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Voorwoord

In de Eerste Duurzaamheidsverkenning (MNP 2004) is invulling gegeven aan het begrip duurzaam-
heid. Duurzaamheid werd daarbij gezien als de verdeling en de continueerbaarheid van een zekere 
‘kwaliteit van leven’, die weer bepaald wordt door de mate waarin de middelen voorhanden zijn om 
de gekozen doelen te bereiken. Vooral vanwege de te kiezen, achterliggende doelstellingen is 
duurzaamheid een sterk waarde-geladen begrip. In de eerste duurzaamheidsverkenning zijn de 
mogelijkheden voor de continueerbaarheid van een zekere kwaliteit van leven daarom verkend aan de 
hand van wereldbeelden. Geconstateerd werd dat duurzaamheidsproblemen veelal voortkomen uit 
éénzijdigheid, waarbij de ontwikkeling steeds vanuit één enkel wereldbeeld wordt bezien, doelstellin-
gen éénzijdig worden en de samenhang tussen doelen en middelen wordt verbroken.

In het nieuwe Regeerakkoord is het streven naar samenhang één van de belangrijke nieuwe uitdagin-
gen en daarmee worden (dus) tegelijkertijd de voorwaarden geschapen voor de eveneens beoogde 
ontwikkeling in een meer duurzame richting. Het gaat in de eerste plaats om de samenhang tussen de 
sociaal-culturele (People), de ecologische (Planet) en de economische (Profit) kwaliteiten. Ook elders 
wordt aangedrongen op meer samenhang in het ruimtelijk beleid. Zo heeft de Eerste Kamer in de 
moties Lemstra aan de minister van VROM gevraagd om een integrale investeringsstrategie voor de 
lange termijn. Daarbij gaat het niet alleen om het anticiperen op de klimaatverandering, maar ook om 
de verdere ontwikkeling van de Randstad en van Schiphol.
Aanvankelijk is er naar gestreefd om in de Tweede Duurzaamheidsverkenning niet alleen in te gaan 
op de fysieke (Planet-)kanten van het probleem maar, in samenwerking met de andere planbureaus, 
ook de continueerbaarheid van de economische situatie op de langere termijn en de stabiliteit van de 
sociale verhoudingen te bestuderen. Dit is echter niet gelukt omdat het vooralsnog niet mogelijk is 
gebleken om het duurzaamheidsbegrip in de richting van de economische en de sociaal-culturele 
situatie praktisch hanteerbaar te maken. Daarom is de vraag naar de praktische betekenis van duur-
zaamheid vooralsnog alleen beantwoord voor de fysieke (Planet-)kant, d.w.z. voor de fysieke 
leefomgeving. Om het probleem hanteerbaar te maken zijn twee aparte perspectieven gekozen:
1. een ruimtelijk perspectief, waarin de relaties tussen Nederland en de rest van de wereld worden 
bestudeerd (Nederland - Elders);
2. een tijd perspectief, waarin de relaties tussen het heden en de toekomst voor Nederland worden 
geanalyseerd (Nederland - Later).

De voorliggende studie behandelt het tweede (tijd-)perspectief en beantwoordt de vraag naar de 
‘duurzaamheid’ van de Nederlandse fysieke leefomgeving. Ook hier heeft duurzaamheid alles te 
maken met samenhang. Zo is er een duidelijke relatie tussen de (ruimtelijke) ordening van wonen en 
werken, natuur en landschap, infrastructuur en energie. Door die vaak strijdige functies in samenhang 
te bezien kunnen ze veel optimaler geaccommodeerd worden en kan tegelijkertijd zo veel mogelijk 
kwaliteit (van leven) aan toekomstige generaties nagelaten worden. 
Ook op korter termijn ligt er een aantal opgaven die in het huidige beleid nog onvoldoende zijn 
opgepakt. Zo is onduidelijk hoe Nederland kan voldoen aan internationale verplichtingen ter bescher-
ming van de biodiversiteit, hoe de bereikbaarheid van de Randstad gegarandeerd blijft, hoe voorko-
men wordt dat de kwaliteit van het landschap verder achteruit gaat en hoe de fysieke leefbaarheid van 
de grote steden wordt verbeterd.

Het opdelen van de vraag naar al die maatschappelijke functies in verschillende deelproblemen lost 
niets op omdat dan niet duidelijk wordt in hoeverre de verschillende functies elkaar versterken of juist 
tegenwerken. Deze roept daardoor onvermijdelijk op tot een grote reeks keuzes die principieel 
gelijktijdig gemaakt moeten worden. Uiteindelijk leidt dit tot een concreet kaartbeeld waarop de 
verschillende functies zo gunstig mogelijk gecombineerd zijn. Dat wil echter niet zeggen dat dit 
kaartbeeld de enige juiste ‘blauwdruk’ zou zijn voor een duurzaam Nederland. Het is slechts een 
eerste, vooralsnog het beste voorstel voor zo’n kaart. Het blijft natuurlijk de uitdaging om tot een 
kaart te komen die wonen, werken, infrastructuur, groene kwaliteiten en water nog gunstiger combi-
neert. De bij deze uitgevoerde studie moet dus gezien worden als ‘werk in uitvoering’. 
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Samenvatting en conclusies

In Nederland is op een klein oppervlak ruimte nodig voor wonen, werken en mobiliteit, terwijl 
tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving en de groene ruimte behouden moet blijven. Om 
de beschikbare ruimte zo effectief mogelijk te benutten, kunnen al deze functies en kwaliteiten 
het beste gelijktijdig en in samenhang worden bezien, inclusief de extra wateropgave ten gevolge 
van klimaatverandering. Deze studie laat zien hoe optimalisatie van ruimtelijke toedeling van 
functies een zo duurzaam mogelijk Nederland op kaart kan zetten.
Duurzaamheid betekent dat Nederland mooi, veilig en vitaal blijft voor toekomstige generaties. 
Daarbij is het van belang op rijksniveau meer samenhang te brengen in de uitvoering van het al 
bestaande beleid voor bundelen van wonen en werken, stedelijke herstructurering, bescherming 
van Nationale Landschappen, bescherming van internationale natuur en aanpassing van het 
watersysteem (klimaatverandering). De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) biedt 
hiervoor concrete mogelijkheden.
Alleen wanneer de ruimtevraag vanuit deze genoemde beleidsterreinen in samenhang (letterlijk) 
op de kaart wordt gezet, zijn doelstellingen op deze beleidsterreinen gelijktijdig haalbaar.

Het vorige kabinet heeft het MNP gevraagd een Tweede 
Duurzaamheidsverkenning uit te brengen. Om de resultaten 
voor het beleid zo concreet mogelijk te maken is de 
verkenning opgesplitst in twee delen; de interactie van 
Nederland met de wereld als geheel en de duurzaamheid 
van fysiek Nederland zelf. De tweede, hier voorliggende 
studie, laat zien dat duurzaamheid in Nederland vraagt om 
een ver gaande versterking van samenhang in lopende 
beleidsdossiers. Dit sluit aan bij de inzet van het Coalitie-

akkoord waarin een zwaar accent wordt gelegd op ‘samen-
hang’. Samenhang ligt aan de basis van ‘duurzaamheid’. 
Waar samenhang verloren gaat, gaan in de fysieke ruimte 
onomkeerbaar kwaliteiten verloren voor toekomstige 
generaties.

Politieke en bestuurlijke besluitvorming over de verschil-
lende maatschappelijke thema’s vindt in het huidige bestel 
overwegend plaats vanuit een sectorale, dus partiële 
invalshoek. Dit werkt deeloplossingen en fragmentatie in 
de hand. Om de huidige ruimtevraag te accommoderen en 
tegelijkertijd een hoogwaardig Nederland aan toekomstige 
generaties na te laten, is meer samenhang en langetermijn-
gerichtheid nodig. Als het gaat om de duurzaamheid van 
fysiek Nederland zijn de volgende thema’s aan de orde:
1. klimaatverandering: overstromingsrisico’s, waterover-

last, watertekort en verzilting;
2. biodiversiteit (soortenrijkdom natuur): samenhang en 

kwaliteit van ecologische hoofdstructuur- en Natura 
2000-gebieden;

3. verkeer en vervoer: bereikbaarheid van de grote 
steden, congestie op de wegen, ongelijke verdeling van 
milieulasten over verschillende bevolkingsgroepen;

4. aantrekkelijke woonmilieus: kwantitatief en kwalita-
tief woningtekort (vooral locatie van de woningen: 
aanwezigheid van groen in steden en landelijk wonen) 
en betaalbaarheid;

5. internationaal vestigingsklimaat: beschikbaarheid van 
goed bereikbare bedrijventerreinen, aanwezigheid van 
hoogwaardige kantoorlocaties, internationale knoop-
punten (met name Schiphol) en aantrekkelijke 
woonomgeving;

6. verrommeling van het landschap.
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In deze studie is gezocht naar de zo gunstig mogelijke 
combinatie van de doelstellingen vanuit de thema’s 
(beleidsterreinen), uiteindelijk resulterend in een kaartbeeld 
voor het Nederland van 2040. Het kaartbeeld geeft daarmee 
een ontwikkelingsperspectief waarbij de verschillende en 
talrijke beleidsdoelstellingen in de ruimte zijn geïntegreerd. 
Er zijn wellicht integrale kaartbeelden denkbaar die een 
nog betere combinatie van doelstellingen oplevert, maar die 
zouden dan alsnog gevonden moeten worden. Het kaart-
beeld is daarmee geen ‘blauwdruk’ maar de voorlopig best 
denkbare oplossing. Uiteraard blijft de uitdaging om tot 
nog gunstiger combinaties te komen, bij (wederom) 
gelijktijdige beschouwing van alle beleidsterreinen en 
thema’s.

Figuur 1 en 2 geven de kaartbeelden voor Nederland in 
2040, wanneer een optimalisatie van de ruimtelijke 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden uitgaande van een 
trendmatige, respectievelijk een hoge ruimtedruk en de 
randvoorwaarden vanuit de verschillende thema’s (perspec-
tieven).
De trendmatige ontwikkeling geeft een toekomst weer van 
matige economische (1,7 %) en bevolkingsgroei (naar ruim 
17 miljoen in 2040). De ontwikkeling met ‘hoge ruimte-
druk’ gaat uit van een economische groei van 2,1 % en een 
bevolking van bijna 20 miljoen mensen in 2040. 

Veiligheid tegen overstromen

De kijkrichting Klimaat en veiligheid laat zien dat 
Nederland waarschijnlijk nog eeuwen bestendig is tegen 
klimaatverandering en zeespiegelstijging en dat structurele 
ruimtelijke maatregelen zoals het verschuiven van investe-
ringen naar hoog Nederland of een sterk verbrede kustzone 
niet urgent zijn. De Combinatiekaart gaat derhalve uit van 
verdere investeringen in laag-Nederland, met name de 
Randstad en beperkt zich tot een gerichte differentiatie in 
de veiligheidsniveaus om daarmee enerzijds de schade- en 
slachtofferrisico’s te verminderen en anderzijds een 
robuuster veiligheidssysteem in het rivierengebied te 
bewerkstelligen. Gebieden met de laagste veiligheidsnor-
men blijven daarbij zoveel mogelijk gevrijwaard van 
verdere verstedelijking. Door de inzet van overstroombare 
dijken neemt naar verwachting de voorspelbaarheid van 
eventuele overstromingen toe en worden vooral de slachtof-
ferrisico’s verder teruggebracht.

Adaptatie klimaatverandering

Hoewel er nog grote onzekerheden zijn rond de snelheid en 
omvang van de klimaatveranderingen en zeespiegelstijging 
op lange termijn, zijn vooral de afnemende mogelijk heden 
voor een vrije uitstroom van rivierafvoeren bepalend voor 
de lange termijn houdbaarheid van Nederland. Wellicht 
moeten bij een zeespiegelstijging van ongeveer twee meter, 
structureel andere oplossingen worden gezocht voor de 
hoofd- en piekafvoer van de Rijn. Uitgaande van de 

bovenkant van de KNMI-ramingen voor zeespiegelstijging, 
zou een dergelijke zeespiegelstijging op een termijn van 
twee tot drie eeuwen kunnen optreden. Vooral het dichtbe-
volkte benedenrivierengebied met steden als Rotterdam en 
Dordrecht is kwetsbaar. Om op lange termijn mogelijk-
heden open te houden voor aanpassingen in de afvoer en 
berging van de rivieren, zijn in de Combinatiekaart 
gebieden gereserveerd in het zuidwestelijke deltagebied, 
het rivierengebied en het IJsseldal en IJsselmeergebied. 
Deze ruimtelijke reservering maakt Nederland ook 
robuuster, mocht zich deze eeuw onverhoopt een versnelde 
zeespiegel stijging voordoen.
Voor laag-Nederland is een keuze nodig voor extra water-
berging. Enkele (delen van) diepe droogmakerijen komen 
het meest in aanmerking. Dit vanwege de meekoppeling 
met het terugdringen van de zoutbelasting van het boezem-
water, het tegengaan van de verdroging van omliggende 
natuurgebieden en de meerwaarde van vergroting van recre-
atiemogelijkheden en realisering van groene woonmilieus. 
Een gescheiden zoutwaterafvoersysteem kan een bijdrage 
leveren aan uitbreiding van waterrecreatie. Vanwege de 
geringe mogelijkheden en relatief hoge kosten voor latere 
aanpassingen (riolering, ruimte voor waterberging) is bij de 
ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied uitgegaan van een 
robuust ontwerp met extra ruimte voor waterberging. Ook 
bij herstructurering in bestaand stedelijk gebied ligt hier 
een belangrijke opgave. 

Biodiversiteit

Om te kunnen voldoen aan Europees beleid om bepaalde 
internationaal belangrijke habitats en soorten duurzaam te 
beschermen (het Natura 2000-netwerk) moet Nederland 
een aantal natuurgebieden versterken door deze uit te 
breiden en de milieudruk uit de omgeving te beperken. 
Deze uitbreidingen van de Natura 2000-gebieden zijn 
inpasbaar in de Combinatiekaart. Vooral de aan natte 
omstandigheden gebonden natuur krijgt een zwaarder 
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accent (laagveenmoerassen, beeksystemen, de grote 
wateren en het rivierengebied) evenals het duingebied en de 
randen van de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug.

Bereikbaarheid

Bundeling en intensivering van verstedelijking leveren 
aanzienlijke bereikbaarheidswinst op. Een ander voordeel 
van bundeling en intensivering is een kleiner stedelijk 
ruimtebeslag. Hiermee blijft de flexibiliteit in de ruimte-
lijke inrichting van Nederland behouden, zijn ruimtelijke 
reserveringen voor hoogwaterveiligheid gemakkelijker te 
maken (vermogen tot adaptatie aan klimaatverandering) 
en blijft de aantasting van landschapswaarden beperkt. 
Concen tratie van verstedelijking is daardoor een belangrijk 
element in de Combinatiekaart.
Bundeling en intensivering hebben ook negatieve effecten. 
Het betreft vooral de (relatieve) afname van groen in en om 
de stad (recreatieve mogelijkheden) en de toename van 
geluidshinder. Ter compensatie is daarom voor landschap, 
toerisme en recreatie, op de Combinatiekaart ruimte 
gereserveerd voor de aanleg van extra oppervlaktewater en 
extra groen om de stad.
Bovenop de introductie van een kilometerheffing, levert 
ook de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer een 
aanzienlijke bereikbaarheidswinst op. Beide instrumenten 
zijn dan ook in de Combinatiekaart opgenomen.

De kosten voor de overheid voor onderhoud en beheer van 
de huidige bebouwde omgeving (inclusief infrastructuur) 
zijn veel hoger dan de kosten voor functieverandering 
(inclusief de kosten voor herstructurering). Met een nieuw 
rekenmodel zijn de investerings- en beheerkosten van een 
drietal kijkrichtingen bepaald. De methode is echter nog 
experimenteel, zodat de resultaten als indicatief moeten 
worden gezien. Op termijn blijkt een compacte wijze van 
ruimtegebruik goedkoper dan het blijven bouwen op 
nieuwbouwlocaties. Het areaal bebouwd gebied neemt dan 
steeds verder toe, zodat ook de beheer- en onderhoudskos-
ten ervan toenemen. Als niet voor compact bouwen wordt 
gekozen, dan levert dit op korte termijn enige besparing van 
investeringskosten op, maar leidt dit op de langere termijn 
tot hogere jaarlijks terugkerende beheerkosten. Er is dan 
dus sprake van een afwenteling op volgende generaties.

Kwaliteit fysieke woonomgeving

Wanneer rekening wordt gehouden met wensen ten aanzien 
van ruim en groen wonen, wordt duidelijk dat het grotere 
ruimtebeslag en de verstedelijking in aantrekkelijke 
landschappen op veel indicatoren een ongunstiger score 
laat zien dan bij een trendmatige ontwikkeling. Bouwen in 
fors lagere dichtheden dan die gerelateerd zijn aan de 
huidige woonwensen gecombineerd met een minder restric-
tief beleid voor wonen en werken, levert dus veel spannin-
gen op met andere duurzaamheidsvraagstukken. 
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Ten opzichte van het Trendscenario vindt in de Combinatie-
kaart meer overheidssturing op verstedelijking plaats en 
worden aantrekkelijke gebieden als Nationale 
Landschappen en stedelijke bufferzones gevrijwaard van 
verstedelijking. In en om de Randstad is ruimte om in de 
directe omgeving van steden nieuwe groene woonmilieus te 
ontwikkelen. Om de kwaliteit van de fysieke woonomge-
ving te verbeteren, niet alleen van nieuwbouw maar ook 
van de bestaande woningvoorraad, is in de Combinatie-
kaart extra oppervlaktewater en extra groen om de stad 
opgenomen.

