Dat was in de jaren 
50/60 van de vorige eeuw. Toen heeft hij besloten enkel met akkerbouw door 
te gaan. 

Zoute kwel is in dit gebied aanwezig. Hebben jullie daar last van, en op wat 
voor manier? Derk: De zoute kwel wordt op dit moment onderzocht in de 
Dollardpolders. Maar het zoute kwel is hier, in het Klei-Oldambt, nog niet 
aanwezig. Wat je hier wél hebt, doordat je zo dicht bij de dijk zit, is de zoute 
inlaat. Je moet oppassen, als je wilt gaan beregenen, wat je op het land gooit. 
Het is meer het zoute oppervlaktewater dat hier een ‘probleem’ vormt. 

En op wat voor manier houden jullie hier rekening mee? Derk: We beregenen 
niet. Tom: En wanneer dit wel gebeurt moet je rekening houden met waar 
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we de sproeimachines volgooien. Niet dicht bij de sluis volgooien maar wat 
verderop. Goed letten op wat de waterbron is van het water dat gebruikt wordt 
voor beregenen. 

Precisielandbouw, ik geef toe, hier weet ik niet veel van af. Wat houdt dit 
precies in? Tom: Precisielandbouw wil zeggen dat je de juiste teeltmaatregel 
neemt, op het juiste moment, op de juiste plek. Dat kan per perceel, maar ook per 
vierkante meter. Je maakt keuzes op specifieke locaties, op het juiste moment. 
We kijken met een satelliet, of met een drone, naar het perceel. Met infrarood 
maken we beelden en dan ziet een perceel tarwe er op het oog groen uit maar 
wat wij dan – via die beelden – zien zijn rode, oranje en/of groene vlekken. 
De groene vlekken kunnen een opbrengst van 80% zijn terwijl de rode 120%. 
En dat terwijl de kosten – normaal gesproken – overal gelijk zijn. Nu gaan we 
dat variabel inzetten. Dus dan strooi je op de groene vlekken bijvoorbeeld 100 
kilo kunstmest, en op de rode maar 80. Derk: Zonder precisielandbouw gooi 
je overal 100 kilo op omdat je geen informatie uit het veld hebt. Je weet niet 
welk perceelstuk iets meer zou moeten hebben en welke wat minder. Normaal 
gesproken pak je een gemiddelde inschatting wat er op moet maar wij bemesten 
en zaaien op samenstelling van de grond. Tom: Wij kijken naar de variatie in de 
bodem, de grond. Laat op de mobiel een afbeelding zien van het perceel waar 
de boerderij op staat. Groene, oranje en  rode delen/vlekken zijn te zien. Dit is 
een kaart van de zwaarte van de grond; groen is zwaar (zware klei) en rood is 
licht (grond dat gemakkelijk verkruimeld). We weten van de lichte grond dat 
als je daar een zaadje in stopt dat hij altijd opkomt. Stop je hem tussen zware 
kleibrokken, dan komen er maar 8 van de 10 zaadjes op. Wij maken zo’n kaart 
voor onze zaaimachine, en dan zaaien wij – gemiddeld – 200 kilo zaaizaad per 
hectare. Alleen nu zaaien wij op die rode plekken 180 kilo omdat het lichte 
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grond is en de zaden daar altijd opkomen. Derk: Dus dan doseer – en bespaar 
– je in dit geval op zaaizaad. En dat is allemaal – ook de machines - satelliet 
gestuurd. Tom: De machine regelt automatisch hoeveel kilo hij moet zaaien, 
spuiten, etc. Zo proberen we zo optimaal en efficiënt mogelijk om te gaan met 
de middelen. Derk: Dit gebeurt met zaaien, bemesten, bespuiten en oogsten. 
Al dit soort data komt binnen. Tom: Wij volgen het hele jaar rond de groei van 
onze gewassen met satelliet. Elke paar dagen krijgen wij een beeld van ons 
perceel waarop wij zien hoe het gewas groeit. Zien we dat er plekken achter 
blijven, dan pakken we de telefoon zodat we weten waar het is en dan kunnen 
we op die plek kijken wat er aan de hand is. Zo sturen we het hele seizoen onze 
gewassen bij. Derk: Dus je vind een rare plek op de kaart en via de coördinaten 
loop je daar naar toe. Dan ga je eerste met je boerenverstand denken ‘wat is 
hier gebeurd’. Heb je niets fout gedaan dan heb je een keuze; of je zoekt de 
oorzaak in het gewas, of in de grond. Dus je maakt een plant- of bodemanalyse. 
De resultaten vanuit deze analyses programmeer je weer in het systeem en de 
volgende keer krijgt die plek meer van een bepaalde stof. De kleurcode die 
dat stuk perceel heeft, kun je terugvinden in meerdere hoeken / delen van het 
perceel. Voor die kleur weet je wat er aan de hand is en wat je extra – of minder 
– moet doen. Zo ga je efficiënter en in feite ook duurzamer om met je materiaal. 
Niks verspillen. Dit wordt de toekomst, de standaard. 

Hierna krijgen we het over maatregelen die van hogerop opgelegd zijn, 
waaronder de maatregel bij de bieten ter verbetering van de insecten en 
bijenpopulatie. Een verduidelijking van deze maatregel wordt gegeven. 
Tom: Ze hebben een bepaald insecticide uit het bietenzaad gehaald omdat het 
gevaarlijk zou zijn voor de bijen. Dat vergif [de insecticide] zit ondergronds, 
daar zitten geen bijen, maar de lobbyer  heeft gezegd ‘bijen gaan dood aan dat 
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middel’. Het gevolg van het verdwijnen van deze insecticide is dat we hebben 
moeten spuiten op de bieten tegen insecten. Voorheen deden wij dit nooit. Nu 
viel het bij ons nog wel mee maar er zijn boeren geweest die zes keer hebben 
moeten bespuiten. Met dat middel pak je alles boven de grond, en gaat alles 
boven de grond dood. Onder de grond kom je niet bij – daar is die insecticide 
nu dus verdwenen. Derk: En dat is wél toegestaan, het is niet illegaal en wordt 
je op een gegeven moment opgelegd. Die gepileerde zaadjes en daar zat een 
laagje insecticide omheen zodat de insecten het zaadje niet opeten. En dat 
laagje insecticide mag nu niet meer. Dit is zo’n maatregel waarvan hogerop 
denkt ‘dat hebben we goed gedaan, weer een bestrijdingsmiddel weg’.  Maar nu 
gaat alles dood, en daar hebben wij – als boer – een bloedhekel aan. Wij vinden 
die insecten maar al te mooi. Dit jaar zijn we begonnen met bloemstroken en 
akkerranden met een mengsel van 27 verschillende bloemsoorten – waar we 
géén subsidie voor krijgen maar wél doen omdat we het mooi vinden en zelf 
willen. Er zit volop leven in die percelen. 

Is het bloemenmengsel voor de akkerranden aangepast voor dit gebied 
of is het een ‘algemeen’ mengsel? Tom: We hebben gekeken naar een 
éénjarig bloemenmengsel met veel bloemen én wat we mooi vonden. Eén 
bloemenmengsel paste hier precies in. Afgelopen jaar hebben we het om de 
uien gezaaid maar dit jaar komt op dat perceel tarwe dus we moeten geen 
meerderjarig mengsel hebben want dan krijgen we daar last van. Heb je wel 
een meerderjarig mengsel dan moet je weer bestrijdingsmiddelen inzetten om 
die opslag van de bloemen weer kwijt te raken. 

