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Op 11 februari 2016 kwamen 23 bewoners uit De Ronde Venen een middag en avond 
bij elkaar om te praten over wat hun verbindt aan het landschap in De Ronde Venen. 
De groep was zeer gevarieerd zowel qua achtergrond (o.a. student, scholier, melkveehouder, 
zorgverlener, recreatieondernemer) als qua leeftijd (van 17 jaar tot ca 80 jaar). Vrijwel 
alle deelnemers wonen in het gebied, waarvan circa de helft er geboren en getogen is en 
de anderen minimaal 25 jaar in het gebied wonen. Het was een prachtig gesprek waarin 
verschillende generaties spraken over veranderingen in het landschap in de loop der jaren 
en over hun liefdevolle verbondenheid met dat landschap. Het gesprek vond plaats op 
uitnodiging van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). 

De Rli werkt aan een advies over landschap in Nederland. Dit advies zal gericht zijn aan de 
overheid, zowel de Rijksoverheid, provincies als gemeenten. Het advies zal gaan over hoe 
we in Nederland gezamenlijk kunnen zorgen voor de kwaliteit van het Nederlandse land-
schap. Zowel voor bestaande landschappen die we koesteren als voor nieuwe landschappen 
die we ons nog moeilijk kunnen voorstellen.

Voor dit advies bezoekt de commissie die dit advies voorbereidt twee gebieden om daar 
met inwoners te praten over hun waardering van een veranderend landschap. Een van die 
gebieden is De Ronde Venen. Dit document geeft een impressie van de bijeenkomst die de 
Rli in De Ronde Venen organiseerde. Daarbij is geprobeerd zo goed mogelijk de inbreng 
van de deelnemers weer te geven zonder compleet te willen en kunnen zijn. Citaten zijn zo 
waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven maar kunnen afwijken van de oorspronkelijke 
uitspraken. De citaten zijn geanonimiseerd.

INLEIDING

INLEIDING
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Na de kennismaking stappen alle deelnemers in groepen van drie of vier in auto’s. 
Zij bepalen waar de rit naar toe gaat. Er blijken heel wat bijzondere plekken in 
De Ronde Venen die men graag wil laten zien. De foto’s zijn prachtig maar vertellen 
slechts een deel van het verhaal. In de wind en bij een fi jn zonnetje blijkt uit de verhalen 
dat het landschap veel meer waarden herbergt dan het plaatje doet vermoeden.

RONDRIT DOOR HET LANDSCHAP

RONDRIT DOOR HET LANDSCHAP
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Na de rondrit vertellen de deelnemers verder over wat hun verbindt aan dit landschap. 
De jeugdverhalen zijn dierbaar en voor verschillende deelnemers heel herkenbaar, zowel 
voor de oudste als voor de jongste deelnemer. Ze maken voor iedereen tastbaar hoe het 
landschap in de afgelopen 50 jaar veranderde. 

  “Het landschap is in de afgelopen 200 jaar veranderd en dat zal in de komende 100 jaar 
ook zeker gebeuren. Veranderingen hebben ook veel werkgelegenheid gebracht. Ik hecht 
me aan dit landschap, maar het landschap moet niet stil staan. De wereld staat morgen 
niet ineens stil. Je wordt je meer bewust van de schoonheid als je meer plekken in de 
wereld hebt gezien. Het is echt uniek hier. Ik was vroeger heel vaak buiten, spelen en 
slootjes springen. Nog altijd als ik van buiten op huis aan rij, ga ik eerder van de snelweg 
af en dan rijd ik door de polder naar huis. En altijd zie ik dan hazen over de weilanden 
springen. Is het landschap veranderd? Veranderingen gaan langzaam, het is niet zo dat 
ik me een moment kan herinneren waarvan ik dacht: dit is het moment waarop er een 
grote verandering plaatsvindt. Ik zie wel opeenvolgende kleinere veranderingen: iets 
minder open landschap, steeds minder agrarische bedrijven, meer leegstaande gebouwen, 
nieuwe functies in deze gebouwen, deze breiden dan weer uit. Maar het open landschap 
met sloten en wolkenluchten blijft.”

  “Tot mijn 18e werkte ik bij mijn oom op de boerderij. Daarna ging ik bij mijn vader aan 
het werk in de jachthaven. Later kwam er een camping bij. Samen met mijn kinderen 
denk ik nu weer na over toekomstplannen voor de komende 30 jaar voor het bedrijf aan 
de Vinkeveense plassen. De doelgroep veroudert en de wensen veranderen. Recreanten 
waarderen het mooie gebied vlakbij Amsterdam, de voorzieningen, het schone water. 
Vroeger was er niet veel commotie bij veranderingen. Het was economisch noodzakelijk.” 

  “Ik ben geboren en getogen bij de Vinkeveense plassen. Mijn opa en vader waren allebei 
veenbaas en opzichter voor het waterschap. Al generaties lang worden de plassen en 
oevers onderhouden met de hand. Met takkenbossen, die ik zelf maak, verstevig ik de 
oevers en legakkers in de Vinkeveense plassen. Omdat de plassen steeds dieper werden 
(door zand afgraven) werd de golfslag ook sterker. Riet sloeg daardoor weg. Daarom was 
het zo belangrijk om de oevers sterk te houden. Nu de machines het gebied in komen, 
worden de wilgetakken meegenomen, het gebied uit. Dat is jammer, want er zijn in het 
gebied zoveel toepassingen voor en nu komt er ander materiaal het gebied in om de 
oevers te beschermen. Ik heb een boer verderop nog geleerd hoe hij takkenbossen moet 
maken. Dat is vijf jaar geleden. Hij kan het nu ook en is er trots op. Mijn eigen kinderen 
gaan het zware werk aan de plassen waarschijnlijk niet overnemen, maar er zullen zeker 
anderen komen die dit werk blijven doen.” 

