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The Netherlands face a number of complex challenges. We need to adapt 
the structure of our delta to the caprices of a changing climate. Our agri-
culture is running into various critical limits and is starting to affect the 
quality of our landscape, the soil, biodiversity and public health. Housing is 
in short supply and our transport network is insufficiently geared towards 
accommodating the more compact and differentiated urban environments 
of the future. On top of this, we urgently need to transition towards energy 
from renewable sources. The current generation of Dutch citizens is faced 
with a task that is as complicated as it is challenging. This job will take deca-
des to complete. And we don’t have a fixed game plan – although this too 
creates a unique opportunity to make the Netherlands more prosperous, 
more closely-connected and cleaner.

Panorama Netherlands is a spatial representation of how the Netherlands can change 

over the next few decades, against the background of these major challenges. The 

Panorama is intended as a first step towards a shared, recognisable and positive 

vision of the future. In addition, it proposes a number of points of departure for the 

development of a judicious and broadly supported strategy for our country’s further 

organisation. If, as a society, we manage to formulate a cohesive outlook that we all 

stand behind, we can approach our various transition tasks in a more targeted way and 

ultimately realise our shared objectives.

Although every Dutch citizen will feel the impact of these major transitions, we 

shouldn’t automatically conclude that in the years ahead the Netherlands will be 

‘changed beyond recognition’. The Netherlands are definitely up for the job. If we really 

want to, we can turn each challenge on our path into a win-win. Through Panorama 

Netherlands, the Board of Government Advisors aims to show that the major societal 

challenges that we will be handling over the next few decades aren’t so much an ‘obli-

gation’, but definitely a ‘possibility’ and a ‘choice’. The aforementioned challenges 

present us with a unique opportunity to take maximum advantage of each investment 

that we make in our society, resulting in a cleaner, more closely-knit and prosperous 

country. A clean Netherlands in two senses: on the one hand a beautiful and attractive 

landscape; on the other a country with minimal pollution, ecologically stable, with 

high quality of life for today and future generations. 
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A closely-knit Netherlands in the sense that we don’t just live and work in close proxi-

mity to one another but also feel closely connected in social and cultural terms. And 

a prosperous Netherlands in the sense that our country has a strong economy, offers 

everyone the same opportunities and is characterised by a high level of diversity, indivi-

dual freedom of choice and thriving cities and regions. A future we can all look forward 

to, in other words.

Afb. 1

Each line of this 

diagram represents a 

possible future. Climate 

change at the hands of 

man and our excessive 

seizure of space, are 

themes that now affect 

the fate of humanity; 

in German this is called 

“Schicksalsfrage”. The 

only one who is able to 

change this is mankind 

himself - by initiating a 

fundamental change in 

behavior in a number 

of essential areas. This 

requires seductive visi-

ons of the future.

 © theguardian.com, Uni-

versity of Washington, Office 

Hadley Centre; edited by 

IABR/ DeRonners (2018)
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The four main challenges

Panorama Netherlands concentrates on the four main challenges facing our 

society in terms of spatial impact: climate adaptation, agricultural reform, the 

urbanisation challenge and the energy transition. These challenges are actually 

closely interrelated. By taking them on in an integrated programme, we can create 

new opportunities for synergy, efficiency and spatial quality. The following secti-

ons offer a brief summary of the different challenges and ambitions.

1. Water connects us

A case of ‘two birds with one stone’: the Rhine–Meuse–Scheldt delta will 
remain safe and environmental quality will be improved.
Our climate is changing. The weather is becoming more extreme with, in many cases, 

longer periods of severe drought and heavy precipitation. And temperatures are rising 

– particularly in the cities. The rivers are channelling larger masses of water and sea 

levels are rising as a result of melting ice.

Ambition

We will be taking advantage of these water-related challenges to also improve the qua-

lity of our physical environment. Our long history spent living with water, our cultural 

heritage and the aesthetic appeal of the landscape will all help direct our interaction 

with the water within our borders. We will keep the Netherlands safe, not only by con-

taining or sequestering the water, but also by moving along with the new dynamics. 

We will be making sure that water is captured and contained on higher ground, where 

it can be combined with other functions like nature areas. Where required, we will be 

creating more room for water. And we will be taking water-related challenges as an 

opportunity to improve our country’s environmental quality. To this end, the national 

and regional authorities will be working intensively together in area development pro-

jects, with an explicit focus on spatial quality. In this context, the State will take on the 

role of steward, adhering to a strategy with a clear, long-term scope.
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2. Rich farmland

Striking a new balance between agriculture, the landscape and society.
Our current intensive food production methods are no longer tenable. They are at the 

expense of landscape quality, nature, local soil quality, biodiversity, the environment 

and public health. The Netherlands is eating into its social reserves. Nor do farmers 

themselves benefit from this business model. In other words, high time for a change 

of course.

Ambition

We plan to make a New Deal between the agricultural sector and society. We’ll be 

helping the farmers to once again earn a decent living. Food production will be reba-

lanced with the interests of society at large – including aspects like landscape quality. 

Agriculture will become sustainable and circular. The rewards we can reap from such 

a New Deal are considerable: a fairer income for farmers, clean water and air, healthy 

soil, greater biodiversity and an attractive countryside.

3. More time for each other

A different approach to urban development, transport and traffic.
More and more Dutch citizens are moving to urbanised areas, and households are 

also becoming progressively smaller. This has created a severe shortage of housing. 

We need to build a million new homes, which will prove impossible if we stick to our 

conventional approach. Cities in the Netherlands have traditionally been structured 

according to the principle of the functional city, in which areas are separated from one 

another based on their respective functions. Likewise, conventional thinking about 

traffic and transport, with a strong focus on peak loads and increasing capacity, no 

longer effectively aligns with the more compact and differentiated urban environment 

of the future.

Ambition

WeWe will work to create new proximity and increase individuals’ freedom of choice. 

We will be living and working closer together, relying on an efficient network of 

connections. Most new-build developments will be realised within the existing urban 

environment. We will assign new functions to existing buildings. We will enjoy a varied 
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offer of employment opportunities and facilities close to home thanks to a concen-

tration of urbanisation and a mix of functions. We will be adapting our residential 

and work environments to the effect that we prefer to travel less rather than more fre-

quently, or longer distances. This leaves us with more time to spend with other people, 

and do things that we find truly important. And this in turn is good for our health and 

allows us to save a lot of energy. Our public transport network will form the backbone 

of our urban development activities. This approach allows us to increase the impact 

of our conurbations and contribute to a number of different public goods: a strong 

economic structure, social cohesion, equal opportunity and an attractive physical 

environment.

