
CHALLENGE LANDSCHAP 2070
Kwaliteit door ontwikkelen



landschap in transitie - 1962
54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT

1962



landschap in transitie - 2016
54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT

2016



LANDSCHAP IN 2070
geen ontwerp maar een benaderingswijze

 ontwikkeling leidt tot het versterken van 
landschappelijke kwaliteit

?



GROTE DIVERSITEIT AAN LANDSCHAPPEN



GROTE DIVERSITEIT AAN LANDSCHAPPEN
verschil in natuurlijke condities was lange tijd sturend



INFRASTRUCTUUR IS NU STUREND MECHANISME
ontwikkelingen steeds meer footloose



ALS WE ZO DOOR GAAN KRIJGEN WE STAMPPOT 
vervlakking van het landschap, verarming biodiversiteit 
en een infrastructureel systeem dat vast loopt



SCHADUWZIJDE VAN DE ONTWIKKELING



inzicht in verplichtingen, ontwikkelingen en veranderde attitude
HET LANDSCHAP VAN 2070



droogvallende platen

riviermonden CO2 reductie

wetlands

VERPLICHTINGEN
ten aanzien van het landschap in 2070



knooppuntontwikkeling (TOD)

bundelen van corridors multimodale netwerken en knooppunten

schone en autonome vervoersmiddelen

VERVOER IN TRANSITIE



MAJEURE ONTWIKKELINGEN

• Klimaatverandering

• Waterveiligheid

• Waterbeschikbaarheid 

• Demografische ontwikkeling

• Verstedelijking

• Globalisering / lokalisering

• Mobiliteit

• Energietransitie

• Voedselvoorziening

• Circulaire economie

• Landbouwkundige ontwikkeling

motoren achter het landschap van 2070



DRIJVENDE KRACHTEN

• Klimaatverandering

    - Waterveiligheid

    - Waterbeschikbaarheid 

• Demografische ontwikkeling

    - Verstedelijking

• Globalisering / lokalisering

• Mobiliteit

   - Energietransitie

   -Voedselvoorziening

   -Circulaire economie

   -Landbouwkundige ontwikkeling

motoren achter het landschap van 2070



DRIJVENDE KRACHTEN

klimaat zet door, 
onzekerheid in snelheid

trenddrijvende kracht ruimtelijke impact
urgentie voor interventies

• wateroverlast, 
waterberging en 
watertekort 

• stagnatie op de rivieren

• hittestress

motoren achter het landschap van 2070



DRIJVENDE KRACHTEN

trenddrijvende kracht

Demografie
inwonersaantal groeit,

onzekerheid in snelheid

ruimte beslag per inwoner 
neemt toe 

• urban sprawl zorgt voor 
een vervlakking van het 
landschap

• geen echte stedelijke 
centra en aantasting 
agglomeratiekracht

motoren achter het landschap van 2070

ruimtelijke impact
urgentie voor interventies



Globalisering / 
Lokalisering  

globalisering zet door 
evenals de behoefte aan 

lokalisering

trenddrijvende kracht

DRIJVENDE KRACHTEN
motoren achter het landschap van 2070

ruimtelijke impact
urgentie voor interventies

• schaalvergroting met 
‘black boxen’ in het 
landschap

• toename logistieke 
bewegingen

• toename behoefte aan 
authenticiteit



trenddrijvende kracht

DRIJVENDE KRACHTEN

Mobiliteit

toename personenvervoer 
en logistiek

transitie naar slimme en 
duurzame netwerken en 

voertuigen zet door

• overbelasting 
infrastructuur

• verrommeling en 
vervlakking van het 
landschap

• aantasting leefkwaliteit in 
stedelijke regio’s

• versnippering 
ecosystemen

motoren achter het landschap van 2070

ruimtelijke impact
urgentie voor interventies



van handhaven naar aanpassen 
VERANDERING IN ATTITUDE

Behouden van de status quo 
en beperken van de schade

Berusten in de dynamiek

Dynamiek inzetten om nieuwe 
kwaliteit toe te voegen 



van top-down en bottom-up naar geleiden en uitdagen
VERANDERING IN ATTITUDE

Eindbeeld

Ontwikkelrichting

Invitatieplanologie

Scheppen van condities 
en uitdagen van co-creatie



DOELEN  VOOR HET LANDSCHAP VAN 2070
ontwikkelen met kwaliteit



ondergrond als basis
1. AANZETTEN VAN RUIMTELIJKE VERSCHEIDENHEID



2. MET HET SYSTEEM MEEWERKEN



zonder een gezonde ecologie geen gezonde economie
3. GEZOND ECOSYSTEEM



van oxidatie naar regeneratie
4. TERUGDRINGEN VAN DE CO2 UITSTOOT



voldoende kritische massa en innovatie
5. VERSTERKEN INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE



