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KWALITEIT DOOR
ONTWIKKELEN
Een ruimtelijk beleid dat zich focust op het handhaven van de status quo,
dat de ontwikkelingen node accepteert en daarbij inzet op het beperken
van de schade, dat het experiment uitbant en angst heeft voor het deels
opnieuw uitvinden van onze omgeving, dat geen ruimte biedt aan ruimte
voor bottom-up initiatieven, werkt een ruimtelijke en culturele vervlakking
in de hand.
‘Kwaliteit door ontwikkelen’ gaat uit van de basisgedachte dat een levend
landschap altijd in ontwikkeling is en dat in de ontwikkeling ook de kans ligt
om het landschap te vernieuwen, om zowel aan de historische kwaliteiten
een hernieuwde zeggingskracht te verschaffen als wel eigentijdse kwaliteit
toe te voegen.
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54 JAAR LATER
Een planhorizon 2070 verschaft de vrijheid ‘voorbij bestaande kaders’ te
denken.
Tegelijkertijd is 2070 weer niet zo ver weg dat je de fontanellen volledig
los kunt gooien. Wie 54 jaar terugkijkt ziet dat in die tijdspanne heel veel is
veranderd, waarschijnlijk meer dan in 1962 was voorzien. En zo niet meer,
dan toch zeker anders dan voorzien. Maar tegelijkertijd is in het ‘Nederland
van Nu’ het ‘Nederland van 1962’ nog goed herkenbaar. De ontwikkeling
was stevig, maar niet zo drastisch dat sprake is van een ‘total make over’.
Waarschijnlijk verloopt de ontwikkeling de komende 54 jaar sneller dan in
de afgelopen 54 jaar - ook in het tempo van verandering lijkt een acceleratie waarneembaar - maar ook dan zal in het ‘Landschap van 2070’ het
‘Landschap van Nu’ nog altijd doorklinken.
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Het landschap 2070 laat zich niet ontwerpen, Venhoeven CS architecture
+ urbanism en Bosch Slabbers landschapsarchitecten zoeken niet
naar de blauwdruk voor de toekomst. In plaats daarvan formuleren zij op een
hoger abstractieniveau ruimtelijke, ecologische en sociaal-economische
doelen en gaan zij op zoek naar de interventies die de overheid kan doen
om zodanig sturing te geven aan de ontwikkeling dat die doelen daarmee
werkelijkheid kunnen worden.

landschap in transitie - 2016
landschap in transitie - 1962
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MOZAÏEK NEDERLAND
Nederland biedt op een klein oppervlak een grote diversiteit aan
landschappen.
Lange tijd was het verschil in natuurlijke condities sturend voor de
ruimtelijke ontwikkeling.
In de tweede helft van de vorige eeuw verandert dit, thans is het
infrastructurele systeem het dominant sturend mechanisme. De ruimtelijke
ontwikkeling wordt in sterke mate bepaald door de nabijheid van (lucht)
havens, (water)wegen en railsysteem en de plekken waar de verschillende
vervoerssystemen samenkomen. Verschillen in bodem en water zijn
ondergeschikt en technisch oplosbaar. Alles kan overal.
Algemene Hoogte kaart Nederland
grote diversiteit aan landschappen
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HUTSPOT NEDERLAND
We zien een toenemende spanning tussen de historisch gegroeide
ruimtelijke verscheidenheid - gebaseerd op de verschillen in de ondergrond
en het resultaat van een eeuwenlang proces - en de huidige ontwikkeling
gestuurd door infrastructuur, die zich in een veel hoger tempo voltrekt en
overwegend footloose is.
Deze spanning toont zich in een vervlakking van de landschappelijke
diversiteit en een verarming van de biodiversiteit. De aardappels, peen
en ui waar ons agrarisch landschap uit was opgebouwd verwordt tot een
uniforme hutspot die gelijkmatig over ons land wordt ontwikkeld.

als we zo door gaan krijgen we stamppot
ontwikkelingen steeds meer footloose en door infrastructuur bepaald
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En alle investeringen in de infrastructuur ten spijt loopt ons verkeerssysteem
met de dag verder vast, zowel op de weg als op het spoor en over het
water bij lage rivierstanden en calamiteiten.
Het verkeersinfarct neemt alleen maar ernstiger vormen aan en zadelt
daarbij zowel de samenleving als de natuur met een milieulast op die niet
volhoudbaar is. Het landschap fragmenteert, ecosystemen versnipperen
en de leefkwaliteit in landelijke en stedelijke regio’s wordt onaanvaardbaar
aangetast.