4. New energy

Let’s zoom out to see the bigger picture: the energy transition.
The Netherlands has committed to the goal of minimising its CO2 emissions. Although 

we still have a long way to go – and there’s more than one way to crack an egg. The 

government, the private sector and civil society are currently working together on a 

new Climate Agreement. In this covenant, the complex issue of the energy transition 

has been divided between five sector-based panels. As a result, the focus is increasingly 

shifting away from the main issue of the energy transition and its relationship with 

other societal challenges. This increases the risk of missed opportunities. Moreover, a 

sector-based and decentralised approach leads to clutter in the landscape and is a cause 

for justified concern among large sections of the population. Due to a lack of cohe-

sion in our efforts, we risk falling short of the agreed-upon climate goals and putting 

further pressure on the quality of our landscape and urban environments.

Ambition

The Netherlands will become completely self-sufficient. An important step we need to 

take in this context is to cut back our overall power consumption. In addition, we will 

need to rely on renewable sources like geothermal and aquathermal heat for our hea-

ting requirements. We obtain most of our electric power from solar and wind. Wind 

power is mainly generated off the North Sea coast, while the remainder is sourced from 

large-scale wind farms set up on expansive, rationally parcelled landscapes. We mainly 

use roofs, industrial estates and vacant lots to generate solar power, but building 
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facades are also an option. Solar power plants on farmland and in nature areas will 

only become relevant in the final stages of the transition. The regions have been assig-

ned a key role when it comes to plotting the various lines of advance, but the national 

government has its part to play too – particularly when it comes to supra-regional chal-

lenges like offshore wind and safeguarding spatial quality at the national level.

Overarching principles

Panorama Netherlands sets out various strategic principles that can help us to develop 

a carefully considered and broadly supported outlook on the future. 

1.  Adopt an integrated rather than sector-based approach; make a con-

certed effort.

2.  Go for a maximum return on your invested public funds.

3.  Choose quality – make improving environmental quality a central 

objective in each of the projects you undertake.

4.  Serve the public interest first and foremost.

5.  Keep an eye on long-term effects.

6.  In each region, look at challenges from a spatial perspective, work 

from existing qualities and see spatial questions in connection with 

the region’s other local challenges.

7.  Work towards continuity and solid administrative collaboration at all 

levels.

8.  Take the region as the key level of scale in your programmes.

9.  Think in circular terms: points of departure are reduction of demand 

and the high-grade reuse of existing areas, buildings and materials.

10. Keep an open mind when it comes to change – don’t be afraid to do 

things differently.
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Challenges never stand alone. That’s why the Netherlands will have to choose an 

integrated, region-oriented approach that takes existing spatial qualities as its 

point of departure and does justice to the interrelationship of the various challenges 

that we are placed before. An integrated approach actually transcends the existing 

administrative, bureaucratic and budgetary boundaries. By adopting an integrated 

approach, we will be able to avoid the development of a fragmented landscape and 

cluttered physical environment, which would lead to understandable concerns and 

resistance among large sections of the population. Each time round, the public 
interest should always take precedence over individual interests, long-term impact 

over short-term effects and cohesion over sectoral issues. This will allow us to arrive at 

smart, cost-effective solutions that kill two birds with one stone – in other words, give 

us a maximised return on our investment as a society.

The Netherlands will need to go for sustainable quality. Put simply: if you decide 

to do something, do it well. This will allow us to achieve the highest return on social 

investments that are in themselves quite far-reaching and expensive. Improving the 
quality of our environment should be a central objective in each of the challenges we 

take on.

This comes down to developing every programme with a close eye on its long-
term returns for society. This should show the State at its best: taking on the role 

of responsible steward with a strong commercial spirit. If any party is able to 

transcend sectoral interests it is national government, by consistently steering towards 

long-term quality with an eye on the potential impact on future generations. We need 

to keep an eye on their interests, since they are also our interests.

It helps to adopt a spatial perspective. For this, we need designers. Designers 

specialise in finding connections between entities that don’t appear related at first 

glance, and in giving shape to complex, long-term changes. They have an ability 

to visualise the nature and impact of changes in a way that is cohesive and easy to 

understand. Spatial visions for the future form a constructive and inspiring point of 

departure for conversations between a wide array of actors and stakeholders about the 

precise course of the changes that need to be made to resolve the major challenges 

faced by our society. This dialogue invites participants to formulate their own spatial 
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perspectives, encourages participation and engagement and allows them to set to work 

on the basis of a shared wish.

A key condition for the success of this vast and long-term undertaking is that parties 

work together at the administrative level. Government – and particularly the 

national government – plays a crucial part in this collaboration. The State should once 

again take on an active role within the new environmental system – no longer that of a 

higher authority that simply prescribes what needs to be done, but more of a steward: 

a protector of our interests as a society, with a clear eye on the long term.

To ensure the new environmental system is a success, it is vital that we achieve 

cohesion within the different levels of scale set out in the different environmental 

visions. This cohesion won’t simply appear out of thin air. That’s why we are calling 

on the municipalities, the provinces and the national government to work together 

on a joint Regional Environmental Agenda for each region. We see this as 

the missing link that, once realised, will yield the desired cohesion and spirit of 

collaboration. In the case of most challenges, the regional scale is the optimal 
playing field, since this is where we not only have a concrete idea of the challenges 

we are up against – and how we could resolve them – but can still see the bigger 

picture: how they relate to other issues. An agenda that has been jointly developed 

at the regional level can serve as a guideline for all public authorities involved – and, 

by extension, all stakeholders – when it comes to elaborating their shared vision into 

projects and municipal, provincial and national environmental outlooks.

The Netherlands’ short- and long-term interests are also served by the joint 
realisation of major programmes in partnership with project partners and local 

parties. The State needs to set an example in this context. One could name a 

number of recent examples in which our national government has indeed taken on 

this role with brio, including ‘Room for the River’, Rotterdam Central Station, the A2 

tunnel at Maastricht and the Katwijk coastal reinforcement (and car park) project. They 

all show how a pressing issue became a powerful driver for innovation, thanks to a 

common vision, clear direction and constructive collaboration.
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Together with Belgium, North Rhine-Westphalia and Northern France, the Netherlands 

is part of a larger urbanised delta that forms the metropolitan heart of the European 

mainland. By working together with our nearest neighbours we will be able 

to strengthen cohesion on a larger scale. The Dutch government needs to enter into 

agreements at this level about new supranational networks for power, raw materials, 

water, the ecology and the transport of people and goods.

The State is an active partner in the regional debate. It forges new alliances 

based on shared ambitions and interests and sets clear requirements for its 

participation. But it also offers local authorities the opportunity to formulate region-

oriented visions for the future. As a guardian of nation-wide interests, the State forms a 

key link between the various regions, neighbouring countries and the EU.

