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I N T R O D U C T I E

Met het ToekomstatelierNL2100 zet het College van Rijksadviseurs in op dialoog, 
kennisontwikkeling en verbeeldingskracht over de lange termijn. Het zet ontwerpend 
denken in als methode om uit te zoomen en grenzen van tijd, ruimte, domeinen 
en disciplines te overstijgen. Welke trends zien we? Welke waarden liggen hieraan 
ten grondslag? Wat vinden we van belang voor de toekomst van Nederland?  Met 
ToekomstatelierNL2100 wil het CRa een beweging aanjagen waarmee toekomstdenken een 
vanzelfsprekende plek krijgt in het nadenken over complexe maatschappelijke opgaven. 
 
In het voorjaar van 2022 is in het kader van het ToekomstatelierNL2100 een aantal 
‘stromen’ verkend, waaronder ‘water’. Andere stromen zijn flora & fauna, goederen & 
grondstoffen, mensen, energie en data. In twee werksessies met experts is stilgestaan bij 
de werking van het huidige systeem, de ontwikkelingen en uitdagingen. Welke toekomsten 
zijn er mogelijk? Welke onzekerheden zijn er en wat is waarschijnlijk? Voor welke 
uitdagingen stelt dit ons? Wat kunnen we willen? De inzichten uit de werksessies zijn 
vertaald naar een overzicht met pijnlijke waarheden, lock-ins, oplossende denkrichtingen 
en no-regrets. Dit dossier, een werkdocument, zijn deze inzichten vastgelegd als input 
voor een meerdaags atelier dat eind maart/begin april heeft plaatsgevonden.
 
Voor en tijdens dit atelier is steeds sterker naar voren gekomen dat voor ruimtelijke 
vraagstukken in onze Delta water en bodem leidend zouden moeten zijn. Dit principe 
is niet nieuw, maar lijkt wel bezig met een heuse revival. Recente studies als NL2120, 
Op waterbasis en Ruimte voor Levende Rivieren hielden een pleidooi voor een meer 
sturende werking van water en bodem op de ruimtelijke ordening. Deze koers werd 
door de geraadpleegde experts nog eens bevestigd en op het meerdaagse ateliers 
is dit gedachtengoed vertaald in concrete ruimtelijk perspectieven voor Nederland 
in 2100 (en verder), en voor een tweetal regio’s. Zie hiervoor ook het eindrapport,  
Toekomstverkenning NL2100.
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W E R K S E S S I E S

De werksessies werden steeds aangevangen met een inleidende presentatie door 
H+N+S Landschapsarchitecten, als opmaat voor de discussie met de experts. 
In de eerste werksessie gaven de experts ook zelf een presentatie, waarin ze de 
vanuit hun optiek belangrijkste kwesties toelichtten. Hieropvolgend werd een 
aantal verdiepende vragen opgesteld die leidend waren voor de discussie in de 
tweede werksessie.  Er zijn vervolgens perspectieven en essentiële keuzes voor 
Nederland in 2100 geschetst.

- Bregje van Wesenbeeck (Deltares)

- Petra van Egmond (Planbureau voor de leefomgeving)

- Leen Gorissen (Centre of Natural Intelligence)

- Tim van Hattum (Wageningen UR)

- Niek Hazendonk (Ministerie van LNV)

- Gerard Litjens (Stroming)

- Madeleine van Mansfeld (Wageningen UR)

- Ignace Schops (Europarcs/NP Hoge Kempen)

- Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur fysieke leefomgeving)

- Shera van den Wittenboer (CRa)
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1: Welke (lange termijn) ecologische functie heeft de Nederlandse 
natuur in het mondiale ecosystemen? Welke  dier- en faunasoorten 
vinden in Nederland hun leefgebied of onmisbare ‘hub’ tijdens de trek? 
Wat betekent dit voor ruimtelijke keuzes, bijvoorbeeld in relatie tot 
adaptatiestrategieën voor klimaatverandering?