Zijn er nog meer van die maatregelen die opgelegd worden van hogerop? 
Tom: Heel veel. Ook de extra gewassen kwamen er op den duur bij. We moesten 
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meerdere gewassen gaan telen, minimaal drie. Het grootste gewas mag maar 
75% van je totale oppervlakte zijn, en het kleinste gewas mag niet kleiner zijn 
dan 5%. Derk: En met die maatregel hebben we leren omgaan. In het begin 
denk je wel ‘waar bemoei je je mee’ maar inmiddels hebben we zes gewassen 
en gaat het prima. Tom: Net zoals de maatregel van groenbemesters. Na de 
oogst zaaien wij het perceel met gras in. Dat moeten we minimaal 8 weken laten 
staan. Na die 8 weken mogen we het omploegen. En dat past ons wel, maar er 
zijn ook veel collega’s in de buurt waar het niet past. Zij hebben nog zwaardere 
gronden als wij die eigenlijk in augustus of september moeten ploegen want in 
november is het vaak al te nat en wil het niet meer. En die maatregel snap ik wel, 
alleen niet voor dit gebied. Wij kunnen er nog mee om gaan maar vijf kilometer 
verderop – in de Dollardpolders – hebben ze er problemen mee. Derk: Het is 
niet logisch, want die maatregel gaat erom dat meer land het jaarrond groen 
moet zijn en geen kale grond voor een lange periode bloot ligt. Als je dan in 
een gebied zit zoals hier, waar 90% graan is, is 90% van het bedrijf jaarrond 
groen. We zaaien in augustus koolzaad en oogsten we tarwe, het is allemaal 
groen. Communicatie met hogerop is er niet, je wordt over één kam geschoren 
met de Flevopolders en Noordoostpolders waar veelal uien worden verbouwd 
en misschien 1% graan. Daar ligt gelijk ook de frustratie van de boer; dat je niet 
gewoon normaal in overleg kunt. Zeker 80% van onze bedrijven zijn het hele 
jaar rond groen. Maar je krijgt het niet voor elkaar. 

Waarom moet het dan groen zijn? Tom: Voor de insecten, de beestjes maar 
ook de grond zelf. Kale grond is nooit goed. Derk: Als je bewust grond braak 
legt, stop je iets in de grond waar je in de toekomst iets aan hebt. Zowel aan 
organisch materiaal als aan stikstof. De grond moet rijker worden, dat is ook één 
van de redenen dat sommige boeren luzerne verbouwen. Tom: Zo verbouw je 
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‘cash crop’ en ‘soil crop’. Je verbouwt een gewas voor het geld, en je verbouwt 
een gewas voor de bodem. 

Wat voor maatregelen zouden jullie wensen toe te passen binnen het bedrijf 
maar wat niet kan, mag of nog niet mogelijk is? Tom: Het toepassen van meer 
dierlijke mest. Daar zitten we aan een plafond [de fosfaatgrens] wat we toe 
kunnen passen.  

Waar zitten de kansen voor een volledig klimaatbestendig landbouwsysteem? 
Derk: Als je dat wat je doet, laat en veroorzaakt, eerlijk op waarde zet is er 
geen probleem. Een kolencentrale blaast nogal wat CO2 de lucht in. Maar een 
boer haalt de CO2 uit de lucht met zijn gewassen en zorgt weer voor zuurstof. 
Volgens mij is het zo dat ‘degene die vervuilt, die betaalt’. Maar wat blijkt 
nou, dat is niet zo. Ik wil vandaag nog wel van die subsidies af, maar dan 
wil ik voor datgene wat we goed doen beuren. Wij zorgen er namelijk ook 
voor dat de mensen om ons heen droge voeten houden door de drainage 
die we toepassen op de percelen. Iemand die een huis koopt en klinkers 
met worteldoek in de voortuin legt doet dit niet. In Duitsland betaal je per 
vierkante meter erfverharding belasting omdat je zorgt voor [extra] belasting 
van de riolering. Dat is hier niet zo. De boer zorgt voor goede afvoer, én moet 
waterschapsbelasting betalen. Dus in plaats van dat we geld beuren, moeten 
we betalen. Dat zijn van die kleine dingen, als je die doorrekend hoeven we 
geen subsidies meer te ontvangen. Degene die het veroorzaakt [kolencentrales, 
industrie, etc.] die betaalt en degene die het opruimt [o.a. de boeren] die beuren. 

Hierna gaat het gesprek verder over het begrip ‘landschapspijn’. Derk: 
Het is toch gek dat in de zomer, als je hier aan het werk bent, dat je continu 
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loopt te wuiven naar omstanders en dat iedereen naar de boer kijkt hoe hij 
te werk gaat. Wie heeft er nu dan pijn? Waarom gaan ze allemaal de polder 
in? Het is één grote caravaan aan mensen die willen kijken. Mensen vinden 
het allemaal prachtig. Tom: Ze komen allemaal te kijken. In de zomer is het 
een industriegebied – in de zin van ons leven, ons bestaan, ons inkomen maar 
inderdaad ook toerisme. Wij richten percelen niet in zodat het mooi is voor 
iedereen die daar een rondje wil fietsen maar verbouwen daar iets waar ons 
leven uit bestaat. Derk: En een klein beetje houden we rekening met de toeristen 
door bijvoorbeeld de akkerranden. Maar dit jaar bijvoorbeeld gaan we op een 
perceel tussen Termunten en Termunterzijl koolzaad verbouwen. Ik kan je nu al 
vertellen, dat wordt één van de meest gefotografeerde plekken van Groningen. 
En dat is dus niet alleen economisch gezien. 

Ik krijg langzaam het gevoel dat de boeren van dit land(schap) van hun 
omgeving en grond houden en dat ze er trots op zijn. Derk: Absoluut. Als 
boer ben je trots op je landschap, dat is een ‘way of life’. Het is niet iets waar je 
dagelijks mee bezig bent. Maar tuurlijk ben je trots op je bedrijf. Als je morgen 
weer een rondje rijd over het bedrijf en alles staat er netjes bij, dan sta je daar 
even bij stil, maar ga je ook weer door. 