While many of the issues we need to resolve are quite urgent, this doesn’t mean we 

have to settle for substandard quality or half-baked solutions. The Netherlands has 

the knowledge and resources to develop an integrated approach to these challenges 

and deliver quality results. If we are willing to go for it, each of these challenges 

could actually be turned into a win-win. They offer a wonderful chance to make 

the Netherlands more prosperous, more closely connected and cleaner. A clean 

Netherlands in the sense of a beautiful and attractive landscape – and of a country with 

minimal pollution, ecologically stable, with high quality of life for current and future 

generations. A closely-knit Netherlands in the sense that we don’t just live and work 

in close proximity to one another but also feel closely connected in social and cultural 

terms. And a prosperous Netherlands in the sense that our country has a strong 

economy, offers everyone the same opportunities and is characterised by a high level of 

diversity, individual freedom of choice and thriving cities and regions. 
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Afb. 1

Cityscape of the ABC Metropolis

(Amsterdam, Brussel, Cologne).

 © Vereniging Deltametropool, 2017
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Panorama Netherlands is a future perspective for the spatial design of 
the Netherlands. It shows how the major social issues of today can be 
the key to welcome, structural improvements in the future.

Panorama Netherlands sketches an optimistic and attractive future. A 
country that remains extremely recognizable for everyone, but works 
fundamentally different in all kinds of areas.

It is up to the imagination. A collective longing as motor for transition.
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DUINVAAGGRONDEN
worden gekenmerkt door een constante 
afzetting van fijne en grove laagjes 
zand, nauwelijks bodemvorming 
 - geen toplaag
 - zand op zand op zand
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`ALLE DAKEN MAXIMAAL BENUTTEN
VOOR HET OPWEKKEN VAN ZONNE-ENERGIE`

`RESTWARMTE UIT DE INDUSTRIE VORMT 
DE BASIS VOOR WARMTENETTEN`

`WINDMOLENS STAAN IN WELOVERWOGEN 
CONCENTRATIEGEBIEDEN EN NIET OVERAL IN HET LANDSCHAP` 

`KUSTVERDEDIGING, NATUUR, CULTUURHISTORIE
EN RECREATIE GAAN HAND IN HAND`

`DE DUINEN EN HET STRAND
ZIJN VAN ONS ALLEMAAL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

WERKLANDSCHAPDUINLANDSCHAP

Houd bij het ontwikkelen van oplossingen voor 
wateropgaven, altijd de periode na 2050 in het oog.

Stel een verbod in op warmtelozing en 
zet restwarmte in voor hergebruik.

Hanteer een ‘zonneladder’ waardoor het bouwen van zonne-
energiecentrales op landbouwgrond en in natuurgebieden 
zoveel mogelijk wordt vermeden. Benut daken en braakliggende 
gronden maximaal en haal het maximale uit wind op zee.

Zorg ervoor dat in het landelijk gebied alleen 
nog grondgebonden wordt geboerd, verplaats 
footloose landbouw zoals intensieve veehouderij 
naar bedrijventerreinen nabij hoofdinfrastructuur en 
mainports.
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`RESTWARMTE UIT DE INDUSTRIE VORMT 
DE BASIS VOOR WARMTENETTEN`

`WINDMOLENS STAAN IN WELOVERWOGEN 
CONCENTRATIEGEBIEDEN EN NIET OVERAL IN HET LANDSCHAP` 

`KUSTVERDEDIGING, NATUUR, CULTUURHISTORIE
EN RECREATIE GAAN HAND IN HAND`

`DE DUINEN EN HET STRAND
ZIJN VAN ONS ALLEMAAL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

WERKLANDSCHAPDUINLANDSCHAP

Houd bij het ontwikkelen van oplossingen voor 
wateropgaven, altijd de periode na 2050 in het oog.

Stel een verbod in op warmtelozing en 
zet restwarmte in voor hergebruik.

Hanteer een ‘zonneladder’ waardoor het bouwen van zonne-
energiecentrales op landbouwgrond en in natuurgebieden 
zoveel mogelijk wordt vermeden. Benut daken en braakliggende 
gronden maximaal en haal het maximale uit wind op zee.

Zorg ervoor dat in het landelijk gebied alleen 
nog grondgebonden wordt geboerd, verplaats 
footloose landbouw zoals intensieve veehouderij 
naar bedrijventerreinen nabij hoofdinfrastructuur en 
mainports.

‘WARMTENETTEN WORDEN EERST GEVOED DOOR RESTWARMTE
UIT INDUSTRIE EN LATER VOORAL DOOR WARMTE UIT GEOTHERMIE’

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

DUINLANDSCHAP

Panoram
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`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

ZOUTWATER ZOETWATERLENS

+
DUINVAAGGRONDEN
worden gekenmerkt door een constante 
afzetting van fijne en grove laagjes 
zand, nauwelijks bodemvorming 
 - geen toplaag
 - zand op zand op zand
 - bijna geen apparte bodemlagen

CO2

CO2

25 meter

50 meter

100 meter

200 meter

V

V

V

V

`ALLE DAKEN MAXIMAAL BENUTTEN
VOOR HET OPWEKKEN VAN ZONNE-ENERGIE`

`RESTWARMTE UIT DE INDUSTRIE VORMT 
DE BASIS VOOR WARMTENETTEN`

`WINDMOLENS STAAN IN WELOVERWOGEN 
CONCENTRATIEGEBIEDEN EN NIET OVERAL IN HET LANDSCHAP` 

`KUSTVERDEDIGING, NATUUR, CULTUURHISTORIE
EN RECREATIE GAAN HAND IN HAND`

`DE DUINEN EN HET STRAND
ZIJN VAN ONS ALLEMAAL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

WERKLANDSCHAPDUINLANDSCHAP

Houd bij het ontwikkelen van oplossingen voor 
wateropgaven, altijd de periode na 2050 in het oog.

Stel een verbod in op warmtelozing en 
zet restwarmte in voor hergebruik.

Hanteer een ‘zonneladder’ waardoor het bouwen van zonne-
energiecentrales op landbouwgrond en in natuurgebieden 
zoveel mogelijk wordt vermeden. Benut daken en braakliggende 
gronden maximaal en haal het maximale uit wind op zee.

Zorg ervoor dat in het landelijk gebied alleen 
nog grondgebonden wordt geboerd, verplaats 
footloose landbouw zoals intensieve veehouderij 
naar bedrijventerreinen nabij hoofdinfrastructuur en 
mainports.

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

ZOUTWATER ZOETWATERLENS

+
DUINVAAGGRONDEN
worden gekenmerkt door een constante 
afzetting van fijne en grove laagjes 
zand, nauwelijks bodemvorming 
 - geen toplaag
 - zand op zand op zand
 - bijna geen apparte bodemlagen

CO2

CO2

25 meter

50 meter

100 meter

200 meter

V

V

V

V

`ALLE DAKEN MAXIMAAL BENUTTEN
VOOR HET OPWEKKEN VAN ZONNE-ENERGIE`

`RESTWARMTE UIT DE INDUSTRIE VORMT 
DE BASIS VOOR WARMTENETTEN`

`WINDMOLENS STAAN IN WELOVERWOGEN 
CONCENTRATIEGEBIEDEN EN NIET OVERAL IN HET LANDSCHAP` 

`KUSTVERDEDIGING, NATUUR, CULTUURHISTORIE
EN RECREATIE GAAN HAND IN HAND`

`DE DUINEN EN HET STRAND
ZIJN VAN ONS ALLEMAAL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

WERKLANDSCHAPDUINLANDSCHAP

Houd bij het ontwikkelen van oplossingen voor 
wateropgaven, altijd de periode na 2050 in het oog.