  “Mensen hebben veel veranderd in dit gebied. Eerst waren de veenbazen de baas. Daarna 
kocht Boskalis het ontzandingsrecht. Het zand werd veel dieper gezogen (56 m) dan de 
vergunde diepte van 22 m. Er was noodzaak om zand te winnen voor de Bijlmermeer en 
de A2. Soms waren er 5 baggermachines tegelijk aan het werk. Er kwam pas protest toen 
we ontdekten dat men veel te diep ging.”

WAARDERING EN ZORGEN OVER HET LANDSCHAP

WAARDERING EN ZORGEN OVER 
HET LANDSCHAP
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Veel families wonen al generaties lang in De Ronde Venen. Langs de plassen kwamen in 
1950 forenzen wonen die dagelijks naar Amsterdam reisden. Er was toen veel minder 
communicatie met de overheid. De vrijheid was groot en bewoners zorgden voor het onder-
houd, de overheid was minder nadrukkelijk aanwezig. De zandwinning heeft invloed gehad. 
De plassen zijn nu veel dieper en de golfslag is groter. De natuur is daardoor sterk veranderd, 
met andere vissen en vogels. 

De liefde voor het landschap gaat van ouder op kind over. Maar ook degenen die later in 
het gebied zijn komen wonen zijn ervan gaan houden. Wonen, werken en recreëren; het 
kan allemaal in dit gebied. Er wordt gewandeld op de dijk langs de Waver of in de zomer 
gezwommen in de plassen. Er wordt genoten van het uitzicht, de beschoeiing van takken-
bossen langs de plassen en de gebiedseigen toegangshekken op percelen.

  “Hier zie je de zon schitterend ondergaan.” 

Bewoners waarderen onder andere het uitzicht over de plassen en over de polders en 
veenweidegebieden. Vroeger was hier wel minder bebouwing. Eigenlijk hoeft er niet veel 
te veranderen. Misschien nog een terras aan het water van de Vinkeveense plassen.

Er is acht jaar lang gepraat over ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden. Er zijn nu 
afspraken gemaakt naar tevredenheid van de boeren. Planologische rust is nu van belang.

WAARDERING EN ZORGEN OVER HET LANDSCHAP
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Het is heerlijk om te wonen in een dorpse gemeenschap, kneuterig en klein en sterk 
verbonden aan het landschap. Er is een groep jongeren die ook graag na de studie hier 
wil blijven. Ze waarderen het landschap met de boerenbedrijven. De toekomst voor de 
landbouw in dit gebied is o.a. afhankelijk van de bodemdaling. Sommige boeren hebben 
de bedrijfsvoering inmiddels veranderd door combinaties met natuurbeheer of recreatie. 
Er hangt in de toekomst veel af van technologische ontwikkeling om verdere bodemdaling 
tegen te gaan.

Het aantal boerenbedrijven neemt af, maar het areaal grasland blijft gelijk. Mensen vinden 
het fi jn dat de boeren blijven, dan blijven de koeien in de wei en blijft het open landschap 
behouden.

WAARDERING EN ZORGEN OVER HET LANDSCHAP
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Als we ver terugkijken naar 1950 en ver vooruitkijken naar 2070 dan zijn veranderingen in 
het landschap een gegeven. De plassen zijn door de zandwinning veranderd, langs de randen 
van de plassen zijn villa’s gekomen, de dorpen zijn uitgebreid met woonwijken en industrie-
terreinen en door toenemende recreatie is het in de weekenden druk op de dijkweggetjes. 
Het is een uniek gebied en met de veranderingen die nog gaan komen zou toch het open, 
landelijke karakter van dit gebied behouden moeten blijven.

Gevolgen van keuzen en gebeurtenissen overzien we niet altijd. Eigenlijk kunnen we maar 
20 tot 30 jaar vooruit kijken. Het stoppen van boerenbedrijven in dit gebied zou veel zaken 
veranderen, die niet allemaal voorspelbaar zijn.

Mooi of lelijk
Mooi of lelijk, dat zijn lastige begrippen. Wat voor de één vooruitgang is (bijv. zonnepanelen) 
is voor de ander een verslechtering van het landschap. Het heeft ook met verhoudingen te 
maken en het inpassen. De nieuwe windmolen lijkt vooral niet te passen op deze plek in 
een nostalgisch dorp. Een authentieke molen wordt mooi gevonden: bescheiden omvang, 
goede verhoudingen, kleur en context. Voor zonnepanelen zijn opties te bedenken bijvoor-
beeld verscholen achter het riet in plaats van op een open weiland. Misschien passen ze 
vooral langs wegen of bij bedrijven. Sommigen vragen zich hardop af of kinderen dit ook zo 
beleven. Die weten misschien niet anders. Perceptie en tijd spelen een rol. Kinderen zeggen 
hele andere dingen, we denken dat zij zich niet druk maken om het zicht op de windmolen.

  “De windmolen vind ik lelijk. Het is luchtvervuiling en horizonvervuiling. Het is 
zo modern, het hoort niet bij het dorp en het landschap. Een tijdelijke molen voelt 
wel anders, maar dan niet 10 molens voor 5 jaar. Of deze molen voor 10 jaar.”

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
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Het gaat niet alleen om mooi of lelijk, ook economie is nodig. Het bedrijventerrein in 
Mijdrecht vinden veel mensen lelijk. Toch werken er nu veel mensen uit het gebied die er 
hun brood mee verdienen. Als bewoners en boeren zelf verdienen aan windmolens komen 
ze wel snel (zoals in de Flevopolder).

Inklinking veen
Verder peilverlaging kan niet meer, daardoor zal het landschap in 2070 anders zijn dan nu. 
Je houdt dit niet tegen. Sommigen denken dat daardoor de boeren zullen verdwijnen, maar 
veel boeren denken dat ze nog lang ook in de lage polders kunnen blijven boeren. Wel wil 
iedereen dit open landschap behouden en verrommeling tegengaan.