Internationaal vestigingsklimaat
Het perspectief vestigingsklimaat gaat er van uit dat alleen 
de Noordvleugel van de Randstad een internationaal 
vestigingsklimaat heeft dat zich kan meten met de 
Europese subtop (Barcelona, München). Daarom is een 
groot deel van de verstedelijking van West-Nederland 
rondom Amsterdam geconcentreerd. Dit heeft echter een 
negatief effect op de andere stadsgewesten en op natuur, 
landschap en water rondom Amsterdam. Omdat bovendien 
binnen de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen een 

dergelijke eenzijdige inzet op Amsterdam niet waarschijn-
lijk is, is deze in de Combinatiekaart niet opgenomen.

Uitplaatsing van een deel van de capaciteit van Schiphol 
naar een (iets naar het noordoosten verschoven) vliegveld 
Lelystad leidt tot verbetering van de leefomgevingskwali-
teit rondom Amsterdam en per saldo ook binnen 
Nederland. Deze uitplaatsing is daarom in de 
Combinatiekaart opgenomen.

Kwaliteit van het landschap
Het perspectief landschap, toerisme en recreatie vraagt een 
restrictief verstedelijkingsbeleid in de Nationale 
Landschappen en stedelijke bufferzones. Dit is in de 
Combinatiekaart meegenomen. Ook is de aanleg van extra 
groen om de stad en extra oppervlaktewater opgenomen om 
negatieve effecten van bundelings- en intensiveringsstrate-
gieën te verminderen.
Vanuit het perspectief landschap, toerisme en recreatie is in 
de Combinatiekaart de extra inzet op agrarisch landschaps-
beheer meegenomen. Deze extra inzet vindt plaats in de 
Nationale Landschappen, de veenweidegebieden, een zone 

Tabel 1: Overzicht effecten Combinatiekaart (trendmatige ruimtedruk) ten opzichte van de trendmatige ontwikkeling

Duurzaamheids indicatoren C
o

m
b

in
a

ti
e

-
v

a
ri

a
n

t

Toelichting

Veiligheid tegen overstromen Differentiëren in veiligheidsniveaus, inzet overstroombare dijken en verstedelijking 
in laag Nederland concentreren in gebieden met de hoogste veiligheidsniveaus en 
beperkte stedelijke uitbreiding rivierengebied

Adaptatie aan 
klimaatverandering

Behoud zoekruimte in overstromingsgevoelige gebieden en meer blauw in en om de 
stad geeft extra mogelijkheden voor waterberging

Biodiversiteit Uitbreiding van Natura 2000, extra groen om de stad en agrarisch milieu- en 
landschapsbeheer in beïnvloedingsgebieden en Nationale Landschappen

Bereikbaarheid Door bundeling wonen en werken dichter bij elkaar

Kwaliteit fysieke woonomgeving Meer groen en water om de stad en toename kwaliteit agrarisch cultuurlandschap, 
minder geluidhinder Schiphol.
Door intensivering meer druk op kwaliteit fysieke leefomgeving.

Ruim en groen wonen In en om de Randstad is enige ruimte om in de directe omgeving van steden nieuwe 
groene woonmilieus te ontwikkelen.

Internationaal vestigingsklimaat Meer groen en water om de stad en toename kwaliteit agrarisch cultuurlandschap, 
minder geluidhinder Schiphol

Kwaliteit van het landschap Ontzien gebieden met veel landschapskwaliteit bij verstedelijking en intensivering 
landbouw, meer groen en water om de stad, meer agrarisch landschapsbeheer en 
sanering verspreide glastuinbouw en intensieve veehouderij

Ruimtelijke segregratie Effect wijkt nauwelijks af van effect bij trendmatige ontwikkeling
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van 5 km rondom de grotere steden en in de stedelijke 
bufferzones. Uitgangspunt hierbij is dat de komende 
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
van de EU een forse verschuiving mogelijk maakt van het 
huidige systeem van landbouwbedrijfstoeslagen naar een 
stelsel van beloning van maatschappelijke taken uitgevoerd 
door de landbouw. Dit biedt mogelijkheden voor financie-
ring van het agrarische landschapsbeheer in deze gebieden 
alsmede van aanvullende milieumaatregelen in de beïn-
vloedingsgebieden van de Natura 2000-gebieden. Ook zijn 
in de Combinatiekaart de intensieve vormen van landbouw 
(glastuinbouw, intensieve veehouderij) meer geconcen-
treerd.

De effecten van de Combinatiekaart scoren ten opzichte 
van de trendmatige ontwikkeling voor veel van de indicato-
ren positief (Tabel 1). Bij een hogere ruimtedruk (behorend 
bij hogere economische groei) wordt de score op de 
indicatoren minder gunstig.

Conclusies

Uit deze kaartbeelden en de onderliggende analyse van 
mee- en tegenkoppelingen zijn de volgende (hoofd-)
conclusies getrokken:

• Om de functies wonen, werken, mobiliteit en groene 
ruimte in de fysieke leefomgeving in te passen en 
tegelijkertijd de kwaliteit van die leefomgeving voor 
zowel de huidige als de toekomstige generaties te 
behouden, is het nodig die functies en kwaliteiten meer 
in samenhang te bezien. Alleen dan zijn de doelstellin-
gen op de verschillende beleidsterreinen gelijktijdig 
haalbaar en kan gesproken worden van een meer 
duurzame inrichting.

• Vergroting van de samenhang tussen verstedelijking en 
infrastructuur en de vergroting van de samenhang 
tussen veiligheid tegen hoogwater en natuur- en 
land schapsontwikkeling bieden de meeste meerwaarde. 
Ook doen zich belangrijke meekoppelingen voor tussen 
landbouw en natuur- en landschapskwaliteit en zelfs 
tussen veiligheid tegen hoogwater en vestigingsklimaat.

• De bestaande beleidsintenties bieden voldoende 
mogelijkheden om een duurzame inrichting van 
Nederland dichterbij te brengen. Dit vraagt echter wel 
om een krachtdadige uitvoering van deze beleidsinten-
ties op de lagere bestuurlijke schaalniveaus en om een 
goede afstemming met Europees beleid. Planologische 
duidelijkheid en handhaving van gegeven bestemmin-
gen zijn een belangrijke voorwaarde voor een duurzame 
fysieke leefomgeving. In structuurvisies op basis van 
de nieuwe Wro kunnen zaken van rijksbelang (“decen-
traal wat kan, centraal wat moet”) worden geregeld, en 
voorzien worden van een afrekenbare uitvoeringsagen-

da. Uit duurzaamheidsoogpunt zouden baten die in de 
verdere toekomst liggen in de politieke besluitvorming 
zwaarder moeten meewegen.

• Bundeling en intensivering van verstedelijking levert 
aanzienlijke bereikbaarheidswinst op. Bij gematigde 
ontwikkeling van mobiliteit en congestie is deze winst 
groter, dan de winst die bereikt wordt door de voorge-
stelde investeringen in het wegennet zoals die voorge-
steld worden in de Nota Mobiliteit. Investeringen in 
infrastructuur worden efficiënter wanneer deze investe-
ringen plaatsvinden in de volgorde: ruimtelijk beleid 
(bundelen en verdichten) – beprijzen – uitbreiding 
infrastructuur.

• Met name in de Hoge Ruimtedruk variant tekent zich 
een ruimtelijke opschaling van de Randstad af. Het 
nieuwe stedelijke gebied loopt dan als een grotere 
Randstadring vanuit de kustzone, naar Rotterdam, de 
Brabantse stedenrij, Nijmegen, Arnhem en via 
Amersfoort naar Almere, Amsterdam. 

• Op termijn is een compacte wijze van ruimtegebruik 
goedkoper dan het blijven bouwen op nieuwbouw 
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 locaties, omdat de beheer- en onderhoudkosten 
(infrastructuur, rioleringen, etcetera) minder toenemen. 
De hogere beheerkosten bij niet-compact bouwen 
worden afgewenteld op de overheid en toekomstige 
generaties.

• In de Combinatiekaart verschuift de glastuinbouw in 
West-Nederland deels naar de flanken van de Randstad. 
Om de hoge ruimtedruk in West-Nederland te verlich-
ten, zijn glastuinbouwlocaties elders in Nederland te 
overwegen.

• Voor natuur zijn er veel mogelijkheden voor meekoppe-
ling in het rivierengebied (reservering verbreding IJssel, 
bypass Kampen, bypass Dordrecht), in het 
IJsselmeergebied en in de oostelijke helft van het 
Groene Hart: inundatie diepe droogmakerijen, beperken 
doorspoelbeheer (doorspoelen met zoet water van 
elders om zout kwelwater af te voeren) en ontwikkeling 
veenmoerassen.

• Planologische duidelijkheid en daarmee beheersing 
van de agrarische grondprijzen, is een noodzakelijke 
voorwaarde voor behoud en ontwikkeling van de 
grondgebonden landbouw als beheerder van het 
cultuurlandschap (Nationale Landschappen) en van een 
schone buffer in de beïnvloedingsgebieden rondom 

Natura 2000-gebieden. Binnen deze gebieden is 
financiële compensatie nodig voor agrarisch land-
schapsbeheer respectievelijk agrarisch milieubeheer. 
Het Europese landbouwsubsidiebeleid, het beleid voor 
de Nationale Landschappen en het beleid voor de 
Natura 2000-gebieden bieden hiervoor in onderlinge 
samenhang de mogelijkheden. De herziening van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU 
in 2013 is hiervoor een essentiële, maar onzekere factor. 
Naast Europese zal tevens Nederlandse medefinancie-
ring nodig zijn.

Beleidsacties op korte en langere termijn
Om de samenhang tussen de sectorale beleidsthema’s te 
vergroten en daarmee duurzaamheidswinst te boeken zijn 
op de korte en langere termijn concrete beleidsacties nodig. 
Tabel 2 vat de hierboven beschreven mogelijke beleidsac-
ties samen.

Om deze acties uit te voeren is geen totaal nieuwe beleids-
visie nodig. De Nota Ruimte en verschillende andere 
beleidsnota’s bevatten al veel beleid dat deze richting 
opgaat. De Monitor Doelbereik Nota Ruimte laat echter 
zien dat doelbereik niet altijd is geborgd. Daarnaast blijkt 
uit de onderliggende studie dat met name voor de veiligheid 
tegen hoog water op de langere termijn en voor de interna-
tionale natuurverplichtingen verdergaand beleid nodig is.
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Tabel 2: Overzicht mogelijke beleidsacties

Al op kortere termijn (vóór 2010) Langere termijn (na 2010)

Samenhang tussen 
verstedelijking, klimaat 
(veiligheid) en biodiversiteit

•  Planologisch reserveren IJsselvallei, 
IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, 
Grevelingen

•  Opstellen randvoorwaarden voor 
stedelijke uitbreidingen (o.a Almere, 
Kampen, Deventer, Zutphen, Dordrecht)

•  Robuust ontwerp herstructurering 
en nieuw stedelijk gebied (riolering, 
waterberging)

•  Differentiatie in veiligheidsnormen + 
randvoorwaarden nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen

•  Internationale afspraken 
rivierafvoerbeheersing

•  Planologische veiligstelling EHS en 
Natura 2000

•  Uitbreiding Natura 2000 en bijstelling 
aankoopbeleid EHS

•  Internationaal communiceren dat 
Nederland ’s werelds veiligste delta is 

•  Versterking samenhang ruimtelijke 
ontwikkelingen delta - rivierengebied -
 IJsseldal en IJsselmeergebied

•  Verstedelijking afstemmen op 
gedifferentieerde veiligheidsnormen

•  Versneld op orde brengen dijken + 
aanleggen overstroombare dijken

•  Compenseren agrarisch milieubeheer 
beïnvloedingsgebieden

• Verbeteren waterkwaliteit grote wateren

Samenhang tussen 
verstedelijking, infrastructuur 
en kwaliteit woonomgeving

•  Introductie landelijke (naar tijd, plaats 
en milieukenmerken gedifferentieerde) 
kilometerbeprijzing

•  Operationaliseren doelstelling voor 
intensivering bestaand bebouwd gebied

•  Ambitie doelstelling bundelingsbeleid 
vergroten

•  Extra groen om de stad; integratie met 
waterbeheersing

•  Aanpak geluidhinder langs stedelijk en 
provinciaal wegennet

• Stimulering meervoudig ruimtegebruik
•  Behoud groene ruimten in en tussen 

steden

• Nieuw oppervlaktewater creëren

Samenhang tussen landbouw, 
natuur- en landschapskwaliteit

•  Planologische veiligstelling Nationale 
Landschappen, stedelijke bufferzones, 
veenweiden

•  Concentreren glastuinbouw, intensieve 
veehouderij, boomteelt, bollenteelt

•  Meer regie nieuwe bedrijventerreinen

• Vergoeden agrarisch landschapsbeheer

Samenhang tussen beleid, uit-
voering en handhaving

•  Planologische duidelijkheid en 
handhaving

•  Mogelijkheden nieuwe Wro benutten voor 
zaken van rijksbelang

•  Ombouwen Fonds Economische 
Structuurversterking tot Fonds Duurzame 
Structuurversterking

•  Herziening Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid benutten voor agrarisch 
landschaps- en milieubeheer





1.1 Vraagstelling van het kabinet

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft in 2004 een 
eerste Duurzaamheidsverkenning uitgebracht. Hoewel er 
waardering was voor de door het MNP ontwikkelde 
methode om de samenhang in beleid te bestuderen, misten 
velen concrete aanknopingspunten voor beleid. 
Daarom heeft het vorige kabinet gevraagd om in de tweede 
Duurzaamheids verkenning de samenhang in de huidige 
beleidsopgaven in beeld te brengen en te komen tot 
concrete handelings perspectieven of beleidsopties die deze 
samenhang vergroten. Deze handelingsperspectieven en 
beleidsopties moeten aanknopingspunten bieden om 
verdere invulling te geven aan de koers van het nieuwe 
kabinet en volgende kabinetten met betrekking tot ‘duur-
zaamheid’. 

1.2 Doel van het onderzoek

Doel van de tweede Duurzaamheidsverkenning is de 
samenhang in beeld te brengen tussen de hier en nu te 
maken beleidskeuzen voor elders en later, en hieruit 
concrete beleidsopties en handelingsperspectieven af te 
leiden. Om de aansluiting met de beleidsdossiers te 
vergroten zijn de duurzaamheidsvraagstukken langs twee 
assen opgesplitst:
1. Ruimte as: een aantal duurzaamheidsvraagstukken 

heeft vooral te maken met de relatie tussen hier en 
elders, daarbij gaat het vooral om mondiale vraagstuk-
ken zoals het energie/klimaatvraagstuk, het armoede-
vraagstuk en het biodiversiteitsvraagstuk.

2. Tijdsas: een aantal andere vraagstukken heeft te maken 
met de relatie tussen nu en later. Het gaat daarbij om de 
duurzaamheid van Nederland zelf, in het bijzonder van 
de fysieke leefomgeving en daarmee de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. Centraal staat de vraag in 
hoeverre ruimtelijk ordenen kan bijdragen aan duur-
zaamheid. Dit betekent dat zoveel mogelijk kwaliteit 
van de beperkt beschikbare fysieke ruimte voor 
toekomstige generaties behouden blijft. In de praktijk 
gaat het erom nationale beleidsdossiers zo goed 
mogelijk met elkaar te verbinden en daarmee de 
samenhang in beleid te vergroten. Evenals op het 
mondiale schaalniveau gaat het hierbij om het behoud 
van evenwicht tussen de economische, ecologische en 
sociaal-culturele kwaliteit.

1.3 Analysekader

Voor het beantwoorden van de vragen ‘in hoeverre ruimte-
lijk ordenen kan bijdragen aan duurzaamheid, welke 
dilemma’s kunnen optreden en welke handelingstrategieën 
kunnen worden ingezet’ wordt gebruik gemaakt van het 
analysekader, zoals weergegeven in Figuur 1.1.