Stel een verbod in op warmtelozing en 
zet restwarmte in voor hergebruik.

Hanteer een ‘zonneladder’ waardoor het bouwen van zonne-
energiecentrales op landbouwgrond en in natuurgebieden 
zoveel mogelijk wordt vermeden. Benut daken en braakliggende 
gronden maximaal en haal het maximale uit wind op zee.

Zorg ervoor dat in het landelijk gebied alleen 
nog grondgebonden wordt geboerd, verplaats 
footloose landbouw zoals intensieve veehouderij 
naar bedrijventerreinen nabij hoofdinfrastructuur en 
mainports.

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 
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`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 
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`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
 MINST VRUCHTBARE GRONDEN`

GROOTSTEDELIJK GEBIEDWERKLANDSCHAP

Stel een ‘dakenwet’ op waarin een minimum 
aandeel zonnepanelen op daken wordt verplicht. 

Concentreer en mix woningbouw met ander stedelijk 
programma, waardoor nabijheid wordt gestimuleerd en 
we voor dagelijkse behoeften niet per se ver hoeven te 
reizen.

Creëer meer ruimte voor water in de stad door groenblauwe 
netwerken uit te breiden. Waterberging en regulering van de 
luchtkwaliteit wordt hier gecombineerd met hoogwaardige 
openbare ruimte en extra vastgoedwaarde.

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bied huishoudens de mogelijkheid om elektriciteit 
en warmte op te wekken en terug te leveren aan 
open publieke netten. 

`FILES HOREN BIJ DE BALANS 
TUSSEN VRAAG EN AANBOD`

`MEER GROEN EN MINDER STEEN VERBETEREN 
DE NATUURLIJKE WATERINFILTRATIE`

`REGIE OVER JE 
EIGEN ENERGIE`

`BUURTSUPERS & LOKALE PRODUCENTEN PROFITEREN 
VAN KORTERE KETENS IN VOEDSELPRODUCTIE`

`WANDELAARS EN FIETSERS HEBBEN 
VOORRANG IN DE STAD`

`GEMENGDE WIJKEN
HOMOGENE BUURTEN`

`WATER IN DE STAD VERGROOT 
DE VERBLIJFSKWALITEIT`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`FOOTLOOSE INDOOR LANDBOUW OP DE
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scholing, zorg en voorzieningen.

Zet woningbouw in als motor voor 
stedelijke vernieuwing, ook in bestaand 
stedelijk gebied, waardoor verouderde 
wijken een impuls kunnen krijgen. 

Geef nieuwe energie aan oude wijken 
door te experimenteren met het 
koppelen van de energietransitie aan 
andere opgaven op wijkniveau. 

Bescherm en verbeter de toegang tot 
het landschap vanuit de bestaande 
stad.

Zorg in het proces van stedelijke verdichting dat de kwaliteit 
van het openbaar groen in en om de stad flink verbetert. Zo 
ontstaat een prettige openbare ruimte die gezond gedrag 
bevordert en bovendien beter kan reageren op de grillen van 
het veranderende klimaat.

Ontwikkel open publieke 
warmtenetten in stedelijke 
gebieden.

Wees zuinig op open ruimte en bewaar het 
landschap door nieuwe woningen en bedrijven 
zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te 
bouwen.

Stel een overgangsfonds in dat boeren 
die willen overstappen naar biologische of 
duurzame bedrijfsvoering, helpt de kloof 
te overbruggen.

Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 
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Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bouw woningen op loop- en fietsafstand van plekken 
met een overschot aan werkgelegenheid en nabij 
scholing, zorg en voorzieningen.

Zet woningbouw in als motor voor 
stedelijke vernieuwing, ook in bestaand 
stedelijk gebied, waardoor verouderde 
wijken een impuls kunnen krijgen. 

Geef nieuwe energie aan oude wijken 
door te experimenteren met het 
koppelen van de energietransitie aan 
andere opgaven op wijkniveau. 

Bescherm en verbeter de toegang tot 
het landschap vanuit de bestaande 
stad.

Zorg in het proces van stedelijke verdichting dat de kwaliteit 
van het openbaar groen in en om de stad flink verbetert. Zo 
ontstaat een prettige openbare ruimte die gezond gedrag 
bevordert en bovendien beter kan reageren op de grillen van 
het veranderende klimaat.

Ontwikkel open publieke 
warmtenetten in stedelijke 
gebieden.

Wees zuinig op open ruimte en bewaar het 
landschap door nieuwe woningen en bedrijven 
zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te 
bouwen.

Stel een overgangsfonds in dat boeren 
die willen overstappen naar biologische of 
duurzame bedrijfsvoering, helpt de kloof 
te overbruggen.

Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 

G
EO

TH
ER

M
IE

 O
P 

15
00

 - 
20

00
 M

ET
ER

22



25 meter

50 meter

100 meter

200 meter

V

V

V

V

`ALLE DAKEN MAXIMAAL BENUTTEN
VOOR HET OPWEKKEN VAN ZONNE-ENERGIE`

`EEN COMBINATIE VAN WONEN EN WERKEN 
ZORGT VOOR LEVENDIGE WIJKEN`

`STADSLANDBOUW ALS PLEK VOOR
ONTMOETING, EDUCATIE EN BETROKKENHEID`

`BODEMDALING IN HET VEENGEBIED WORDT TEGENGEGAAN 
DOOR ALTERNATIEVE TEELTEN EN ANDER WATERBEHEER`

`EEN NEW DEAL TUSSEN 
BOER EN MAATSCHAPPIJ`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`BOMEN EN GROEN ZORGEN VOOR EEN 
AANGENAAM KLIMAAT IN DE STAD`

VEENLANDSCHAPGROOTSTEDELIJK GEBIED

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bouw woningen op loop- en fietsafstand van plekken 
met een overschot aan werkgelegenheid en nabij 
scholing, zorg en voorzieningen.

Zet woningbouw in als motor voor 
stedelijke vernieuwing, ook in bestaand 
stedelijk gebied, waardoor verouderde 
wijken een impuls kunnen krijgen. 

Geef nieuwe energie aan oude wijken 
door te experimenteren met het 
koppelen van de energietransitie aan 
andere opgaven op wijkniveau. 

Bescherm en verbeter de toegang tot 
het landschap vanuit de bestaande 
stad.