vastlopen van het infrastructurele netwerk per boot en (vracht) auto
bedrijventerreinen en kassen vestigen zich langs de wegen dit zorgt voor een eentonig beeld
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VERPLICHTINGEN EN
ONTWIKKELINGEN
Nadenken over Nederland 2070 vergt inzicht in de verplichtingen die
mondiaal zijn aangegaan, in het type ontwikkelingen dat zich in de periode
tot 2070 voor zal doen en in een veranderende attitude.
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VERPLICHTINGEN
Nederland kent een aantal mondiale verplichtingen. Wetlands en
droogvallende platen zijn van essentiële betekenis als rust- en
foerageergebied voor zeehond en bruinvis en voor trekvogels op hun
jaarlijkse trek van noord naar zuid en omgekeerd.
De riviermonden zijn Europees van betekenis voor intrek van paling en
trekvis. Daarnaast is er de internationale verplichting de uitstoot van CO2
te beperken. Die laatste ontwikkelt zich tot een steeds prangender opgave.

droogvallende platen -CO2 reductie, mastenbroek
wetlands - openhouden riviermonden
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drijvende kracht

Klimaat

Demografie

trend

ruimtelijke impact
urgentie voor interventies

zet door,
onzekerheid in snelheid

inwonersaantal groeit,
onzekerheid in snelheid

•

wateroverlast, waterberging en
watertekort

•

stagnatie op de rivieren

•

hittestress

•

urban sprawl zorgt voor een
vervlakking van het landschap

•

geen echte stedelijke centra en
aantasting agglomeratiekracht

ruimte beslag per inwoner neemt toe

•

schaalvergroting met ‘black boxen’
in het landschap

•

toename logistieke bewegingen

•

toename behoefte aan
authenticiteit

•

overbelasting infrastructuur

toename personenvervoer en
logistiek

•

verrommeling en vervlakking van
het landschap

transitie naar slimme en duurzame
netwerken en voertuigen zet door

•

aantasting leefkwaliteit in stedelijke
regio’s

•

versnippering ecosystement

Globalisering/ lokalisering
globalisering zet door evenals de
behoefte aan lokalisering

Mobiliteit

DRIJVENDE KRACHTEN
Vier ontwikkelingen zijn sturend in de ontwikkeling van NL 2070:
1.
Klimaatverandering
2.
Demografische ontwikkeling
3.
Globalisering / lokalisering
4.
Ontwikkeling mobiliteit
Ad1 Klimaatverandering
Dat het klimaat verandert is zeker, de onzekerheid schuilt in de snelheid
waarmee het klimaat verandert en daarmee in:
•• de mate van zeespiegelstijging;
•• de mate waarin wateroverlast en watertekort op zullen treden en de
mate waarin extra ruimte voor waterberging moet worden gecreëerd;
•• de verandering in rivierafvoeren, zowel in piekafvoeren als in
watertekorten waardoor bij lage waterstand stagnatie van scheepvaart
op de rivieren optreedt;
•• de mate van urban heat ontwikkeling in de steden.
De klimaatverandering is bepalend voor de waterveiligheid in laag
Nederland en het fysiek leefklimaat in de stad. Bij een versnelde
opwarming / zeespiegelstijging wordt het knikpunt waarop het niet langer
kosteneffectief is diepe polders droog te houden eerder bereikt.
Ad 2 Demografie
Tussen 1962 en 2016 groeide het bevolkingsaantal van 11.890 naar
16.995 miljoen inwoners.
In die periode lijkt de groei, vanuit het motto ‘gelijke kansen voor iedere
regio’ min of meer ‘democratisch’ geaccommodeerd. Steden en dorpen
werden in dezelfde periode goed bereikbaar gemaakt met rijkswegen die
gelijkmatig werden verspreid over het land. Het resultaat is een urban
sprawl die tot een ruimtelijke vervlakking van het landschap heeft geleid en
er tevens toe heeft geleid dat er geen echt stedelijke centra tot ontwikkeling
konden komen. Tegenwoordig ondermijnen de kleine steden en files op de
wegen de agglomeratie- en concurrentiekracht van onze stedelijke regio’s.
In gebieden die te ver van internationale knooppunten liggen verdwijnen de
banen en krimpt de bevolking.
De demografische groei zal doorzetten, onduidelijk is ook hier het tempo
waarin dit gebeurt. Het CBS verwacht voor 2040 een toename tot 17.8
miljoen en voor 2060 een groei tot 17.9 miljoen. Daarbij ziet zij een
schema drijvende krachten
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verschuiving in de spreiding, met een verdere intensivering in het westen
en een vergaande verdunning aan de randen van het land. Belangrijkste
oorzaak voor de verminderde groei zou de afname van migratie zijn. De
actuele ontwikkeling legt de onzekerheid van die veronderstelling bloot.
Eind 2015 werd bekend dat de afgelopen periode de bevolking versneld was
toegenomen als gevolg van de toenemende migratie. Was aanvankelijk gerekend
met een jaarlijkse groei van 50.000 inwoners, in de praktijk bleek dat 100.000
inwoners te zijn.
Drie onzekerheden kunnen richting 2070 tot een oplopende migratie leiden:
••

de klimaatverandering die leidt tot een toestroom van klimaatvluchtelingen
vanuit gebieden die door zeespiegelstijging, veranderende neerslagverdeling
en versterkte piekafvoer van de rivieren niet langer leefbaar zijn, denk aan de
deltagebieden van Vietnam en Bangladesh.