Duurzaamheid gaat over de kwaliteit van leven en de moge-
lijkheden om die kwaliteit in de toekomst te handhaven. 
Er zijn drie bestaanskwaliteiten onderscheiden, namelijk 
eco nomisch, sociaal- cultureel en ecologisch. 
In de eerste Duurzaamheidsverkenning zijn de relaties 
tussen waardenoriëntaties, bestaanskwaliteiten en beleids-
doelen onderzocht. Beschreven is hoe de waardering en 
inhoud van bestaanskwaliteiten worden beïnvloed door 
waardenoriëntaties die in de samenleving leven. De 
normatieve aspecten van duurzaamheid stonden centraal. 
In deze tweede Duurzaamheidsverkenning worden 
beleidsdoelen opgevat als uitkomsten van besluitvormings-
processen, waarin verschillende waardenoriëntaties een rol 

1 Inleiding

Duurzaamheid gaat over de kwaliteit van leven en de mogelijkheden 

om die kwaliteit in de toekomst te handhaven.
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hebben gespeeld. Waardenoriëntaties worden dus als 
‘exogene’ variabelen beschouwd en zijn niet verder onder -
zocht. De doel-middel relatie vormt het object van onder-
zoek, waarbij ruimtelijk ordenen als ‘middel’ wordt 
beschouwd om te komen tot een meer duurzame samenle-
ving. Andere middelen naast ‘ordenen’ zijn ‘inrichten’ en 
‘beheren’ (voorbeelden hiervan zijn natuurbeheer, stede-
lijke herstructurering en invoeren van kilometerbeprijzing 
in verkeer). 
Om antwoord te kunnen geven op de vraag om uitwerking 
van concrete handelingsperspectieven voor een duurzame 
(ruimtelijke) ontwikkeling, zijn de mogelijke effecten van 
sectoraal en ruimtelijk ordeningsbeleid op het ruimtege-
bruik en daarmee de duurzame ontwikkeling, verkend. 
In Nederland worden ruimtelijke ontwikkelingen voor een 
deel bepaald door overheidsbeleid. Besluitvorming over 
beleid vindt gefragmenteerd plaats. Naast ruimtelijk 
ordeningsbeleid speelt sectoraal beleid een belangrijke rol 
bij de inrichting van Nederland. Sectoraal beleid beïnvloedt 
de ruimtelijke inrichting direct en indirect via ingrijpen in 
maatschappelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld van 
directe beïnvloeding is het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport en een voorbeeld van indirecte 
beïnvloeding is het immigratiebeleid. Indirecte beïnvloe-
ding valt buiten de scope van dit onderzoek.
Vanwege de beschikbare expertise binnen het MNP ligt de 
nadruk vooral op het ‘planet’ beleid, echter ook het ‘profit’ 
beleid (bijvoorbeeld versterken internationale concurrentie-
positie en verbeteren bereikbaarheid) en het ‘people’ beleid 
(bijvoorbeeld realiseren van aantrekkelijke woonmilieus) 

zijn meegenomen. Concreet gaat het om de volgende 
doelen:
Sociaal-cultureel (People)
 • kwaliteit fysieke woonomgeving
 • bereikbaarheid
 • landschap
 •  kwetsbaarheid, beschermen van mensen en investe-

ringen tegen overstromingen
Ecologisch (Planet)
 • biodiversiteit
 • landschap
 • adaptatie klimaatverandering
Economisch (Profit)
 • bereikbaarheid
 • internationaal vestigingsklimaat
 • beheerkosten en investeringskosten

1.4 Redeneerlijn

Effectief duurzaamheidsbeleid begint bij het herstel van 
samenhang in tijd en ruimte en de herwaardering van 
doelen en middelen. Langetermijngerichtheid - en daarmee 
de aandacht voor de onomkeerbaarheid van diverse natuur- 
en milieueffecten - is onontbeerlijk om de grote milieu-
vraagstukken, zoals klimaatverandering en verlies van 
biodiversiteit, te kunnen oplossen. Duurzame ontwikkeling 
speelt zich daarbij af op verschillende schaalniveaus en dat 
betekent dat de problemen en de oplossingen op verschil-
lende schaalniveaus anders zijn.

Waarden-
oriëntaties

Beleidsdoelen:

Maatschappelijke
ontwikkelingen

ruimtegebruik

• klimaat en veiligheid
• biodiversiteit
• landschap
• bereikbaarheid
• kwaliteit woonomgeving
• vestigingsklimaat
• recreatie en toerisme

people

profit planet

BESTAANS-
KWALITEIT

Figuur 1.1  

Analysekader. 
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Door de problemen in samenhang te bekijken, kunnen - 
over het geheel genomen - betere oplossingen worden 
gevonden. Samenhang speelt een rol tussen:
• schaalniveaus;
• tijdshorizons;
• de drie P’s: people, planet en profit;
• doelen en middelen;
• publiek en privaat;
• waardenoriëntaties in beleid.

In deze studie is de samenhang gezocht door de gevolgen 
van ruimtelijke ontwikkelingen voor duurzaamheid bij 
trendmatig beleid en bij alternatieve beleidsscenario’s in 
beeld te brengen. De alternatieve beleidsscenario’s zijn 
gebaseerd op bestaand beleid en aanvullend beleid waar-
door doelen op één terrein van duurzame ontwikkeling 
worden gerealiseerd. Door synergie (meekoppelingen 
tussen scenario’s) in beeld te brengen, kunnen maatregelen 
vanuit het ene beleidsveld, de maatregelen vanuit een ander 
beleidsveld versterken. Door ruimtelijke conflicten 
(tegenkoppelingen tussen scenario’s) in beeld te brengen, 
kunnen schijnbaar ‘zekere’ maatregelen ter discussie 
komen te staan. Dat zou men als probleem kunnen ervaren; 
de positieve kant is dat er vaak alternatieve maatregelen 
mogelijk zijn die meer synergie in zich hebben en hierdoor 
(weer) in de belangstelling kunnen komen. 

Robuuste ruimtelijke ontwikkeling op lange 

termijn

Beleidsopgaven voor wat betreft de ruimtelijke ontwikke-
lingen in Nederland, hebben een verschillende tijdshorizon 
en zijn meer of minder gebonden aan specifieke fysieke 
omstandigheden van de ondergrond (hoogteligging, 
bodemgesteldheid, watersysteem). Klimaatverandering en 
zeespiegelstijging gaan over eeuwen, evenals het behouden 
van internationaal belangrijke natuur en het behouden en 
ontwikkelen van Nationale Landschappen. Kwetsbare 
gebieden in het licht van klimaatverandering op de lange 
termijn en ontwikkeling en behoud van internationaal 
belangrijke natuur, worden sterk bepaald door hun fysieke 
plaats in Nederland. Opgaven op het gebied van bereikbaar-
heid, stedelijke ontwikkeling en herstructurering, verbete-
ring van de leefomgevingskwaliteit en ontwikkeling van 
recreatieve kwaliteiten, hebben een kortere tijdshorizon en 
zijn ook minder afhankelijk van de ondergrond. Daarnaast 
kan Nederland niet opnieuw worden ingericht: verreweg 
het grootste deel van bijvoorbeeld het bebouwd gebied staat 
er al of is al gepland (tot 2010). De speelruimte om het in 
Nederland anders te gaan doen is daarmee beperkt. Ook de 
geschiedenis bepaalt de toekomstige inrichting.

Tegen deze achtergrond van de lagenbenadering (Nota 
Ruimte), zijn voor een op de lange termijn robuuste 
ruimtelijke ontwikkeling de volgende langetermijnbeleids-
opgaven gekozen: klimaatverandering, internationale 
natuur en de (inter)nationaal belangrijke landschappen. 
Deze geven een beeld van delen van Nederland die van 
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Figuur 1.2 Stappen richting een robuuste ruimtelijke ontwikkeling voor de lange termijn. Als vertrekpunt zijn de beleidsopgaven genomen, 

gekoppeld aan een lange termijnhorizon. 



speciaal belang zijn voor de lange termijn. Vervolgens kan 
daar het huidige landgebruik en de verwachte situatie in 
2040 mee worden geconfronteerd, om te bezien waar er 
mogelijkheden zijn om de ruimtelijke ontwikkelingen zo 
goed mogelijk af stemmen op de langetermijnvraagstuk-
ken. Tenslotte zijn de kansen in beeld gebracht om de 
doelen op het gebied van bereikbaarheid, stedelijke 
ontwikkeling en woonkwaliteit, en leefomgevingskwaliteit 
(zie Figuur 1.2) in samenhang met deze lange termijn 
ontwikkelingen, te realiseren.

Om de concrete handelingsperspectieven en beleidsopties 
voor een duurzame ontwikkeling in beeld te brengen, zijn 
de volgende analyses uitgevoerd: 

1. Inventarisatie problemen en doelen
 Het vertrekpunt is het huidige, vastgestelde, nationale 

beleid. Via een literatuurstudie zijn alle ruimte gerela-
teerde problemen en de bijbehorende beleidsdoelen 
geïnventariseerd, die verband houden met ‘duurzaam-
heid’. Vervolgens is een keuze gemaakt uit het oplossen 
van de problemen en het halen van doelen, die gerela-
teerd zijn aan ruimtegebruik. Voorbeelden zijn klimaat-
verandering, natuurkwaliteit en bereikbaarheid. 

2. Ontwikkeling trendscenario
 Door de huidige trends in de samenleving door te 

trekken, is nagegaan of bestaande doelen worden 
gehaald en welke beleidsopgave voor de toekomst 
resteert. Dit wordt het Trendscenario genoemd. Hierbij 
is alleen rekening gehouden met het vastgestelde beleid 
dat wil zeggen voor zover goedgekeurd door het 
Nederlands of Europees Parlement. Hierdoor is het 
Trendscenario een beleidsarm scenario. Vanuit dit 
beleidsarme perspectief, zijn de in het verleden 
waargenomen trends en wetmatigheden in de ruimte-
lijke ontwikkelingen vertaald in kaartbeelden die de 
toekomstige ruimtelijke structuren weergeven. 

3. Ruimtelijke uitwerking kijkrichtingen
 Vervolgens zijn de toekomstige ruimtelijke ontwikke-

lingen aangepast, door vanuit één persistent (beleids-) 
probleem het ruimtegebruik te optimaliseren. Dit 
nieuwe beeld van het per sector gewenste ruimtegebruik 
wordt kijkrichting genoemd. Een kijkrichting geeft dus 
de (partiële) oriëntatie weer vanuit een maatschappelijk 
(departementaal) deelterrein, bijvoorbeeld, wonen, 
werken of mobiliteit. Een kijkrichting is dus een 
ruimtelijke uitwerking van een beleidslijn. Per kijkrich-

De aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale ondernemingen is een van de thema’s bij duurzame ruimtelijke inrichting.
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ting zijn niet alleen naar de ruimtelijke gevolgen van 
beleid maar ook de effecten van inrichting en beheer 
geanalyseerd. Naast een schatting van onderhouds- en 
beheerkosten, is ook een schatting van de investerings-
kosten nodig. 

4. Vergelijking kijkrichtingen met trendscenario
 Het vergelijken van alle combinaties van het Trend-

scenario met de kijkrichtingen, maakt duidelijk welke 
(ruimtelijke) conflicten en (ruimtelijke) meekoppel-
effecten (kansen) kunnen optreden. Dit inzicht vormt 
het startpunt van het verkennen van alternatieve 
hande lingsperspectieven en alternatieve beleidsopties.

5. Optimalisatie
 Tenslotte zijn de positieve elementen van de verschil-

lende kijkrichtingen zo gunstig mogelijk gecombineerd, 
waardoor uiteindelijk een kaartbeeld ontstaat waarin de 
verschillende kijkrichtingen, en daarmee de te vervullen 
functies, zijn geoptimaliseerd naar de bestaanskwalitei-
ten in de drie verschillen domeinen people, planet en 
profit. Dat kaartbeeld schetst een beeld van een meer 
duurzaam, toekomstbestendig Nederland en biedt 
aanknopingspunten voor de uitwerking van concrete 
handelingsopties.

1.5  Selectie van beleidsthema’s en 
duurzaamheidsindicatoren

Welke beleidsdoelen zijn voor duurzame (ruimtelijke) 
ontwikkeling geformuleerd? Beantwoording leidt tot een 
selectie van bestaande beleidsdoelen die bijdragen aan 
een duurzame ontwikkeling van Nederland. Deze doelen 
worden vervolgens gebruikt om een indicatorenset te 
ontwikkelen, die wordt gebruikt bij de beoordeling van de 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de fysieke 
omgeving. 

Aandacht voor interne samenhang van beleid 

neemt toe

In het vorige kabinet is veel aandacht geschonken aan de 
samenwerking tussen de departementen en aan het vergro-
ten van samenhang tussen verschillende beleidsvelden. 
Vooral het ruimtelijk- en milieubeleid vormen, als facetbe-
leid, dwarsverbanden tussen het sectorale beleid (land-
bouw, mobiliteit, natuur, wonen, etc.). Dit komt tot 
uitdrukking in de strategische visies die door het vorige 
kabinet zijn uitgebracht. Zo verwoordt de Nota Ruimte de 
beleidsvisie van vier departementen. Deze nota vormt het 
uitgangspunt voor andere beleidsnota’s zoals de Agenda 
voor een Vitaal platteland, de Nota Mobiliteit, de Nota 
Ruimte voor de Rivier en de Nota Pieken in de Delta. 

In de Nota Ruimte is het ruimtelijk beleid uitgewerkt via 
twee sporen. In het eerste spoor via de introductie van het 
begrip basiskwaliteit. Dit is de ondergrens voor de fysieke 
kenmerken van de manier waarop Nederland het begrip 
‘kwaliteit van leven’ heeft ingevuld. De invulling van deze 
ondergrens is gebaseerd op internationale afspraken die 
voor Nederland gelden (bijvoorbeeld Europese milieuricht-
lijnen) en op doelstellingen zoals die in het milieubeleid en 
sectoraal beleid zijn vastgesteld. In de Nota Ruimte is in 
een doelenboom uitgewerkt om welke bestaande doelen het 
gaat. In de eerste Doelbereikingsmonitor Nota Ruimte 
(Snellen et al, 2006) is geconcludeerd dat deze doelenboom 
nog niet volledig is. Vooral op het gebied van economische 
waarden, zoals de internationale concurrentiepositie, 
blijken geen doelen aanwezig te zijn. Bovendien is een 
aantal aspecten van een basiskwaliteit strijdig met elkaar. 
Zo lijken een betere bereikbaarheid en het halen van 
Europese luchtkwaliteitsdoelen moeilijk verenigbaar. 
Omdat het begrip basiskwaliteit niet is geëxpliciteerd, is het 
niet mogelijk om het beleid van provincies en gemeenten te 
toetsen. 

Het tweede spoor in de Nota Ruimte is de invulling van 
doelen voor de ruimtelijke hoofdstructuur. Onder het motto 
‘decentraal wat kan en centraal wat moet’ wordt gestreefd 
naar een situatie waarin afwegingen op het meest passende 
niveau worden gemaakt. Op basis van de drieslag van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, komt de 
nota tot een selectie van rijks prioriteiten, die ruimtelijk 
vertaald zijn in een ruimtelijke hoofdstructuur. Voor dit deel 
van Nederland heeft het Rijk een resultaatverantwoorde-
lijkheid en zijn door het Rijk vanuit een lagenbenadering, 
doelstellingen geformuleerd. 

Het meer verbinden van korte- en 

langetermijnontwikkelingen

Bij de behandeling van de Nota Ruimte in 2005 in de 
Eerste Kamer, is uitvoerig gediscussieerd over de vraag hoe 
in het ruimtelijk economisch beleid rekening wordt 
gehouden met langetermijnontwikkelingen. Onder deze 
ontwikkelingen vallen klimaatverandering, zeespiegelstij-
ging, biodiversiteit, toekomst Schiphol en de concurrentie-
positie van de Randstad (Motie Lemstra). Uit de brief van 
de betrokken bewindslieden aan de Tweede Kamer wordt 
duidelijk dat de langetermijngerichtheid van en de afstem-
ming tussen onderdelen van het overheidsbeleid kunnen 
worden verbeterd. In samenwerking met de departementen 
wordt voor de Randstad een strategische Agenda 2040 
uitgewerkt, waarin de langetermijnontwikkelingen, zoals 
de bevolkingsgroei, klimaatverandering, macro-economi-
sche veranderingen en vervoer met elkaar in verband 
worden gebracht. Hierbij komen ook actuele discussies 
over de vestigingslocaties, verrommeling, kennisinfrastruc-
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tuur, verkeers- en vervoersinfrastructuur en de marketing-
strategie voor Nederland aan de orde.

Het streven naar meer consistentie in beleid komt ook tot 
uitdrukking in het nieuwe Coalitieakkoord. Via zes pijlers 
zijn de doelen voor de komende regeerperiode verwoord. 
De ontschotting in het bestaand beleid wordt versterkt door 
projecten die dwars door de institutionele structuur heen 
lopen. In het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is 
duurzame ontwikkeling een belangrijk beleidsdoel. In een 
brief aan de Tweede Kamer (VROM, 2007) beschrijft 
minister Cramer haar belangrijkste beleidsprioriteiten. In 
de brief benadrukt zij dat uit het oogpunt van duurzaamheid 
de onderlinge samenhang tussen ruimtelijke ordening, 
natuur en landschap, infrastructuur en energieverbruik 
bevorderd moet worden. Met uitzondering van het thema 
energieverbruik dat uitgebreid in de deel 1 van de tweede 
Duurzaamheidsverkenning aan de orde komt, zullen deze 
onderwerpen in dit deel van de tweede Duurzaamheids-
verkenning in samenhang worden bestudeerd.

Belangrijkste thema’s duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling en indicatorkeuze

Het debat over een duurzame ruimtelijke inrichting van 
Nederland gaat over een zestal thema’s, namelijk: 
- de gevolgen van klimaatverandering en vooral van 

zeespiegelstijging voor Nederland; 
- de afname van biodiversiteit; 
- de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale 

ondernemingen; 
- de daarmee samenhangende bereikbaarheid; 
- de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving; 
- de kwaliteit van het landschap. 

Voor elk van deze thema’s is nationaal beleid geformuleerd. 
Op basis van deze doelen is een indicatorenset ontwikkeld. 
Hierbij is een selectie gemaakt uit de bestaande indicato-
rensets voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Belang-
rijke selectiecriteria zijn onder andere langetermijngericht-
heid, samenhang tussen ‘people’, ‘planet’, en ‘profit’, 
afhankelijkheid van de ruimtelijke inrichting en uiteraard 
databeschikbaarheid. Door het hanteren van deze selectie-
criteria, is een aantal belangrijke indicatoren niet meegeno-
men. Met name op het gebied van sociaal-culturele 
ontwikkeling heeft gebrek aan kennis ertoe geleid dat deze 
dimensie van duurzame ontwikkeling slechts voor een deel 
in het onderzoek is meegenomen. Over sociale uitsluiting, 
ongelijkheid, ontwikkelingen in opleidings niveau en 
sociaal-culturele ontwikkelingen (allemaal relevante 
ontwikkelingen voor krachtige steden) worden geen 
uitspraken gedaan. 