Nederland speelt door zijn positie als delta van vier grote riviersystemen een grote rol 
in het verbinden van met name aquatische Europese (en voor trekvogels en -vissen 
zelfs mondiale) ecosystemen. Nederland is rijk aan macrogradiënten (land/water, nat/
droog en zoet/zout) die ook internationaal gezien van grote ecologische waarde zijn. 
Qua habitats zijn met name de hoogdynamische estuaria, de natte brede kustzones 
en de ecologische verbindingen daartussen van groot belang. Mede vanuit onze 
verantwoordelijkheid voor het mondiale ecosysteem heeft herstel en ontwikkeling van 
deze systemen een hoge prioriteit. Vanuit klimaatadaptatie zijn ook de grote noord-zuid 
lopende droge verbindingen van belang voor de noordwaartse migratie van flora en 
fauna.

V E R D I E P E N D E  V R A G E N
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2: Wat komt er na N2000? Hoe functioneert N2100 of N2200? Om wat 
voor soort natuur gaat het en welke positie heeft deze? Gaat het om 
de gebieden die genoemd zijn onder 1 en die een functie hebben in het 
mondiale ecosysteem? En is deze begrensd zoals nu en proberen we die te 
conserveren ‘as is’ of biedt een circulaire economie potentie voor natuur 
als inherent onderdeel van ons eigen bestaan en krijgt deze de ruimte om 
zich dynamisch te ontwikkelen? 

De focus op behoud van habitats en soorten maken dat het huidige N2000 moeilijk 
kan meebewegen met klimaatverandering en maatschappelijke dynamiek. N2100 
zou zich moeten richten op het bieden van ruimte aan de dynamiek van natuurlijke en 
maatschappelijke processen. Hierbij zou een onderscheid gemaakt moeten worden 
tussen een van internationaal belang zijnd hoofdsysteem, regionale systemen die 
zorgen voor een verdere voeding en dooradering van ecologische kwaliteiten en 
lokale systemen waarlangs de natuur tot in de haarvaten van de samenleving kan 
doordringen. 

In het hoofdsysteem dient maximale ruimte te worden geboden aan natuurlijke 
dynamiek, zodanig dat de potentieel natuurlijke situatie zo dicht mogelijk wordt 
benaderd. In het hoofdsysteem zou slechts zeer beperkt ruimte moeten zijn voor 
maatschappelijke dynamiek. Extensieve vormen van maatschappelijk medegebruik 
(recreatie, wonen) die slechts minimaal verstorend werken zouden echter ook in het 
hoofdsysteem mogelijk moeten zijn. 

 Dit hoofdsysteem bestaat grofweg uit (een deel van) de grote rivieren en 
estuaria, de kustzone inclusief de Waddenzee en grote aaneengesloten veengebieden. 
Deze dienen onderling goed verbonden te zijn en te kunnen meegroeien met 
klimaatverandering en zeespiegelstijging.

 Het regionale systeem betreft met name de beekdalen en macrogradiënten 
en deze onderhouden de robuuste verbindingen tussen de eenheden van het 
hoofdsysteem en met de lokale systemen. 

 Het lokale systeem gaat over een te definiëren basis-natuur-kwaliteit die tot 
in de haarvaten van de stad en het landbouwgebied doorgevoerd wordt. Voor al deze 
systemen dienen heldere en ambitieuze doelen gesteld te worden die (vergelijkbaar met 
N2000) goed verankerd zijn in wet- en regelgeving.
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3: Biodiversiteit is nóg belangrijker dan klimaat. In een opwarmend 
klimaat kunnen we met aanpassingen blijven leven. Het verlies aan 
biodiversiteit en het ontwricht raken van ecosystemen is bedreigender 
voor het leven op deze planeet. In beleid wordt nu vooral gestuurd op 
het tegengaan van klimaatverandering, minder op het tegengaan van 
biodiversiteitsverlies. Welke inzet op klimaatdoelen doet weinig tot niets 
voor het behoud van biodiversiteit? En ook: wanneer botst een aanpak 
gericht op klimaatdoelen met een aanpak gericht op biodiversiteit?

Klimaatverandering is een van de vele vooralsnog onomkeerbare antropogene mutaties 
van onze planeet. We zullen ons grotendeels moeten aanpassen aan deze en andere 
veranderingen. De biodiversiteit is in hoge mate bepalend voor ons adaptatievermogen.  
Hiervoor is een robuust ecosysteem nodig dat in plaats van individuele soorten en 
habitats uitgaat van sturen op abiothiek, het toelaten van natuurlijke dynamiek en het 
realiseren van sterke onderlinge verbindingen. Zo ontstaan natuurlijke klimaatbuffers 
die ervoor zorgen dat andere maatschappelijke functies beter in staat zullen zijn 
zich aan te passen aan klimaatverandering, en klimaatverandering ook deels wordt 
tegengegaan.