Zorg in het proces van stedelijke verdichting dat de kwaliteit 
van het openbaar groen in en om de stad flink verbetert. Zo 
ontstaat een prettige openbare ruimte die gezond gedrag 
bevordert en bovendien beter kan reageren op de grillen van 
het veranderende klimaat.

Ontwikkel open publieke 
warmtenetten in stedelijke 
gebieden.

Wees zuinig op open ruimte en bewaar het 
landschap door nieuwe woningen en bedrijven 
zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te 
bouwen.

Stel een overgangsfonds in dat boeren 
die willen overstappen naar biologische of 
duurzame bedrijfsvoering, helpt de kloof 
te overbruggen.

Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 

G
EO

TH
ER

M
IE

 O
P 

15
00

 - 
20

00
 M

ET
ER

25 meter

50 meter

100 meter

200 meter

V

V

V

V

`ALLE DAKEN MAXIMAAL BENUTTEN
VOOR HET OPWEKKEN VAN ZONNE-ENERGIE`

`EEN COMBINATIE VAN WONEN EN WERKEN 
ZORGT VOOR LEVENDIGE WIJKEN`

`STADSLANDBOUW ALS PLEK VOOR
ONTMOETING, EDUCATIE EN BETROKKENHEID`

`BODEMDALING IN HET VEENGEBIED WORDT TEGENGEGAAN 
DOOR ALTERNATIEVE TEELTEN EN ANDER WATERBEHEER`

`EEN NEW DEAL TUSSEN 
BOER EN MAATSCHAPPIJ`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`BOMEN EN GROEN ZORGEN VOOR EEN 
AANGENAAM KLIMAAT IN DE STAD`

VEENLANDSCHAPGROOTSTEDELIJK GEBIED

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bouw woningen op loop- en fietsafstand van plekken 
met een overschot aan werkgelegenheid en nabij 
scholing, zorg en voorzieningen.

Zet woningbouw in als motor voor 
stedelijke vernieuwing, ook in bestaand 
stedelijk gebied, waardoor verouderde 
wijken een impuls kunnen krijgen. 

Geef nieuwe energie aan oude wijken 
door te experimenteren met het 
koppelen van de energietransitie aan 
andere opgaven op wijkniveau. 

Bescherm en verbeter de toegang tot 
het landschap vanuit de bestaande 
stad.

Zorg in het proces van stedelijke verdichting dat de kwaliteit 
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het veranderende klimaat.
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duurzame bedrijfsvoering, helpt de kloof 
te overbruggen.
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de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 
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`BOER PRODUCEERT GRUTTO, 
BIJ EN KORENBLOEM`

`BODEMDALING IN HET VEENGEBIED WORDT TEGENGEGAAN 
DOOR ALTERNATIEVE TEELTEN EN ANDER WATERBEHEER`

`WATER BEPAALT 
ONZE IDENTITEIT`

`WATEROPGAVEN BENUTTEN OM MAXIMALE 
OMGEVINGSKWALITEIT TE MAKEN`

`SCHOON VERVOER OVER WATER IS 
VOLWAARDIG TRANSPORT`

`HET LANDSCHAP IS DE TROTS
VAN IEDERE STEEK EN REGIO` 

`EEN BEWANDELBAAR
PLATTELAND`

VEENLANDSCHAP RIVIERLANDSCHAP

Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 

Bied perspectief voor het veen. Voer per regio ontwerpend 
onderzoek uit naar duurzame oplossingen en verken bijpassende 
bedrijfsstijlen. Zorg vervolgens voor pilots op polderniveau, waarin 
samen met boeren wordt verkend hoe in hun polder duurzaam 
kan worden geboerd.

Maak van ruimtelijke kwaliteit een expliciete 
tweede doelstelling bij alle wateropgaven.

Watertransport vraagt om goede bevaarbaarheid van de rivieren. Een 
integrale gebiedsgerichte aanpak is hierbij belangrijk. Ga erosie van 
de rivierbodem tegen en combineer dit met de herinrichting van de 
uiterwaarden voor meer omgevingskwaliteit. 

Door rivierverruiming kan het riviersysteem ontspannen en wordt het 
minder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Er ontstaat 
zo ruimte voor andere doelen, zoals het in stand houden van bestaande 
landschappelijke kwaliteiten van cultuurhistorisch waardevolle dijken. 

Zoek naar nieuwe economische dragers om de 
bodemdaling van de veenpolders te stoppen.
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het veranderende klimaat.
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Stel een overgangsfonds in dat boeren 
die willen overstappen naar biologische of 
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Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 
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vruchtbare productiebodem
 - losse toplaag
 - compacte klei

VEENBODEM
door de grondwaterstand te verhogen
kan oxidatie en inklinking van het veen 
worden voorkomen  
 - onderaan compacter dan bovenaan
 - krimpen en scheuren bij uitdroging
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`BOER PRODUCEERT GRUTTO, 
BIJ EN KORENBLOEM`

`BODEMDALING IN HET VEENGEBIED WORDT TEGENGEGAAN 
DOOR ALTERNATIEVE TEELTEN EN ANDER WATERBEHEER`

`WATER BEPAALT 
ONZE IDENTITEIT`

`WATEROPGAVEN BENUTTEN OM MAXIMALE 
OMGEVINGSKWALITEIT TE MAKEN`

`SCHOON VERVOER OVER WATER IS 
VOLWAARDIG TRANSPORT`

`HET LANDSCHAP IS DE TROTS
VAN IEDERE STEEK EN REGIO` 

`EEN BEWANDELBAAR
PLATTELAND`

VEENLANDSCHAP RIVIERLANDSCHAP

Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 

Bied perspectief voor het veen. Voer per regio ontwerpend 
onderzoek uit naar duurzame oplossingen en verken bijpassende 
bedrijfsstijlen. Zorg vervolgens voor pilots op polderniveau, waarin 
samen met boeren wordt verkend hoe in hun polder duurzaam 
kan worden geboerd.

Maak van ruimtelijke kwaliteit een expliciete 
tweede doelstelling bij alle wateropgaven.

Watertransport vraagt om goede bevaarbaarheid van de rivieren. Een 
integrale gebiedsgerichte aanpak is hierbij belangrijk. Ga erosie van 
de rivierbodem tegen en combineer dit met de herinrichting van de 
uiterwaarden voor meer omgevingskwaliteit. 

Door rivierverruiming kan het riviersysteem ontspannen en wordt het 
minder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Er ontstaat 
zo ruimte voor andere doelen, zoals het in stand houden van bestaande 
landschappelijke kwaliteiten van cultuurhistorisch waardevolle dijken. 

Zoek naar nieuwe economische dragers om de 
bodemdaling van de veenpolders te stoppen.