We hebben het net gehad over de kansen voor een klimaatbestendig 
landbouwsysteem. Waar zitten volgens jullie de belemmeringen? Tom: De 
regelgeving maar ook het verdwijnen van middelen die we nodig zijn. Dat 
wat hogerop beslist wordt kan nadelig werken voor de bedrijven. Zeker als het 
niet gekoppeld is met de praktijk zoals het suikerbiet voorbeeld van net. Derk: 
De wereld is onze speeltuin. Dat betekend dat je enkele beperkingen op kunt 
leggen, maar je moet ook rekening houden met het feit dat het internationaal 
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misschien niet gebeurt. Tom: Een week na de suikerbieten maatregel hebben ze 
de norm voor het residu op de gewassen die uit Zuid-Amerika komen verhoogt 
voor de import. Dus de gewassen uit Zuid-Amerika mogen dat middel [de 
insecticide] wél bevatten, en ook nog een hogere dosis als dat ze eerst hadden, 
maar in Nederland is het verboden. Derk: Hier in Nederland durven wij die 
internationale concurrentie aan. Geen probleem. Alleen wij hebben van die 
maatregelen waarmee we heel Nederland klem zetten. Dat zie je nu met de 
stikstof maatregel en datzelfde geld voor de suikerbieten insecticide. Het 
buitenland lacht en gaat gewoon door. Wij mogen de insecticide niet meer 
gebruiken, en daar kunnen we ons op aanpassen, maar als je dan aan de andere 
kant voorbijgefietst wordt door en kunstmatige oneerlijkheid gecreëerd door 
overheden, leg dat maar eens uit aan de boeren. Dus wij zijn helemaal niet bang 
voor regels, maar gebruik ons dan niet als een soort wisselgeld voor een beleid 
dat je naar buiten toe wilt brengen. Zeg dan tegen alles dat geïmporteerd wordt 
‘dit is de norm voor onze boer, dus dat is voor jullie ook zo’. Maar zo ging het in 
de jaren ’60 al. Toen mocht hier het bestrijdingsmiddel DDT niet meer worden 
gebruikt. Twintig jaar later vonden ze DDT in de sloot in Friesland. Iedereen 
gelijk in opstand tegen de boeren. En hoe kwam het? Veevoer uit Afrika werd 
geïmporteerd naar Nederland en gevoerd aan de koeien. Die poepen het uit en 
door uitspoeling kwam het in de sloot. Zulke praktijken gebeurde toen, en het 
gebeurt nog steeds. Zulke normen moeten wereldwijd doorgevoerd worden om 
geen valse concurrentie te creëren. 

Wat is het ideaalbeeld van de landbouw in 2050?Tom: Er hoeft niet veel te 
veranderen, aan het landschap in ieder geval niet. Precisielandbouw zal steeds 
meer opkomen. De manier van telen zal enorm veranderen, dat zal meer naar 
robots toe gaan en andere toepassingen. Kleinere machines maar dan veel meer. 
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Derk: Wij hebben nu veel data, en daar kun je wat mee. Je moet zorgen dat je 
daar mee uit de voeten kan. En er moet een goede verbinding zijn om die data 
te verwerken zoals glasvezel. Dat wordt voor iedere boer steeds belangrijker. 

En is NKG (niet kerende grondbewerking) binnen precisielandbouw ook 
toekomstmuziek? Tom: NKG valt niet binnen precisielandbouw; het is een 
teeltmethode, een keuze van hoe je met je grond om gaat. Precisielandbouw is 
voor de laatste paar procent van je teelt; het optimaliseren van wat je al doet. 
Bedrijven die NKG toepassen, passen die teeltkeuze toe. Precisielandbouw 
kan je daar aan toevoegen om de teeltkeuze te optimaliseren. Wij kunnen met 
behulp van precisielandbouw berekenen wat beter is voor de grond, het gewas, 
etc. Derk: Wij doen ieder jaar proeven zoals met NKG. Vanaf de zijkant van het 
perceel zie je dat niet omdat we de proeven in het midden van het perceel doen. 
Met de uitkomsten maken we keuzes om bijvoorbeeld wel of niet te ploegen. 
Met de maatregelen die we de laatste jaren hebben getroffen zien we dat de 
bodem beter is geworden. Je moet goed omgaan met de bodem. 

Tips, opmerkingen, aanbevelingen? Derk: Voor de boer is het belangrijk 
dat diegene die het beleid maakt een vorm van boerenverstand heeft. Dat wil 
niet zeggen dat hij pro-boer moet zijn maar wel praktisch. Tom: Net als de 
strokenteelt die steeds vaker genoemd wordt – om de zes meter een ander 
gewas. Voor gebieden met kleine percelen zou dit lukken, maar hier is het 
niet praktisch. Er worden, door de zware grond, al niet veel gewassen geteeld. 
Strokenteelt past daardoor helemaal niet.. 

Derk: Impulsen van buitenaf, zoals de maatregel die ons verplichte om meerdere 
gewassen te telen, worden in de bedrijfsvoering toegepast. Op dit moment lopen 
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wij als bedrijf voor de massa aan door de toepassing van precisielandbouw. Wij 
hoeven hiervoor geen premie, medaille of lintje maar het is wel mooi als je 
op een gegeven moment een bepaalde vorm van waardering krijgt. Wanneer 
nieuwe maatregelen komen – wat voor maatregelen ook – zou het fijn zijn 
dat dit soort ‘pluspunten’ [minimaliseren van bestrijdingsmiddelen] worden 
meegenomen. Onze familie is al meer als 300 jaar boer op dit bedrijf. 300 jaar 
lang hebben onze [voor]ouders voor het land gezorgd. Mijn taak was om het 
bedrijf gezond & goed te houden en nog verder uit te bouwen. En we hoeven 
niet veel geld te verdienen, als het bedrijf maar door kan gaan. Doordat de 
grond de laatste jaren is verbeterd hebben we het toekomstbestendig gemaakt, 
daar zijn we mee bezig. 

En ik weet ook wel dat de wereld zo functioneert dat je altijd naar buiten 
moet brengen hoe je bezig bent. Maar doordat wij hiermee niet naar buiten 
treden weet men dit niet. De waddenvereniging, Groninger landschap, al die 
organisaties doen dat wél. Achter de Menkemaborg bijvoorbeeld ligt 60 hectare 
grond van Groninger landschap. Daar mogen een aantal boeren nu 5 jaar lang 
boeren zoals zij [GL] dat wil. Na de vijf jaar brengen ze de resultaten naar 
buiten en zeggen ‘kijk zo kan het ook’. Zij gaan straks aan ons uitleggen hoe 
we het moeten gaan doen omdat zij het hebben geprobeerd. 

Dus doordat de boeren hier zo ingetogen zijn en hun bedrijfsvoering juist niet 
aan de grote klok hangen, worden ze deels benadeeld. Derk: Daar heb je wel 
een punt, boeren doen het deels ook zelf. Wat je vorig jaar zag met de lichtroute 
langs de boerenbedrijven, dat je de deuren eens open gooit en zegt ‘kom eens 
langs’, dat was een enorm succes! Iedereen wil graag even kijken. Maar wij 
[de boeren], zeggen vaak ‘laat ons maar’. We houden er niet zo van dat mensen 
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over het erf lopen. Maar we hebben niks te verbergen. Maar daar heb je wel een 
punt, wij moeten de PR-machine laten draaien. Datgene wat we doen kunnen 
we best eens aan de buitenwereld laten zien. Toen met de lichtroute hebben we 
dat gedaan en mensen waren helemaal laaiend en lovend ‘oh, zo doe je dat’, ‘en 
van die aardappel kan je gewoon patat maken?’. 

Voor de verkoop van de uien zijn we nu in gesprek met een handelaar. Als 
we ze nu verkopen, dan gaan de uien naar Afrika in plaats van dat we ze met 
de kruiwagen naar de lokale winkels kunnen brengen. En dat is een feit. De 
winkeliers hun uien komen van Verweggistan, terwijl wij ze zo kunnen leveren. 
Maar dat is de marktwerking. 