••

grote droogtes in grote delen van het binnenland van India en Afrika zorgen
mogelijk voor een aanzwellende migratiestroom.

••

politieke / economische instabiliteit in gebieden die voorheen floreerden als
exporteur van fossiele brandstoffen, denk aan het Midden Oosten en delen van
de voormalige Sovjet Unie.

Het aantal inwoners is een eerste parameter in de verstedelijkingsopgave.
Naast het aantal mensen zijn het aantal huishoudens, het ruimtebeslag per
huishouden en de woonwensen bepalend.
Het CBS verwacht een toename van het aantal huishoudens (meer kleine
huishoudens en herstarters) en van het ruimtebeslag per huishouden
(tweede woning, outdoor leisure, verkeersruimte).

Ad 3 Globalisering / lokalisering
Globalisering zet onverminderd door, onze leefwereld wordt steeds groter.
Globalisering leidt tot een enorme toename aan logistieke bewegingen.
Mensen, data en goederen, inclusief flora en fauna gaan de hele wereld
over en landbouwgronden liggen niet meer naast de boerderij, maar deels
op andere continenten.
Globalisering leidt tot een schaalvergroting in het landschap en aantasting
van biodiversiteit. In combinatie met het verder foot-loose worden van de
agrarische productie neemt het aantal ‘black-boxen’ in het landschap toe,
met name in de nabijheid van de belangrijkste logistieke knopen.
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Globalisering vindt zijn tegenhanger in lokalisering. De technische
ecosystemen van de circulaire economie vragen een grotere mate van
nabijheid van productie en consumptie om cascadering en hergebruik
afvalstromen te optimaliseren. De 3D printer maakt het mogelijk ter plaatse
te produceren.
Met het groter worden van de wereld neemt ook de behoefte toe ‘ergens
bij te horen’, je wortels te weten. In de hectiek van de snel veranderende
wereld is de samenleving op zoek naar veilige thuishavens, naar plekken
en dingen die ‘eigen’ zijn. Dat uit zich in de toenemende belangstelling
voor streekcultuur en streekproducten en in een toenemende hang naar
authenticiteit.
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Ad 4 Mobiliteit
De toename in het personen- en goederenvervoer zet zich voort, optimale
logistiek wordt een steeds belangrijker opgave. Zonder ingrijpen ontstaan
dankzij platooning onafzienbare treinen van vrachtwagens op de wegen en
ontstaan op de rivieren files van duwbakken en containerschepen. Schone
zelfrijdende auto’s rijden leeg rond op weg naar passagiers of vervoeren
baby’s onderweg naar oma’s. Deze toename van het verkeer heeft ook
grote negatieve gevolgen voor biodiversiteit door de doorsnijding van
ecosystemen.

Er gaat nu al een zuigende werking uit van de best bereikbare plekken
en de efficiëntste verbindingen. E-commerce en de transitie naar
duurzame en circulaire economie vereisen verdere ontwikkeling van
slimme en duurzame netwerken en transportmiddelen. Betere multimodale
knooppunten en efficiëntere netwerken en het bundelen van verschillende
vervoerssystemen in corridors, maakt slimmere uitsplitsing en bundeling
van vervoersstromen naar aard en omvang mogelijk.

knooppuntontwikkeling (TOD) - multimodale netwerken en knooppunten
schone en autonome vervoersmiddelen - bundelen van corridors
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Behouden van de status quo
en beperken van de schade

Berusten in de dynamiek

Dynamiek inzetten om nieuwe
kwaliteit toe te voegen

VERANDERING IN ATTITUDE
Naast de ruimtelijke trends heeft een veranderende attitude onmiskenbaar
zijn weerslag op het handelen en de ruimtelijke keuzen die worden gemaakt.
Samenleving: van uitvinden naar consolideren
Tot halverwege de vorige eeuw stond de ontwikkeling van het Nederlandse
landschap in het teken van het telkenmale opnieuw uitvinden van dat
landschap.
Veengebieden werden afgegraven waarna plassen werden drooggemaakt, elders
werden veenmoerassen ontwaterd en als polder ingericht, op de zandgronden legde
de uitvinding van het potstalsysteem de basis voor het ontstaan van esdorpen en
heiden en later maakte de introductie van de kunstmest de grootschalige ontginning van heidegronden mogelijk. Tot diep in de vorige eeuw hebben we het IJsselmeergebied opnieuw uitgevonden, werd de zoute Zuiderzee tot een zoet IJsselmeer
getransformeerd waarna grote delen zijn ingepolderd, totdat we tot de ontdekking
kwamen dat in de toekomst de beschikbaarheid van zoet water en recreatie wel
eens van meer strategische betekenis zouden kunnen zijn dan de beschikbaarheid
van landbouwgrond.

