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NL2070 Team: Wekelijkse brainstorm 



OPGAVE: 
Hoe kunnen we de zorg voor het landschap in de toekomst borgen?  

En wat is de rol van de overheid hier in? 



Heroïsche traditie van bouwen aan het landschap. 



Helft van Nederland gewonnen op de natuur. 



Dit heeft geresulteerd in bijzondere landschappen. 



Dit heeft geresulteerd in bijzondere landschappen. 

Haarlemmermeer / zaandam 



Kootwijkerzand: Grootse stuifzandwoestijn van Europa! 

Dit heeft geresulteerd in bijzondere landschappen. 



Komgronden Rivierenland 

Natuurbericht 2013 

 

“Grevelingen onder 16 

meter diepte helemaal 

dood” 
 

Vaak tegen de logica van de natuur in. 
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Daar komen nog nieuwe uitdagingen bij: 



Verder verlies van biodiversiteit voorkomen. 

-80% 



Verder verlies van biodiversiteit voorkomen. 



600.000 nieuwe woningen in West-Nederland tot 2040. 



Nieuwe uitdagingen door zeespiegelstijging en klimaatverandering. 



Het tijdperk van het gas raakt aan zijn einde… 



… we staan onderaan in de lijstjes van hernieuwbare energie… 



…dus moeten we opzoek naar alternatieven. 



Hoelang kunnen we de natuur nog naar onze 

hand zetten? 



Tot 2070 redden we het nog wel… 



Tot 2070 redden we het nog wel… 



Maar in 2300 hebben we een serieus probleem! 



Maar in 2300 hebben we een serieus probleem! 



Wordt het niet tijd om nog meer met de natuur 

mee te bewegen? 



Building with nature voor waterveiligheid. 



Adaptieve woonvormen die meebewegen met het water.  



Voedselbossen als synergie tussen natuur en landbouw 



Waarom komt het meebewegen met de natuur 

op grote schaal nog niet van de grond? 



De traditie van polderen en indammen zit verankerd in onze natie. 



Het brengt ons ‘fame and fortune’  



Hoe kunnen we deze houding doorbreken? 



 

‘Je kunt een probleem 

niet oplossen met 

dezelfde manier van 

denken als het 

veroorzaakt heeft’  
 



Van stoere delta-engineer, werkend tegen de natuur…… 



…naar ontspannen surfer meebewegend met de natuur. 



Wat betekent dat op grote schaal meebewegen 

met de natuur? 



Van leven en werken in het afvoerputje van Europa… 

Dijkring 14: 

5,7 miljoen inwoners 

65% van het BNP 



“Als Dijkring 14 volloopt, ligt Nederland zeker voor tien jaar plat.” 

65% van het BNP 

Visualisatie: Visualism voor HP de Tijd 





… naar veilig hoog en droog. 



Van boeren tegen de natuur… 



…naar landbouw passend bij de natuurlijke condities.  



Van elke gemeente zijn eigen windmolen… 

Barneveld 



… naar grootschalige opwekking daar waar de wind waait. 

Barneveld 



Van kleinschalig agrarisch natuurbeheer… 





…naar grootschalige robuuste natuurgebieden. 





De 7 Nieuwe Nederlanden: Robuuste landschappen met elk een eigen 

kracht. 

 

Deltaland 

Deltastad 

Groot-Brabant Ruhrstreek 

Rijkswouden 
Veluwe 

Rivierenland 



Groot-Brabant: Mozaïek van wonen, werken, natuur en energie.  



Rivierenland: Ruimte voor de rivier, natte landbouw en compacte steden. 



Deltastad: Sterk beschermde steden in een waterrijk landschap.  



Rijkswouden: Grootschalige natuur met zelfvoorziendende buurtschappen. 



Deltaland: Terug naar de natuur met energieproductie en zilte landbouw. 



Ruhrstreek: Sterke verbindingen met het economische achterland. 



Veluwe: Het nieuwe hart van Nederland 



Hoe kunnen we de zorg voor het landschap in de 

toekomst borgen?  

En wat is de rol van de overheid hier in? 



Fundamenteel nieuw denken: Op grote schaal leren werken met de 

natuur. 



Een nieuwe bestuurlijke logica, die niet meer uitgaat van sectoren en 

administratieve grenzen… 



…maar gebaseerd is op de logica van het landschap. 



Waar bij de Rijksoverheid de doelen formuleert….  



…en de streken de uitvoering bepalen. 
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