4: Building with nature en nature based solutions kregen redelijk veel kritiek 
tijdens de eerste expert sessie. Het ging meer om nature based thinking, 
en het verinnerlijken hiervan, en het herijken van waardepatronen. 
Wat zijn de grote risico’s van een instrumentele kijk op NBS en wat 
zijn echt goede voorbeelden van ‘nature based thinking’? Komt het er in 
essentie op neer dat we altijd moet uitgaan van een min of meer volledig 
functionerend ecosysteem dat maatschappelijke diensten biedt? De 
basiskwaliteit moet dus eerst op orde zijn, met systeemdenken als 
uitgangspunt. 

Nature based solutions zijn deels verworden tot antropocentrisch en ongecontroleerd 
containerbegrip, waarmee greenwashing op de loer ligt: de natuur wordt 
‘geoptimaliseerd’ om mensenwensen te accomoderen en waarbij biodiversiteit uit het 
oog verloren wordt. 
Nature based thinking heeft een meer ecocentrische insteek, waarbij het natuurlijke 
systeem leidend is en dus niet als technofix wordt ingezet. 
Deze omslag vergt een mentale transitie. Om die op gang te brengen is een bredere 
maatschappelijke naturalistische intelligentie nodig die begint bij het beter in contact 
brengen van mensen met hun directe natuurlijke omgeving. 



11

5: Kunnen we zowel sharing (i.c.m. natuurinclusieve landbouw) als 
sparing (i.c.m. rewilding) beschouwen als punten op een glijdende 
schaal? En kunnen deze koersen dus ook naast elkaar bestaan, is er 
ook een ‘derde weg’, waarbij we op basis van het natuurlijke systeem 
en de (internationale) waarden daarvan keuzes maken voor gebieden 
waar natuur/ landbouw prioriteit hebben en daartussen een ‘derde weg’ 
van een door landbouw en natuur gedeeld landschap met een circulaire 
economie als basis.
Wat betekent circulaire economie voor ontwikkelperspectieven 
landbouw; welke kansen en risico’s voor biodiversiteit? Hoe is dit te 
verbinden aan de discussie over sharing & sparing? 

De ontwikkeling van sharing en sparing zullen naast elkaar gaan bestaan. Daarbij 
moeten wel duidelijke ruimtelijke keuzes gemaakt worden welke strategie waar 
prevaleert. De indeling in hoofd-, regionale- en lokale systemen zou hierbij een 
leidraad kunnen zijn. In het hoofdsysteem prevaleert ontkoppeling van natuurlijke en 
maatschappelijke processen, in de lokale systemen gaat het juist om een optimale 
verweving tussen de twee.

6: Het westerse denkbeeld gaat sterk uit van de mens als heerser over 
de natuur en in het beste geval de mens als rentmeester. Het beeld dat 
wij onderdeel zijn van de natuur (en daaraan gelijk staan) staat daar 
ver vanaf. Onze houding ten opzichte van natuur bepaalt ook hoe wij er 
ruimtelijk mee omgaan, het proberen te temmen of functioneel in te 
zetten. Hoe zou ons land eruitzien als we onszelf zouden beschouwen als 
onderdeel van de natuur, of als de natuur rechten zou krijgen? Wat zijn 
de belangrijkste dingen die we dan significant anders doen? Ofwel: Wat 
zouden over een eeuw de dingen kunnen zijn waarover we ons verbazen 
of schamen, zoals nu bijvoorbeeld over het slavernijverleden?

Mens en natuur leven hoe dan ook in symbiose met elkaar. Onder andere door 
verstedelijking en een toename aan technologische interfaces tussen mens en natuur 
zijn we ons daar steeds minder van bewust. Dit naturalistische bewustzijn kan gevoed 
worden door mensen beter in contact te laten staan met hun directe omgeving en de 
verbinding tussen mens en natuur consequent goed in beeld te brengen. 
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E S S E N T I E S  E N  R I C H T I N G E N

Uit de werksessies komen per stroom een aantal essentiële keuzes naar voren. In dit 
deel benoemen we die en geven we een richting aan die vanuit de discussie tussen de 
experts naar voren is gekomen. 