Voor een aantal huidige milieuproblemen wordt veronder-
steld dat deze de komende vijftien jaar worden opgelost. Zo 
is in dit onderzoek verondersteld dat de luchtkwaliteit op 
lange termijn in Noordwest-Europa, wat betreft normover-
schrijding, geen probleem meer is. Door technologische 
ontwikkelingen en regelgeving worden de Europese 
normen voor fijn stof en NO2 op langere termijn gehaald. 
Vanaf 2009 moeten alle nieuw verkochte dieselauto’s 
voldoen aan de Euro-5 norm en voorzien zijn van roet-
filters. Risico’s op overschrijding van de normen blijven 
echter, met name voor het Hoge ruimtedrukscenario, nog 
wel bestaan (CPB/MNP/RPB, 2006). Daarnaast treden 
gezondheidsrisico’s van vooral fijn stof ook op zonder 
normoverschrijding. De verwachting is echter dat de 
verschillen tussen het Trendscenario en de onderzochte 
kijkrichtingen voor de concentratie van fijn stof en NO2 
niet onderscheidend zullen zijn. 

Tabel 1.1 Indicatorenset voor een duurzaam ruimtegebruik.

Indicator Toelichting

Veiligheid tegen overstromen Schade- en slachtofferrisico

Adaptatie klimaatverandering Ruimte in rivierengebied

Biodiversiteit Biodiversiteit in natuurgebieden

Bereikbaarheid Maatschappelijke (financiële) bereikbaarheidsbaten

Kwaliteit fysieke woonomgeving Groen om de stad en geluidsbelasting. Door deze operationalisering ligt de nadruk op de 
collectieve kwaliteiten. Behoefte aan private ruimte is alleen kwalitatief beoordeeld. 

Ruim en groen wonen Mogelijkheid om in lagere dichtheden te bouwen in aantrekkelijke gebieden

Internationaal vestigingsklimaat Congestie, perceptie risico’s, groei Noordvleugel

Landschap Kwaliteit Nationale Landschappen, belevingswaarde en recreatiewaarde

Ruimtelijke segregratie Ruimtelijke verdeling van inkomensgroepen

Beheerkosten Inschatting van de beheerkosten van het ruimtegebruik op basis van historische regio- en 
functiespecifieke kengetallen

Transformatiekosten Inschatting van de transformatiekosten om het ene type grondgebruik om te zetten in een 
nieuw type grondgebruik
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Leeswijzer

Hoofdstuk 2 brengt de toekomstige beleidsopgave in beeld. Hoofdstuk 
3 beschrijft het Trendscenario. Dit is gebaseerd op:
-  demografische en economische ontwikkelingen zoals die 

verwacht worden door de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (OESO) en de planbureaus CPB, MNP 
en RPB (CPB/MNP/RPB, 2006);

-  ruimtelijke dynamiek, zoals die is afgeleid uit statistieken over 
wonen, werken, landbouw, natuur en infrastructuur;

- interpretatie van vastgesteld beleid.
In hoofdstuk 4 worden de beleidsopties per beleidsopgave in zes 
kijkrichtingen geïnventariseerd. Hoofdstuk 5 gaat tenslotte in op de 
samenhang tussen sectorale beleidstrategieën, door vanuit een 
ruimtelijke invalshoek na te gaan waar in Nederland sprake is van 

meekoppelende belangen en waar sprake is van conflicten tussen 
bestaand beleid en bestaande doelen.
In het tweede deel van hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten 
in een bestuurlijke context geplaatst en wordt verkend hoe de rijks-
overheid met meekoppelende belangen en conflicten kan omgaan, 
gegeven veranderingen in het bestuurlijke landschap. 

Het uitgevoerde onderzoek was een ambitieuze onder neming. Niet 
alle ambities zijn gerealiseerd omdat de beschikbare kennis nog 
veel lacunes bevat. Vooral het ‘nieuwe’ thema van de gevolgen van 
 klimaatveranderingen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland 
vergt nieuw onderzoek. Daarom is in de laatste paragraaf van hoofd-
stuk 5 een onderzoeksagenda opgenomen.
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2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijke gevolgen van 
klimaat verandering en de trendmatige ontwikkeling van 
bevolking, economie en beleid. Trends uit het verleden 
worden naar de toekomst vertaald.

2.2 Welke ontwikkelingen zijn voor 
Nederland te verwachten?

Klimaatverandering

De mondiale klimaatverandering kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor Nederland. Dit betreft een veelvoud van 
effecten op het gebied van gezondheid, landbouw, toerisme, 
transport, energie, natuur en waterhuishouding (MNP, 
2005). Klimaatverandering en zeespiegelstijging kunnen 
elders in Europa, en elders in de wereld, ernstiger gevolgen 
hebben dan in Nederland. Zo liggen de grootste gebieden 
die kwetsbaar zijn voor zeespiegelstijging, in de kustzones 
en delta’s van Noord-Amerika, India, Bangladesh en China. 
Grote delen van Zuid-Europa, Afrika en Azië zijn extra 
kwetsbaar voor toenemende droogte en afnemende 
voedselproductie (IPCC, 2007).

Voor wat betreft water, heeft klimaatverandering in 
Nederland (MNP, 2005; KNMI, 2006) effecten op:
• zeespiegelstijging en in het winterhalfjaar op vergroting 

van de piekafvoer van rivieren;
• toenemende kweldruk en verzilting;
• wateroverlast in het landelijke en stedelijke gebied;

• droogte in het landelijke gebied en lage rivierafvoeren 
in de zomer;

• achteruitgang van de waterkwaliteit, door combinatie 
van verwachte verhoging van de watertemperatuur 
(vergrote kans op blauwalgenbloei) en waterschaarste.

De klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot een 
toename van de gemiddelde neerslag en intensiteit van 
piekbuien, in zowel de zomer als de winter. Alleen voor de 
scenario’s waarbij een verandering in het Noordwest-
Europese luchtstromingspatroon wordt verondersteld, is de 
verwachting dat in de zomer de gemiddelde hoeveelheid 
neerslag sterk zal afnemen en het aanzienlijk droger zal 
worden dan in de huidige situatie (KNMI, 2006). Het 
klimaat voor Nederland wordt dus zowel natter (winter) als 
droger (zomer) en zal door de verwachte toename aan 
piekbuien onvoorspelbaarder worden, met grotere regionale 
en lokale verschillen (KNMI, 2006). Het huidige water-
beleid houdt al rekening met de mogelijke doorwerking van 
klimaatverandering (zie paragraaf 2.3). De daarbij aange-
houden tijdshorizon is over het algemeen circa vijftig jaar 
en voor de kustveiligheid een eeuw. Voor het functioneren 
van Nederland zijn overstromingen vanuit zee en vanuit 
rivieren het meest ontwrichtend. Op langere termijn zijn 
zeespiegelstijging en in samenhang daarmee, de mogelijke 
vrije uitstroom van rivierafvoeren, bepalend voor de 
houdbaarheid van Nederland.

Toekomstige zeespiegelstijging: grote marges
Het tempo waarin de zeespiegel stijgt, hangt af van veel 
factoren en kent grote onzekerheden. Deze onzekerheden 
betreffen de onzekerheid in gevoeligheid van het klimaat-

2 Wat komt er op Nederland af?

Figuur 2.1 In 2100 zal op basis van de 

KNMI-scenario’s de zeespiegels tijging 

deze eeuw maximaal 85 cm bedragen. Er 

is een onbekende maar kleine kans dat in 

de tweede helft van deze eeuw de stijging 

versnelt, indien het landijs op Groenland 

of op West-Antarctica versneld afsmelt of 

desintegreert.
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systeem als geheel, de onzekerheden over het afsmeltings-
gedrag van de ijskappen op Groenland en West-Antarctica, 
en de onzekerheid over de toekomstige uitstoot van broei -
kasgassen.

In de afgelopen eeuw is de zeespiegel voor de Nederlandse 
kust met ongeveer 20 cm gestegen. De recent gepubliceer-
de KNMI-scenario’s (KNMI, 2006) beschrijven een 
zeespiegelstijging in de 21ste eeuw die met een 80% 
zekerheid ligt tussen de 35 en 85 cm (Figuur 2.1). Door 
de grote traagheid in het klimaat-oceaansysteem zal de 
zeespiegel na 2100 nog lange tijd doorstijgen. Op de 
termijn van 2300 zou volgens het KNMI scenario een 
zeespiegelstijging van circa 1 tot 2,5 m kunnen worden 
verwacht (Figuur 2.2). De raming van de maximale  
bijdrage van Groenland en West-Antarctica aan de zeespie-
gelstijging, zoals berekend kan worden op basis van de 
IPCC 2007 rapportages, ligt iets hoger dan de extrapolatie 
in de KNMI 2006 klimaatscenario’s. In het  scenario op 
basis van IPCC zou de zeespiegel op de termijn van vele 
eeuwen kunnen stijgen tot zo’n 10 meter. Er zijn daarnaast 
geologische bevindingen die erop duiden dat een tempera-
tuurstijging van meer dan circa 2 tot 2,5 ºC op het noorde-
lijk halfrond in het verleden samen viel met een zeespiegel-
stijging van in totaal circa 4 tot 6 meter. De gemiddelde 
zeespiegelstijging per eeuw bedroeg toen 1,5 meter per 
eeuw. In Figuur 2.2 is dit als raming voor de maximale 
zeespiegelstijging aangegeven. Een temperatuurstijging 
van 2 tot 2,5 ºC op het noordelijk halfrond kan op basis van 
de klimaatscenario’s al optreden rond 2050. Recente 
wetenschappelijke publicaties geven aan dat het afsmelten 
van landijs op Groenland en het smelten van de West-
Antarctische ijskap sneller zou kunnen gaan dan wordt 
aangenomen in de huidige modellen. Uit satellietopnamen 
blijkt dat de zeespiegel sinds 1993 sneller stijgt dan in de 
periode daarvoor (IPCC, 2007).

Als wordt aangenomen dat een zeespiegelstijging van zes 
meter voor Nederland hanteerbaar is, zou in het geval van 
een zeer ongunstige ontwikkeling van de zeespiegelstijging 
(1 tot 1,5 m/eeuw), de houdbaarheid van Nederland op een 
termijn van vier tot zes eeuwen in het geding komen. 

Gegeven de informatie die nu beschikbaar is, gaat het MNP 
van het volgende uit:
- Als meest waarschijnlijke bandbreedte voor de te 

verwachten zeespiegelstijging deze eeuw voor 
Nederland, gelden de ramingen van het KNMI van 35 
tot 85 cm/eeuw. Daarin is rekening gehouden met een 
temperatuur afhankelijke versnelling van de afsmelting 
van de ijskappen en met een relatief sterke temperatuur-
stijging op het noordelijk halfrond;

- Het is nog zeer onzeker of op afzienbare termijn de 
mondiaal benodigde emissiereductie van 50-60% tot 
stand komt om de temperatuurstijging te stabiliseren op 
2 oC. Indien deze mondiale emissiereductie uitblijft, is 
het waarschijnlijk dat de mogelijke zeespiegelstijging 
eerder aan de bovenkant van de KNMI-range ligt, dan 
aan de onderkant;

- Gegeven de grote onzekerheden en onbekende maar 
klein geachte kans op een sterk versnelde afsmelting en 
desintegratie van de ijskappen op Groenland en 
Antarctica de komende eeuw, wordt een zeespiegel-
stijging van maximaal 1,5 m in de komende 100 jaar als 
worst-case beschouwd.

Stormvloed
Behalve de geleidelijke zeespiegelstijging zijn ook de 
ontwikkelingen in stormen op de Noordzee van belang voor 
de veiligheid tegen overstroming. Bij elke graad tempera-
tuurstijging neemt de windsnelheid en de vernietigende 
kracht van stormen toe (IPCC, 2007). De huidige veiligheid 

Figuur 2.2 Op  langere termijn kan de 

zeespiegel stijging -afhankelijk van de 

afsmelting van de Groenland en West-

Antarctica- 2 tot 10 meter stijgen (KNMI/MNP 

 be rekening op basis van IPCC 2007). Op 

 basis van extra polatie van de KNMI 

scenario’s tot 2300 mag een zee-

spiegelstijging van 1 tot 2,5 meter worden 

verwacht.
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is gebaseerd op een stormvloed met een kans van voorko-
men van 1 op de 10.000 jaar en een zeespiegelstand van 
+ 5 meter NAP. Een dergelijke stormvloed bij hogere 
temperaturen zou tot hogere waterstanden kunnen leiden 
dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Evenals rond 
de problematiek van versnelde afsmelting van de ijskappen, 
zijn er echter nog grote onzekerheden over de te verwach-
ten ontwikkelingen zowel in frequentie van voorkomen als 
windsterkte en –richting. Het aantal stormen in de 
Noordzee is de afgelopen veertig jaar afgenomen, maar in 
hoeverre deze ontwikkeling samenhangt met de tempera-
tuurstijging is niet duidelijk. Nader onderzoek naar de 
mogelijke ontwikkeling van stormen als gevolg van 
klimaatverandering en de gevolgen voor de kustverdedi-
ging en veiligheid is dus nodig (zie ook KNMI, 2006).

Wanneer treden er in Nederland welke problemen op?

Overstroming vanuit zee
De verwachte zeespiegelstijging op basis van de KNMI-
scenario’s hoeft niet te leiden tot grote overstromingen 
vanuit zee (Klijn et al., 2007; Stive, 2007). Met de huidige 
bekende technieken is de kustbescherming voldoende op 
peil te houden (zie ook Adviescommissie Financiering 
Primaire Waterkeringen, 2006). Als echter de snelheid van 
zeespiegelstijging zou oplopen tot 1,5 meter per eeuw (door 
het sterk versneld afsmelten van de ijskappen), dan zal het 
voortdurend aanpassen van de dijken (harde waterkeringen) 
en duinen (zachte waterkeringen) grote inspanningen gaan 
vragen. Als uit nader onderzoek zou blijken dat er als 
gevolg van de temperatuur stijging zwaardere stormen voor 
de Noordzee verwacht mogen worden, dan zullen aanvul-
lende versterkingen nodig zijn.

Rivierafvoeren
Naarmate de zeespiegel verder stijgt, nemen de afvoer-
mogelijkheden onder vrij verval voor de regionale water-
systemen en rivieren af, stijgt het waterpeil in het beneden-
rivierengebied en nemen de getijde- en zoutinvloed land -
inwaarts toe. Vooral bij een lagere rivierafvoer in de zomer 
zal de zoutinvloed van de zee zich ver landinwaarts kunnen 
gaan uitstrekken. Bij circa 2 meter zeespiegelstijging loopt 
de getijdeinvloed tot aan Tiel en bij 6 meter zeespiegel-
stijging bijna tot aan Lobith (Klijn et al., 2007). De hogere 
waterstanden en het wegvallen van het vrije verval vragen 
dijkverhogingen in een steeds groter deel van het Zuidwest-
Nederland, het rivierengebied en het IJsselmeergebied. De 
aanpak van rivierverbreding en verlaging van uiterwaarden 
biedt geen oplossing voor verhoogde waterstanden in het 
door de zee beïnvloede gebied.

Vooral Rotterdam en Dordrecht vormen kwetsbare punten, 
bij een steeds verder stijgende zeespiegel en mogelijk dat 
op termijn structureel andere oplossingen moeten worden 
gezocht voor de hoofd- en piekafvoer van de Rijn. 

Belangrijke opties die daarbij de oplossingsruimte bepalen 
zijn het afleiden van de afvoer naar de Zeeuwse delta en/of 
naar de IJssel en het IJsselmeer en de mogelijkheden voor 
waterberging in deze gebieden.

Toenemende kweldruk
Op veel plaatsen in West-Nederland en het rivierengebied 
zijn de deklagen dik genoeg om de opwaartse grondwater-
druk te weerstaan. Zouden deze deklagen er niet zijn, dan 
kunnen kwel, spontane wellen (opborrelen van water) en 
opbarsten van de bodem optreden. In de diepste delen van 
Nederland, de droogmakerijen, komt het nu al voor dat de 
deklagen worden doorbroken. Bijvoorbeeld in de 
Haarlemmermeer is al eens door het graven van nieuwe 
watergangen tijdens de aanleg van nieuwe woonwijken de 
deklaag zo aangetast dat er ‘wellen’ ontstonden.

Een stijgende zeespiegel lijkt in de diepe droogmakerijen 
niet te leiden tot sterk verhoogde risico’s voor het spontaan 
opbarsten van deklagen. Risico’s nemen wel duidelijk toe 
langs de rivieren en in de IJsselmeerpolders als het water-
peil op lange termijn met de zeespiegel zou blijven 
meestijgen (Klijn et al., 2007). Daarnaast kan in de 
veengebieden een verdere bodemdaling de kans op 
dergelijke gebeurtenissen vergroten (VenW, 2006). Omdat 
er nog weinig of geen systematisch onderzoek is gedaan, is 
het moeilijk te beoordelen wat de daadwerkelijke risico’s 
zullen zijn.

Klimaatverandering zorgt voor hogere piekafvoeren in de grote 

rivieren
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Vooral langs de binnenduinrand, op de Waddeneilanden, 
langs de mondingen van de grote rivieren, langs het 
IJsselmeer en in Zeeland neemt de kwel onder invloed van 
zeespiegelstijging toe, maar zelfs bij zeer grote zeespiegel-
stijgingen zal de verwachte toename in regenval waar-
schijnlijk belangrijker zijn voor de dimensionering van het 
drainage systeem in polders dan de toename van de kwel 
(Klijn et al., 2007).  Regio’s die met flink hogere zoutge-
haltes rekening zullen moeten gaan houden zijn met name 
Zeeland, de gebieden in de Kop van Noord-Holland, 
Waddeneilanden en de Friese kust en de laaggelegen droog-
makerijen (Haarlemmermeerpolder) in het Hollandse 
kustgebied. Zoutgevoelige teelten en bepaalde natuurtypen 
zullen in deze gebieden verder onder druk komen te staan. 