25 meter

50 meter

100 meter

200 meter

V

V

V

V

`ALLE DAKEN MAXIMAAL BENUTTEN
VOOR HET OPWEKKEN VAN ZONNE-ENERGIE`

`EEN COMBINATIE VAN WONEN EN WERKEN 
ZORGT VOOR LEVENDIGE WIJKEN`

`STADSLANDBOUW ALS PLEK VOOR
ONTMOETING, EDUCATIE EN BETROKKENHEID`

`BODEMDALING IN HET VEENGEBIED WORDT TEGENGEGAAN 
DOOR ALTERNATIEVE TEELTEN EN ANDER WATERBEHEER`

`EEN NEW DEAL TUSSEN 
BOER EN MAATSCHAPPIJ`

`HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER SLUIT 
NAADLOOS AAN OP REGIONALE LIGHTRAIL`

`BOMEN EN GROEN ZORGEN VOOR EEN 
AANGENAAM KLIMAAT IN DE STAD`

VEENLANDSCHAPGROOTSTEDELIJK GEBIED

Optimaliseer snelle (inter)nationale 
treinverbindingen

Bouw woningen op loop- en fietsafstand van plekken 
met een overschot aan werkgelegenheid en nabij 
scholing, zorg en voorzieningen.

Zet woningbouw in als motor voor 
stedelijke vernieuwing, ook in bestaand 
stedelijk gebied, waardoor verouderde 
wijken een impuls kunnen krijgen. 

Geef nieuwe energie aan oude wijken 
door te experimenteren met het 
koppelen van de energietransitie aan 
andere opgaven op wijkniveau. 

Bescherm en verbeter de toegang tot 
het landschap vanuit de bestaande 
stad.

Zorg in het proces van stedelijke verdichting dat de kwaliteit 
van het openbaar groen in en om de stad flink verbetert. Zo 
ontstaat een prettige openbare ruimte die gezond gedrag 
bevordert en bovendien beter kan reageren op de grillen van 
het veranderende klimaat.

Ontwikkel open publieke 
warmtenetten in stedelijke 
gebieden.

Wees zuinig op open ruimte en bewaar het 
landschap door nieuwe woningen en bedrijven 
zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te 
bouwen.

Stel een overgangsfonds in dat boeren 
die willen overstappen naar biologische of 
duurzame bedrijfsvoering, helpt de kloof 
te overbruggen.

Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 
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bouwen.

Stel een overgangsfonds in dat boeren 
die willen overstappen naar biologische of 
duurzame bedrijfsvoering, helpt de kloof 
te overbruggen.

Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 
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`BOER PRODUCEERT GRUTTO, 
BIJ EN KORENBLOEM`

`BODEMDALING IN HET VEENGEBIED WORDT TEGENGEGAAN 
DOOR ALTERNATIEVE TEELTEN EN ANDER WATERBEHEER`

`WATER BEPAALT 
ONZE IDENTITEIT`

`WATEROPGAVEN BENUTTEN OM MAXIMALE 
OMGEVINGSKWALITEIT TE MAKEN`

`SCHOON VERVOER OVER WATER IS 
VOLWAARDIG TRANSPORT`

`HET LANDSCHAP IS DE TROTS
VAN IEDERE STEEK EN REGIO` 

`EEN BEWANDELBAAR
PLATTELAND`

VEENLANDSCHAP RIVIERLANDSCHAP

Stel een hoge landschapskwaliteit als randvoorwaarde voor 
de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 

Bied perspectief voor het veen. Voer per regio ontwerpend 
onderzoek uit naar duurzame oplossingen en verken bijpassende 
bedrijfsstijlen. Zorg vervolgens voor pilots op polderniveau, waarin 
samen met boeren wordt verkend hoe in hun polder duurzaam 
kan worden geboerd.

Maak van ruimtelijke kwaliteit een expliciete 
tweede doelstelling bij alle wateropgaven.

Watertransport vraagt om goede bevaarbaarheid van de rivieren. Een 
integrale gebiedsgerichte aanpak is hierbij belangrijk. Ga erosie van 
de rivierbodem tegen en combineer dit met de herinrichting van de 
uiterwaarden voor meer omgevingskwaliteit. 

Door rivierverruiming kan het riviersysteem ontspannen en wordt het 
minder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Er ontstaat 
zo ruimte voor andere doelen, zoals het in stand houden van bestaande 
landschappelijke kwaliteiten van cultuurhistorisch waardevolle dijken. 

Zoek naar nieuwe economische dragers om de 
bodemdaling van de veenpolders te stoppen.
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vruchtbare productiebodem
 - losse toplaag
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minder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Er ontstaat 
zo ruimte voor andere doelen, zoals het in stand houden van bestaande 
landschappelijke kwaliteiten van cultuurhistorisch waardevolle dijken. 
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bedrijfsstijlen. Zorg vervolgens voor pilots op polderniveau, waarin 
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onderzoek uit naar duurzame oplossingen en verken bijpassende 
bedrijfsstijlen. Zorg vervolgens voor pilots op polderniveau, waarin 
samen met boeren wordt verkend hoe in hun polder duurzaam 
kan worden geboerd.
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tweede doelstelling bij alle wateropgaven.

Watertransport vraagt om goede bevaarbaarheid van de rivieren. Een 
integrale gebiedsgerichte aanpak is hierbij belangrijk. Ga erosie van 
de rivierbodem tegen en combineer dit met de herinrichting van de 
uiterwaarden voor meer omgevingskwaliteit. 
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de landbouw. Bepaal eerst de gewenste kwaliteit van het 
landschap en neem die als randvoorwaarde voor het bepalen 
van de productieruimte voor de landbouw. 

Bied perspectief voor het veen. Voer per regio ontwerpend 
onderzoek uit naar duurzame oplossingen en verken bijpassende 
bedrijfsstijlen. Zorg vervolgens voor pilots op polderniveau, waarin 
samen met boeren wordt verkend hoe in hun polder duurzaam 
kan worden geboerd.

Maak van ruimtelijke kwaliteit een expliciete 
tweede doelstelling bij alle wateropgaven.

Watertransport vraagt om goede bevaarbaarheid van de rivieren. Een 
integrale gebiedsgerichte aanpak is hierbij belangrijk. Ga erosie van 
de rivierbodem tegen en combineer dit met de herinrichting van de 
uiterwaarden voor meer omgevingskwaliteit. 

Door rivierverruiming kan het riviersysteem ontspannen en wordt het 
minder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Er ontstaat 
zo ruimte voor andere doelen, zoals het in stand houden van bestaande 
landschappelijke kwaliteiten van cultuurhistorisch waardevolle dijken. 

Zoek naar nieuwe economische dragers om de 
bodemdaling van de veenpolders te stoppen.

RIVIERKLEIBODEM
vruchtbare productiebodem
 - losse toplaag
 - compacte klei

VEENBODEM
door de grondwaterstand te verhogen
kan oxidatie en inklinking van het veen 
worden voorkomen  
 - onderaan compacter dan bovenaan
 - krimpen en scheuren bij uitdroging
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landschappelijke kwaliteiten van cultuurhistorisch waardevolle dijken. 
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de rivierbodem tegen en combineer dit met de herinrichting van de 
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landschappelijke kwaliteiten van cultuurhistorisch waardevolle dijken. 