E S S E NT I E

Onderscheid in hoofd-, regionale- en lokale systemen
N2000 en het NNN zijn niet in staat gebleken om biodiversiteitsverlies 
te keren. Dit vraagt om een systeembenadering die recht doet aan 
de benodigde ruimte en dynamiek van natuurlijke processen. Deze 
benadering en de daaruit volgende structuur dient leidend te zijn voor 
natuurontwikkeling in de 21e eeuw.

Faciliteer cyclische en progressieve migratie van soorten 
Veranderend klimaat betekend ook een shift in flora en fauna. Veel soorten zullen 
langs verschillende richtingen over ons land migreren, zowel cyclisch (trekvissen 
en -vogels) als progressief (klimaatmigratie).

NL heeft als Delta de verantwoordelijkheid voor Europese en 
mondiale ecologische verbindingen
Nederland speelt door zijn positie als delta van vier grote riviersystemen 
een grote rol in het verbinden van met name aquatische Europese (en voor 
trekvogels en -vissen zelfs mondiale) ecosystemen. Vooral de overgangen 
tussen land, rivier en zee zijn internationaal van groot belang en dienen 
prioriteit te krijgen bij natuurherstel. Hierbij dienen scherpe keuzes 
gemaakt te worden welke delen van de delta hersteld en ontwikkeld worden 
als natuurlijk systeem.

Basiskwaliteit 
In de huidige situatie is er los van de grote ecologische eenheden een slechte 
ecologische dooradering van de overige delen van de leefomgeving mogelijk. 
Met name landbouwgronden maar ook steden en bedrijventerreinen zijn op dit 
moment doorgaans ecologische woestijnen met een overschot aan landbouwgif, 
stikstof en een slechte waterkwaliteit.
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R I C HT I N G

Neem verantwoordelijkheid voor internationale ecologische verbindingen 
en durf te kiezen voor het toelaten van grootschalig natuurlijke dynamiek in 
essentiële verbindingen.

Laat meer grootschalige dynamiek toe in het hoofdsysteem, realiseer essentiële 
verbindingen via regionale systemen en organiseer een basiskwaliteit voor 
lokale systemen.

Creëer robuuste verbindingen zodat soorten kunnen met name in noordelijke 
richting kunnen migreren. Stuur minder op doelsoorten en meer op het abiotisch 
systeem en robuuste verbindingen. Benut hiervoor onder andere de continuïteit 
van het watersysteem.

Definieer de basiskwaliteit en zorg daarmee voor een ecologische dooradering 
tot op de kleinste schaal. In de stad en op de landbouwgronden moet de 
basiskwaliteit gewaarborgd worden d.m.v. wet- en regelgeving op het gebied van 
bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen en natuurinclusieve landbouw, afschaffing 
van landbouwgif en verhogen van de waterkwaliteit.
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5 X 5 
W A A R D E N K A D E R

Als samenvatting van de oogst van de werksessies is een 5x5 matrix opgesteld 
waarin de voornaamste pijnlijke waarheden, no-regrets maatregelen, potentiële 
lock-ins, bevrijdende beslissingen en kennis urgenties worden benoemd. De 
matrices van alle stromen samen zijn als waardenkader leidend geweest voor 
het tijdens het meerdaagse atelier uitgevoerde integrale ontwerpende onderzoek. 
De resultaten van dit ontwerpende onderzoek zijn vervolgens samengevat in een 
integrale 5 x 3 matrix. In dit dossier is de flora- & faunamatrix uitgewerkt.

Foto: Hans van der Meer
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P I J N L I J K E  W A A R H E D E N

De biodiversiteitscrisis is uiteindelijk disruptiever dan de 
klimaatcrisis
De mondiale achteruitgang van de biodiversiteit is al veel langer 
geleden ingezet, heeft zich al veel verder voltrokken, maar staat 
veel lager op de politieke agenda dan de klimaatverandering. 
Klimaatverandering vraagt grote aanpassingen, maar het klimaat kan 
zich herstellen, uitgestorven soorten komen niet meer terug. Het komt 
erop neer dat we de wereld klimaatvriendelijk naar de knoppen laten 
gaan.

Onze huidige voedselvoorziening heeft een verwoestend 
effect op de natuur
Degradering van de bodems, gebruik van landbouwgif, eutrofiëring,  
stikstofneerslag en bodemdaling zijn enkele van de negatieve gevolgen 
die de huidige vorm van intensieve landbouw heeft op de omgeving, in 
Nederland en over de hele wereld. Een grootschalige landbouwtransitie 
zal nodig zijn om de schade voor de ecologie te beperken. 