Maatschappelijke ontwikkelingen

Globalisering
De trends van globalisering en individualisering zetten ook 
de komende decennia verder door. Mensen en bedrijven 
verplaatsen zich steeds makkelijker over territoriale 
grenzen. Mede hierdoor worden sociale en culturele 
veranderingen steeds moeilijker voorspelbaar. Deze 
veranderingen beïnvloeden smaak, voorkeuren en gedrag 
van consumenten. Geconstateerd wordt dat consumenten in 
sterke mate de markt bepalen. Producenten spelen hierop in 

door hun productietechnieken aan te passen. Zo komen 
modebedrijven meerdere keren per seizoen met een 
volledig nieuwe kledinglijn om aan de vluchtige consu-
mentenvraag te voldoen. Nieuwe technologische ontwik-
kelingen (in productie en logistiek) maken dit mogelijk. De 
productie vindt steeds vaker plaats in lage-lonen-landen 
(Azië). Hierdoor is het goederenvervoer sterk toegenomen.
Ook in het gebruik van de ruimte zijn de gevolgen van de 
globalisering zichtbaar (zie: Sassen, 1991, 1994; Castells, 
1996; Van der Cammen en De Klerk, 2003; Nidi, 2006; 
Wall en Van der Knaap, 2007). De ontwikkeling van steden 
wordt niet alleen bepaald door wat er zich in de omgeving 
en in Nederland afspeelt, maar vooral ook door de ontwik-
kelingen in andere steden. De brandpunten van economi-
sche ontwikkelingen zijn te vinden in specifieke plaatsen, 
die elk een eigen rol vervullen in de mondiale economie 
(Figuur 2.3). De Nederlandse grote steden horen niet thuis 
in het rijtje van global cities zoals Londen, New York en 
Tokio. Amsterdam speelt wel op specifieke terreinen een 
rol in dit mondiale netwerk (internationale zakelijke 
dienstverlening). Dit deel van Nederland kent dan ook een 
veel hogere economische groei dan de overige delen van 
Nederland (CPB/MNP/RPB, 2006).

De grote steden van Nederland zijn uitgegroeid tot stede-
lijke agglomeraties en polycentrische netwerken met een 
veel grotere schaal. In de Nota Ruimte wordt onderscheid 
gemaakt in zes nationale stedelijke netwerken, waarvan de 
Randstad verreweg de grootste is. Elk van deze stedelijke 
netwerken kent zijn eigen specialisatie. Sociale verande-
ringsprocessen in steden vormen één van de minst begrepen 

Figuur 2.3 Relaties tussen de top-100 multinationals: de knooppun-

ten liggen aan de oostkust van de VS, in Japan en in West-Europa 

(Wall en Van der Knaap, 2007).
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onderwerpen binnen de urbane sociologie: ‘In de naoor-
logse jaren leek het alsof de stad had afgedaan. ….. In de 
jaren 80 en 90 bracht de toestroom van allochtonen de 
steden meer problemen dan perspectieven .…. 
Tegenwoordig is de stad “the place to be” om uit te gaan.’ 
(RPB, 2006). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er 
grote verschillen bestaan tussen stedelijke agglomeraties. 
Sommige steden worden geconfronteerd met een verder-
gaande inkomensachterstand ten opzichte van het omme-
land. De meeste steden lopen echter hun achterstand ten 
opzichte van het ommeland in (RPB, 2005).

Individualisering
Naast globalisering beïnvloedt de verdergaande individua-
lisering de maatschappelijke ontwikkelingen. Schnabel 
(SCP, 2006) omschrijft individualisering als de ontwikke-
ling die de individuele burger onafhankelijker maakt van 
medeburgers en instituties en steeds meer keuzevrijheid 
biedt voor het eigen handelen. Individua lisering is onder 
andere mogelijk gemaakt door groeiende welvaart, stijgend 
opleidingsniveau en een afnemende invloed van traditio-
nele instituties en gezagsverhoudingen. Eén van de 
gevolgen van individualisering is dat niet iedereen profi-
teert van de toegenomen welvaart. Het aantal huishoudens 
met een laag inkomen is sinds 2002 gegroeid, van bijna 
580.000 tot naar verwachting ruim 680.000 in 2005. Dat 
komt overeen met een toename van 8,8% naar 10,5% van 
alle huishoudens. Door betere pensioenvoorzieningen 
neemt het aandeel ouderen dat onder de armoedegrens 
leeft, af. Uit de Armoedemonitor blijkt voorts dat in de 
periode 1994-2002 de ruimtelijke segregatie is toege-
nomen: huishoudens met een laag inkomen zijn meer in 
bepaalde woongebieden geconcentreerd. Dit verschijnsel 
doet zich bij kleinere gemeenten meer voor dan bij grotere. 
Echter ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de 
segre gatie tussen 1994 en 2002 toegenomen (in Amsterdam 
bleef ze vrijwel gelijk). Selectieve migratie was hiervan een 
belangrijke oorzaak; niet-arme huishoudens vertrokken uit 
arme wijken en in de vrijkomende woningen kwamen 
veelal huishoudens met een laag inkomen (SCP, 2006).

Het SCP concludeert dat ‘het concentreren van arme 
huishoudens in een bepaald woongebied, in theorie hun 
ongunstige situatie kan bestendigen als er ‘armoede-
culturen’ ontstaan, of wanneer wijken met een eenzijdige 
samenstelling (bevolking en woningvoorraad) weinig 
mogelijkheden bieden om aan armoede te ontsnappen 
(zwakke arbeidsmarkt, beperkte sociale netwerken, gebrek 
aan goede scholen en kinderopvang).’

Individualering en globalisering hebben tot gevolg gehad, 
dat:
• de samenstelling van huishoudens sterk is veranderd 

(meer eenpersoonshuishoudens);
• de arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen;

• de rol van instituties zoals kerk, gemeente en verenigin-
gen veel minder belangrijk zijn geworden;

• de mobiliteit sterk is toegenomen;
• ruimtelijke segregratie in de samenleving is toegeno-

men.

In deze studie wordt verondersteld dat individualisering en 
globalisering zich voortzetten.

Demografische ontwikkeling en economische groei
Voor de demografische ontwikkeling en economische groei 
op mondiaal niveau is, net als bij de studie Nederland-
Elders (MNP, in voorbereiding), aangesloten bij het OESO-
baseline scenario (OECD, 2006a). Op grond hiervan is een 
Trendscenario ontwikkeld. Voor de Nederlandse invulling 
is, voor wat betreft demografische ontwikkeling en 
economische groei, gekozen voor het scenario 
Transatlantic Market van de WLO-studie (CPB/MNP/
RPB, 2006). Transatlantic Market neemt een middenposi-
tie in qua demografische ontwikkeling en economische 
groei en past daarmee het beste bij het OESO-baseline 
scenario. Dit betekent echter niet, dat het Trendscenario uit 
deze studie en het scenario Transatlantic Market geheel 
gelijk zijn. Vooral wat betreft de veronderstelde internatio-
nale context, maar ook wat betreft het verondersteld 
nationaal beleid, zijn de scenario’s niet per definitie 
identiek. Dit betreft dan vooral economisch beleid, 
waarvoor in het kader van deze studie geen expliciete 
aannames zijn gedaan.

Uiteraard zijn ook andere ontwikkelingen voor Nederland 
mogelijk dan de ontwikkelingen die worden weerspiegeld 
in het Trendscenario, zowel in de richting van een hogere 
als in de richting van een lagere ruimtelijke druk. Ook 
binnen het OESO-baseline scenario is het mogelijk dat de 
ontwikkeling van Nederland afwijkt van de gemiddelde 
Europese ontwikkeling. Een afwijking naar boven is dan 
het meest logisch, omdat in de afgelopen twintig jaar is 
gebleken dat het juist (vitale) verstedelijkte gebieden 
binnen Europa zijn, waar de economische en demografi-
sche groei plaatsvindt. Daarom is ook een Hoge ruimte-
drukscenario ontwikkeld. De waarden voor de demografi-
sche ontwikkeling en economische groei voor dit Hoge 
ruimtedrukscenario zijn gebaseerd op het scenario Global 
Economy van de WLO-studie. Dit scenario gaat uit van een 
grote toestroom van arbeidsmigranten naar Nederland. Het 
besluit om de Nederlandse grenzen eerder dat de EU, open 
te stellen voor arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten, laat 
zien dat de recente politieke besluitvorming een Hoge 
ruimtedrukscenario meer aannemelijk maakt. Gegeven 
deze demografische trends, zijn met een woningmarkt-
model (ABF, 2006) de kwalitatieve vraagontwikkelingen 
en de ruimtelijke kenmerken van de ontwikkelingen in de 
woningmarkt gesimuleerd. (Het Hoge ruimtedrukscenario 
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uit deze studie is dus een ander scenario dan het gelijkna-
mige scenario dat in de Nota Ruimte wordt gebruikt.)

Het Hoge ruimtedrukscenario gaat voor vele andere 
drijvende krachten, zoals bijvoorbeeld technologie en 
internationale verhoudingen, uit van dezelfde trendmatige 
ontwikkelingen als het Trendscenario. Het volgende 
hoofdstuk gaat nader in op onzekerheden en mogelijke 
trendbreuken.

Demografische ontwikkelingen en de woningmarkt
De bevolkingsgroei wordt bepaald door migratie, sterfte en 
vruchtbaarheid. De belangrijkste onzekerheid in demogra-
fische ontwikkeling is de omvang van de migratie. Uit 
Figuur 2.4 blijkt, dat de trendmatige ontwikkeling, zoals 
verondersteld door CBS, redelijk aansluit bij het scenario 
Transatlantic Market uit de WLO-studie. In het gekozen 
scenario neemt de bevolking tot 2040 toe met circa 1 
miljoen mensen. Migratie veroorzaakt 80% van de bevol-
kingstoename, natuurlijke aanwas veroorzaakt 20%. Het 
scenario Global Economy kent de hoogste demografische 
groei, tot bijna 20 miljoen. Dit komt vooral door een hogere 
migratie, zowel van binnen als van buiten de EU-27. Deze 

hogere migratie is deels oorzaak en deels gevolg van de 
hogere economische groei.

Door de gezinsverdunning groeit het aantal huishoudens 
ook in de toekomst sneller dan het aantal inwoners (Tabel 
2.1). Uit de regionale bevolkingsprognose van het CBS en 
RPB (2006) blijkt dat het aantal alleenstaanden de komen-
de vijftien jaar naar verwachting zal toenemen tot 3,3 
miljoen. Dat komt voor ruim de helft door de vergrijzing. 
Doordat de partner overlijdt zal een groot deel van de 
vijfenzestigplussers alleen achterblijven. Deze alleenstaan-
den blijven langer zelfstandig wonen. Een ander deel van 
de groei van het aantal alleenstaanden wordt veroorzaakt 
door scheidingen (of uit elkaar gaan van partners). Na een 
scheiding blijft men tijdelijk of voor altijd alleen wonen. 
Vooral in de grote steden wonen steeds meer mensen 
alleen.

Er is de komende jaren dus nog een aanzienlijke vraag naar 
woningen en naar woningbouwlocaties (Tabel 2.2). Dit 
hangt vooral samen met veranderingen in de samenstelling 
van huishoudens, veranderde woonwensen en minder met 
de bevolkingsgroei. Na 2020 neemt de uitbreidingsbehoefte 

Tabel 2.1 Veronderstelde ontwikkeling bevolking en aantal huishoudens 2002-2040 (CPB/ MNP/RPB, 2006).

Trendscenario Hoge ruimtedrukscenario

2002 2020 2040 2020 2040

Bevolking (aantal) 16,1 17,0 17,2 18,0 19,7

Aantal huishoudens  7,0  8,0  8,5  8,6 10,0

Tabel 2.3 Veronderstelde economische ontwikkeling (mutaties per jaar in %)

Historie Trendscenario Hoge ruimtedrukscenario 

1971-2001 2002-2040 2002-2040

Bevolking 0,7 0,2 0,5

Arbeidsaanbod 1,1 0,0 0,4

Werkgelegenheid 0,9 0,0 0,4

Arbeidsproductiviteit 1,9 1,9 2,1

Bbp (marktprijzen) 2,6 1,9 2,6

Bbp per hoofd 1,9 1,7 2,1

Tabel 2.2 Veronderstelde benodigde nieuwbouw in duizend woningen per jaar (CPB/MNP/RPB, 2006).

Trendscenario Hoge ruimtedrukscenario

02/20 20/40 02/20 20/40

Randstad 39 28  60  54

Overgangszone 22 16  33  29

Overig Nederland 17 12  28  23

Totaal Nederland 78 54 121 106
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op de woningmakt af, indien wordt uitgegaan van af-
nemende buitenlandse migratiestromen en van een niet-
toenemend tweede-woningbezit. In het Hoge Ruimte druk-
scenario blijft de uitbreidingsbehoefte door de buitenlandse 
migratiestromen groot. 

Economische ontwikkeling
De veronderstelde economische groei in het Trendscenario, 
is iets lager dan de economische groei in de periode 1971-
2000. In het Hoge ruimtedrukscenario is deze juist iets 
hoger (Tabel 2.3). Hoewel het verschil in economische 
groei klein lijkt tussen beide scenario’s (1,7% versus 2,1%), 
is in combinatie met de grotere bevolking, de omvang van 
de Nederlandse economie in het Hoge ruimtedrukscenario 
aanzienlijk groter. De omvang van het bruto binnenlands-
product (bbp) in 2040 is daar ruim 2,7 zo groot als in 2000. 
In het Trendscenario is dit een factor 2,1.

De afgelopen decennia is het areaal bedrijventerreinen 
sterk toegenomen. Een trendmatige ontwikkeling zal 
daarom in de periode 2003-2020 ook nog een sterke 
toename te zien geven (Figuur 2.5). De ruimtelijke ver-
deling van het areaal bedrijventerreinen is gebaseerd op de 
regionale bevolkingsgroei. Verondersteld is dat, in regio’s 
waar de bevolking snel toeneemt, de vraag naar bevolkings-
verzorgende diensten als handel en zorg eveneens zal 
toenemen. Daarnaast zorgt de bevolkingsgroei voor nieuw 
aanbod op de arbeidsmarkt en dat maakt een regio aantrek-
kelijker als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Na 
2020 is er sprake van een overschot aan bedrijventerreinen. 
Via transformatie zal een deel van de bedrijventerreinen 
worden omgezet in woonlocaties. Het gaat hierbij niet om 
grootschalige transformaties.

2.3 Trendmatig beleid

Om op basis van de ontwikkelingen in het Trendscenario 
ruimtelijke beelden te kunnen maken, moeten tevens 
veronderstellingen worden gemaakt over het ruimtelijk 
beleid (en ander beleid). Dit beleid bestaat enerzijds uit 
strategieën en plannen op hoofdlijnen, vooral van de 
nationale overheid, en anderzijds uit vele beleidsbeslissin-
gen per ruimtegebruiksfunctie, sectoraal beleid en beleid 
van lagere overheden. Uit eerder onderzoek is gebleken, dat 
de kloof tussen visie en uitvoering steeds groter is gewor-
den (Hajer, 2006). Daarom wordt op basis van trendmatige 
ontwikkelingen ingeschat of bestaand beleid wel of niet 
succesvol zal zijn.

Wonen
De ruimtevraag voor wonen is onderverdeeld in een drietal 
klassen, 1) ‘Centrum Stedelijk’ en ‘Buiten Centrum’, 2) 
‘Groen Stedelijk’ en ‘Centrum Dorps’ en 3) ‘Landelijk 
Wonen’ (Borsboom et al., 2005). Het gehanteerde principe 
‘keuzevrijheid binnen maatschappelijke randvoorwaarden’, 
zoals beschreven in de beleidsnota ‘Mensen, wensen, 
wonen’ betekent dat het beleid gericht is op het creëren van 
woonmilieus, waar nu en in de toekomst vraag naar is 
(afgeleid uit het woononderzoek). Bij de allocatie van de 
functie wonen is daarom in de eerste plaats rekening 
gehouden met woonvoorkeuren van burgers en de wijze 
waarop gemeenten en projectontwikkelaars met deze 
voorkeuren omgaan. Daarnaast is rekening gehouden met 
nationaal en provinciaal beleid. Concreet zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:
• ‘Harde’ onderdelen uit streekplannen worden gereali-

seerd. In overleg met alle provincies zijn de locaties 
voor wonen, werken en glastuinbouw geïnventariseerd, 
die rond 2010 zeer waarschijnlijk zullen zijn gereali-
seerd. Het bleek niet bij alle provincies mogelijk om de 

Figuur 2.4 Bevol kingsontwikkeling in 

Nederland volgens de vier WLO-scenario’s 

en de bevolkingsprognose van het CBS.
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grens bij 2010 te leggen. In sommige provincies was het 
2015, en bij nog weer andere 2020;

• De doelstelling voor bundeling uit de Nota Ruimte 
wordt gehaald. Dit betekent dat per provincie het 
bundelingspercentage (het aandeel woningen binnen het 
bundelingsgebied ten opzichte van het totaal per 
provincie) tenminste gelijk blijft. In de periode 2000-
2004 is het bundelingspercentage vrijwel gelijk 
gebleven (Snellen et al., 2006). In de periode tot 2040 is 
het gelijk houden van het bundelingspercentage geen 
grote opgave gezien de omvang van de bundelingsge-
bieden in relatie tot het bestaande stedelijke gebied (zo 
is een groot deel van de Randstad begrensd als bunde-
lingsgebied) en de verstedelijkingsopgave;

• Het streven om 40% van de nieuwbouw in bestaand 
bebouwd gebied te alloceren, wordt niet gehaald. In de 
afgelopen jaren (periode 2000-2004) is ongeveer de 
helft van de nettotoevoeging van de woningvoorraad 
(exclusief sloop en vervangende nieuwbouw) en 
ongeveer eenderde van de toename van werkzame 
personen gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied. 
De streefwaarde voor woningbouw is de afgelopen 
jaren dus gehaald, maar vooral omdat alle (grote) 
Vinex-locaties binnen de gehanteerde grens voor 
bebouwd gebied vallen (Snellen et al., 2006). De 
verwachting is dat de mate van intensivering de 
komende jaren gaat dalen omdat dan ook moeilijkere en 
duurdere locaties aan bod zullen gaan komen. In het 
Trendscenario is de historische trend uit de periode 
1995-2003 doorgetrokken en verondersteld dat 13% 
van de nettowoningbouwopgave in de periode tot 2002-
2030 binnen bestaand bebouwd gebied wordt gereali-
seerd, waarvan het grootste deel voor 2010 wordt 
gerealiseerd (Groenemeijer, 2006);

• Bestaand restrictief beleid is deels succesvol. In een 
aantal gebieden mag niet of maar beperkt worden 

gebouwd. Gebieden waarvoor dit geldt, zijn: Natura 
2000-gebieden, gebieden vallend onder de Natuur-
beschermingswet, Ecologische Hoofdstructuur buffer-
zones, randstadgroenstructuurprojecten, Nationale 
Landschappen, gebieden aange wezen in Ruimte voor 
de Rivier, kustfundament, grondwaterbeschermingsge-
bieden, veenweiden, gebieden met grote risico's ten 
aanzien van de externe veiligheid en geluidscontouren. 
Voor de natuurgebieden is aangenomen dat de kans op 
verstedelijking het kleinst is indien het Natura 2000-
gebieden betreft.