Er zijn ook hele oude technieken waarmee we de veengroei weer op gang kunnen brengen. 
Er zijn voorbeelden van en het gaat vrij snel. Maar kan dat ook in brak water? En wie betaalt 
dit, want dit kan niet in combinatie met agrarische activiteiten.

De grote stad krijgt nog meer invloed
Amsterdam en Utrecht gaan een grotere rol spelen. Wordt de Bijlmer uitgebreid of de A2 
verbreed? Zal het gebied dan uit elkaar gaan vallen? Er is een duidelijke planologie nodig, 
er wordt niet ver genoeg vooruitgedacht en ook niet integraal. Losse onderwerpen worden 
beschouwd, maar niet wat de gevolgen zijn van die plannen op het hele landschap.

  “De overheid moet veel wantrouwen wegnemen. Ze moet praten met mensen uit het 
gebied, zoals op zo’n dag als vandaag. Mensen die er wonen weten veel van het gebied 
en kunnen ook goed meedenken over opties voor de toekomst. Deze mensen moeten 
zelf nadenken over de ontwikkeling van het gebied, ook samen met Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Amstel Gooi en Vecht.”

Leefbaarheid van de kernen en openbaar vervoer
Er kunnen wel afspraken worden vastgelegd, zoals over de laatste nieuwbouwwijk in dit 
gebied (Marickenland), maar als later de belangen veranderen dan veranderen die afspraken. 
Dat kan niet anders. Wat er vooral niet moet gebeuren is verpaupering en leegstand waar-
door het gebied in een vrije vlucht achteruit gaat. Er is een controverse, enerzijds wordt het 
steeds drukker met recreanten, anderzijds is er geen woonruimte voor jeugd uit de dorps-
kernen. De ‘leegloop’ van het gebied (jeugd die vertrekt) wordt als een van de grootste 
bedreigingen voor het sociaal leven, de sociale samenhang gezien.

Recreërende fi etsers, wandelaars en watersporters zorgen voor omzet. Maar de druk op de 
dijken is groot in de weekenden. Zorgen tolpoorten voor passende inkomsten? Of kun je 
met aangepaste infrastructuur, extra paden door het gebied, de drukte meer verspreiden?

Er wordt nu niet gebouwd en het gebied staat eigenlijk met de rug naar de metropool. 
Er fi etsen dagelijks 1200 kinderen naar middelbare scholen in Amsterdam. De openheid van 
het landschap is een groot goed. Het bouwen aan de buitenranden van de dorpen staat hier 
haaks op. Er is daardoor weinig tot geen ruimte voor jonge gezinnen of kinderen die terug 
willen komen na het studeren in de stad. De woningen die er zijn, zijn te duur. Wil je een 
vitale samenleving houden (clubs, kerk, kroeg, school), dan hebben we de gezinnen nodig. 
De bevolking vergrijst nu. Er is grote zorg hierover.

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
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Ook speelt het OV een belangrijke rol: de busverbinding met Utrecht is al weg, die met 
Amsterdam slecht. Met de bus naar het AMC duurt 75 minuten, met de auto 15 minuten. 
Wil je in het gebied wonen en in Amsterdam werken of een opleiding volgen dan is een 
goede busverbinding essentieel. De Ronde Venen hoort bij de provincie Utrecht, maar ligt 
in de metropoolregio Amsterdam. Wie moet hier iets aan doen? Grenscorrectie nodig van 
de provincie? Waarom gebruiken we oude spoorlijnen niet weer?
  
  

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
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Er worden twee brainstormrondes gehouden over veranderingen in het landschap uit het 
verleden en mogelijke veranderingen in de toekomst. In vier roulerende groepen zijn tijd-
lijnen ingevuld van 1950 tot heden en van 2070 tot heden. Elke groep doet achtereenvolgens 
de thema’s water, recreatie en landbouw, wonen en sociaal leven, werkgelegenheid en 
technologie, en energie aan. Na afl oop worden de uitkomsten onder elkaar gehangen 
en ontstaat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen in het 
landschap. 

De uitkomsten zijn in onderstaande fi guren per thema weergegeven: van links naar rechts 
leest u de tijdlijn (bij ‘terugkijken’ van 1950 tot nu; bij ‘vooruitkijken’ van 2070 tot nu). 
In ovalen is de input van de deelnemers weergegeven, waarbij zoveel mogelijk verwante 
onderwerpen bij elkaar zijn gezet (deze hebben dezelfde kleur). Bij het vooruitkijken hebben 
de deelnemers nog aangegeven wat voor hen waarschijnlijke en gewenste ontwikkelingen 
zijn (groen), wel wenselijke maar lastig uitvoerbare ontwikkelingen of ‘dromen’ (geel) en 
ongewenste ontwikkelingen (rood). Dit is in de fi guren bij ‘vooruitkijken’ terug te vinden in 
de gekleurde bolletjes.