De druk op de natuur zal de komende decennia alleen nog 
maar groter worden 
Met een toename van de wereldbevolking naar 11 miljard mensen in het 
jaar 2100 en daarnaast een naar verwachting toenemend welvaartsniveau 
zal de druk vanuit voedsel, energie, wonen, etc. op natuur nog sterk 
toenemen. Natuur zal daarmee steeds verder in de verdrukking komen.
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Natura 2000 is niet het natuurbeleid van de toekomst
De bestaande versnippering en de focus op behoud van habitats en 
soorten maken dat het huidige N2000 moeilijk kan meebewegen met 
klimaatverandering en maatschappelijke dynamiek.

In de Nederlandse moderne samenleving zijn mens en natuur 
ver van elkaar verwijdert geraakt
Het bewustzijn van de verhouding tussen mens en natuur is over het 
algemeen erg laag, er mist een zogenaamde naturalistische intelligentie. 
Dat dit bewustzijn zo laag ligt heeft ook gevolgen voor (politieke) keuzes 
die mensen maken en dus verdere achteruitgang van de ecologische 
waarde van Nederland. Om in de vruchtbare delta te kunnen blijven leven 
is een fundamenteel andere houding van mensen t.o.v. het natuurlijk 
systeem nodig is (symbiotisch i.p.v. parasitair).

De oceanen verzuren, maar in een vertraagd tempo
Zelfs als CO2 emissies nu helemaal tot nul worden teruggebracht, 
gaat de verzuring door, doordat op grotere diepte pas een kwart van 
de historische CO2 uitstoot is opgenomen. Het instorten van de 
ecosystemen in de oceanen vormt een grote bedreiging voor het leven op 
aarde. 
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O P L O S S E N D E  D E N K R I C H T I N G E N

Natuurlijke dynamiek als leitmotiv en macrogradiënten 
benutten
N2100 zou zich in tegenstelling tot N2000 niet moeten richten op het 
behoud van habitats en soorten, maar op het creëren van de abiotische 
condities die horen bij een delta. Dat betekent dat we - met name in 
het hoofdsysteem - maximaal ruimte moeten bieden aan natuurlijke 
processen.  Door de voor deltanatuur specifieke natuurlijke dynamiek 
als leidraad te gebruiken bij de ruimtelijke inrichting van natuur en 
andere functies ontstaat een robuustere ecologische hoofdstructuur. De 
overgangen tussen land/water, nat/droog, hoog/laag en zoet/zout bieden 
de meeste potentie voor het ontwikkelen van een rijke biodiversiteit. 
Het betekent ook dat we anders moeten gaan ontwerpen. Niet langer in 
statische kaartbeelden, maar door het weergeven van sedimentstromen, 
seizoensdynamiek, korte en lange termijn.

Deltanatuur is onderscheidend
In een Europese context is vooral onze Deltanatuur met haar overgangen 
tussen land, rivier en zee onderscheidend. Dit vergt aanpassingen aan 
systemen die ook vanuit klimaatadaptatie aangepakt moeten worden. 
Hier zit een logische win-win: organiseer natuurontwikkeling mede 
langs de lijn van natuurinclusieve klimaatadaptiemaatregelen. 

Nature based thinking als alternatief voor het antropocentrisch 
ingestoken Nature Based Solutions 
Bij het toepassen van NBS blijkt in de praktijk vaak dat greenwashing 
op de loer ligt. Het inzetten van de natuur voor het oplossen van 
maatschappelijke problemen leidt niet per definitie tot natuurherstel.  
Nature based thinking heeft een meer ecocentrische insteek, waarbij het 
natuurlijke systeem leidend is en dus niet als technofix wordt ingezet. 
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Grootschalig natuurherstel en -ontwikkeling vraagt om een 
systeembenadering
Maak onderscheid in hoofd-, regionale en lokale systemen en benadruk 
de onderlinge afhankelijkheid van die systemen. Daarmee ontstaat de 
mogelijkheid om lokaal ingrepen te doen die tegelijkertijd samenhangen 
met de grotere schalen. Systeembenadering in combinatie met de 
onderscheiden schaalniveaus geeft handvatten om de passende 
verhouding te vinden tussen accent op natuurlijke processen versus 
meer toelaten van maatschappelijke dynamiek (regionaal en lokaal); 
tegelijk is het denkbaar dat juist in de grootschalige systemen vormen 
van benutting/ beheer niet per se tegenstrijdig hoeven zijn; denk aan 
kustverdediging en waterwinning in duingebieden.