De praktijk van de afgelopen jaren laat overigens zien dat 
beleid lang niet altijd direct en volledig wordt uitgevoerd:
• De bebouwing in reserveringsgebieden langs de grote 

rivieren, zoals het winterbed en de mogelijke bergings-
gebieden, heeft zich de afgelopen jaren toch uitgebreid. 
De bebouwing in wateroverlastprobleemgebieden, 
zoals de diepste delen van polders en veenweide-
gebieden, groeit in het zelfde tempo als in de rest van 
Nederland (Snellen et al., 2006). De watertoets had tot 
voor kort nog geen invloed op de locatiekeuze voor 
verstedelijking (Werkgroep Evaluatie Watertoets, 2006);

• In de afgelopen jaren is in de voorlopig begrensde 
Nationale Landschappen iets minder gebouwd dan in de 
rest van Nederland (Snellen et al., 2006). Om die 
redenen zijn natuurbeleidscategorieën en bufferzones 
als restrictieve factor meegenomen, en de Nationale 
Landschappen in iets mindere mate. Vanuit een 
inschatting dat het belang van water de komende jaren 
zal toenemen, is dit ook als restrictieve factor meege-
nomen, maar minder zwaar als in Natura 2000.

Werken
Voor ‘Werken’ is globaal hetzelfde beleid verondersteld als 
voor ‘Wonen’:

Figuur 2.5 De gemiddelde jaarlijkse netto-

uitgifte op bedrijventerreinen en zeehaven-

terreinen in twee scenario’s.
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• Er is rekening gehouden met locaties voor bedrijventer-
reinen in 2010, volgens de provincies ‘harde’ plannen 
voor bedrijventerreinen uit de Nieuwe Kaart van 
Nederland;

• Conform de Nota Ruimte, wordt een aantal grootscha-
lige bedrijventerreinen ontwikkeld, namelijk de Tweede 
Maasvlakte, economisch kerngebied Venlo en 
Moerdijkse Hoek;

• Net als bij wonen wordt de doelstelling voor bundeling 
voor werken uit de Nota Ruimte gehaald, ofwel het 
bundelingspercentage voor arbeidsplaatsen en bedrijven-
terreinen per provincie blijft gelijk. In de periode 2000-
2004 is de mate van bundeling van werkzame personen 
en bedrijven niet noemenswaardig gewijzigd (Snellen et 
al., 2006);

• Een kwart van het aantal bedrijventerreinen en eenderde 
van het oppervlak aan bedrijventerreinen zijn momen-
teel verouderd. Voor de helft van de bedrijventerreinen 
bestaan plannen voor herstructurering of is die al in 
uitvoering, maar op slechts enkele procenten van het 
totale oppervlak is sinds 1990 herstructurering afgerond 
(Snellen et al., 2006). De Nota Ruimte kiest impliciet 
voor voorzetting van de deze trend door haar ruimte-
claim voor bedrijventerreinen. Tot 2020 zal het aanbod 
aan bedrijventerreinen veel hoger zijn dan de feitelijke 
uitbreidingsvraag (de vraag die voortkomt uit de groei 
van de werkgelegenheid) (Olden Louw, 2005; VROM-
Raad, 2006);

• Snellen et al. (2006) laten zien dat in de periode 2000-
2004 het aandeel werkzame personen en bedrijventer-
reinen op locaties nabij een op- of afrit van het hoofd-
wegennet toeneemt en op locaties met goed openbaar 
vervoer afneemt. In het Trendscenario is verondersteld 
dat de vestigingsfactoren die in het verleden golden 
(nabijheid van op- en afritten en nabijheid van stedelijke 
gebieden) ook in de toekomst zullen gelden.

Landbouw
De grondgebonden landbouw (akkerbouw, veeteelt) vormt 
de ‘restpost op de begroting’. Dit grondgebruik blijft 
gehandhaafd, tenzij de ruimte nodig is voor andere functies 
zoals wonen, werken, infrastructuur of natuurontwikkeling. 
In dat geval wordt landbouw verdrongen. Veranderingen 
van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
zullen waarschijnlijk een beperkte invloed hebben op de 
omvang van het agrarisch grondgebruik (Stolwijk en 
Westhoek, 2007). Wel zal liberalisering van de handel in 
landbouwproducten (in combinatie met afschaffing van de 
melkquotering) kunnen leiden tot een sterkere afname van 
de akkerbouw en een toename van de melkveehouderij in 
Nederland en kan de veedichtheid toenemen (CPB/MNP/
RPB, 2006). Ook het tempo van schaalvergroting zal 
toenemen (De Bont et al., 2007). Dit laatste kan negatieve 
gevolgen hebben voor de landschapskwaliteit. In het 
Trendscenario is geen koppeling van inkomenstoeslagen 

aan collectieve waarden zoals natuur en landschap,  
verondersteld. Een dergelijke koppeling kan wel positieve 
effecten op de landschappelijke kwaliteit en milieudruk 
vanuit de landbouw, maar zal weinig effect hebben op de 
omvang van het landbouwareaal.

De provincies hebben in hun streekplannen ontwikkelings-
gebieden voor de glastuinbouw opgenomen. In het 
Trendscenario is ervan uitgegaan dat de glastuinbouw zich 
vooral in deze gebieden zal ontwikkelen, maar dat zich ook 
daarbuiten verspreide ontwikkeling van de glastuinbouw 
zal blijven voordoen.

De beoogde clustering van de intensieve veehouderij heeft 
in de afgelopen jaren in beperkte mate plaatsgevonden 
(Snellen et al., 2006). Er is aangenomen dat deze trend zich 
zal voortzetten, waarbij de intensieve veehouderij op de 
zandgronden zich, conform het beleid, in de landbouw-
ontwikkelingsgebieden zal concentreren, en zich in de 
verwevingsgebieden zal kunnen ontwikkelen, maar dat 
deze niet geheel uit de extensiveringsgebieden zal ver-
dwijnen.

Natuur
Er is van uitgegaan dat in 2020 de Ecologische 
Hoofdstructuur grotendeels zal zijn gerealiseerd. Het 
beleidsdoel is dat de EHS in 2018 door verwerving en het 
afsluiten van beheersovereenkomsten tot stand is gekomen. 
Tussen 2000 en 2004 is de bebouwing in de EHS met 
enkele procenten toegenomen (Snellen et al., 2006). 
Daarom is aangenomen dat beperkte delen van de EHS en 
natuurgebieden buiten de EHS bebouwd zullen worden. 
Voor de EHS die ook Natura 2000-gebied is, is uitgegaan 
van de sterkste mate van bescherming (zie ‘Wonen’). Na 
2020 is geen aanvullende ruimteclaim voor natuurontwik-
keling voorzien.

Grootschalig recreatief groen rondom de grote steden is 
opgeteld bij de ruimtevraag voor natuur. De vraag ‘groot-
schalig recreatief groen’ is gebaseerd op de taakstelling in 
het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland. Deze 
taakstelling is een samenvoeging van de taakstelling 
Randstad Groen Structuur (RGS) uit het Structuurschema 
Groene Ruimte en de taakstellingen voor strategisch en 
regionaal groen uit de Actualisering van Vierde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinac). In totaal bedragen 
deze samengevoegde taakstellingen 16.383 ha en zij dienen 
voor 2010 (Vinac) en 2013 (RGS) gerealiseerd te zijn. Deze 
taakstelling is eind 2004 nogmaals bevestigd in convenan-
ten tussen Rijk en andere overheden (provincies en 
sommige grote steden). Op basis van de taakstellingen en 
de realisatie in 2004 per project en de totale realisatie in 
2000 is de restanttaakstelling per provincie berekend (Tabel 
2.4).
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De Nationale Landschappen behouden zoveel mogelijk hun 
karakter. Dit betekent dat hier (met uitzondering van 
bestaande plannen) geen grootschalige nieuwbouw 
plaatsvindt.

Mobiliteit
In het Trendscenario wordt verondersteld dat de capaci-
teitsuitbreidingen en maatregelen worden gerealiseerd, 
voor een efficiënter gebruik van de wegcapaciteit uit het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT 
2005) en het bouwprogramma uit de Nota Mobiliteit (zie 
Figuur 2.6). Dit pakket leidt tot 16% verhoging van de 
benutting van het wegennet. Voor het hoofdwegennet 
(toename met ongeveer 2.900 km strooklengte) betekent dit 
vooral verbreding van bestaande verbindingen, voor het 
onderliggend wegennet (toename met ongeveer 800 km 
strooklengte) gaat het vooral om nieuwe verbindingen. 
Omdat de trendvariant een beleidsarme variant is, wordt 
voor de periode 2020-2040 geen verdere uitbreiding van 
het wegennet verondersteld. In het WLO-project zijn na 
2020 wel capaciteitsuitbreidingen verondersteld.

Voor het openbaar vervoer is in de periode tot 2020 een 
pakket van kwaliteitsverbeteringen en infrastructuuruitbrei-
dingen verondersteld, zoals opgenomen in het MIT en de 
Nota Mobiliteit. Dit betreft onder meer de aanleg van de 
HSL-Zuid en de Hanzelijn en verbeteringen van regionaal 
vervoer. Na 2020 zijn geen kwaliteitsverbeteringen 
verondersteld, maar is wel aangenomen dat het openbaar 
vervoer bij gelijkblijvende servicegraad en dienstregeling 
eventuele groei volledig kan opvangen.

Water en veiligheid
In het Trendscenario is het uitgangspunt dat het veilig-
heidsniveau van de primaire waterkeringen wordt gehand-
haafd, zoals vastgelegd in de Wet op de waterkering 
(Staatsblad, 1996). De primaire waterkeringen omvatten de 
kust, het IJsselmeergebied en de grote rivieren en hebben 
een totale lengte van circa 3600 km. De veiligheidsnormen 
hebben een lange voorgeschiedenis. Zij zijn gebaseerd op 
een advies uit 1960 (Deltacommissie, aangesteld na de 

watersnoodramp in 1953) en uit 1977 (Commissie 
Rivierdijken, 1977). Resultaten van de meest recent 
gehouden toetsing van de waterkeringen wijst uit dat 46% 
aan de norm voldoet, 19% niet en van 35% is nog onvol-
doende informatie beschikbaar om tot een oordeel te 
komen (Min.V&W, 2006).

In de periode tot 2020 is door het Rijk een aantal maatrege-
len voorzien om de primaire waterkeringen weer te laten 
voldoen aan de wettelijke norm: 2,2 miljard euro voor de 
uitvoering tot 2015 van Ruimte voor de Rivier, 740 miljoen 
euro voor het versterken van de zwakke schakels aan de 
kust, 1 miljard euro om de kades langs de Maas te verster-
ken, 1 miljard euro om de Zeeuwse dijken te verbeteren en 
naar aanleiding van de toetsing van de dijken in 2006, 1,6 
miljard euro om, in de periode tot 2020, de dijken op orde 
te brengen (waarvan in de rijksbegroting 2007 420 miljoen 
euro is geregeld). Ervan uitgaande dat een evenredig deel 
van de dijken waar nog onvoldoende informatie over is, niet 
op orde is, zou er daarbovenop nog circa 1,0 miljard euro 
nodig zijn om in 2020 volledig aan de veiligheidsnormen te 
voldoen. Daarnaast wordt jaarlijks zo’n 40 miljoen euro 
uitgegeven aan zandsuppletie. De totale investeringskosten 
tot 2020 worden daarmee geraamd op ongeveer 
8 miljard euro.

In het Trendscenario wordt uitgegaan van investeringen en 
doelstellingen om in 2020 aan de Wet op de waterkering te 
voldoen en waar nodig te anticiperen op klimaatverande-
ring. Ook in de periode 2020-2040 blijft in het 
Trendscenario het veiligheidsniveau gehandhaafd volgens 
de Wet op de waterkering.

In het huidige waterbeleid wordt al rekening gehouden met 
de mogelijke doorwerking van klimaatverandering. Het 
gaat daarbij niet alleen om technische maatregelen, maar 
ook om ruimtelijke maatregelen om daarmee een veiliger 
en robuuster watersysteem tot stand te brengen (Min. 
V&W, 2000a). In de meeste beleidsnota’s en projecten 
(onder andere Zwakke Schakels, Ruimte voor de Rivier, 
Nationaal Bestuursakkoord Water, Hoogwater bescher-

Tabel 2.4 Ruimteclaims Randstadgroenstructuur.

Taakstelling Realisatie 2004 Realisatie 2000 Restant taakstelling in 2000

ha

Noord-Holland 6.506 3766 3.305 3.201 

Zuid-Holland 7.968 2.365 2.076 5.892 

Utrecht 1.282 181 159 1.123 

Gelderland 512 0 0 512 

Noord-Brabant 115 0 0 115 

Totaal 16.383 6.312 5.540 10.843 
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Figuur 2.6 Locatie van investeringen vanuit het meerjaren-

programma infrastructuur en transport (MIT) 2005 en extra 

investerings programma in de Nota Mobiliteit.

mings- programma) wordt verwezen naar het Midden-
scenario van het KNMI, ontwikkeld in het kader van de 
Commissie Waterbeheer 21e eeuw (2000), waarbij 50 tot 
100 jaar vooruit wordt gekeken. Voor de kust wordt 
aangehouden: Laagscenario (20 cm/eeuw) voor beslissin-
gen met korte ontwerpduur (5 jaar); Middenscenario 
(60 cm/eeuw) voor beslissingen met langere ontwerpduur 
(50-100 jaar) en Hoogscenario (85 cm/eeuw) voor toepas-
singen bij reservering van ruimte voor op de zeer lange 
termijn (tijdshorizon 200 jaar) (Min. V&W, 2000b).

In het trendmatig beleid zijn nog lopende ontwikkelingen 
in het waterbeleid niet meegenomen. Zo is het ministerie 
V&W in 2006 gestart met het beleidsproces Water veilig-
heid 21ste eeuw. Daarin staat het denken vanuit een risico -
benadering centraal en wordt zowel gekeken naar de 
beheersbaarheid van de kans op overstromingen, als naar 
de beheersbaarheid van de gevolgen van overstromingen. 
Belangrijke richtinggevende vragen zijn daarbij: hoe 
kunnen de opgetreden maatschappelijke veranderingen de 
afgelopen decennia worden vertaald in passende bescher-
mingsniveaus en welke gevolgenbeperkende maatregelen 

zijn effectief (compartimenteren, aangepast bouwen, 
locatiekeuzen, beschermen vitale infrastructuur). Het 
beleidsproces beoogt uit te monden in een nieuwe nota 
veiligheid tegen overstroming in 2008. Daarnaast is voor 
Nederland internationale afstemming van veiligheids-
strategieën en maatregelen op stroomgebiedsniveau van 
groot belang. Ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheids-
maatregelen in de bovenstroomse gebieden van Eem, Rijn, 
Maas en Westerschelde hebben grote invloed op de 
hoeveelheid water die Nederland te verwerken krijgt. 
Afspraken en procedures voor afstemming op stroomge-
biedsniveau worden neergelegd in een Europese 
Hoogwaterrichtlijn. In 2007 zijn de onderhandelingen 
hierover afgerond en in 2015 dienen er per stroomgebied 
overstromingsrisicobeheersplannen te zijn opgesteld.

2.4 Ruimtelijke modellering

Met behulp van de ruimteclaims, het huidig ruimtegebruik 
en beleid zoals beschreven in het voorgaande, is voor 
verschillende jaren een ruimtelijk beeld gemaakt, van 
mogelijke toekomstige ruimtelijke inrichtingen van 
Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
Ruimtescanner een model dat, op basis van historische 
gegevens, de relaties tussen huidig ruimtegebruik, de 
concurrentie tussen verschillende typen grondgebruik, en 

Investeringen mobiliteit

Bestaand hoofdwegennet

1 rijstrook

2 rijstroken

3 rijstroken

4 rijstroken

EHS

Meerjarenprogramma
Infrastructuur en
Transport 2005

Extra investeringsprogramma
€ 14,5 miljard
Nota Mobiliteit 2005
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de ruimteclaims toedelen naar locaties (Scholten et al., 
2001, Koomen et al., 2007). De mobiliteitsgevolgen zijn 
onderzocht met het model TIGRIS XL van de Adviesdienst 

Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat (zie voor een 
uitgebreide toelichting Zondag et al., 2007).