Zo is er ook het begrip kringlooplandbouw. Derk: Dat klopt, we zouden er 
vandaag nog mee kunnen beginnen. Maar waarom gebeurt dit niet? Derk: De 
consument bepaalt 100% wat de boer doet. Dat wij een nieuwe spuitmachine 
kopen is om te voldoen aan wat de consument wil. Alles wat wij doen – 
denk aan kunstmest strooien, intensieve veehouderijen en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen – is ingegeven door de consument. Want, alle producten 
die wij verbouwen wil men kopen. Precies in die vorm, en voor die prijs. En 
dan kunnen we wel zeggen ‘we gaan het anders doen’, maar dan verkopen 
we niets weer. Als de consument zegt dat wij niet meer mogen spuiten, 
stoppen we vandaag nog. Dan komen hier meer mensen aan het werk in de 
zomer en bouwen we voorzieningen voor hen, dat is geen enkel probleem – 
op het moment dat de consument dat besluit. Maar dat doet hij niet want de 
consument wil voor niets te eten hebben. En dat is een keuze.  Houd dat maar 
eens in gedachte; alles wat in de winkel ligt, alles wat de boer verbouwt, de 
kweker verbouwt, alles wat gedaan wordt daar is afzet voor. Dat betekent dat 
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diegene die aan het eind daar voor betaalt, zo weinig mogelijk voor betaalt, die 
is verantwoordelijk. En als wij vandaag besluiten om het anders te gaan doen 
raken we de producten niet meer kwijt. Tom: Het veeteelt bedrijf van Ten Have 
uit Beerta is daar een voorbeeld van. Die heeft na 20/30 jaar het voor elkaar 
gekregen dat hun producten bij de Jumbo en Albert Heijn liggen. Maar het 
wordt amper verkocht omdat het net iets meer kost. Het is lokaal geproduceerd, 
de varkens hebben een prachtige stal met stro, water, alles erop en eraan. Derk: 
En die varkens worden daar vertroeteld, die hebben een verwarmde stal, liggen 
op stro en het comfort die de varkens hebben wanneer ze ergens anders naar 
toe moeten worden vervoerd, ongelofelijk. Zij hebben hun nek uitgestoken, en 
als ze niet oppassen dan breken ze hem hierop. Ze zijn bij de lunch geweest bij 
Willem Alexander en Maxima, als agrarisch ondernemer 2018 van Nederland, 
omdat zij een voorbeeld zijn voor de agrarische sector. Zij zijn innovatief. Maar 
als ze niet uitkijken gaan ze kapot omdat die consument zegt ‘kost wel wat 
meer hé’. Maar deze mensen bieden echt een ‘merk’. En het interesseert de 
consument niets. Een manier waarom je dit niet zou hebben is als iedereen het 
zo moet gaan doen, maar ook dat betekend consequenties. 

Net als de biologische landbouw, dat is het ‘helemaal’. En daar mankeert ook 
niets aan. Maar biologische landbouw is een arrogantie die wij als westerse 
naties onszelf menen te veroorloven. Wij kunnen het ons veroorloven als we 
30% minder gaan verbouwen voor twee keer de prijs. Alleen in de gebieden 
buiten onze welvaart gaan er meer mensen dood omdat er minder voedsel is. 
Nu hebben misschien 1 miljard mensen honger, gaan we volledig biologisch 
dan worden dat 2 miljard. Keuzes. Als men ons verplicht om dat te gaan doen, 
starten we gelijk. Dan hebben we minder kosten want we produceren minder. 
Maar, de mensen die iets minder hebben te besteden worden de dupe. 
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Tom: Neem de kippenhouderijen, er zijn plekken waar te veel kippen zijn. Wat 
doet Nederland, die maakt een deal met Oekraïne. Hier praten wij over een 
megastal à 50.000 kippen. Nu is er een Oekraïens bedrijf dat niet één megastal 
maar 400 megastallen heeft. Er zitten 20 miljoen kippen op één bedrijf. Zij 
hebben aandelen gekocht met geld van de Rabobank en de Nederlandse staat 
waardoor ze via een slachterij in Nederland die kippen kunnen verkopen als 
Nederlands vlees. Derk: Wij Nederlanders verplaatsen het probleem naar 
buiten ons land. Jaren geleden gingen ze vanuit ontwikkelingshulp, in de tijd 
van minister Pronk, ergens in Afrika een stuwdam bouwen zodat zij stroom 
hebben. Die stuwdam is gebouwd met Nederlandse bedrijven. Toen de 
stuwdam eenmaal in werking was, wekte hij schone energie op en reduceert de 
CO2 uitstoot. Wat deden de Nederlanders met de CO2, die namen we mee naar 
huis. Want wij als Nederland hebben ervoor gezorgd dat ze in Afrika minder 
CO2 uitstoten. Die CO2 hebben ze verdeeld onder Nederlandse bedrijven; die 
mochten meer CO2 uitstoten omdat we in Afrika minder uitstoten. Ondanks dat 
het géén Nederlands grond is. Daarom zeg ik, laat ons boeren maar gewoon ons 
gang gaan. 
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Naam:    Pieter Noordam & Jetty Noordam – Ten Have 
Werkzaam bij:  Landbouwbedrijf Noordam
Functie:   Agrariër 
Datum interview:  12 november 2019 
Datum accorderen:  19 januari 2020

Na uitleg te hebben gegeven over de scriptie en de onderwerpen die we tijdens 
het gesprek zullen aandoen beginnen we met de algemene gegevens van het 
bedrijf. Pieter: We hebben 100/110 hectare pachtgrond, en 170 hectare eigen 
grond. Daarvan is [nu] 70 hectare pootaardappelen, 50 ha bieten en 160 ha 
granen. We zijn een maatschap waarvan de gronden allen in het Klei-Oldambt 
en richting Delfzijl liggen.

Wat is volgens jullie karakteristiek / kenmerkend aan het Klei-Oldambt 
landschap? Jetty: De openheid, rechte percelen en qua gewassen voornamelijk 
de verbouw van granen met wat aardappelen en suikerbieten. Pieter: Het open 
landschap. 

Weten jullie nog hoe het bouwplan er voor de ruilverkavelingen uitzag? Jetty: 
Toen hadden we meer erwten en bonen. Pieter: En meer zaadgewassen zoals 
karwei, koolzaad, erwten, boontjes, tarwe, gerst, haver, meer zomergranen en 
sporadisch bieten en aardappelen. Ik krijg een korte uitleg over zomer- en 
wintergraan. Jetty: Zomergraan wordt in het voorjaar gezaaid. Wintergraan in 
het najaar en blijft de winter over staan. Pieter: Die heeft een koude periode 
nodig. Jetty: Zomergraan heeft een kortere bloeiperiode dan wintergraan. 
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Ik heb gelezen / gehoord dat de zoute kwel / inlaat in dit gebied een probleem 
vormt voor het beregenen. Klopt dit? Pieter: Dat klopt, maar je mag hier ook 
niet beregenen op de aardappelen omdat we in een bruinrot gebied zitten. 
Tarwe hoef je niet te beregenen, uien wel maar die hebben we niet. Beregen 
je wél op de aardappelen dan kan de bruinrot bacterie zich gaan verspreiden. 
Komt de ziekte in de aardappelen dan mag je enkele jaren daaropvolgend geen 
aardappelen verbouwen op dat perceel. 