Tot ver in de vorige eeuw hebben we ons land telkenmale opnieuw
uitgevonden. Mogelijk dat het bewustzijn dat niet iedere uitvinding in alle
opzichten een verrijking heeft betekend tot de verandering in attitude heeft
geleid waarbij het accent nu ligt op consolideren, op het handhaven van
de status quo en het beperken van de schade. Ook in de regelgeving
hebben we de ruimte tot experimenteren nagenoeg uitgebannen. We zijn
het uitvinden verleerd.
We berusten in de dynamiek en pogen de schade te beperken in plaats van
dat we de dynamiek omarmen en zien als een vehikel om nieuwe kwaliteit
toe te voegen en een mogelijkheid om ons landschap op onderdelen
‘opnieuw uit te vinden’.
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Eindbeeld

Ontwikkelrichting

Invitatieplanologie

Scheppen van condities
en uitdagen van co-creatie
Beleid: van top-down naar bottom-up
Ook in het ruimtelijk beleid heeft een verandering in attitude plaatsgevonden.
Aanvankelijk was er sprake van een eindbeeldplanning, waarbij de
overheden hun visie formuleerden en vervolgens de uitvoering van deze
visie zelf ter hand namen. Het besef dat er geen eindbeelden bestaan
leidde tot het sturen op ontwikkelrichting. De ontdekking dat de overheid
niet over de middelen beschikt om deze ontwikkeling zelf gestalte te geven
leidde tot de huidige invitatieplanologie. Hierbij bepalen overheden op
hoofdlijnen hun doelen en nodigen vervolgens partijen uit om met de
inzet van private middelen deze doelen te realiseren. De achilleshiel van
deze invitatieplanologie is het gebrek aan doorpakkend vermogen. Je kunt
partijen uitnodigen en de slingers ophangen, maar wanneer er vervolgens
niemand op je feestje komt blijf je met de koekjes zitten. Wanneer niemand
op de uitnodiging ingaat, komt er van de doelen niets terecht.
Kennelijk is de uitnodiging niet dusdanig aantrekkelijk dat partijen deze niet
aan zich voorbij kunnen laten gaan, is het een ‘offer they easily can resist’.
Om de grote uitdagingen aan te kunnen gaan moet de overheid zich
richten op sturing van condities en het uitdagen van co-creatie volgens het
subsidiariteitsbeginsel. De condities die gestuurd moeten worden om cocreatie uit te dagen bestaan uit een gecombineerd aanbod van optimale
infrastructuur, regelgeving en bijbehorende belastingregimes. Deze
moeten leiden tot een ‘offer you cannot resist’ voor burgers, bedrijven en
kennisinstellingen.
Sturen volgens het subsidiariteitsprincipe wil zeggen dat per schaalniveau
wordt vastgelegd wat alleen op dat niveau geregeld kan worden. Dat maakt
het mogelijk om maatwerk voor verschillende regio’s te bieden, waardoor
bruikbare bottom-up initiatieven van de energieke samenleving een plek
kunnen krijgen en doorpakkend vermogen wordt ontwikkeld voor het lange
termijnperspectief.
van eindbeeld naar geleiden van uitdagingen
van handhaven naar aanpassen
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DOELEN VOOR
HET NEDERLANSE
LANDSCHAP VAN 2070

KWALIT E IT

D O OR

ONT W I K K E LE N

• 29 •

1

AANZETTEN VAN DE RUIMTELIJKE VERSCHEIDENHEID

We willen, met de ondergrond als basis, de ruimtelijke verscheidenheid
weer aanzetten, we willen de hutspot ontmengen en het verschil tussen
aardappel, peen en ui weer zichtbaar maken.
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MET HET SYSTEEM MEEWERKEN

Er vindt een omslag plaats van handhaven van de status quo naar aanpassen
aan veranderende omstandigheden. Het blijkt kosteneffectiever en
duurzamer om met het systeem mee te bewegen dan er tegen in te gaan.
Dit leidt tot:
•• extra ruimte voor het rivierbed versus het hoger opkleien van de dijken;
•• extra ruimte voor waterbergen versus versneld afvoeren;
•• overschakelen op saline teelten versus doorspoelen van
landbouwpolders;
•• vernatten in plaats van pompen;
•• drijvend wonen of partieel ophogen versus dijken bouwen op integraal
ophogen.
zandmotor als voorbeeld met het systeem meewerken
ondergrond als basis
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3

GEZOND ECOSYSTEEM

Steeds duidelijker wordt dat een gezond natuurlijk systeem en een
gezonde woon- werk- en leefomgeving de voorwaarden vormen voor
een duurzaam gezonde economie. De economische groei die Nederland
sedert 1962 heeft doorlopen was alleen mogelijk door roofbouw op het
natuurlijk systeem. Dat leverde weliswaar ‘quick wins’ op, maar is op de
lange termijn niet volhoudbaar.
Onze estuaria zijn tot aquaria verworden, de intergetijden natuur is
vergaand genivelleerd, de sedimentbalans is dusdanig verstoord dat
platen verdrinken, veengebieden zijn dermate ontwaterd dat het veen
versneld oxydeert en polders alleen nog droog te houden zijn door de
pompcapaciteit telkenmale op te schalen.
De knop moet om, van een ontwikkeling gericht op economische groei
naar een ontwikkeling gericht op een balans tussen economie en ecologie.
• 32 •
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TERUGDRINGEN VAN CO2 UITSTOOT

