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Onderweg naar Emil Nolde Museum...



Uitgestrekt landschap van warften



Bloementuin als ateliertuin, als intiem canvas Emile Nolde



Ultieme, getemde vrijheid in een meedogenloos landschap



Waddenkust is cultuurhistorisch enorm rijk landschap; 
honderden terpen op nog onbedijkte kwelderwallen tot 1200 n. Chr.)

bron: Theo Spek



Leren van het verleden, Mare Fresicum

bron: Vloeiend landschap



Seedyk als groene ‘Berlijnse muur’ anno 2021; 
de zeevarende natie is een welvarende, 

agrarische provincie geworden,
naar binnengekeerd, met ‘de rug naar de dijk’

foto: Hans Peter Föllmifoto: Hans Peter Föllmi



De Seedyk

foto: Hans Peter Föllmi



Een getemd landschap waarin de golven
nog te herkennen zijn...



foto: Hans Peter Föllmi

Een rijk landschap, een voedselkust, een landschap van weelde





Drie grote maatschappelijke opgaven;

•  Klimaatverandering (-adaptatie en -mitigatie)
•  Doorontwikkeling van de landbouw en vergroten 
     biodiversiteit
•  Versterken (cultuur)toerisme i.r.t. leefbaarheid



Visie Kringlooplandbouw
“Landbouw, natuur en 
voedsel, waardevol en 
verbonden”,
LNV, 2018

•  Doorontwikkeling van de landbouw en vergroten 
     biodiversiteit; is ook klimaatadaptatie, 
 is ook belevings waarde van het landschap 



Pootaardappelteelt; mondiale betekenis

foto: Hans Peter Föllmi



Weidebouw én akkerbouw naast elkaar, koppelen van voer- en meststromen

foto: Hans Peter Föllmi



Vitaliteit, vruchtbaarheid van de bodem en weerbaarheid, kwaliteit watersysteem 
van steeds groter belang voor boer én maatschappij

foto: Hans Peter Föllmi



Agrarisch Collectief Waadrâne (145 leden); 
natuurinclusieve landbouw ‘mei de fuotten yn ‘e klaai’

https://www.waadrane.frl/



Vogelakkers; bouwland met meerjarige eiwitgewassen (luzerne en rode klaver), 
ruwvoer voor melkvee en habitat voor veldleeuwerik, velduilen en kiekendief

https://www.waadrane.frl/



Strokenteelt op Goeree Overflakkee als vorm van precisielandbouw binnen het be-
grip kringlooplandbouw; kleinschalig op grote schaal

bron: vooruitboeren.com





Rentmeesterschap

Cornelis Mosselman is dan ook een 
dankbare man, hij kan zich geen 
mooier leven voorstellen dan het 
boerenleven. ‘Ik ben écht op m’n plek 
als boer, het zit gewoon in m’n bloed. 
Dit werk is zo divers, ik kan m’n fanta-
sie volledig de vrije loop laten gaan. 
Van het met de seizoenen meeleven 
geniet ik ook, dat is zo’n heerlijke 
natuurlijke manier van leven. Gaan-
deweg ben ik mezelf meer bewust 
geworden dat rentmeesterschap en 
“zorgen voor” mij ook aan het hart 
gaan.’

bron: vooruitboeren.com



bron: Trouw, 5 september 2021



Grote kansen in het gebied van de waddenkust voor meer natuurlijke oevers 
in combinatie met vanggewassen

foto: Hans Peter Föllmi



Meer ruimte voor water; natuurlijke oevers en meer flexibele peilen ontwikkelen 
langs de voedselkust van Nederland. Goed  voor waterberging, waterkwaliteit, bio-
diversiteit, belevingswaarde landschap, toerisme en recreatie.

bron: Wetterskip Fryslân





Verzilting en bodemdaling: 
vasthouden van gebiedseigen zoetwater in kleistreek en veenweiden om tegendruk 
te ontwikkelen tegen opkomende verzilting

Het Lage Midden
Waddendijk
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Wet van de communicerende vaten:







‘Meer kleur, geur en geluid in het landschap van de 
waddenkust door ruimte voor medebewoners; 
goed voor boer, bewoner en toerist



Proeftuin zilte teelten 
Zuricher Oord

Diversiteit aan teelten op hogere 
zavelgronden, veelkleurig land gebruik

 

Pingjummer Halsband als 
bloemrijke dijk 

Masterplan 
‘Gouden land’



De waddenkust als weerbare én 
uitnodigende voedselkust 

van Nederland

bron: Waddenland aan Zee, 2012, Atelier Fryslân



Mét ruimte voor het beleven van 
de ‘meedogenloze vrijheid’

foto: Annemarie Hoogwoud
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