THEMATAFELS  TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN 

THEMATAFELS TERUGKIJKEN EN 
VOORUITKIJKEN
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Terugkijken van 1950-2016

Recreëren	bij	
de	boer	

Eerste	
speedboten	

1950	

Verhuur	
visbootjes		

Ontwikkeling	
jachthavens		

Verhuur	

Recrea;e	op	
legakkers	
(tent/boot)	

1960	 1970	 1980	 1990	 2000	 2000-2016	
W	a	t	e	r			r	e	c	r	e	a	t	i	e			e	n			l	a	n	d	b	o	u	w		

Opkomst	
recrea;e	

GolAanen		

Bewegwijzer-
de	kanoroute	

Toename	
recrea;eve	
routes	

Onhandige	
openings;jden	
bruggen		

Onhandige	

Ligplaatsen	
boten	duurder	

Opkomst	
landbouw-
mechanisa;e	

Eerste	
loopstallen	(60)	

koeien	

Opschalen/
specialiseren		

Meer	paarden/
maneges		

Meer	paarden/

Boeren	worden	
ondernemers/
zakelijker/
overleven		

Schaalvergro;ng		

Grote	stallen/
geen	koeien	in	

wei	

Recreëren	bij	
Verduurzaming	
agrarisch	bedrijf	

Kleinschalige	
bedrijven/	

voedselproduc;e	en	
manier	van	leven/
koeien	in	de	wei		

GoortWilnisVin-
keveen:	plas-
dras	in	winter		

Rond	1930	konden	de	
droogmakerijen	niet	
onder	water	door	
bebouwing		

Agrotoerisme	

2000-2016	
Vermindering	
zeilwedstrijden	

Landschapsplan	
ruilverkaveling	met	
recrea;e-terreinen		

Aanleg	
zandeilanden	in	
plassen	als	
afronding	van	
zandwinning	

Eerste	kavelruil		

Grote	invloed	
overheid	op	milieu	

Tuyinbouw	in	
Vinkeveen	

Sportscholen		

Start	
duiksport			

Leegstaande	
boerderijen:	
nevenfunc;es	

Eerste	
waterscooter	

Boeren	die	als	
ondernemer	
het	landschap	
onderhouden	

Jongeren	
werken/wonen	
bij	boer		

Veel	legakkers	

Opschaling	
boerenbedrijven		

Fosfaatrechten	
Ecologische	
landbouw		

RWZI	Mijdrecht/
Vinkeveen		

Verdwijnen	riet	

RWZI	Mijdrecht/
Verandering	
biodiversiteit	in	

water	

AXalven	grote	
plas	

Verzil;ng	
oppervlakte-
water	

AXalven	grote	

water

Geen	
waterpeilverla-
ging	peilbesluit	

Invloed	EU	
Defosfatering/
Nieuw	gemaal	

(WSPmaatregelen)		

Verbetering	
waterkwaliteit	
plassen	door	
defosfatering		

Natuurbeheer-
normen		

(waterberging)		(waterberging)		(waterberging)		

Kaderrichtlijn	
water		

Kleine	kassen	
langs	

lintbebouwing		

Veel	
tuinbouw	
verdwijnt	in	
Vinkeveen		

Leegstand	
kassen/

verpaupering		

Riolering	
Bemaling	
polders	

Stoppen	
veenafgraving	

landbouw	
Eerste	

melkrobots	

Agrarisch	
natuurbeheer	

Verzil;ng	

Aanslui;ng	
buitengebied	
op	riolering	

	op	milieu	

WSPmaatregelenWSPmaatregelen)		)		

verpaupering	

Waverhoek	
wordt	

natuurgebied		

)		)		
Waverhoek	

Onderheien	
Baambrugse	
Zuwe		

Woningnood,	
na	trouwen	
bij	je	ouders	

1950	

Grote	
huishoudens,	
kleine	
woningen	

Revolu;onair	
bouwen	

Bijlmermeer,	
hoogbouw	

Veel	
woningbouw	

1960	 1970	 1980	 1990	 2000	 2000-2016	

W	o	n	e	n			e	n			s	o	c	i	a	a	l			l	e	v	e	n		

Ouderen	niet	
meer	bij	
kinderen	in	
huis	

Te	weinig	
kwaliteit	in	
woningbouw	

Kleine	
huishoudens,	
grote	

woningen	

Te	veel	
woningbouw
plannen	 Te	weinig		

woningbouw	
Hoge	

woningdichtheid	

Sociale	
controle	

Individualisering	
door	

ontkerkelijking	
Emancipa;e	

Verenigings-
leven	wordt	
minder	

Vergrijzing	

Verschillen	
arm	/rijk	
groter	

Toename	
vrije	;jd	 Jeugd	

vertrekt	

Babyboom	

Cursusmarkt	
Vinkeveen	

Geen	
beroepsonder-
wijs	meer	

Veranderinge
n	in	de	zorg	

2000	
Plan	

Marickenland	
in	koelkast	

2000-2016	2000-2016	

Ontwikkeling	
Marickenland	

Groeiende	
invloed	
overheid	

Koude	oorlog	

Banken	

Noodzaak	
herbestem-
men	

Verdwijnen	
open	

landschap	

woningdichtheidLegakkers	
worden	

bebouwd	luxe	
minivilla’s	
(lelijk?)		

Nieuw	
bestemmings-
plan	VV	plassen		

THEMATAFELS  TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN 
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Slechte	
verkeersver-
bindingen		

1950	

Verdwijnen	
goederenspoor		

Aanleg	snelweg	
A’dam-Utrecht	(4	

banen)		

1960	 1970	 1980	 1990	 2000	 2000-2016	
W	e	r	k			e		n			t	e	c	h	n	o	l	o	g	i	e		

Nieuwe	N201	

Slechte	
busverbinding	
naar	A’dam	en	
Utrecht	

Meer	forenzen:	
minder	noodzaak	
voor	werk	in	
regio	

Kleinschalig/
lokaal	werk/
ambachtslieden	

Onvoldoende	
werk		

Nieuwe	bedrijven	
Mijdrecht	
(handel/
magazijnen/
adviesbureaus)	

Weinig	
werkeloosheid	
in	regio		

Weinig	
werkgelegenheid	

jongeren	

adviesbureaus)	adviesbureaus)	

Verdwijnen	
industrie	

Krimp	
winkelbehoeee	

Telefoon	

minder	noodzaak	
Verslechtering	
OV	naar	
Utrecht		

adviesbureaus)	adviesbureaus)	adviesbureaus)	
Opkomst	
biologische	
winkels		

Opkomst	
computer/smart/
mobiele	tel	

60	m	diep	
zandzuigen	

Toename	
forenzen	

minder	noodzaak	
Aanleg	

piepschuimfunde-
ring	Herenweg		

Verbreding	A2	
	A’dam-Utrecht	
12	banen	

Verslechtering	

Toename	
transport	

Nieuwe	bedrijven	
komen	en	gaan	in	
Mijdrecht		

Industrialisa;e		

Winkels	
verdwijnen			

Nieuwe	bedrijven	Ontwikkeling	Gr.	
Mijdrecht	en	
Gagel	Donkereind		

Internet-reizen	

Internet	in	
buitengebied?	