Zoek naar nieuwe economische dragers om de 
bodemdaling van de veenpolders te stoppen.

`ONDERWIJSINSTELLINGEN ZITTEN 
NAAST HET OPENBAAR VERVOER` 

`LOKALE PRODUCTEN BESCHIKBAAR 
IN DE SUPERMARKTEN EN OP DE MARKT` 

`OOK IN KLEINE STEDEN EN DORPEN VERPLAATS JE JE 
COMFORTABEL MET HET OPENBAAR VERVOER` 

`ERFGOED GEEFT KARAKTER 
AAN DE STAD` 

`NATUURLIJK WATER 
IN DE STAD HERLEEFT` 

RIVIERLANDSCHAP DE MIDDELGROTE STAD

Introduceer de Circellijn door de InterCity Nieuwe Generatie treinen in te 
zetten op de HSL, Hanzelijn en de lijn Zwolle-Nijmegen-Eindhoven-Breda 
en bouw dit netwerk stapsgewijs uit. 

Koppel publieke voorzieningen die grote stromen reizigers genereren, 
zoals onderwijs en ziekenhuizen, aan hoogwaardig openbaar vervoer en 
maak dit tot randvoorwaarde bij nieuwbouw.

Stimuleer keuzevrijheid door het openbaar vervoer als regionale 
ruggengraat te ontwikkelen. Concentreer verstedelijking rond de 
OV-hoofdstructuur van een regio. Zet de bouw van extra woningen 
in om het openbaar vervoer in slecht ontsloten gebieden te 
verbeteren.

Haak het regionale hoogwaardig openbaar 
vervoer direct aan op het nationale netwerk.
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PODZOLBODEM
vernatten verhoogt de grondwaterstand en 
helpt tegen verdroging (sponswerking) 
 - dunne toplaag
 - mineraalarme uitspoelingslaag
 - mineraalrijke inspoelingslaag (donker)

+

`LANDGOEDEREN EN BUITENPLAATSEN ALS 
GROENE CULTUURPARELS IN HET LANDSCHAP` 
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onder LED-licht. Met een agro-businesspark op een bedrijventerrein 
kan door de nabijheid van de stad extra verse groenten en fruit worden 
geleverd, met minder transportkilometers en afval.

Zet een landsdekkend monitoringssysteem voor het 
landschap op en houd dit langdurig in stand.

Om ook in de toekomst voldoende zoetwater te hebben is zuinig 
gebruik van groot belang, evenals het vasthouden, bergen en 
infiltreren van neerslag. De ruimtelijke ingrepen die daarvoor 
nodig zijn bieden kansen voor een kwaliteitsimpuls voor het 
landschap.

Verplicht om voor iedere hectare die aan het buitengebied wordt 
onttrokken een deel van de grondprijs te storten in een op te richten 
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landschappelijke kwaliteit en recreatieve toegang.

`ONDERWIJSINSTELLINGEN ZITTEN 
NAAST HET OPENBAAR VERVOER` 

`LOKALE PRODUCTEN BESCHIKBAAR 
IN DE SUPERMARKTEN EN OP DE MARKT` 

`OOK IN KLEINE STEDEN EN DORPEN VERPLAATS JE JE 
COMFORTABEL MET HET OPENBAAR VERVOER` 

`ERFGOED GEEFT KARAKTER 
AAN DE STAD` 

`NATUURLIJK WATER 
IN DE STAD HERLEEFT` 

RIVIERLANDSCHAP DE MIDDELGROTE STAD

Introduceer de Circellijn door de InterCity Nieuwe Generatie treinen in te 
zetten op de HSL, Hanzelijn en de lijn Zwolle-Nijmegen-Eindhoven-Breda 
en bouw dit netwerk stapsgewijs uit. 

Koppel publieke voorzieningen die grote stromen reizigers genereren, 
zoals onderwijs en ziekenhuizen, aan hoogwaardig openbaar vervoer en 
maak dit tot randvoorwaarde bij nieuwbouw.

Stimuleer keuzevrijheid door het openbaar vervoer als regionale 
ruggengraat te ontwikkelen. Concentreer verstedelijking rond de 
OV-hoofdstructuur van een regio. Zet de bouw van extra woningen 
in om het openbaar vervoer in slecht ontsloten gebieden te 
verbeteren.

Haak het regionale hoogwaardig openbaar 
vervoer direct aan op het nationale netwerk.
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DE MIDDELGROTE STAD ZANDLANDSCHAP
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water, kan groente en fruit gekweekt worden in gestapelde gebouwen 
onder LED-licht. Met een agro-businesspark op een bedrijventerrein 
kan door de nabijheid van de stad extra verse groenten en fruit worden 
geleverd, met minder transportkilometers en afval.

Zet een landsdekkend monitoringssysteem voor het 
landschap op en houd dit langdurig in stand.

Om ook in de toekomst voldoende zoetwater te hebben is zuinig 
gebruik van groot belang, evenals het vasthouden, bergen en 
infiltreren van neerslag. De ruimtelijke ingrepen die daarvoor 
nodig zijn bieden kansen voor een kwaliteitsimpuls voor het 
landschap.

Verplicht om voor iedere hectare die aan het buitengebied wordt 
onttrokken een deel van de grondprijs te storten in een op te richten 
landschapsfonds. Dat fonds wordt gebruikt om te investeren in 
landschappelijke kwaliteit en recreatieve toegang.
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onttrokken een deel van de grondprijs te storten in een op te richten 
landschapsfonds. Dat fonds wordt gebruikt om te investeren in 
landschappelijke kwaliteit en recreatieve toegang.
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JONGE ZEEKLEIBODEM
vruchtbare productiebodem, door aangepaste machines en 
technieken te gebruiken voorkomen we bodemverdichting;
 - losse toplaag
 - compacte taaie klei
 - nauwelijks gelaagd
 - kalk bevorderd groei van gewassen
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`BOS ALS BASIS VOOR CO2 - OPSLAG, NATUUR,
CULTUUR & RECREATIE` 

`DE BODEM IS STUREND VOOR 
HET AGRARISCH GEBRUIK` 

`ECOLOGISCHE RIJKDOM OOK
OP LANDBOUWGRONDEN` 

`DE VELDLEEUWERIK TIERELIERT IN
GROTEN GETALE AAN DE HORIZON ` 

`MULTIFUNCTIONELE DIJK BESCHERMT EN BIEDT 
RUIMTE VOOR ECOLOGIE EN RECREATIE ` 

ZANDLANDSCHAP ZEEKLEILANDSCHAP

Zet maximaal in op het verbeteren van de vitaliteit van de bodem en 
bepaal per gebied de draagkracht daarvan voor voedselproductie. De 
landschap-bodem-hydrologie combinatie bepaalt de beste vorm van 
grondgebonden landbouw.