Symbiose mens-natuur laat technologie toe 
De rol van technologie, in zowel de (bodem- en gebouwgebonden) 
voedselproductie om ruimte te maken voor natuurlijke processen en 
extensivering, als ook in waterbeheer, of zelfs energieproductie (denk 
aan windmolens stilzetten als er vogels in de buurt zijn).

Sharing versus sparing is een ruimtelijk vraagstuk
Het is niet de vraag of natuur de ruimte met andere functies moet delen 
of dat functies gescheiden moeten worden, maar meer in welk gebied 
welke strategie zou moeten prevaleren. De indeling in hoofd-, regionale 
en lokale systemen zou een goede leidraad kunnen bieden om deze 
ruimtelijke keuzes te maken.

Regeneratieve waardecreatie
Onze manier van innoveren is degeneratief. Het holt het leven en het  
levensinstandhoudingssysteem volledig uit. Regeneratieve waardecreatie 
doet het omgekeerde en voegt waarde toe, versterkt de biodiversiteit 
en ecosystemen. Het gaat ook om framing van de natuur. De natuur is 
onze spons (wateropgave), onze koelkast (klimaat) en ons sportcentrum 
(gezondheid). 
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N O  R E G R E T S

Natuurlijker peilbeheer / water vasthouden
Mede om tegemoet te komen aan de wensen van de landbouw wordt 
in grote delen van het land een tegennatuurlijk waterpeil gehanteerd, 
waarbij met name in het voorjaar water wordt afgevoerd dat vervolgens 
in de zomer niet meer beschikbaar is voor de natuur. Een meer natuurlijk 
peilbeheer is uiteindelijk ook van voordeel voor de landbouw (voorkomen 
droogteschade) en veel andere maatschappelijke functies. 

Basis natuurkwaliteit realiseren
In de huidige situatie is, mede door grote oppervlakten monocultuur, 
toepassing van landbouwgif en stedelijke ontwikkeling op grote 
schaal geen ecologische connectie mogelijk tussen gebieden. Door een 
basiskwaliteit te definiëren kan een sterke ecologische dooradering 
worden gewaarborgd. Hier kunnen vervolgens naast natuurontwikkeling 
ook andere ruimtelijke functies aan gekoppeld worden.

Vergroten van de ruimte voor natuur en het abiotisch systeem 
leidend laten zijn voor natuurontwikkeling
De biodiversiteitscrisis kan alleen omgebogen worden als we uitgaan van 
menselijk medegebruik van een in hoofdzaak door natuurlijke processen 
geleid landschap. Door de voor deltanatuur specifieke natuurlijke 
dynamiek als leidraad te gebruiken bij de ruimtelijke inrichting 
van natuur en andere functies ontstaat een robuustere ecologische 
hoofdstructuur. 
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Symbiose tussen mens en natuur
Natuur en cultuur zijn sterk met elkaar verweven. Dit naturalistische 
bewustzijn kan gevoed worden door mensen beter in contact te laten 
staan met hun directe omgeving.

Vind en benut sterke samenwerkingsverbanden tussen 
landgebruiksfuncties die elkaar versterken en essentieel 
zijn voor de maatschappij. Bijvoorbeeld drinkwaterwinning, 
waterveiligheid, klimaatadaptatie, + natuurontwikkeling.

Drastisch verminderen van diervoeding/ dierlijke productie op 
bodems waar ook plantaardige productie kan plaatsvinden voor 
menselijke consumptie 
Het grondoppervlak dat nodig is om mensen te voeden met een 
plantaardig dieet is vele malen kleiner dat van een dieet met dierlijke 
producten. Door verandering van het eetpatroon zou er ruimte 
vrijgespeeld kunnen worden voor bijvoorbeeld (extensieve landbouw 
i.c.m.) natuur. 
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L O C K - I N S

Vast blijven houden aan versnipperde gebieden met 
vastgestelde doelsoorten
(Doel)soortgerichte natuurbescherming leidt veelal tot een verkrampte 
omgang met de natuur, die de natuur als geheel niet ten goede komt 
(bijvoorbeeld weidevogelproblematiek). 