Modellering van toekomstig ruimtegebruik met de RuimteScanner

Het RuimteScanner model weegt vraag en aanbod van verschillende 
ruimtegebruiksfuncties af op basis van een economisch evenwichts-
principe (Hilferink en Rietveld, 2001; Koomen, 2002).
De ruimtelijke eenheid bestaat doorgaans uit een vierkant van 100 
bij 100 m. Meestal worden ongeveer 25 tot 30 ruimtegebruiksklassen 
onderscheiden. Bij de allocatie van toekomstig grondgebruik spelen 
drie hoofdonderdelen van het model met bijbehorende datasets een 
rol (zie Figuur 2.7):

Huidig grondgebruik

De kaart van het huidig grondgebruik is gebaseerd op een combinatie 
van het Basis Bestand Grondgebruik van het CBS en het Landelijk 
Grondgebruiksbestand Nederland, een geclassificeerd Remote 
Sensing beeld van Wageningen Universiteit. Het huidig grondgebruik 
is de basis voor de allocatie, maar is ook vaak bepalend voor de 
geschiktheid voor allerlei functies.

Ruimtevraag per type grondgebruik

Als input wordt hierbij gebruikgemaakt van cijfers over de ruimtebe-
hoefte uit sectorale modellen, zoals woningmarkt- of bedrijfshuisves-
tingsmodellen. Deze informatie kan in de vorm van aantallen hectaren 
zijn, maar ook in de vorm van objecten zoals woningen, die vervol-
gens met behulp van kengetallen vertaald worden in hectaren. Als 
er geen kwantitatieve informatie voor handen is, wordt de ruimtebe-
hoefte geschat door experts.

Geschiktheidskaarten

Per type grondgebruik worden geschiktheidskaarten aangemaakt of 
verzameld. Deze bestaan weer uit potentiaalkaarten op basis van 
afstandsvervalfuncties, beleidskaarten en kaarten van de fysieke 
ondergrond. Potentiaalkaarten geven de attractiviteit weer voor een 
functie door rekening te houden met ruimtelijke relaties (afstanden) 
en de fysieke kenmerken, die relevant zijn voor een bepaalde functie. 
Bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen wordt in een 
potentiaalkaart berekend op basis van gegevens over de mate van 
ontsluiting van snelwegen en aanwezigheid van stedelijke functies 
voor elke locatie.
Beleidskaarten worden gebruikt om de realisering van beleid, bijvoor-
beeld op VINEX-locaties, aan te geven of bepaalde gebieden uit te 
sluiten, bijvoorbeeld nieuwe locaties voor wonen en bedrijvigheid in 
waterbergingsgebieden. Ook kunnen zo, globaal, de grenzen van 
zoekgebieden aangegeven worden, bijvoorbeeld voor de realisering 
van nieuwe natuurgebieden binnen de contouren van de EHS. De 
fysieke ondergrond ten slotte, bevat informatie over bodem en grond-
water, die van invloed is op landbouw en natuur of die bepaalde typen 
grondgebruik kan uitsluiten.

Tijdens de allocatie wordt de kans dat een bepaald type grondgebruik 
voorkomt in een vierkant, bepaald door de geschiktheid van die cel 
voor dat type grondgebruik te vergelijken met de totale geschiktheid 
voor alle andere typen grondgebruik.
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3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de ruimtelijke organisatie 
van Nederland in 2040 volgens trendmatige ontwikkelin-
gen, en beschrijft de gevolgen hiervan voor adaptatie 
vanwege klimaatverandering, veiligheid voor overstromin-
gen, bereikbaarheid, en kwaliteit van woonomgeving, 
natuur en landschap. Er wordt uitgegaan van continuering 
van het huidige beleid en maatschappelijke en technolo-
gische trends. Voorstellen uit het Coalitieakkoord (Kabinet 
Balkenende IV, 2007) – zoals het invoeren van beprijzing 
op het gebied van verkeer en vervoer – zijn niet meegeno-
men, omdat dit nog geen door de Tweede Kamer vastge-
steld beleid is. De uitgangspunten en aannames voor de 
omvang van de ruimtebehoefte en de wijze van toedeling 
over Nederland in het Trendscenario zijn reeds beschreven 
in het vorige hoofdstuk.

Vanwege onzekerheden over de precieze omvang van de 
ruimtevraag is naast een Trendscenario tevens een Hoge 
ruimtedrukscenario in beeld gebracht. Vele andere onzeker-
heden en trendbreuken zouden echter ook invloed kunnen 
hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. 
Dit hoofdstuk besluit daarom met een overzicht van deze 
overige onzekerheden en mogelijke trendbreuken.

3.2 Ruimtelijke ontwikkelingen

Ruimtelijk beeld 2010
Na overleg met alle provincies is een overzicht gemaakt 
van de locaties voor wonen, werken en glastuinbouw die 
rond 2010 zeer waarschijnlijk tot stand zullen zijn geko-
men. Het bleek niet bij alle provincies mogelijk om de 
grens bij 2010 te leggen. In sommige provincies was het 
2015, en in andere 2020. Voor die provincies is een 
correctie uitgevoerd door de daadwerkelijke ruimtebehoef-
te voor 2010 te modelleren en niet rechtstreeks uit de 
kaarten over te nemen.

Figuur 3.1 toont het grondgebruik in 2000. Het kaartbeeld 
voor 2010 (Figuur 3.3) geeft te zien dat de meeste woon- en 
werklocaties tot stand komen in de bundelingsgebieden uit 
de Nota Ruimte. Voor het westen van het land zijn dat 
onder andere Almere, IJburg, en de Haarlemmermeer, het 
gebied Den Haag/ Delft/ Zoetermeer, en bij Utrecht 
Leidsche Rijn en Rijnenburg.

Ruimtelijk beeld 2040
Figuur 3.4 en 3.7 geven het grondgebruik in 2040 voor het 
Trendscenario en het Hoge ruimtedrukscenario. Figuur 
3.10 geeft het verschil in bebouwing tussen de uitgangs-
situatie in 2010 en de twee scenario’s in 2040. Het totale 
areaal bebouwd gebied neemt in de periode 2010 - 2040 
in het Trendscenario met ruim 120.000 hectare toe, in 
het Hoge ruimtedrukscenario zelfs met 190.000 ha. De 
toe name is het sterkst in Zuid-Holland, Noord-Brabant en 
Noord-Holland. Door de realisatie van de EHS neemt ook 
het areaal natuur nog aanzienlijk toe. Deze toenames leiden 
tot een forse afname van het landbouwareaal: tussen de 
200.000 en 260.000 hectare (Figuur 3.2).

De extra ruimtevraag naar woningbouwlocaties en 
bedrijven terreinen richt zich vooral op de Randstad en in 
mindere mate op Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant. 
In overig Nederland is de ruimtevraag beperkt. Bij het 
bepalen van de hoogte van de ruimtevraag van wonen en 
werken is rekening gehouden met de kwalitatieve kenmer-
ken van de vraag. Bij de trendmatige stedelijke ontwikke-
ling wordt geen rekening gehouden met de ligging in het 
water systeem.

In het Trendscenario neemt de vraag naar meergezinswo-
ningen sterk toe door de verdergaande individualisering en 
de vergrijzing, die leiden tot meer en kleinere huishoudens. 
Vooral de vraag naar koopwoningen groeit. Wat betreft 
woonmilieu is de uitbreidingsbehoefte het grootst voor de 
groenstedelijke en centrumdorpse omgeving. Dit geldt voor 
bijna geheel Nederland. Er zijn echter ook aanzienlijke 
verschillen tussen delen van Nederland. Zo kent Den Haag 
en omgeving een forse vraag naar landelijk wonen, van -
wege de relatieve oververtegenwoordiging van hogere 
inkomens in dit deel van de Randstad. In Utrecht en Noord-
Brabant is de ruimteclaim voor centrumstedelijk en 
buitencentrum weer relatief groot.

In Tabel 3.1 is de verdeling van de nieuwbouw over het 
bestaand bebouwd gebied en het buitengebied vanaf 1995 
weergegeven. Voor wat betreft het bestaand bebouwd 
gebied zijn er twee jaren gebruikt: bestaand bebouwd 
gebied zoals gedefinieerd in 1996 en 2000. Uit deze tabel 
blijkt dat het aandeel van de nieuwbouw dat in het buiten-
gebied wordt gebouwd, de afgelopen tien jaar sterk is 
toegenomen. In het stedelijke gebied werd vooral in de 
buitenrand bijgebouwd. Grote VINEX-locaties, zoals 
Leidsche Rijn, vallen binnen het bestaand bebouwd gebied 
(2000). Deze locaties worden de komende tien jaar verder 
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volgebouwd. In het bestaand bebouwd gebied 2000 is 
daarna geen ruimte meer voor dergelijke grote nieuwbouw-
locaties. Dit betekent dat na 2010 het aandeel nieuwbouw 
in bestaand bebouwd gebied verder omlaag gaat. In de 
periode na 2010 wordt circa 8% van de uitbreiding in 
bestaand bebouwd gebied (2000) gerealiseerd.

In het Trendscenario neemt het aantal hectaren bedrijven-
terreinen tot 2040 toe met circa 20%. Uit het kaartbeeld van 
het Trendscenario in Figuur 3.4 blijkt dat deze toename 
verspreid is over geheel Nederland. Er vinden nauwelijks 
veranderingen plaats ten opzichte van het huidige ruimte-
lijke patroon van bedrijventerreinen: het verspreide patroon 
blijft bestaan en de uitbreiding vindt vooral langs afslagen 
van het hoofdwegennet aan de randen van steden en dorpen 
plaats. Opvallend is de sterke toename van het aantal en 
areaal bedrijventerreinen in de provincie Overijssel.
In gebieden waar sprake is van een overschot aan terreinen, 
worden na 2020 terreinen opnieuw ingericht en deels 
getransformeerd tot woongebieden, vanwege de aantrekke-
lijke ligging aan de rand van stedelijke gebieden en de 
goede ontsluiting.

Er zijn grote nieuwe woonlocaties ontstaan in Almere, in de 
Haarlemmermeer, in de Purmer, tussen Delft en 
Zoetermeer, op IJsselmonde ten zuiden van Rotterdam, in 
de zone Leiden-Alphen-Utrecht langs de Oude Rijn, tussen 

Utrecht en Amsterdam langs de Vecht, tussen Utrecht en 
Zeist, ten zuiden van Leeuwarden, Meerstad bij Groningen 
en de Blauwe Stad. Voorts ontwikkelt het wonen zich in de 
Hollandse binnenduinrand (Den Haag-Leiden, 
Bollenstreek, Kennemerland), Zuidplaspolder, in het Gooi 
en op de Utrechtse Heuvelrug, rond de Twentse steden (met 
name Hengelo) en de Brabantse steden (met name Breda, 
Tilburg, Eindhoven). De groei van Almere blijft relatief 
beperkt omdat er geen beslissingen zijn genomen over de 
groei na 2010. Ook valt op dat er in de Zuidplaspolder 
weinig woningbouw tot ontwikkeling komt; wel is er 
sprake van groei van werklocaties.

In de Zuidvleugel van de Randstad is de ruimtevraag voor 
wonen en werken zo groot, dat ook sommige bufferzones 
sterk verstedelijken (Den Haag-Leiden, IJsselmonde).
Verspreide woningbouw is te zien in gebieden als 
Waterland, langs de IJsselmeerkust bij Hoorn, het westelijk 
deel van het Groene Hart, in de Hoekse Waard, op de 
Utrechtse Heuvelrug, langs de Linge in het rivierengebied, 
rond Staphorst en Meppel, rond Deventer, in Noord-
Brabant (bij Etten-Leur, Vught, Drunen, Helmond) en op 
Zuid-Beveland ten oosten van Goes en in Limburg 
(Maasplassen, Eijsden).
Sommige Nationale Landschappen laten vrij veel verstede-
lijking zien: Waterland, het Groene Hart, Hoeksche Waard, 
Rivierengebied.

Grotere werklocaties komen tot ontwikkeling in de 
Haarlemmermeerpolder, de Bollenstreek, het Amsterdamse 
havengebied (echter niet met zeehavengebonden bedrij-
ven), de Zuidplaspolder, op de Maasvlakte; de Tweede 

Figuur 3.2 Toename in areaal bebouwd gebied (inclusief 

glastuinbouw en intensieve veehouderij) en natuurterrein, en 

afname landbouwareaal 2010-2040. 
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Maasvlakte wordt deels ontwikkeld. Voorts bij Groningen, 
in de Overbetuwe (Waalsprong Nijmegen), bij Enschede en 
bij Tilburg.
De glastuinbouw blijft aanwezig in West-Nederland. Het 
glasareaal in het Westland neemt iets af maar blijft groten-
deels gehandhaafd. De glastuinbouw tussen Delft en 
Zoetermeer maakt plaats voor woningbouw en verschuift 
iets naar het Oostland (de zogenaamde B-Driehoek tussen 
Bleiswijk/ Bleskensgraaf/ Berkel-Rodenrijs). De glastuin-
bouw in Aalsmeer maakt deels plaats voor wonen. Ver-
spreide glastuinbouw neemt toe op Voorne en bij Katwijk. 
De intensieve veehouderij concentreert zich enigszins in de 
landbouwontwikkelingsgebieden zoals die in de recon-
structieplannen voor de zandgronden in Oost- en Zuid-
Nederland zijn aangewezen. Het areaal grondgebonden 
veeteelt neemt relatief iets toe, ten opzichte en ten koste van 
de akkerbouw (Oldambt, Veenkoloniën).

Het areaal natuur neemt toe. De ecologische hoofdstructuur 
wordt grotendeels gerealiseerd. Dit is niet altijd op de kaart 
te zien als een toename van het areaal natuur, omdat het 
deels door agrarisch natuurbeheer tot stand moet komen en 
daarmee als grondgebonden veeteelt of akkerbouw op de 
kaart staat.

3.3 Effecten

Deze paragraaf beschrijft de effecten van de in de vorige 
paragraaf geschetste ruimtelijke ontwikkelingen volgens 
het Trendscenario. 

Veiligheid tegen overstromen
Door het op orde brengen van de dijken, naar verwachting 
gereed rond 2020, daalt het slachtofferrisico in het Trend-
scenario met een factor 3 ten opzichte van de situatie in 
2000 (Figuur 3.5). Het (economische) schaderisico daalt 

met een factor 1,7. Door de sterker toegenomen bevolking 
en economische waarde, liggen de risico’s in het Hoge 
ruimtedrukscenario echter circa 25% hoger dan in het 
Trendscenario.

Adaptatie aan klimaatverandering
In de Trendscenario’s komt de bevolkingsgroei en de groei 
van het areaal bebouwd gebied vooral terecht in het over -
stromingsgevoelige gebied van Nederland, vooral in het 
Randstedelijk gebied (Figuur 3.6). Deze ruimtelijke trend is 
al decennia gaande en de kwetsbaarheid van Nederland als 
geheel blijft daardoor ook in de periode tot 2040 toenemen, 
in termen van percentage van de bevolking en economische 
waarde ‘at risk’. In de periode tot 2040 neemt de potentiële 
schade in het overstromingsgevoelige gebied met een factor 
2 (Trendscenario) tot 3 toe (Hoge ruimtedrukscenario) en 
het nieuw bebouwd gebied omvat daarvan circa 25-30% 
(zie paragraaf 4.2). 

Het Trendscenario gaat uit van de realisatie van de ruimte-
lijke reserveringen uit de PKB Ruimte voor de Rivier 
(VenW, VROM en LNV, 2006). Mogelijk zal echter in de 
toekomst meer ruimte nodig zijn voor de afvoer van 
extreme hoeveelheden rivierwater (zie paragraaf 2.2). Het 
Trendscenario toont een toename van bebouwing in reser -
veringsgebieden voor rivierafvoeren van 10-30% en in de 
diepe droogmakerijen van 20-50%.

Op basis van de huidige inzichten lijken grootschalige 
ruimtelijke maatregelen voor beperken wateroverlast in het 
regionale waterysteem op de termijn van 2050 niet nodig. 
Het zwaartepunt van de maatregelen ligt bij fijnmazige 
oplossingen met een beperkt ruimtebeslag (UvW, 2006; 
MNP, 2006a). Nog onzeker is of op langere termijn een 
groter ruimtebeslag nodig zal zijn. In het Trendscenario en 
Hogeruimtedrukscenario is de mogelijke ruimtelijke 
doorwerking niet in de kaartbeelden opgenomen.
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Tabel 3.1 Verdeling van nieuwbouw over bestaand bebouwd gebied en buitengebied (1995-2003) in %. 

 Type 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nieuwbouw Bestaand bebouwd gebied 
in 1996

91 86 63 53 50 44 45 45 46

Bestaand bebouwd gebied 
in 2000

5 10 32 42 41 32 10 5 4

Buitengebied 4 4 5 5 9 24 45 50 50

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Saldo Bestaand bebouwd gebied 
in 1996

91 85 59 48 42 35 34 31 29

Bestaand bebouwd gebied 
in 2000

6 12 37 48 49 39 12 6 5

Buitengebied 3 3 4 4 9 26 54 62 66

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100





Biodiversiteit
Het areaal natuur neemt in de periode 2000-2040 toe 
dankzij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Hier en daar leidt dat tot vergroting van de bestaan-
de kerngebieden, maar er komen ook diverse kleine 
natuurgebieden bij, zodat de EHS een versnipperd karakter 
blijft houden (Figuur 3.8). De versnippering is een gevolg 
van het beleid om de EHS voornamelijk langs vrijwillige 
weg te realiseren. Dit betekent dat natuur daar wordt 
gerealiseerd waar landbouwgrond beschikbaar komt en 
moet concurreren met andere functies, zoals wonen en 
werken. Dit effect wordt versterkt doordat de begrenzing 
van de EHS volgens de kaart bij de Nota Ruimte, een 

zoekruimte kent van ruim 80.000 hectaren, ongeveer tien 
procent van het begrensde areaal. Verder is de taakstelling 
voor agrarisch natuurbeheer (bijna 100.000 ha) niet in de 
analyses meegenomen, omdat de duurzaamheid van die 
beheervorm beperkt is. Contracten worden afgesloten voor 
een periode van zes jaar. Wordt het contract niet verlengd, 
dan vervalt de status van EHS.