Hoe zien jullie het bedrijf over dertig tot vijftig jaar en welke maatregelen zijn 
nodig om dan nog steeds te kunnen boeren? Pieter: Wij zitten op kleigrond 
waardoor we niet zo veel last hebben gehad van de droogte. Zolang je ervoor 
zorgt dat je gronden goed zijn en de afwatering van de percelen goed is, is 
er geen probleem. Hierbij is een goede communicatie met het waterschap 
belangrijk. Wanneer de waterstanden hoger zijn / worden is het van belang 
dat het waterschap op tijd begint met voormalen. De communicatie tussen 
ondernemer en het waterschap moet goed zijn. In bepaalde perioden kan en 
mag het waterpeil best hoger zijn, ook in de winterperiode, maar men moet 
er voor zorgen dat de afvoerkanalen goed zijn en men op tijd inspringt op 
weerssituaties. 

Hebben jullie dan ook last van de natte perioden? Pieter: Valt wel mee. We 
zorgen ervoor dat de grond luchtig is. Als de bodemstructuur van de grond goed 
is kan hij veel meer water vasthouden. Dit doen wij door voldoende organische 
stoffen aan te voeren in de vorm van compost en vaste mest. Eigenlijk zijn we 
al met kringlooplandbouw bezig. De volksmond ligt er vol van maar het is vrij 
achterhaald omdat het al jaren gedaan wordt. De mest komt van een veeboer en 
wordt hierheen gebracht; kringloop. 
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Zijn er ook maatregelen die jullie wensen toe te passen maar die vanuit de 
wet- en regelgeving of andere moeilijkheden niet kunnen. Jetty: Wij zouden 
slib op een perceel krijgen om de grond te verbeteren maar door de PFAS – 
stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, 
zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid1 – gaat dat niet meer 
door. 

Pieter: Bij suikerbieten hebben ze de neonix (insecticide) afgeschaft, daar is het 
milieurendement uiteindelijk slechter van geworden dan wanneer overwogen 
wordt dit bestrijdingsmiddel te behouden. Men moet gaan vergelijken wat slechter 
is; 1x rijden met X liter Glysofaat (Roundup) (weinig uitlaatgassen en weinig 
liter Roundup) of grondbewerking dat vaker moet en waarbij veel uitlaatgassen 
vrij komen. Jetty: De schadelijkheid van beide gevallen zou onderzocht moeten 
worden. Om bietenzaad zat bijvoorbeeld neonix, een laagje insecticide die de 
insecten in de bodem bestrijdt zodat het zaadje niet wordt opgegeten. De neonix 
is nu verboden waardoor boeren met andere bestrijdingsmiddelen gaan spuiten 
die minstens zo slecht zijn als neonix om de insecten te bestrijden. En dat mag 
wél. Pieter: Er zat een heel klein beetje insecticide om dat zaadje heen waardoor 
de insecten niet aan dat zaadje kwamen. Nu wordt volvelds gehandeld. Alle 
insecten bovengronds worden hiermee bestreden, terwijl het voorheen alleen 
op het zaadje geconcentreerd was. Jetty: Dat neonix zat ook in andere middelen 
van bijvoorbeeld de tuinbouw. Als je in Nederland een middel verbiedt dan 
moet je dat ook in heel Europa doen.
 

1  Rijkswaterstaat, n.d., https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/
grond-baggerspecie-pfas-algemeen-tijdelijk/faq/pfas-waar-vind/
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Pieter: Oekraïne krijgt vrije handel voor het expoteren van kippenvlees. Dat zit 
in het EU handelsverdrag. Dat zijn de kromme afspraken waar ik tegenaan zie. 
Als we veilig voedsel willen hebben moeten we het uit Nederland halen, en niet 
uit het buitenland. Onze eisen zijn zwaarder dan de buitenlandse eisen. Jetty: 
Wat ik een raar verhaal vind is dat het varkensvlees van bedrijf X, waar géén 
antibiotica in zit naar Zweden gaat, maar wanneer ze wel antibiotica moeten 
krijgen het vlees in Nederland wordt verkocht. Die eisen zijn in Nederland 
blijkbaar niet zo hoog. 

Het gesprek gaat verder over de groenbemesters. Pieter: Ik ben daar [de 
groenbemesters] niet zo op tegen. Met een eenzijdig bouwplan wordt het werken 
met groenbemesters echter moeilijker dan met een gevarieerd bouwplan. De 
groenbemesters zijn er voor de vergroening. Je hoeft ze niet te gebruiken, maar 
dan krijg je ook geen subsidie. Jetty: Voor ons is het minder moeilijk [om aan 
de normen te voldoen] omdat de aardappelen in het voorjaar gepoot worden 
waardoor we heel lang die groenbemesters kunnen laten staan. Pieter: De 
groenbemesters zijn goed voor de bodem én de natuur; er gaat wild in zitten. 
Koolzaad en wintergraan zijn, naar mijn mening, ook vergroeners, want het 
vergroent de omgeving. Maar daar krijg je geen subsidie op omdat het geen 
groenbemester is. Ze hadden een systeem moeten bedenken dat korting geeft 
wanneer je je land groen hebt, ook als het geen groenbemester is. Dan kan je 
kiezen of je groenbemesters verbouwt waarbij je 100% van het subsidiegeld 
krijgt of bijv. wintergraan en iets minder subsidie krijgt. In de veenkoloniën 
wordt geoogst, en komt geen nieuw gewas op de gronden waardoor je 
uitspoeling van nutriënten krijgt. Wanneer er wel een gewas op staat dan wordt 
stikstof, fosfaat, etc. gebonden wat beter is voor de bodem. Hoe beter je met je 
grond omgaat, hoe langer je er mee door kan. 
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Waar zitten de kansen voor een toekomstbestendig landbouwsysteem / bedrijf. 
Pieter: Dat is per geval anders natuurlijk. Het is een onderneming dus een 
kostenplaatje. Jetty: De bodem moet goed op orde zijn, goede waterhuishouding 
en niet zomaar sloten dichtgooien waar water doorheen moet. Daar denk je 
wel goed over na omdat je zelf ook wilt dat het water goed afgevoerd wordt. 
Pieter: Dat de afzet blijft lopen en dat er een gezonde en eerlijke concurrentie 
is / blijft met andere landen. Wij zijn als agrarische sector, één van de grootste 
– en goedkoopste – onderhouders van het landschap. Als wij niet meer onze 
boterham kunnen verdienen, hoe kunnen we het landschap dan onderhouden. 
Jetty: En wat je nog wel ziet is een natuur-landbouw tegenstelling. Wat we nu 
zien dat bermen laat gemaaid worden door Staatsbosbeheer waardoor de distels 
in bloei staan wat niet gunstig is voor ons als boer. De communicatie daar 
kan beter; maai iets eerder zodat het distelzaad niet op het land komt en wij 
daarvoor niet hoeven te spuiten. In de veenkoloniën zie je nog wel dat bosjes 
gepoot worden om het landschap mooier en gunstiger voor vogels te maken. 
Dat zie ik hier niet zo gebeuren. 