Van	turf	naar	
steenkool	en	
kolenhokken		

1950	

CV	
installa;es	

Van	kolen	
naar	gas	

1960	 1970	 1980	 1990	 2000	 2000-2016	

E	n	e	r	g	i	e	

Opkomst	
kernenergie		

groene	energie	
Zonnepanelen	
Windmolens		

Stadsverwar-
ming	UNA	
centrale	

Groene	daken/
zonneboilers/
warmtewisselaars	warmtewisselaars	

Warmte/koude	
installa;es	

Iedereen	
elektriciteit		

Iedereen	een	
CV	installa;e	

Priva;sering	
energiesector	

Iedereen	voor	
zichzelf		

Oliekachels	
en	olietanks	
in	tuinen		

Isola;e	
woonwijken	
en	dubbelglas	

2000-2016	

Groene	daken/Groene	daken/

Start	
ontwikkeling	
kernfusie	

Turfwinning	voor	A
´dam		

Verduurzamen	
bestaande	
woningen	

Olieboringen	
in	Waverveen		

S;jgende	
energiekosten	

Moerasgaswinning	
door	boeren		

Leidingen	in	
de	grond		

Aardwarmte/
geothermie		

Windmolens		

Onderzoek	naar	
ruimtelijke	impact	
energie-neutrale	
gemeente/	lokale	
simula;es		

Teveel	
houtkachels		

Iedereen	
aardgas	

Halveren	fossiele	
brandstof	(2050)		

Stadsverwar-

Windmolens		

THEMATAFELS  TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN 
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Vooruitkijken van 2070-2016

2070 2060 2050 2040 2030 2020 20162070
DRV	

voedselprodu-
cent	voor	stad

Hoofd	boven	
water

Micro	
waterbeheer	

Recreatie	vindt	
overal	plaats

Pretpark	in	de	
plassen	

Geen	
verandering

Recreatieve	
onder	water	

tunnel

Commerciële	
recreatie	

ondersteunt	
natuur

Product-
differentiatie		

Natuur	weer	
belangrijk	

(natuur=recreatie)

Landbouw	naar	
steden

Vinkeveen	
beroemd	om	
sportieve	

evenementen	
(zwemmen/

lopen)

Geen	technieken	
tegen	bodemdaling:	
veenweidegebied	

verbost	(moerasbos)

W	a	t	e	r,		r	e	c	r	e	a	t	i	e			e	n			l	a	n	d	b	o	u	w

Alleen	
recreatie
Alleen	Alleen	Alleen	

Drijvende	
stad

Drijvende	Drijvende	Drijvende	

Pretpark	in	de	Pretpark	in	de	Pretpark	in	de	

Drijvende	
natuureilan-

den

DRV	
wereldberoemd	
natuurreservaat	

(open)
verbost	(moerasbos)

(open)

Stelling	A’dam	in	
natte/culturele	

zone

wereldberoemd	

verbost	(moerasbos)
Stelling	A’dam	in	

A’dam	heeft	eigen	
recreatieve	zones	

Vaarverbindinge
n	woon/

werkverkeer	

Bodemdaling	
(moet)	gestopt	
Bodemdaling	Bodemdaling	Bodemdaling	Bodemdaling	Bodemdaling	Bodemdaling	Bodemdaling	

Hoofd	boven	

Alleen	

Geen	koeienGeen	koeienGeen	koeienGeen	koeien

Viskwekerij

InsectenkwekerijInsectenkwekerij

Viskwekerij

Zeewier	in	
polder	Groot	
Mijdrecht

wereldberoemd	

Koeien	als	wilde	
dieren/niet	voor	

voedsel

Landbouw	
energieleveran-cier	

voor	dorpen

Landbouw	naar	

Landbouw	
energieneutraal	

Landbouw	naar	Landbouw	naar	

Landbouw	
voor	niche	
markten

Korte	afstand	
producent/
consument
producent/
consument

Voedsel	zelf	
verbouwen/

maken

Recreatie	=	3DRecreatie	=	3D

EU	stopt	
landbouwsubsidie	

Veenvorming	in	
Bovenland

EU	stopt	

Boeren	
onderhouden	alle	

natuur

Veenweide-
gebied	is	

Unescoerfgoed

Verkoop	lokale	
producten	

evenementen	
(zwemmen/Vinkeveen	

centrum	aan	
de	plas	

centrum	aan	
Vinkeveen	

Museum	over	
ontstaansgesc

hiedenis	

2070 2060 2050 2040 2030 2020 2016

Geen	geld	meer

Drijvende	
woningen	

Werken/wonen	
geïntegreerd/
gemêleerd

DRV	blijft	
gewild	

woongebied	

Steeds	meer	
vrijwilligers	in	

zorg

Autarkisch	
wonen

Geen	woningen	
meer	

DRV	wordt	
openlucht	

bejaardenoord	

A’dam	30%	meer	
inwoners	

Groene	hart		van	stedelijk	
conglomeraat	(A’dam/
DenHaag/Utrecht)	