De CO2 uitstoot wordt teruggedrongen door de overschakeling op
duurzame energie, maar ook door de vernatting van de veengebieden.
De oxidatie van de veenpolder leidt tot een jaarlijkse uitstoot van 37 ton
CO2 per ha. Wanneer deze gebieden worden vernat waarbij ruimte ontstaat
voor veenregeneratie kan per ha jaarlijks 7 ton CO2 worden gebonden. Het
vernatten van de veenpolders leidt daarmee tot een jaarlijkse terugdringing
van ca 44 ton /ha.

van oxidatie naar regeneratie van CO2 in de polders
zonder een gezonde ecologie geen gezonde ecologie
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VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALE
CONCURRENTIEPOSITIE

Nederland wil haar concurrentiepositie versterken door:
•• agglomeratiekracht te ontwikkelen
•• haar logistieke positie te versterken

behouden van concurrentiepositie door toenemen kritische massa
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INTERVENTIES VOOR
NEDERLAND 2070
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1

STUREN OP RUST EN REURING

Uitgangspunt is het keren van de ruimtelijke vervlakking. De gedachte dat
elke regio gelijke kansen moet krijgen hoeft niet te betekenen dat in elke
regio een zelfde ontwikkeling mogelijk moet zijn.
Wij pleiten voor sturen op rust en reuring op alle schaalniveaus, voor meer
dynamische en sterker verstedelijkte gebieden versus gebieden die in de
luwte een ontwikkeling doorlopen met meer ruimte voor biodiversiteit, voor
authenticiteit, voor ‘slow life’, voor streekcultuur en streekproducten, voor
specialisatie (seed valley) en voor bottom-up experiment.
Sturen op reuring en luwte is niet alleen voor de diversiteit van belang, maar
geneert ook de kans voldoende stedelijke massa en agglomeratiekracht te
genereren.
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Nederland kent geen grote steden, maar biedt wel kansen voor de
ontwikkeling van een tweetal stedelijk netwerken met ieder meer dan 5
miljoen inwoners.
De stedelijke groei wordt geconcentreerd langs multimodale corridors
zoals in de driehoek Amsterdam-Brussel-Keulen.
Op het Nederlandse grondgebied biedt dat ruimte voor de ontwikkeling
van een tweetal complementaire stedelijke netwerken:
•• polderpatchwork Randstad, met een grootschalige menging van
stedelijk wonen, bedrijvigheid, water en leisure;
•• mozaiekmetropool BrabantStad met een veel fijnmaziger afwisseling
van wonen, werken, water, landbouw en natuur.
Motor achter de ontwikkeling van Polderpatchwork Randstad is een
gediversificeerde economie met handel, zakelijke dienstverlening, medische
technologie, cultuur, toerisme, agricultuur, transport en distributie.
De Randstad biedt een stedelijk netwerk waar rood en blauw met elkaar
zijn vervlochten, waar men aan en op het water woont, maar waar dat
water ook ruimte biedt aan recreatie, natuur en productie van voedsel en
grondstoffen en het netwerk van een natuurlijke koeling voorziet.
Motor achter de ontwikkeling van Brabantstad is de koppeling van techniek
en creativiteit.
De sterke koppeling van techniek en creativiteit (TU Eindhoven en Design
Academy) en de goed doorontwikkelde Digital Security maakt dat
BrabantStad zich ontwikkelt tot mondiale spin in het digitale productie
web. Brabantstad heeft kennisclusters rond chiptechnologie, digitalisering,
mobiliteit, medische hulpmiddelen, zonne-energie, biobased economie etc.
Brabantstad wordt MozaïekMetropool met een fijnmazige vervlechting van:
•• steden, dorpen en buurtschappen;
•• bos, heide en landbouw;
•• water.
Naast stedelijke netwerken rond weg spoor en water bieden de Randstad
en Brabantstad ook krachtige (lucht)havennetwerken.

geleiden van stedelijke groei en landschapsontwikkeling, onderscheid rust en reuring
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INFRASTRUCTUUR ALS STURINGSINSTRUMENT