Investeren in maatregelen die de natuurlijke dynamiek uit het 
systeem halen
Bijvoorbeeld investeren in een waterkering die de dynamiek uit het 
estuarium haalt en de overgang tussen zoet en zout water afsluit. 
Daarmee is er geen mogelijkheid meer om door aanwas van sediment het 
land te laten meegroeien met de stijgende zeespiegel. Daarnaast wordt er 
een belangrijk ecologisch overgangsgebied van zee naar rivier afgesloten 
met negatieve gevolgen op internationale schaal.

Van crisis naar crisis
Natuurbeleid in Nederland wordt de laatste decennia vooral beleden 
in de vorm van crisismanagement (stikstofcrisis, insectencrisis, 
biodiversiteitscrisis). Aan deze crises ligt een fundamentele 
verwaarlozing en areaaltekort van onze natuur ten grondslag. Dit vereist 
ook een meer fundamentele aanpak van de problematiek.
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Ontwatering veengebieden als race to the bottom
Ontwatering veroorzaakt bodemdaling die weer aanzet tot verdere 
ontwatering. Deze praktijk zal uiteindelijk alle niet als natuurgebied 
beschermde veengrond uit ons land doen verdwijnen.

Op ongeschikte plekken investeren in technologische 
oplossingen voor voedselproductie
Dit geldt vanuit bodem en water, en vanuit de ruimtelijke organisatie van 
de agrofoodketen (veehouderij en andere kapitaalintensieve sectoren); 
NB: dit is een dreiging bij de stikstof aanpak.
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K E N N I S U R G E N T I E S

Inzetbaarheid biomimicry 
Kunnen wij de vaak tot in perfectie geëvolueerde natuurlijke systemen 
zinvol vertalen naar de inrichting van onze maatschappij? En levert dit 
ook rendement op voor de natuur zelf?

Wat is het toekomstig ruimtegebruik van de landbouw?
Er bestaan grote verschillen van inzicht over het areaal dat de 
Nederlandse landbouw in 2100 nodig zal hebben. Zaken als een 
plantaardig dieet en het mogelijk geheel footloose worden van de 
landbouw bieden in potentie veel ruimte voor natuurontwikkeling, maar 
zullen deze trends wel echt doorzetten?

Vereist areaal natuurgebieden
Welk deel van Nederland dient de hoofdfunctie natuur te krijgen 
teneinde de biodiversiteit op een acceptabel niveau te krijgen. En wat 
vinden wij als maatschappij een acceptabel niveau?

Welke eisen worden vanuit internationaal perspectief gesteld 
aan de Nederlandse natuur? 
Vanuit internationaal perspectief zijn vooral van deltanatuur 
afhankelijke, migrerende soorten van belang. Welke eisen stellen deze 
soorten aan de Nederlandse natuur?
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C O L O F O N

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uitgaven

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, waaronder tekst, geluid en/of 

beeld, van deze uitgave berusten bij H+N+S B.V. en/of haar licentiegevers, tenzij anders vermeld. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H+N+S B.V. en/of haar licentiegevers, is het 

niet toegestaan om enige inhoud openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. [Voor zover open-

baarmaking en/of verveelvoudiging is toegestaan, moet steeds de bron worden vermeld indien dit 

wettelijk of contractueel verplicht is. Commercieel of onrechtmatig gebruik van enige inhoud van 

deze uitgave is niet toegestaan.] 

Inspanningsverplichting achterhalen rechthebbenden

H+N+S B.V. heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbenden van de inhoud, waaronder tekst, 

geluid en/of beeld, van deze uitgave te achterhalen. Indien u (mede)rechthebbende bent op enige 

inhoud en voor het gebruik daarvan niet als (mede)rechthebbende bent genoemd of daarvoor geen 

toestemming hebt verleend waar die wel vereist was, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te 

nemen via mail@hnsland.nl.

Disclaimer ten aanzien van uitgaven

H+N+S B.V. heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van deze uitgave. H+N+S B.V. wijst echter 

iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden of onjuistheden ten aanzien van de 

inhoud van de uitgave. H+N+S B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de uitgave te wijzi-

gen zonder dit vooraf aan te kondigen. 

Dit rapport is opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten. Het product is tot stand gekomen in 

nauw overleg met de opdrachtgevers vanuit het CRa
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