Waar zitten dan de belemmeringen voor een toekomstbestendig 
landbouwsysteem? Pieter: Je moet niet zien in belemmeringen, je moet 
zien in kansen. Belemmeringen moet je altijd omzetten in kansen. Jetty: 
Spuitenmiddelen worden steeds meer verboden. Pieter: We kunnen van elkaar 
heel veel leren. Als je in de biologische teelt aardappelen hebt dan mogen 
enkele boeren koper spuiten, dat klopt in mijn ogen niet. Dan moet je het loof 
doden en gaan ze loof branden. Ze gaan dan over 8 tot 12 rijen tegelijk heen en 
met een vuurzee branden ze al het loof. Jetty: Dat kost enorm veel brandstof en 
er wordt veel CO2 uitgestoten. Biologisch voedsel vanuit het buitenland wordt 
ingevlogen met het vliegtuig. Hoe biologisch is dat dan. “Biologisch is niet 
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altijd logisch.” Pieter: En dit is ook in de chemie. Als je kijkt naar hoe veel de 
bestrijdingsmiddelen zijn verbeterd ten opzichte van vroeger. We gebruiken nu 
misschien nog een vierde van de hoeveelheid die we vroeger gebruikten. De 
biologische middelen zijn ook beschikbaar in de gangbare landbouw.  De CTB 
(toelatingscommissie) moet meer ruimte krijgen om middelen toe te laten in 
bepaalde teelten. Hedendaags is niet veel vergif/giftigs meer zoals vroeger. Ook 
de spuittechniek is enorm verbeterd. Jetty: We spuiten met minder actieve stof 
maar doordat we vaker over het land gaan werkt het net zo goed maar met een 
beter (minder schadelijk) resultaat. Pieter: Mijn vader spoot de bieten vroeger 
in 1 keer. Tegenwoordig gaan we er 5 keer over met misschien een vierde van 
de dosering die hij gebruikte maar met hetzelfde resultaat. De bietenplant wordt 
minder aangetast en het onkruid gaat dood. De buitenwereld zegt; ‘joh, ga nóg 
vaker het land op’. Die zien ons alleen maar vaker het land op gaan maar weten 
niet dat we onze technieken hebben aangepast. Vanuit de landbouw is onze PR 
wel eens niet goed naar de buitenwereld, dat zal misschien wel beter moeten. 
Maar de consument zou zich vaker moeten afvragen ‘waarom?’. Die kan zich 
ook beter verdiepen in de landbouwsector. Bijvoorbeeld de bezetting van de 
varkensstal in Boxtel; waarom wordt op deze manier vlees geproduceerd? 
Omdat de burger goedkoop vlees wil. Dus aan wie ligt dat, aan de boer of de 
burger? Beiden. Ten Have uit Beerta hebben een heel mooi concept, maar was 
niet te verkopen. Jetty: Nadat ze op televisie geweest zijn ligt meer van hun 
producten in de supermarkten omdat het meer wordt verkocht. Dat is natuurlijk 
mooi. Maar het merendeel van de mensen hebben daar geen geld voor over. 
Vaak hebben mensen ook niet door wát ze nu precies kopen; een plofkip of 
biologische. 
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Wat is jullie ideaalbeeld voor het landschap en de landbouwsector in 2050? 
Jetty: Geen zonnepanelen verspreidt door het landschap maar geconcentreerd 
op één (of meerdere) plekken. Overstap naar duurzame energie. De windmolens 
staan hier in Nederland, doordat we zo’n klein land zijn, gelijk bovenop je huis. 
Dus de frustraties snap ik wel. Pieter: Maar het moet wel, we moeten naar 
een andere soort energie. Jetty: De landbouw zal steeds duurzamer worden, we 
leren van de biologische landbouw. De natuur, landbouw en watersector zullen 
beter met elkaar moeten gaan communiceren; waarom maak je deze keuze? Zo 
creëer je begrip. En niet meer landbouwgrond omvormen tot bouwgrond of 
zonnevelden. Je moet het open landschap open houden. 
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Naam:    Jan Slim en Elly Slim-Van het Westeinde 
Werkzaam bij:  Landbouwbedrijf Slim 
Functie:   Agrariër 
Datum interview:  14 oktober 2019 
Datum accorderen:  03 november 2019 

Na een korte uitleg van het onderzoek en de benoeming dat het thema 
‘natuur’ niet specifiek wordt meegenomen legt Jan uit dat zij op het bedrijf 
genoeg voor de natuur doen. Natuur is ook belangrijk en daar houden wij, 
naar mijn mening, best veel rekening mee. Bij nesten wordt een stokje gezet 
of, bijvoorbeeld de kievietsnesten, die verplaatsen we even voordat we verder 
gaan. 

Boeren worden veel geassocieerd met het begrip landschapspijn, hoe staan 
jullie daar tegenover met de recente boeren protesten in het achterhoofd? 
Jan: Ik vind het wel meevallen. Elly: Het landschap verandert, het wordt 
gecultiveerd. Het zijn niet alleen de boeren die het landschap ‘aantasten’, maar 
ook de bouwsector, de uitbreiding van de steden, aanleg van infrastructuur, de 
zonneparken – en dat is het aller domste wat er is, die zonneparken, want dat 
is landschapsverontreiniging – en dat terwijl er daken in overvloed zijn. Maar 
het zijn de boeren die op de vingers worden gekeken. Jan: Ja, maar er zijn ook 
boeren die de zonneparken als business zien. Elly: Maar hier in de omgeving 
zijn geen boeren die hun land daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Hier was 
het land [dat beschikbaar is gesteld voor zonneparken] van Groninger Seaports 
of Staatsbosbeheer, land dat een hele tijd gelden al van de boeren onttrokken is. 

Maar er verandert wat in de natuur. Dat kan je zien, sowieso het klimaat, maar 
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ook de beesten. Het valt mij op dat je steeds meer kraaien en minder fazanten 
en patrijzen ziet. Die kraaien eten de kleine haasjes op, evenals de vossen. En 
men zegt dan dat het komt door het spuiten maar dat geloof ik niet. Toen ik 
jong was, had ik nog nooit een gans in het wild gezien en nu stikt het ervan, 
het wordt steeds meer, evenals de boerenzwaluw. Er is een verandering in de 
biodiversiteit van dieren. De kleine vogeltjes gaan langzaam weg en de grote 
komen steeds meer. 

Wat is volgens u karakteristiek/kenmerkend voor het landschap van het 
Klei-Oldambt? Jan: De open vlaktes, de glimmende klei, vruchtbare grond 
dat moeilijk bewerkbaar is en de grote oppervlakten. Weinig bomen en bossen 
hier, en als je de [Dollard]polders ingaat dan is het mooi vlak land. Hier – in 
het wierdenlandschap – is het weer wat meer golvend. Het eindeloos kunnen 
kijken. 