INTERVENTIES VOOR HET LANDSCHAP VAN 2070
kwaliteit door ontwikkelen



INTERVENTIES VOOR HET LANDSCHAP VAN 2070
kwaliteit door ontwikkelen

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



geleiden van stedelijke groei en landschapsontwikkeling
1. STUREN OP RUST EN REURING OP ALLE SCHAALNIVEAUS



geleiden van stedelijke groei en landschapsontwikkeling
1. STUREN OP RUST EN REURING OP ALLE SCHAALNIVEAUS



2. INZETTEN OP MULTIMODALE NETWERKEN
geleiden van stedelijke groei en landschapsontwikkeling



multimodale vervoerscorridors sturen optimale verstedelijking en ruimtegebruik
2. INZETTEN OP MULTIMODALE NETWERKEN



verbrede kanalen voor schone scheepvaart ontlasten rivieren en snelwegen
2. INZETTEN OP MULTIMODALE NETWERKEN



multimodale vervoerscorridors sturen optimale verstedelijking en ruimtegebruik
2. INZETTEN OP MULTIMODALE NETWERKEN



2. INZETTEN OP MULTIMODALE NETWERKEN
sterke agglomeratiekracht



aanpassen aan klimaatverandering
3. NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM



aanpassen aan klimaatverandering
3. NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM



aanpassen aan klimaatverandering
3. NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM



aanpassen aan klimaatverandering
3. NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM



ruimte voor dynamiek
3. NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM



polders verschieten van kleur: waterberging en CO2 binding
3. NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM

jaarlijkse uitstoot oxidatie 37 ton CO2/ ha
jaarlijkse binding veenregeneratie 7 ton CO2 /ha

terugdringen van 44 ton CO2/ha



landbouw ontwikkelt zich adaptief en water wordt productief
3. NAAR EEN ADAPTIEF WATERSYSTEEM



vervangen van 20 nationale parken die als schothagel zijn uitgestrooid
4. CREËREN VAN ÉÉN NATUURLIJK SYSTEEM



van 20 naar 1 nationale structuur
4. CREËREN VAN ÉÉN NATUURLIJK SYSTEEM



COMBINEREN VAN HARDE EN ZACHTE NETWERKEN



scheppen van condities en uitdagen van co-creatie
5. ADAPTIEVE GOVERNANCE



Subsidiariteit: wie kan wat het beste doen en hoe kunnen we het beste samenwerken?

scheppen van condities en uitdagen van co-creatie

Sturen op collectieve belangen
overheden verantwoordelijk voor 
collectieve belangen

• overheid verantwoordelijk voor    
veiligheid, bereikbaarheid en    
ecologische veerkracht

• rol van overheid per schaalniveau 
optimaliseren conform 
subsidiariteitsbeginsel

5. ADAPTIEVE GOVERNANCE, GEBIEDSGERICHT



Subsidiariteit: wie kan wat het beste doen en hoe kunnen we het beste samenwerken?

scheppen van condities en uitdagen van co-creatie

Uitdagen en ruimte 
bieden voor co-creatie
overheden zorgen voor goede condities 
voor publiek-private samenwerking

• bottom-up initiatieven lopen tegen 
grenzen aan

• op het gebied geënte condities 
scheppen om het voor partijen aan-
trekkelijk te maken om te ontwikkelen

• samenbrengen van investerings-
agenda’s

• opzetten Living Labs voor pilots en 
aanwijzen van Special Economic 
Zones

5. ADAPTIEVE GOVERNANCE, GEBIEDSGERICHT



BETEKENIS VOOR HET LANDSCHAP VAN 2070
ontwikkelen met kwaliteit



TOEKOMSTBEELD LANDSCHAP 2070
ontwikkelen met kwaliteit



TOEKOMSTBEELD LANDSCHAP 2070
sturen op rust en reuring op alle schaalniveaus

vervlechting van 
rood en blauw

stedelijke netwerken 
met sterke 

agglomeratiekracht
contrasten in 

stedelijke regio’s

groene corridors in 
de stad

complementaire 
agglomeratie 
ontwikkeling



TOEKOMSTBEELD LANDSCHAP 2070
sturen op rust en reuring op alle schaalniveaus



TOEKOMSTBEELD LANDSCHAP 2070
inzetten op multimodale netwerken

verbrede kanalen 
electrische binnenvaart

robuuste 
multimodale 
infrastructuur

mondiaal 
havennetwerk

multimodale 
knooppunten



TOEKOMSTBEELD LANDSCHAP 2070
inzetten op multimodale netwerken



TOEKOMSTBEELD LANDSCHAP 2070
inzetten op adaptief waterbeheer

regeneratie van 
hoogveen

saline teelt

waterberging en 
natte natuur

drijvend wonen waterboerderijen en 
drijvende tuinen



TOEKOMSTBEELD LANDSCHAP 2070
inzetten op adaptief waterbeheer



TOEKOMSTBEELD LANDSCHAP 2070
ontwikkelen met kwaliteit