Ontsluiting is de knop waarmee kan worden gestuurd op rust en reuring.
De dynamische gebieden worden intensief ontsloten, direct aangehaakt
aan internationale systemen en voorzien van multimodale knooppunten.
De grote vervoersassen ontwikkelen zich tot corridors waarlangs de
steden en de bedrijvigheid zich ontwikkelen. De multimodale knooppunten
ontwikkelen zich tot vestigingslocaties voor bedrijvigheid die is gebonden
aan een optimale bereikbaarheid. Nederland investeert in de het transport
over het water, over het land en door de lucht.
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Luchtvaart
Schiphol vindt de ruimte niet in uitbreiding maar in samenwerking en
netwerkvorming.
Om Schiphol ontwikkelt zich een krans van satellieten; de luchthavens
Lelystad, Rotterdam en Eindhoven, via een HSL-netwerk met elkaar
verbonden.
Spoor
De internationale spoorverbinding wordt versterkt. Een functionerende
HSL-Zuid koppelt Amsterdam met Brussel en Parijs, de HSL-Oost
verbindt Amsterdam (-Schiphol) met Düsseldorf – Keulen, een nieuwe
HSL-zuidoost koppelt Amsterdam met Eindhoven (-Airport) Luik-Aken.
Een nieuwe HSL-midden verbindt Breda met Eindhoven en DuisburgDüsseldorf.
multimodale vervoerscorridors sturen optimale verstedelijking en ruimtegebruik
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Transport over water
In vergelijking met andere transportmodi veroorzaken binnenschepen
minder congestie en lawaaihinder. Doordat ze per ton-kilometer minder
brandstof verbruiken, is ook de uitstoot van koolstofdioxide lager. Een
binnenvaartschip vervoert ongeveer even veel lading als 250 vrachtwagens.
Vooral voor het ransport van containers en andere dikke stromen is vervoer
over water interessant. Door de prijs van CO2 uitstoot te verdisconteren
in de prijs van transport neemt het transport over water sterk in betekenis
toe, hetgeen onder meer een revival van de binnenvaart en daarmee van de
kanalen binnen de Randstad en Brabantstad tot gevolg heeft.
Richting 2070 ondergaat de binnenvaart een vergaande modernisering.
Elektrisch aangedreven, automatisch gestuurd. Koning Willem Alexander
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bouwt voort op de schouders van koning Willem I, hij moderniseert het
kanalennetwerk waarvoor deze de basis heeft gelegd en bouwt dit verder
uit. Kanalen worden verbreed en missing links worden aangevuld. De
verbinding over het water met Ruhrgebied en Noord Frankrijk worden sterk
verbeterd.
Om het vervoer over de rivieren (Maas, Rijn, Lek, Merwede) te ontlasten en
minder afhankelijk te maken van de rivierstanden wordt geïnvesteerd in het
opwaarderen en moderniseren van een deel van het netwerk aan kanalen
en wordt geïnvesteerd in een nieuwe vaarverbinding Antwerpen-MoerdijkRotterdam.
Havennetwerk
De havenindustrie maakt de slag van een op fossiele energie gebaseerde
naar een door duurzame energie gedreven bedrijfstak. Import van
grondstoffen en consumptiegoederen maakt plaats voor mondiale stromen
in de circulaire economie.
Om mondiaal concurrerend te kunnen zijn vereist een schaalsprong. Deze
schaalsprong wordt bereikt door een intensieve samenwerking van de
6 havens aan de Zuidwestelijke Delta (Rotterdam, Antwerpen, Moerdijk,
Sloehavens, Terneuzen, Zeebrugge). Deze ontwikkelen zich tot een
samenhangend havensysteem, een havennetwerk.
De havens binnen dit netwerk ontwikkelen zich complementair en
zijn onderling optimaal verbonden. Met de aanleg van een nieuwe
vaarverbinding Antwerpen-Rotterdam, via Moerdijk en Kijfhoek, ontstaat
een ‘rondje havens’. Deze nieuwe verbinding is aanzienlijk sneller dan de
bestaande Rijn-Scheldeverbinding, biedt ruimte aan grotere schepen en
kan gekoppeld worden aan Kijfhoek en de Betuwelijn. Dit kanaal geeft
Bergen op Zoom ook de kans zich weer als stad aan de Oosterschelde
te ontwikkelen en biedt bovenal de mogelijkheid om de Oosterschelde,
Grevelingen en Volkerak Zoommeer weer tot een robuust en samenhangend
deltasysteem te ontwikkelen.
Het rondje haven is door Rijn, Lek en Maas en de Brabantse kanalen
verbonden met Duitsland en via het kanaal Gent-Terneuzen en het ‘Canal
du Nord’ met Parijs.
De schaalvergroting in de scheepvaart noopt de mondiaal georiënteerde
havens van Rotterdam en Antwerpen tot een zeewaartse ontwikkeling.
Rotterdam ontwikkelt Maasvlakte 3 en Antwerpen verplaatst de
grootschalige havenbedrijvigheid naar Zeebrugge.

verbrede kanalen voor schone scheepvaart en ontlasten rivieren en snelwegen
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Multimodale knooppunten
Nieuwe knooppunten langs waterwegen verbinden netwerken van weg,
water en rail en bieden plaats aan nieuwe vormen van productie, recycling
en logistiek. Deze plaatsen waar de verschillende netwerken samenkomen,
de multimodale knooppunten, kennen een enorme aanzuigende werking,
zij ontwikkelen zich tot hotspots in de ruimtelijke ontwikkeling. Hier floreren
functies die gebaat zijn bij optimale bereikbaarheid en efficiënte overslag,
van gestapelde tuinbouw tot internationaal opererende dienstverlening.
Deze infrastructurele ruggengraat vormt de drager van Randstad en
Brabantstad.