Laat	het	een	
open	gebied	

blijven

Gestapelde	
woningen

Woningen	voor	
senioren

W	o	n	e	n			e	n			s	o	c	i	a	a	l			l	e	v	e	n

DRV	niet		vol	
gebouwd	

Groene	longen	
voor	stedelijk	

gebied

DRV	behoudt	
voorzieningen	(vitaal	

dorp)	dankzij	
verbinding	met	A’dam	

en	ontwikkeling	
nieuwe	dorpen

Vitaal	dorp?	Kroeg-club-
kerk-school-winkel

Zorg		steeds	meer	
geautomatiseerd

Woon-
werkhuizen		

Horizonvervuiling	
tegengaan	

Woonwijk	langs	A2	
ten	bate	van	open	
landschap	DRV

Sociaal	leven	
kostbaar	

Verenigingen	
bloeien,	samen	

korfballen

Verenigingen	
verdwijnen	

Sociaal	leven	is	
plaats-

gebonden

Relaties	via	
internet

Levende	
jongeren	cultuur	

in	DRV

Terug	naar	
de	dorpen

Verdichten	
woningbouw	

Vergrijzing

2070 2060 2050 2040 2030 2020 2016
DRV	

voedselprodu-
cent	voor	stad

Hoofd	boven	
water

Micro	
waterbeheer	

Recreatie	vindt	
overal	plaats

Pretpark	in	de	
plassen	

Geen	
verandering

Recreatieve	
onder	water	

tunnel

Commerciële	
recreatie	

ondersteunt	
natuur

Product-
differentiatie		

Natuur	weer	
belangrijk	

(natuur=recreatie)

Landbouw	naar	
steden

Vinkeveen	
beroemd	om	
sportieve	

evenementen	
(zwemmen/

lopen)

Geen	technieken	
tegen	bodemdaling:	
veenweidegebied	

verbost	(moerasbos)

W	a	t	e	r,		r	e	c	r	e	a	t	i	e			e	n			l	a	n	d	b	o	u	w

Alleen	
recreatie

Drijvende	
stad

Drijvende	
natuureilan-

den

DRV	
wereldberoemd	
natuurreservaat	

(open)

Stelling	A’dam	in	
natte/culturele	

zone

A’dam	heeft	eigen	
recreatieve	zones	

Vaarverbindinge
n	woon/

werkverkeer	

Bodemdaling	
(moet)	gestopt	

Geen	koeien

Viskwekerij

Insectenkwekerij

Zeewier	in	
polder	Groot	
Mijdrecht

Koeien	als	wilde	
dieren/niet	voor	

voedsel

Landbouw	
energieleveran-cier	

voor	dorpen

Landbouw	
energieneutraal	

Landbouw	
voor	niche	
markten

Korte	afstand	
producent/
consument

Voedsel	zelf	
verbouwen/

maken

Recreatie	=	3D

EU	stopt	
landbouwsubsidie	

Veenvorming	in	
Bovenland

Boeren	
onderhouden	alle	

natuur

Veenweide-
gebied	is	

Unescoerfgoed

Verkoop	lokale	
producten	

Vinkeveen	
centrum	aan	

de	plas	

Museum	over	
ontstaansgesc

hiedenis	

2070 2060 2050 2040 2030 2020 2016

Geen	geld	meer

Drijvende	
woningen	
Drijvende	

Werken/wonen	
geïntegreerd/
gemêleerd

Werken/wonen	

DRV	blijft	
gewild	

woongebied	

Steeds	meer	
vrijwilligers	in	

zorg

Werken/wonen	

Autarkisch	
wonen

Geen	woningen	
meer	

DRV	wordt	
openlucht	

bejaardenoord	

gemêleerd

A’dam	30%	meer	
inwoners	

Groene	hart		van	stedelijk	
conglomeraat	(A’dam/
DenHaag/Utrecht)	

Laat	het	een	
open	gebied	

blijven

Gestapelde	
woningen

Woningen	voor	
senioren

W	o	n	e	n			e	n			s	o	c	i	a	a	l			l	e	v	e	n

Autarkisch	

DRV	niet		vol	
gebouwd	

Groene	longen	
voor	stedelijk	

gebied

DRV	behoudt	
voorzieningen	(vitaal	

dorp)	dankzij	
verbinding	met	A’dam	

en	ontwikkeling	
nieuwe	dorpen

voorzieningen	(vitaal	

Geen	woningen	Geen	woningen	Geen	woningen	Geen	woningen	Geen	woningen	

gemêleerd

Vitaal	dorp?	Kroeg-club-
kerk-school-winkel

Geen	woningen	Geen	woningen	

Gestapelde	Gestapelde	Gestapelde	

Zorg		steeds	meer	
geautomatiseerd

vrijwilligers	in	

Woningen	voor	

Woon-
werkhuizen		

Laat	het	een	

Horizonvervuiling	
tegengaan	

Woonwijk	langs	A2	
ten	bate	van	open	
landschap	DRV

Horizonvervuiling	

Sociaal	leven	
kostbaar	

Verenigingen	
bloeien,	samen	

korfballen

Verenigingen	
verdwijnen	

Sociaal	leven	

Sociaal	leven	is	
plaats-

gebondengebonden

Relaties	via	
internet

Relaties	via	Relaties	via	Relaties	via	

Levende	
jongeren	cultuur	

in	DRV

Terug	naar	
de	dorpen

Verdichten	
woningbouw	

Vergrijzing
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Terug	naar	
natuurlijk	

levensverloop

2070

Geen	9-5	
mentaliteit

2060 2050 2040 2030 2020 2016

Hogesnelheidsli
jn	fietsers	
(Utrecht	en	
A’dam)	