Houd de opbrengst van energieproductie 
die in het landelijk gebied plaatsvindt in de 
regio en investeer in de transitie naar een 
duurzame, circulaire landbouw.

Pak als (Rijks)overheid een actieve rol om de 
huidige landbouw om te vormen naar een duurzame, 
circulaire landbouw die bijdraagt aan maatschappelijke 
doelstellingen en het landschap. 

Zet bij elke wateropgave ruimtelijk ontwerpers in. Benut de 
ruime ervaring met de integrale en ontwerpende aanpak 
van wateropgaven om ons land veiliger, rijker en mooier 
te maken.
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water, kan groente en fruit gekweekt worden in gestapelde gebouwen 
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Zet een landsdekkend monitoringssysteem voor het 
landschap op en houd dit langdurig in stand.

Om ook in de toekomst voldoende zoetwater te hebben is zuinig 
gebruik van groot belang, evenals het vasthouden, bergen en 
infiltreren van neerslag. De ruimtelijke ingrepen die daarvoor 
nodig zijn bieden kansen voor een kwaliteitsimpuls voor het 
landschap.

Verplicht om voor iedere hectare die aan het buitengebied wordt 
onttrokken een deel van de grondprijs te storten in een op te richten 
landschapsfonds. Dat fonds wordt gebruikt om te investeren in 
landschappelijke kwaliteit en recreatieve toegang.
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`WINDENERGIE OP DE NOORDZEE IS GOED VOOR MEER 
DAN DE HELFT VAN ONZE ELECTRICITEITSBEHOEFTE` 

`SYNERGIE TUSSEN ENERGIEPRODUCTIE, NATUUR, 
SCHEEPVAART, ZEEWIERTEELT EN VISSERIJ` 

NOORDZEE

Werk samen met buurlanden en zet de Noordzee maximaal 
in voor gezamenlijke energieopwekking. Ontwikkel met deze 
landen structuren voor een grensoverschrijdend energie- en 
grondstoffennetwerk over land en zee.

JONGE ZEEKLEIBODEM
vruchtbare productiebodem, door aangepaste machines en 
technieken te gebruiken voorkomen we bodemverdichting;
 - losse toplaag
 - compacte taaie klei
 - nauwelijks gelaagd
 - kalk bevorderd groei van gewassen
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`BOS ALS BASIS VOOR CO2 - OPSLAG, NATUUR,
CULTUUR & RECREATIE` 

`DE BODEM IS STUREND VOOR 
HET AGRARISCH GEBRUIK` 

`ECOLOGISCHE RIJKDOM OOK
OP LANDBOUWGRONDEN` 

`DE VELDLEEUWERIK TIERELIERT IN
GROTEN GETALE AAN DE HORIZON ` 

`MULTIFUNCTIONELE DIJK BESCHERMT EN BIEDT 
RUIMTE VOOR ECOLOGIE EN RECREATIE ` 

ZANDLANDSCHAP ZEEKLEILANDSCHAP

Zet maximaal in op het verbeteren van de vitaliteit van de bodem en 
bepaal per gebied de draagkracht daarvan voor voedselproductie. De 
landschap-bodem-hydrologie combinatie bepaalt de beste vorm van 
grondgebonden landbouw.

Houd de opbrengst van energieproductie 
die in het landelijk gebied plaatsvindt in de 
regio en investeer in de transitie naar een 
duurzame, circulaire landbouw.

Pak als (Rijks)overheid een actieve rol om de 
huidige landbouw om te vormen naar een duurzame, 
circulaire landbouw die bijdraagt aan maatschappelijke 
doelstellingen en het landschap. 

Zet bij elke wateropgave ruimtelijk ontwerpers in. Benut de 
ruime ervaring met de integrale en ontwerpende aanpak 
van wateropgaven om ons land veiliger, rijker en mooier 
te maken.
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STOP UITSPOELING 
VAN NUTRIËNTEN
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`WINDENERGIE OP DE NOORDZEE IS GOED VOOR MEER 
DAN DE HELFT VAN ONZE ELECTRICITEITSBEHOEFTE` 

`SYNERGIE TUSSEN ENERGIEPRODUCTIE, NATUUR, 
SCHEEPVAART, ZEEWIERTEELT EN VISSERIJ` 

NOORDZEE

Werk samen met buurlanden en zet de Noordzee maximaal 
in voor gezamenlijke energieopwekking. Ontwikkel met deze 
landen structuren voor een grensoverschrijdend energie- en 
grondstoffennetwerk over land en zee.

`WINDENERGIE OP DE NOORDZEE IS GOED VOOR MEER 
DAN DE HELFT VAN ONZE ELECTRICITEITSBEHOEFTE` 

`SYNERGIE TUSSEN ENERGIEPRODUCTIE, NATUUR, 
SCHEEPVAART, ZEEWIERTEELT EN VISSERIJ` 

NOORDZEE

Werk samen met buurlanden en zet de Noordzee maximaal 
in voor gezamenlijke energieopwekking. Ontwikkel met deze 
landen structuren voor een grensoverschrijdend energie- en 
grondstoffennetwerk over land en zee.

36



`WINDENERGIE OP DE NOORDZEE IS GOED VOOR MEER 
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Board of Government Advisors 
The Board of Government Advisors advises the Dutch central government on spatial 

quality. About today’s urgent themes: from transformation, mobility and the city to 

the impact of the energy transition. The board works from an independent position 

and provides the government with solicited and unsolicited advice. The Board of 

Government Advisors consists of Chief Government Architect Floris Alkemade and 

Government Advisors Berno Strootman and Daan Zandbelt. 

The Board of Government Advisors started in early 2018, in close collaboration with the 

Deltametropolis Association and West8, with the development of Panorama Nether-

lands. In a large number of work sessions we have explored the major tasks and desired 

directions. These sessions ultimately led to the creation of Panorama Netherlands. 

Many thanks to the team.

Team Board of Government Advisors: Anastasia Chranioti, Merel Eijken, Mike Emme-

rik, Teun van den Ende, Marieke Francke, Rienke Groot, Tertius Hanekamp, Eline 

Hoftiezer, Simone Huijbregts, Annet Kempenaar, Miriam Ram, Rosa Stapel en Shera 

van den Wittenboer. 

Deltametropolis Association: Paul Gerretsen, Mariana Faver, Merten Nefs en Arjan 

Smits. West8: Adriaan Geuze, Frederik Gotemans en Ben Wegdam. Worksessions: 

Maarten van Poelgeest. Tekst editing:  Hans Loos. BKB: Bram Festen, Rewan Jansen en 

Isabelle Rade.

Panorama NL will travel through The Netherlands in 2019 and 2020. 

The physical panorama is a 360-degree imagination at eye level in which visitors can 

take a look into the future.

panorama-nederland.nl

http://panorama-nederland.nl 
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