Wat voor toekomstopgaven liggen er voor jullie als bedrijf? Om over dertig 
jaar hier nog te kunnen boeren; wat voor veranderingen zouden moeten 
gebeuren? Elly: Dat is, naar mijn mening, voornamelijk een economisch plaatje. 
De economie is zo grillig; dan moet dit gebeuren, en daarna dat. Het zijn kreten 
waar je geen kant mee uit kan. Jan: Nederland zit vooral in de hoogwaardige 
producten die de hele wereld over gaan. Wij specialiseren ons bijvoorbeeld 
in de pootaardappelen, daar zit veel werk in betreft selectie en sorteren. 
Ondanks dat we de laatste jaren van die warme zomers hebben waardoor je met 
virussen en ziektes komt te zitten, denk ik dat die hoogwaardige landbouw in 
Nederland wel blijft, ook over dertig jaar. Er komt langzaam weer verandering 
in het bouwplan; lokaal gaan we met een aantal boeren volgend jaar erwten 
verbouwen en er komen steeds meer uien. Maar het Oldambt is vooral koolzaad, 
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graan en suikerbieten. Elly: Met het oog op de bedrijfsvoering denk ik dat de 
schaalvergroting door gaat zetten. Maar het blijft een economisch plaatje. Je 
weet nooit wat ze je gaan opleggen. Toen ik klein was waren we als boeren 
vrijer, we mochten zelf kiezen hoeveel van welk gewas we gingen verbouwen 
maar hedendaags is dat ook aan regels verbonden. Jan: Wij kijken niet zo ver 
naar voren – dertig jaar – zelfs geen tien jaar. Over tien jaar zijn wij ook geen 
boer meer, dan helpen we enkel mee op de boerderij. 

Want waaruit bestaat jullie huidige bouwplan? Jan: Het is een gezinsbedrijf 
van 80 hectare groot, daarbij huren we nog 20 ha aan grond bij, dus in totaal 100 
ha. Het bouwplan bestaat uit wintertarwe, suikerbieten, uien, pootaardappelen 
en aankomend jaar in het nieuwe seizoen conservenerwten. 

En wat is daar de beweegreden van geweest? De toevoeging van de erwten. 
Jan: Vruchtwisseling, vlinderbloemige gewassen zodat de grondstructuur 
verbetert. Het gaat ook om het saldo, kan het uit? Elly: Maar het is ook een 
beetje voor jezelf, eens een keer wat anders. Het vormt een uitdaging. 

Was voor de ruilverkaveling het bouwplan anders? En weten jullie nog welke 
gewassen toen werden verbouwd? Elly: Absoluut. Jan die weet daar niets 
van want die komt hier oorspronkelijk niet vandaan. Maar toen hadden we in 
ieder geval veel meer korensoorten; tarwe, wintertarwe, zomertarwe, gerst, 
wintergerst, haver, [rogge niet], kanariezaad, papaver, blauwmaanzaad, luzerne 
voor stro, karwij, erwten hebben we toen ook gehad, koolzaad, suikerbieten, 
en juist géén aardappelen. Jan: Hier is het voornamelijk koolzaad, tarwe en 
suikerbieten, dat [hedendaags] verbouwd wordt. Er is maar een klein clubje 
dat aardappelen verbouwd. Heel veel die hebben geen suikerbieten maar enkel 
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aardappelen, koolzaad en tarwe. Met de komst van een jongere generatie op de 
boerderijen zien we dat er meer geprobeerd wordt, de machines worden ook 
beter en op de zware klei kun je net wat meer. Er komt – mede door de jongere 
generatie – een verandering. Het bouwplan wordt weer gevarieerder.  Elly: Er 
komt een uitbreiding van gewassen die in de grond worden geteeld. Dus van 
aardappelen en uien. Twintig tot dertig jaar terug zeiden ze dat je hier geen 
gewassen in de grond moet gaan telen maar nu hebben wij toch één vierde van 
de gewassen in de grond. 

Jan: En iets dat je steeds meer ziet zijn de akkerranden en wintervoedselveldjes. 
Zelf vind ik het heel mooi om te zien, maar de structuur van de grond wordt 
heel slecht voor gewassen die in de grond worden geteeld. We hebben het drie 
jaar gedaan op een stuk grond – met subsidies – , maar we hebben daarna ook 
drie jaar ellende gehad. Gewassen zoals tarwe en uien die op de grond groeien 
gingen prima, maar erin niet. Tegenwoordig is het ook zo, bijvoorbeeld met 
luzerne, dan laten ze een strook staan, maaien een stuk, en dan weer een strook 
laten staan. Die (roof)vogels gaan in de hoge delen zitten. Een collega-boer 
die laat [geloof ik] 12 meter staan en 12 meter maaien zodat de vogels daar in 
kunnen zitten. 

Wat voor andere maatregelen nemen jullie / hebben jullie genomen zoals de 
akkerranden? Jan: Het egaliseren van de gronden en drainage zijn standaard 
maatregelen die we nemen. Als er kommen in het land zitten dan loopt al het 
water daarheen waardoor we het land egaliseren want is er eenmaal een kom, 
dan wordt deze steeds groter wanneer er niets aan gedaan wordt. Elly: Dit komt 
door de grond, doordat het gerooid is wordt de structuur van de grond anders en 
blijft het water [makkelijker] staan. Jan: We hebben laatst 200 mm regen gehad 
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dus, daar blijft water op staan. Maar dat is ook zo weer weg. Met vier tot vijf 
droge dagen is de grond weer droog. 

Is dit altijd een akkerbouw bedrijf geweest of is hij ook gemengd geweest 
met veeteelt? Elly: Dat was overal zo. Vroeger was alles gemengd. Iedere boer 
had eigen paarden en vee voor bijvoorbeeld de melk. Maar de bedrijven waren 
toen ook veel kleiner. Vroeger waren hier vijf agrariërs, en nu is dat gekrompen 
naar drie. Zo’n honderd, honderdvijftig jaar terug was ieder bedrijf gemengd. 
Ik geloof dat die omslag [naar enkel akkerbouw of veeteelt] is gekomen na 
Mansholt. Toen hebben de bedrijven gekozen of ze enkel akkerbouw of veeteelt 
gaan beoefenen. Je ziet bijna geen akkerbouw meer met koeien erbij, ze hebben 
zich gespecialiseerd.

Ik heb gelezen dat hier in het Klei-Oldambt de zoute kwel een probleem 
vormt. Elly: Jazeker, ik wou hier een bron aanslaan in de tuin maar dat gaat 
niet lukken door het brakke water. Dit rijkt tot wel zestig meter diep. Jan: In 
het Termunterzijldiep heb je van die zoutwellen, dat zijn bronnen die komen 
omhoog en dat vormt een probleem. We kunnen daardoor niet beregenen op 
de aardappelen vanuit het Termunterzijldiep omdat daar bruinrot, een bacterie, 
en nachtschade in het water zit. We hebben de uien wel gedaan maar het water 
is te zout, eigenlijk kun je hier niet beregenen. Uien zijn kleine plantjes en dat 
zout beschadigt het plantje waardoor zoutschade ontstaat. Het is kiezen uit twee 
kwaden; de hitte op de plant vormt een bedreiging, maar ook de zoutschade. 
Vorig jaar zomer is veertig graden gemeten op de zwarte klei. 

Zou hierdoor het bouwplan dan moeten veranderen? Elly: Wij huren land bij 
en ik zeg; zet de uien op dat land, daar kun je wél beregenen. Dit jaar is drie 
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keer beregend, het heeft niets geholpen maar enkel geld gekost dus dat is een 
mogelijkheid. 

Als ik zeg klimaatadaptatie, hebben jullie dan een idee waarover gesproken 
wordt? Elly: Ik heb het net nog even opgezocht, en eigenlijk doen we er niet 
zo heel veel aan behalve de egalisatie en drainage van de gronden. Zelf ben ik 
een voorstander van het toevoegen/aanvoeren van zoet water voor beregening. 
Jan: En ik denk, maar dat kan nog wel jaren duren, het ontwikkelen van nieuwe 
zaden die beter tegen de hitte kunnen. Andere rassen telen die resistent zijn 
tegen de hitte. Die ontwikkeling gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar 
dat gaat er komen. 