HogesnelheidsliHogesnelheidsli Snel	OV/
shuttles	

Accu’s	elektrische	
fiets	thuisgeladen	
zonne-energie

Zelfrijdende	
auto’s

Transport	
andere	

tijdsbesteding

Jeugd	vertrekt

Sneltram	naar	
Amsterdam

Buizen	als	
transportsys-

teem

Recreatie	
op	maat	

Geen	geld	meer

op	maat	op	maat	

Drijvende	
woningen	

Ondergrondse	
koeienstal	

GrootMijdrechtN
oord	in	een	plan	

met	3000	
woningen	

Terug	naar	Terug	naar	

tijdsbesteding

Recreatie	

Andere	
tijdsinvulling	
van	leven/te	
weinig	werk	

Drijvende	

GrootMijdrechtN
oord	in	een	plan	
GrootMijdrechtNGrootMijdrechtNGrootMijdrechtN
oord	in	een	plan	
GrootMijdrechtNGrootMijdrechtNGrootMijdrechtNGrootMijdrechtNGrootMijdrechtN

Ondergrondse	Ondergrondse	

W	e	r	k			e		n			t	e	c	h	n	o	l	o	g	i	e	

shuttles	

Teveel	technologie:	
terug	naar	kern,	

natuur

Teveel	technologie:	Teveel	technologie:	Teveel	technologie:	

Technologie	
verdubbeld

Circulaire	
economie	
100%	

Circulaire	
economie	75%	

Afval	is	
niet	meer

Brandstofcel	is	
normaal

fiets	thuisgeladen	
zonne-energie

Zelfrijdende	

Sneltram	naar	

Brandstofcel	is	
normaal Geen	fossiel	

meer	voor	
vervoersmid-

delen
Zelfrijdende	

Snel	OV/Snel	OV/Snel	OV/Snel	OV/Snel	OV/

Middenkader	
verdwijnt

Kleinere	
dienstensector	

ThuiswerkenThuiswerken

Werken	voor	
gemeenschap	

Technische	
oplossing	
tegengaan	

bodemdaling	

Veen	afgraven,	
zand/klei	ervoor	

terug

Technische	Technische	Technische	Technische	Technische	

Veen	afgraven,	

3D	printer	verandert	
werkgelegenheid

3D	printer	verandert	

Iedereen	
glasvezel
Iedereen	

Kleine	footprint	
mits	betaalbaar

teem

Nieuwe	autoring	
(100)	Amstelveen-

Uithoorn-Mijdrecht	-
V’Veen-A’dam	

Corridor	A’dam-
Utrecht	bebouwd	

Energie	uit	
stromend	

water	(polder)	

2070 2060 2050 2040 2030 2020 2016

Geen	fossiele	
brandstoffen	

meer

Eigen	
opwekking	van	

energie	

Leiderschap	
tonen

E	n	e	r	g	i	e

Nieuwe	designs	
voor	wind/zon/
waterenergie

Grote	
zonneparken	
woestijn	

Zeer	efficiënte	
zonnepanelen

Energie	uit	
planten

Geen	
windmolens

Autonome	
auto’s	en	
vliegtuigenGeen	

windmolens/
zonnepanelen	

meer	

Kernfusie	
eindelijk	goed	
toepasbaar

Waterstof	als	
energiedrager

Gebruik	
aardwarmte	

Warmtewisselaar	in	
de	plas

Drijvende	
zonnepanelen	
op	de	plas	

Energie	uit	zout/
zoet	

ionenuitwisseling

Ontwikkeling	
accu’s

Gemeente	heeft	eigen	
energielandschap	op	10%	
van	grondoppervlak	(1200	

ha)	

Niet	meer	
vliegen

Industrie	heeft	
60%	bespaard	

Lokaal	fabriceren	
van	producten

Warmtewisselaars	
Vinkeveense	Plassen

Alle	woningen	
energieneutraal		

Huis	is	
zonnepaneel	
(dakpan/gevel	

Alle	daken	en	
constructies	
voorzien	van	
zonnepaneel

Zout-zoet	water	=	
energie

Energie-neutrale	
woning	

Geen	fossiele	
brandstoffen	

Zeer	groot	inzetten	
op	hernieuwbare	

energie	

Terug	naar	
natuurlijk	

levensverloop

2070

Geen	9-5	
mentaliteit

2060 2050 2040 2030 2020 2016

Hogesnelheidsli
jn	fietsers	
(Utrecht	en	
A’dam)	

Snel	OV/
shuttles	

Accu’s	elektrische	
fiets	thuisgeladen	
zonne-energie

Zelfrijdende	
auto’s

Transport	
andere	

tijdsbesteding

Jeugd	vertrekt

Sneltram	naar	
Amsterdam

Buizen	als	
transportsys-

teem

Recreatie	
op	maat	

Geen	geld	meer

Drijvende	
woningen	

Ondergrondse	
koeienstal	

GrootMijdrechtN
oord	in	een	plan	

met	3000	
woningen	

Andere	
tijdsinvulling	
van	leven/te	
weinig	werk	

W	e	r	k			e		n			t	e	c	h	n	o	l	o	g	i	e	

Teveel	technologie:	
terug	naar	kern,	

natuur

Technologie	
verdubbeld

Circulaire	
economie	
100%	

Circulaire	
economie	75%	

Afval	is	
niet	meer

Brandstofcel	is	
normaal Geen	fossiel	

meer	voor	
vervoersmid-

delen

Middenkader	
verdwijnt

Kleinere	
dienstensector	

Thuiswerken

Werken	voor	
gemeenschap	

Technische	
oplossing	
tegengaan	

bodemdaling	

Veen	afgraven,	
zand/klei	ervoor	

terug

3D	printer	verandert	
werkgelegenheid

Iedereen	
glasvezel

Kleine	footprint	
mits	betaalbaar

Nieuwe	autoring	
(100)	Amstelveen-

Uithoorn-Mijdrecht	-
V’Veen-A’dam	

Corridor	A’dam-
Utrecht	bebouwd	

Energie	uit	
stromend	

water	(polder)	