Randstad en Brabantstad hebben samen voldoende kritische massa
multimodale knoppunten sturen optimale verstedelijking en ruimtegebruik
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NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM

Alternatief voor ‘pompen of verzuipen’.
Het is een misvatting dat we in Nederland met het water leven. We heersen
over het water, maar dat is iets anders dan dat we met het water leven.
We pompen ons een ongeluk om onze diepe polders droog te houden en
ontwateren de veenweidegebieden zo zeer dat het veenpakket versneld
oxydeert.
Er is een tussenweg waarbij polders worden vernat en op een andere
wijze voor de samenleving van betekenis zijn. De recent heringerichte
Eendrachtspolder is hiervan een voorbeeld.
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Lake Inlee (Myanmar) en Tonlee Sap (Cambodja) laten zien hoe aan
‘leven met water’ daadwerkelijk invulling kan worden gegeven, met andere
vormen van wonen en met de benutting van het productief vermogen van
het water.
Lake Inlee kent naast drijvende dorpen en markten ook drijvende tuinen.
Op duizenden hectares drijvend tuinbouwgebied (bamboe vlechtwerk
waarop eerst een laag bagger en vervolgens een laag groenbemesting
is aangebracht) groeien de beste tomaten, kalebassen, pompoenen,
prinsessenbonen en bloemen. Daarnaast is Lake Inlee een belangrijk
gebied voor de visserij. Daarbij is het een rijk ecosysteem, met ibissen,
zilverreigers, zeearend en aalscholver.

oogsten op het water lake inle
agrarische velden lake inle
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Ruimte voor dynamiek
Rivieren krijgen de ruimte zich tot een natuurnetwerk op Europees niveau
te ontwikkelen. De kust herkrijgt de ruimte om zich binnen randvoorwaarden
van veiligheid meer dynamisch te ontwikkelen.
In de Zuidwestelijke delta wordt de getijdennatuur versterkt.
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Polders verschieten van kleur
De diepe polders krijgen in plaats van een agrarische inrichting een
functie in het watersysteem van laag Nederland; zij worden ingericht voor
waterberging, natte natuur en als koelmotoren van de stad.
In diepe veenpolders stopt de vernatting tevens de oxidatie van het
veenpakket en de daarmee gepaard gaande uitstoot van methaangas /
CO2. Ook maakt deze een geleidelijke hoogveenregeneratie mogelijk.

polders verschieten van kleur: waterberging en CO2 binding
ruimte voor dynamiek binnen het adaptieve watersysteem
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Landbouw ontwikkelt zich adaptief
De zeespiegelstijging leidt tot een versnelde verzilting van west Nederland.
In plaats van het eindeloos doorspoelen van het watersysteem teneinde
het chloridegehalte van het water laag te houden past de landbouw zich
aan de veranderende omstandigheden aan met de ontwikkeling van meer
saline teelten. De Zuidwestelijke Delta en de Waddenkust ontwikkelen
zich tot mondiale proeftuinen voor adaptieve landbouw.
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Water wordt productief
Gebruikmakend van de kennis die migranten uit India, Bangladesh en de
Mekongdelta hebben meegebracht wordt ook het productief vermogen
van het water benut. Waterboerderijen leggen zich toe op de visteelt, op
de productie van schaal- en schelpdieren, op algenteelt en productie van
biomassa, al dan niet in combinatie met drijvende tuinen.

benutten van het productief vermogen van het water, Tonlee Sap
landbouw ontwikkelt zich adaptief en water wordt productief
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ÉÉN NATUURLIJK RAAMWERK

De 20 nationale parken die als een schot hagel over het land zijn uitgestrooid
worden vervangen door 1 robuust en samenhangend natuurlijk raamwerk,
dat de bijdrage Nederland aan de mondiale biodiversiteit veilig stelt en
op nationaal niveau de parels van het holoceen met de parels van het
pleistoceen verbindt
Dit raamwerk is opgebouwd uit:
•• intergetijdennatuur in de Zuidwestelijke delta en Wadden, rust en
foerageergebied voor trekvogels, zeehond en bruinvis. Aquaria
worden weer tot estuaria verbonden
•• natuurontwikkeling in het rivierengebied, als Europese verbinding
tussen kust en diep achterland

• 52 •

BOS C H

S LAB B E R S

+

V E N HOEVE N

CS

••

••

het IJsselmeergebied met natuurrijke oevers en droogvallende platen
om een verlies aan wadsysteem als gevolg van zeespiegelstijging te
compenseren
de Veluwe als droog natuurgebied en als verbindende schakel tussen
rivierengebied en IJsselmeer / Waddenzee.

parel van het pleistoceen, de veluwe
één natuurlijk netwerk vervangt 20 nationale parken
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ADAPTIEVE GOVERNANCE