Zijn er ook vanuit de overheid maatregelen die toegepast moeten worden op 
dit gebied? Jan: Niet echt. We krijgen aankomend jaar wel drie meter spuitvrije 
zones vanuit de slootkant. Maar dat loopt allemaal nog. Afgelopen jaar hadden 
we bij de suikerbieten, voor het eerst, dat we een pilletje in de grond moesten 
stoppen omdat ‘er bijen zitten in de suikerbieten’. Dus dat hebben we gedaan 
met als gevolg dat we veel problemen hebben gehad met de opkomst van de 
bieten waardoor we meer moesten spuiten. Dit jaar hebben we veel tegen luizen 
moeten sproeien waar dat anderjaars nooit hoefde. Het heeft eigenlijk alleen 
maar averechts gewerkt. En dat terwijl in de bieten nauwelijks bijen zitten, die 
zitten in het koolzaad. Maar hierop is, onder andere vanuit LTO, veel weerstand 
tegen geweest. Dit is een dergelijk voorbeeld dat bedacht wordt en uitgevoerd 
moet worden, maar dat het opvolgende jaar alweer afgelopen is. 

Zijn er veel van deze ‘in Den Haag bedachte maatregelen’ die toegepast 
moeten worden? Jan: Straks die drie meter spuitvrije zone. Maar als boer 
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ga je niet bewust met je spuitmachine over de waterwegen spuiten, daar 
houden we rekening mee. Bovendien worden we gecontroleerd vanuit het 
waterschap. Hedendaags moeten we ongeveer een meter van de slootkant 
blijven, bij aardappelen anderhalf meter en graan ongeveer vijftig centimeter. 
Het waterschap controleert of wij ons aan deze regels houden, en dat vind ik 
goed dat ze daar op kijken. Doen we dit niet dan heb je een ecologisch delict 
[roundup in de sloot] en krijg je een boete. En als het vandaag hard waait, dan 
spuiten we niet maar doen dat een andere keer. De gemiddelde akkerbouwer die 
houdt met zulk soort dingen wel rekening. 

Jan beaamt dat de Klei-Oldambt boer houdt van, en trots is op zijn landschap. 
Elly: We gaan zuinig om met het land, maar soms ontkom je er niet aan. Je 
probeert rekening met het landschap en de grond te houden maar soms ontkom 
je er niet aan door de invloeden van buitenaf zoals de weersextremen.

Ontvangt het bedrijf ook subsidies van de overheid? Jan: Onze zoon, die in 
de maatschap zit, ontvangt ‘Jonge boeren’ subsidie. Voor bepaalde gewassen 
ontvangen we subsidie maar eigenlijk stelt het niets voor. Er zijn wel veel 
subsidie mogelijkheden, vooral voor de jonge boeren, maar doordat wij een 
maatschap zijn komt onze zoon daarvoor niet in aanmerking. Daarvoor moet je 
aan zoveel dingen voldoen. Zelf ben ik een voorstander van afschaffing van alle 
subsidies, maar dan ook alle; ook in de scheepvaart, bouw, etc. 

Zijn jullie voor een vaste prijs voor alle gewassen? Jan: Ik ben voor de vrije 
markt, kwestie van vraag en aanbod. 
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Waar zitten (volgens u) de kansen voor een volledig klimaatbestendig 
landbouwsysteem? Jan: Dat wil haast niet. Elly: Maar je kunt je wel weren tegen 
de weersextremen, door bijvoorbeeld goede drainage en goede bodemstructuur 
zodat de bodem het vocht opneemt. Jan: Zorgen dat je de grond up-to-date 
voor elkaar hebt, weersbestendige rassen en zo min mogelijk over het land 
heen met zware machines [ter bevordering van de bodemstructuur]. Elly: En 
die zoetwater toevoer tijdens droge perioden is een mogelijkheid. Jan: Wees 
zuinig op je grond. 

Hoe verbeteren jullie de bodemstructuur? Jan: Tegenwoordig ploegen wij niet 
veel meer, NKG – Niet Kerende Grondbewerking, dan hou je meer bodemleven 
in de grond. 

Naast de eerdergenoemde [zoet] watertoevoer, wat kan nog meer voor 
moeilijkheden zorgen [voor en klimaatbestendig landbouwsysteem]? 
Jan: Extreme weersomstandigheden, maar verder is het vrij prima. Elly: 
Infrastructuur van de wegen. De machines worden steeds groter, zwaarder en 
die moeten wel door de dorpjes heen. Dat begint wel een probleem te vormen. 
En dat ligt aan de chauffeur, dat realiseren wij ons ook, die moet langzamer 
rijden. Jan: Als landbouwer, houd daar alsjeblieft rekening mee. Waar je 30 
mag, houd je aan de snelheid en ga niet 50 rijden. Er zijn een aantal die moeten 
wel door de dorpen heen. Elly: En de machines moeten niet veel groter worden. 
De nieuwe aardappelrooier is net een tank. 

Merken jullie dan ook verschil tussen de grond in de Reiderwolderpolder en het 
Wierdenlandschap? Elly: Om te beginnen zijn het [in de Reiderwolderpolder] 
mooie rechte stukken. Jan: En vlakker, het land is veel vlakker. Dat land is ook 
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jonger dan dat van hier [het Wierdenlandschap]. Wij huren daar land bij voor 
de pootaardappelen, die kun je daar heel goed telen. Gemiddeld genomen durf 
ik wel te zeggen dat dat land beter is als hier. 

Wat is het ideaalbeeld van de landbouw/het bedrijf in 2050? Elly: Dat er 
vooruitgang is voor het bedrijf en geen stilstand. Maar wij zijn er dan niet 
meer, onze zoon wel. Jan: Onze zoon gaat voor schaalvergroting en het 
pootgoed. Maar die kan het ook niet alleen doen waardoor waarschijnlijk 
een samenwerkingsvorm met lokale boeren moet worden aangegaan. Elly: 
Schaalvergroting en bedrijfsverbetering. Jan: Moderne, grote bedrijfsgebouwen. 
Een samenwerkingsverband met de boeren voor de machines want die worden 
ook steeds duurder. 

Jan gaat dieper in op de financiële constructie van de maatschap waaruit 
blijkt dat de overname van het bedrijf lastig is gezien de kosten van de 
machines, het land, het huis en de bedrijfsgebouwen maar ook de vorm van 
de maatschap. Het overleven/ overnemen van een boerenbedrijf door een 
kind wordt hierdoor enorm vermoeilijkt, vooral wanneer meerdere kinderen 
in het gezin aanwezig zijn. Een riante oude dag hebben deze boeren hierdoor 
nauwelijks. 

Jan: Als je niet tegen kopzorgen kunt, en je wilt niet te veel om je hoofd hebben, 
moet je geen boer worden. Je moet echt stressbestendig wezen. Zoals nou ook, 
we hebben nog uien op het land liggen in de natte ‘braggel’, en dat komt wel 
weer goed wanneer het droger wordt, maar je moet daar wel tegen kunnen dat 
die uien daar drie, vier weken liggen. Het komt zoals het komt. Geen jaar is 
gelijk, ieder jaar wisselt het en dat is gelijk ook het mooie van het werk. 
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