2070 2060 2050 2040 2030 2020 2016

Geen	fossiele	
brandstoffen	

meer

Eigen	
opwekking	van	

energie	

Leiderschap	
tonen

E	n	e	r	g	i	e

Nieuwe	designs	
voor	wind/zon/
waterenergie

Nieuwe	designs	

Grote	
zonneparken	
woestijn	

Zeer	efficiënte	
zonnepanelen

Energie	uit	
planten

Geen	
windmolens

Autonome	
auto’s	en	
vliegtuigenGeen	

windmolens/
zonnepanelen	

meer	

Kernfusie	
eindelijk	goed	
toepasbaar

Waterstof	als	
energiedrager

Gebruik	
aardwarmte	

Warmtewisselaar	in	
de	plas

Drijvende	
zonnepanelen	
op	de	plas	

Geen	Geen	Geen	

Geen	

Energie	uit	zout/
zoet	

ionenuitwisseling

Kernfusie	Kernfusie	Kernfusie	

Ontwikkeling	
accu’s

Ontwikkeling	

Gemeente	heeft	eigen	
energielandschap	op	10%	
van	grondoppervlak	(1200	

ha)	

Niet	meer	
vliegen

Industrie	heeft	
60%	bespaard	

Lokaal	fabriceren	
van	producten

Lokaal	fabriceren	 Kernfusie	Kernfusie	

windmolens/

Energie	uit	zout/Energie	uit	zout/Energie	uit	zout/Energie	uit	zout/Energie	uit	zout/Energie	uit	zout/Energie	uit	zout/Energie	uit	zout/

Zeer	efficiënte	

Ontwikkeling	Ontwikkeling	

Warmtewisselaars	
Vinkeveense	Plassen

Alle	woningen	
energieneutraal		

Vinkeveense	Plassen
Huis	is	

zonnepaneel	
(dakpan/gevel	

Alle	daken	en	
constructies	
voorzien	van	
zonnepaneel

Alle	daken	en	

Warmtewisselaar	in	Warmtewisselaar	in	Warmtewisselaar	in	

Zout-zoet	water	=	
energie

aardwarmte	

Drijvende	
zonnepanelen	

Zout-zoet	water	=	

Energie-neutrale	
woning	

Geen	fossiele	
brandstoffen	
Geen	fossiele	Geen	fossiele	Geen	fossiele	Geen	fossiele	Geen	fossiele	Geen	fossiele	Geen	fossiele	

Zeer	groot	inzetten	
op	hernieuwbare	

energie	
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Het gesprek wordt sterk gevoed door waardering voor het landschap. De persoonlijke 
verhalen en belevenissen komen uitgebreid aan bod tijdens een bezoek aan voor de deel-
nemers waardevolle plekken. De uiteenlopende plekken en de diverse aspecten die men 
daarbij waardeert geven goed inzicht in de verschillende manieren waarop bewoners zich 
verbonden voelen met het landschap.
Terug- en vooruitkijken geeft zicht op de verbondenheid van het gebied met omliggende 
steden, met de krachten die in de loop der jaren het landschap mede hebben gevormd 
en met de centrale rol van de bewoners daarbij. Ver vooruitkijken maakt verschillende 
dingen duidelijk. Er is breed gevoeld besef dat het landschap ook in de komende jaren 
zal veranderen en daarbij zijn er verschillende mogelijkheden en voorkeuren.

De zorgen over en waardering voor toekomstige veranderingen lopen vanzelfsprekend 
uiteen binnen de groep. Maar de scheidslijnen zijn niet scherp en deelnemers vertellen 
dat ze veel mogelijkheden zien om gezamenlijk richting te kiezen. Het lijkt mogelijk om als 
bewoners richting te geven aan de toekomst. Het delen van verhalen over de waarden die 
een ieder ervaart in het landschap vormde een belangrijke basis. Dit leidde nog niet direct 
tot afspraken of conclusies, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling.

Bij dit gesprek stond het landschap centraal. Er lag geen plan dat om een reactie vroeg en 
ook de specifi eke belangen vormden niet de aanleiding voor het gesprek. Het landschap is 
een belangrijke verbindende factor die dit gesprek sterk heeft gevoed. Verder had iedereen 
het gevoel er toe te doen en alles te mogen zeggen, iedereen heeft actief deelgenomen aan 
het gesprek.
Er was geen vooropgesteld doel dat bereikt moest worden of afspraken die moesten worden 
gemaakt. In het proces naar toekomstdenken is een dergelijk open en verkennend gesprek 
een eerste stap, die in de praktijk vaak wordt overgeslagen. Vaak worden ter voorbereiding 
van gesprekken over de toekomst de huidige problemen en toekomstige uitdagingen al 
direct verbonden aan oplossingen. Op basis van deze ervaring lijkt het goed om in processen 
van landschapsverandering dit type gebiedssessie te organiseren als eerste stap in het 
denken over de toekomst van het landschap. Kenmerken die daarbij van groot belang lijken 
te zijn: onbevooroordeeld, zonder plan, ieder gelijk en begin op t is min 50.

Tijdens het gesprek blijkt dat veel van de bewoners mede het landschap vormgeven en 
onderhouden, op veel meer manieren dan boeren die land bewerken of recreatie-
ondernemers en ook particuliere organisaties die natuur en landschap onderhouden. 
Het landschap blijkt niet alleen erg waardevol voor bewoners, er ontstaan ook ideeën 
over een gezamenlijke rol om er mede invulling aan te geven.

Kortom, de bijeenkomst geeft inzicht in de grote betrokkenheid van bewoners bij het 
landschap. Het toont de waarde van een open gesprek zonder voorafgaand plan, dat 
een genuanceerd gesprek mogelijk maakt over veranderingen in het landschap en de 
verschillende opties daarbij.

REFLECTIE
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Ontwerp
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Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Oranjebuitensingel 6
Postbus 20906
2500 EX  Den Haag
info@rli.nl
www.rli.nl
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