De overheid is verantwoordelijk voor veiligheid, bereikbaarheid en
ecologische veerkracht. Daarnaast wordt van de overheid een visie op
ruimtelijke kwaliteit en economische concurrentiekracht verwacht.
Een ruimtelijk beleid dat zich focust op het handhaven van de status quo,
dat de ontwikkelingen node accepteert en daarbij inzet op het beperken
van de schade, dat het experiment uitbant en angst heeft voor het deels
opnieuw uitvinden van onze omgeving, dat geen ruimte biedt aan ruimte
voor bottom-up initiatieven, werkt een ruimtelijke en culturele vervlakking
in de hand.
adaptieve governance
zachte en harde infrastructuur
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Ook in het ruimtelijk beleid moet de knop om. In samenwerking met burgers,
bedrijven en kennisinstituten wordt de agenda voor de transitie bepaald,
waarbij experimenten gebruikt worden om technologische ontwikkeling te
stimuleren. Opleiding en uitwisseling van kennis voor alle leeftijden is een
taak van de overheid, daarin kan de IABR met een nieuw op te richten
planningsinstituut een centrale rol spelen.
Overheden moeten zich richten op het ontwikkelen van condities die
de samenleving daadwerkelijk uitdagen tot co-creatie, die bottom-up
processen vanuit de samenleving aanjagen. Daarbij geeft de overheid
ruimte aan het experiment, moet de overheid de ruimte bieden het
landschap deels weer opnieuw uit te vinden.
De overheid stimuleert de ontwikkeling van ‘Living labs’ en definieert
‘Special Economic Zones’ waarin deze living labs de ruimte krijgen. Het
experiment wordt gemonitord.
Van de tien experimenten zullen er mogelijk 8 mislukken, maar het succes
wordt bepaald door de twee die slagen en tot een daadwerkelijke
vernieuwing van het landschap en een hernieuwde betrokkenheid bij het
landschap leiden.
Op middellange termijn krijgen verschillende gebieden verschillende
agenda’s met bijbehorende gebiedsgerichte governance, belastingregime
en regelgeving. Dit maakt het mogelijk om in stille gebieden op
andere manieren (wildbeheer, watermanagement, natuurontwikkeling,
houtproductie, CO2 absorptie) geld te kunnen verdienen dan in drukke
regio’s met uitmuntende verbindingen.
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Richting 2070 wordt gebouwd aan een combinatie van harde
en zachte netwerken, wordt de harde infrastructuur gebruikt
als belangrijkste knop om het onderscheid tussen rust en
reuring te bewerkstellingen en wordt tegelijkertijd gewerkt aan
een robuuste en samenhangende ecologische hoofdstructuur
die aan de internationale doelstellingen beantwoordt en de
verscheidenheid binnen het Nederlandse landschap hernieuwde
kracht bijzet.
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STRATEGISCHE INTERVENTIES
1. STUREN OP RUST EN REURING OP ALLE SCHAALNIVEAUS
2. INZETTEN OP MULTIMODALE NETWERKEN ALS STUREND MECHANISME
3. NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM
4. CREËREN VAN ÉÉN ROBUUST NATUURLIJK SYSTEEM
5. ADAPTIEVE GOVERNANCE - SUBSIDIARITEITSBEGINSEL

= RUIMTELIJKE DIVERSITEIT + KWALITEIT
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5

TOEKOMSTBEELD
NEDERLAND 2070
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toekomstbeeld Nederland 2070
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complementaire
agglomeratie
ontwikkeling

groene corridors in
de stad

stedelijke netwerken
met sterke
agglomeratiekracht

contrasten in
stedelijke regio’s

vervlechting van
rood en blauw
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multimodale
knooppunten
mondiaal
havennetwerk

robuuste
multimodale
infrastructuur

verbrede kanalen
electrische binnenvaart

inzetten op multimodale netwerken
sturen op rust en reuring op alle schaalniveaus
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regeneratie van
hoogveen

waterberging en
natte natuur

saline teelt
drijvend wonen

waterboerderijen en
drijvende tuinen

inzetten op adaptief waterbeheer
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© Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Bosch Slabbers en Venhoeven CS.
Bosch Slabbers en Venhoeven CS hebben bij haar werkzaamheden
de zorgvuldigheid in acht genomen die van haar kan worden verwacht.
Aan de getoonde informatie in deze publicatie kunnen geen rechten
worden ontleend. Op onze werkzaamheden zijn de voorwaarden van
toepassing zoals vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2005 (DNR
2005).
Bosch Slabbers en Venhoeven CS hebben met zorgvuldigheid de
beelden in deze publicatie geselecteerd. Het kan voorkomen dat
niet alle rechthebbenden van de gebruikte beelden zijn achterhaald.
Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met Bosch
Slabbers.

1e Sweelinckstraat 30
2517 GD Den Haag
T 070 3554407
den-haag@bosch-slabbers.nl
www.bosch-slabbers.nl

Hoogte Kadijk 143 F15
1018 BH Amsterdam
T 020 6228210
info@venhoevencs.nl
www.venhoevencs.nl