De versnippering blijft voortbestaan, wat als consequentie 
heeft dat de ruimtelijke samenhang voor diersoorten 
nauwelijks verbetert ten opzichte van de huidige situatie 
(Figuur 3.9). Ook blijft door de versnippering de milieu-
druk op natuurgebieden hoog.

Figuur 3.6 In het Trendscenario komt een 

groot deel van de nieuwe bebouwing in 

de periode tot 2040 terecht in het over-

stromingsgevoelige gebied van Nederland, 

vooral in de Randstad. 

Figuur 3.5 Door de voorgenomen ver-

betering en versterking van de primaire 

keringen in de periode tot 2020 neemt het 

slacht offerrisico in het Trendscenario verder 

af. Pas in 2020 voldoen de dijken aan de 

veiligheidsnormen (Klijn et al., 2007). 
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Bereikbaarheid
De belasting van het hoofdwegennet neemt in het 
Trendscenario fors toe. In de periode 2000-2040 neemt de 
totale verkeersprestatie in het Trendscenario 75% toe en tot 
95% in het Hoge ruimtedrukscenario. Wat betekent dit voor 
de bereikbaarheid? Er zijn veel verschillende manieren om 
bereikbaarheid te definiëren en operationaliseren. De keuze 
van de indicator bepaalt vaak de conclusie over bereikbaar-
heid (Geurs, 2006). Om de ontwikkeling van bereikbaar-
heid goed te kunnen weergeven, zijn in deze studie drie 
verschillende benaderingen gebruikt: een verkeerskundige, 
geografische en economische benadering. 
De verkeerskundige benadering richt zich op de beschrij-
ving van de kwaliteit van het functioneren van het wegen-
net. In deze studie is dit uitgedrukt in het aantal verliesuren 
van automobilisten als gevolg van congestie op het 
hoofdwegennet. 

Omdat bereikbaarheid echter niet alleen afhankelijk is van 
de kwaliteit van het functioneren van transportinfrastruc-
tuur, houdt de geografische benadering ook rekening met 
de ruimtelijke verdeling van activiteiten. Ter illustratie: wie 
bijvoorbeeld in Zeeland woont staat niet vaak in de file, 
maar heeft ook veel minder banen, winkels en voorzienin-
gen in de directe nabijheid tot zijn of haar beschikking. 
Bereikbaarheid is in deze studie dan uitgedrukt in het aantal 
werklocaties dat de beroepsbevolking binnen 60 minuten 
reistijd (van deur-tot-deur) per auto of 90 minuten reistijd 
per openbaar vervoer kan bereiken, waarbij verder weg 
gelegen bestemmingen minder belangrijk zijn.
Ten slotte gaat de economische benadering van bereikbaar-
heid in op de maatschappelijke (financiële) baten van 
bereikbaarheid. In deze studie is een nieuwe methode 
toegepast om de bereikbaarheidsbaten in euro’s te bereke-
nen van het kunnen bereiken van verschillende activiteiten 
op verschillende locaties met verschillende vervoerwijzen. 

Figuur 3.9 Het Trendscenario leidt, on-

danks de toename van het areaal natuur, 

tot een slechts geringe verbetering van de 

ruimtelijke samenhang voor diersoorten. 

Dat komt door het versnipperde karakter 

van de Ecologische Hoofdstructuur in het 

Trendscenario.

Figuur 3.8 Realisatie van de Ecologische 

Hoofdstructuur leidt tot toename van het 

areaal natuur. Een aanzienlijk deel van 

het areaal blijft bestaan uit relatief kleine 

gebieden.
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Met de economische benadering van bereikbaarheid 
kunnen alleen de relatieve welvaartswinsten (of consumen-
tensurplus) worden berekend van maatregelen of scenario’s 
in vergelijking met een referentiescenario zonder maatrege-
len. De economische benadering is toegepast om de 
bereikbaarheidsbaten van verschillende kijkrichtingen en 
varianten in kaart te brengen (zie hoofdstuk 4 voor een 
nadere toelichting).

Figuur 3.11 laat zien dat de congestie (aantal verliesuren) 
op het hoofdwegennet in de periode 2000-2010 toeneemt. 
Het pakket van weginvesteringen van 14,5 miljard euro uit 
de Nota Mobiliteit zorgt voor een afname of stabilisatie van 
het aantal verliesuren tussen 2010 en 2020, ondanks de 
toename van het wegverkeer. Vanaf 2020 neemt - zonder 
extra investeringen of prijsbeleid - in het Trendscenario het 
aantal verliesuren weer toe. Over de hele periode 2000-
2040 neemt het aantal verliesuren met circa 70% toe in het 
Trendscenario en verdrievoudigt in het Hoge ruimtedruk-
scenario. De ontwikkeling van de bereikbaarheid van werk 
laat een ander verloop zien. In de periode tot 2020 neemt de 
bereikbaarheid van werk in de spits toe door zowel 
weginvesteringen als een toename van werkgelegenheid. In 
het Trendscenario neemt na 2020 de bereikbaarheid van 
werk af door een toename van congestie en afname van de 
omvang van de werkgelegenheid. In het Hoge ruimtedruk-
scenario stabiliseert de bereikbaarheid van werk zich 
ruwweg na 2020, ondanks de toename van congestie. Dit 
komt ruwweg doordat het aantal banen nog fors groeit na 
2020.

Bereikbaarheid van werk per openbaar vervoer (niet 
opgenomen in Figuur 3.11) laat in het Trendscenario over 
de gehele periode 2000-2040 een afname zien ondanks 
veronderstelde kwaliteitsverbeteringen tot 2020. In 2040 is 
de bereikbaarheid van werk per openbaar vervoer ongeveer 
15% lager dan in 2000. Dit komt vooral omdat in het 
Trendscenario bedrijven zich vestigen op locaties die niet 
goed per openbaar vervoer ontsloten zijn. Dit is een 
voortzetting van de historische trend. Snellen et al. (2006) 
laten zien dat in de periode 2000-2004 het aandeel werk-
zame personen en bedrijventerreinen op locaties met goed 
openbaar vervoer afneemt en toeneemt op locaties nabij 
een op- of afrit van het hoofdwegennet.

Kwaliteit van de fysieke woonomgeving
Het aantal woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 
dB Lden neemt in de periode 2010-2040 toe met 0,5 miljoen 
woningen in het Trendscenario, en met 1,3 miljoen 
woningen in het Hoge ruimtedrukscenario (Figuur 3.12). 
Deze toename is een gevolg van de toename van het 
wegverkeer en de woningbouw in gebieden (vooral in de 
Randstad) waar de geluidbelasting al relatief hoog is. Het 
aantal bestaande woningen met een geluidbelasting kleiner 
dan 48 dB Lden neemt af. Het aantal inwoners met een 
geluidbelasting hoger dan 55 dB Lden is voor het 
Trendscenario in 2040 vergelijkbaar met 2010. Dat komt 
omdat in 2000 een huishouden bestaat uit 2,3 inwoners 
tegen 2,0 inwoners in 2040. De huidige woningvoorraad 
met een geluidbelasting lager dan 48 dB Lden neemt in het 
Trendscenario af van 1,1 miljoen in 2010 naar 1,0 miljoen 

Figuur 3.11 Ontwikkeling van verkeers-

prestatie, verliesuren (congestie) op het 

hoofdwegennet en bereikbaarheid van 

werklocaties in de spits in het Trendscenario 

(links) en ontwikkeling van verliesuren 

volgens het Trendscenario en het Hoge 

ruimtedrukscenario (rechts).
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woningen in 2040. In het Hoge ruimtedrukscenario neemt 
dit af tot 0,9 miljoen woningen in 2040.
Het areaal Nederlands grondgebied met een geluidbelasting 
lager dan 48 dB Lden neemt voor het Trendscenario af van 
circa 57% naar circa 55% (Figuur 3.13) en voor het Hoge 
ruimtedrukscenario naar circa 53% .

Bij de berekeningen is verondersteld dat op het wegdek 
dubbellaags zeer open asfalt beton (ZOAB) wordt aange-
legd op locaties aangegeven in het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport (MIT). Ook is verondersteld dat 
bij bebouwde gebieden, met een geluidbelasting van meer 
dan 65 dB Lden in 2020, geluidsschermen langs rijkswegen 
worden geplaatst. Het dubbellaags ZOAB levert een 
geluidreductie op van 2 à 3 dB ten opzichte van enkellaags 
ZOAB. De maatregelen hebben voornamelijk effect op het 
aantal geluidbelaste woningen langs rijkswegen. Deze 
maatregelen kunnen echter een toename van het aantal 
woningen met geluidbelasting hoger dan 55dB niet 
voorkomen, omdat deze voornamelijk wordt veroorzaakt 
door provinciaal wegverkeer en binnenstedelijk verkeer.

Ruim en groen wonen
De animo voor ruim en groen wonen is in Nederland groot. 
De ruimte die het overheidsbeleid biedt, wordt dan ook 
volop benut. Dit leidt tot ruimtedruk op gebieden met een 
aantrekkelijk landschap. Verspreide bebouwing neemt dan 
ook toe in een aantal Nationale Landschappen, zoals het 
Groene Hart. Ook de randen van natuurgebieden staan 
onder druk, zoals de randen van de Veluwe en van de 
Utrechtse Heuvelrug.

Kwaliteit landschap
In de periode 2000-2040 neemt het totale landbouwareaal 
in Nederland af met 220.000 tot 260.000 hectare. Dit is 
ongeveer dezelfde mate van daling als in de periode 1970-
2000. De afname komt doordat landbouwgrond een 
stedelijke bestemming krijgt als wonen, werken, recreëren, 
of wordt omgezet in natuur. Omdat veel landbouwgebieden 
een open karakter hebben, zal de landschappelijke waarde 
dalen. Daarnaast zal bij ongewijzigd beleid de landbouw 
grootschaliger worden, wat de kwaliteit van het landschap 
negatief kan beïnvloeden (Figuur 3.14).

In de meeste Nationale Landschappen is de stedelijke 
ontwikkeling relatief sterker dan in Nederland als geheel. 
Een deel van deze rode ontwikkeling heeft negatieve 
effecten op de kernkwaliteiten van de Nationale Land-
schappen. De negatieve effecten zijn het grootst in land-
schappen met de hoogste verstedelijkingsdruk: het Groene 
Hart, de beide waterlinies en Laag Holland. Deze ontwik-
kelingen zijn strijdig met het voorgestane beleid voor de 
Nationale Landschappen.

Trendscenario en Hoge ruimtedrukscenario vergeleken 
In Tabel 3.2 is voor het Trendscenario en het Hoge ruimte-
drukscenario de situatie in 2040 vergeleken met de situatie 
in 2000. In de tabel is tevens aangegeven of bestaande 
beleidsdoelen binnen bereik komen. 

Figuur 3.12 De geluidbelasting van wonin-

gen neemt toe in de periode  2010 en 2040 in 

het Trendscenario en het Hoge ruimtedruk-

scenario. 55 dB Lden is de maximale onthef-

fingswaarde die in de praktijk voorkomt voor 

nieuwbouw langs rijkswegen; 48 dB Lden 

is de voorkeurswaarde (Wet Geluidhinder) 

voor wegverkeersgeluid in woongebieden 

voor de lange termijn.
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3.4 Onzekerheden en mogelijke 
trendbreuken

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste uitkomsten van het 
Trendscenario gepresenteerd. Het Hoge ruimtedrukscena-
rio toont wat de ruimtelijke ontwikkelingen zijn bij een 
hogere bevolkingsgroei en economische groei. Hiermee 
geeft het Hoge Ruimtedrukscenario een bepaalde band-
breedte weer. Naast deze bandbreedte in bevolkings- en 
economische groei, zijn er echter nog diverse andere 
onzekerheden die de duurzame ontwikkeling van 
Nederland beïnvloeden. 

1. Bevolkingsontwikkeling
Immigratie en emigratie zijn moeilijk voorspelbare 
processen. Zowel vanuit de wetenschap (Hooimeijer, 2007) 
als door trendwatchers is een denkbare toekomst beschre-
ven waarin migratiepatronen ingrijpend gaan wijzigingen 
(Bakas, 2005). Voorbeelden van veranderingen zijn: een 
forse toename van remigratie, een toename in de uitstroom 
van ondernemende jonge, hoogopgeleide mensen en een 
uitstroom van rijke, fitte ouderen. Afhankelijk van de 

maatschappelijke ontwikkelingen elders, kan de stroom van 
mensen naar de stedelijke gebieden in Europa en dus ook 
naar Nederland sterk toenemen (King, 1993).

2. Individualisering 
In de scenario’s wordt impliciet verondersteld dat de 
individualiseringstrend zich voortzet in consumptiekeuzen 
en ruimtegebruik. Trendwatchers signaleren dat jongeren 
zich afkeren van het ver doorgevoerde individualisme en de 
daarmee samenhangende consumptiepatronen. Het is 
echter onbekend wat voor gevolgen ‘het nieuwe collecti-
visme’, voor consumptiepatronen en daarmee samenhan-
gend ruimtegebruik heeft.

3. Wooncarrières van sociaal-economische groepen
In het onderzoek is verondersteld dat de woonvoorkeuren 
afhankelijk zijn van de sociaal-economische kenmerken. 
Zo wordt er verondersteld dat gezinnen met een hoog 
inkomen een voorkeur hebben voor groen wonen. 
Nederlandse huishoudens hebben een sterke voorkeur voor 
eengezinswoningen met een tuin (de rurale idylle, zie 
bijvoorbeeld Heins, 2002). De woonvoorkeuren verschillen 

Figuur 3.13 Geluidbelasting in 2040 in het 

Trendscenario.
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duidelijk met die van andere landen. Bijvoorbeeld in 
Spanje wonen veel mensen met een hoog inkomen in 
appartementen. Deze appartementen zijn luxe, vaak 
omgeven door een tuin, met zwembad en andere facilitei-
ten. Het is denkbaar dat de Nederlandse ideaalbeelden op 
het gebied van wonen gaan veranderen, bijvoorbeeld in de 
richting van meer ‘gated communities’, meer tweede 
woningbezit en meer hoogstedelijke woonmilieus.

4. Economische ontwikkeling 
Olieprijzen, de positie van de Rotterdamse haven en die van 
Schiphol, kunnen veranderen in het licht van veranderingen 
in de wereldeconomie. Ook bestaat er veel onzekerheid 
over de effecten van ICT-ontwikkelingen op de economie. 
Zowel de productieprocessen als het gedrag van consumen-
ten kunnen hierdoor gaan veranderen.

5. Ontwikkeling klimaat 
Klimaatverandering is omgeven met grote onzekerheden 
(paragraaf 2.2). In ‘Simulating Nature’ heeft Petersen 
(2006) de onzekerheden op dit gebied geïnventariseerd. 

Daarbij zijn een aantal zeer ongunstige ontwikkelingen niet 
op voorhand uit te sluiten, zoals een sterk versnelde af -
smelting van het landijs op Groenland en Antarctica, de 
verandering in de intensiteit van stormen, orkanen en toe -
nemende droogte in sommige delen van de wereld door 
sterk verminderde neerslag of het verdwijnen van gletsjers 
(onder andere in de Himalaya). Mochten dergelijke 
extreme ontwikkelingen zich voordoen (discontinuïteiten) 
dan heeft dit waarschijnlijk een belangrijke invloed op de 
wereld economie en migratiepatronen en op het perspectief 
voor de houdbaarheid en ontwikkeling van Nederland.

6. Technologische doorbraken 
Zoals reeds eerder opgemerkt is in het onderzoek geen 
expliciete aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van 
technologische doorbraken. Het is zeer goed denkbaar dat 
door technologische ontwikkelingen, de verkeersinfrastruc-
tuur en het mobiliteitsgedrag zullen veranderen. Zo toont 
onderzoek aan dat transportgedrag en de ruimtelijke organi-
satie van menselijke activiteiten sterk zal veranderen onder 
invloed van energieschaarste (Monzón en Nuijten, 2006). 
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Tabel 3.2 Effecten van het Trendscenario en Hoge ruimtedrukscenario op een aantal indicatoren in 2040 ten opzichte van 

2000.
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Veilligheid tegen 
overstromen

Schade- en slachtoffer-
risico’s

Achterstand in onderhoud in 2020 
weggewerkt door versterking primaire 
waterkeringen.

Adaptatie klimaat-
verandering 

Ruimte in rivierengebied Realisatie Ruimte voor Rivier.

Biodiversiteit Biodiversiteit in natuur-
gebieden

Areaal natuur neemt toe, maar blijft 
versnipperd. Biodiversiteitsdoelstelling
en worden niet gehaald.

Bereikbaarheid Congestie, bereikbaarheid 
werk, financiële bereikbaar-
heidsbaten 

Congestie op het  hoofdwegennet 
neemt toe. Bereikbaarheid van werk 
per auto en OV neemt af. 

Kwaliteit fysieke 
woonomgeving

Groen om de stad en geluid-
belasting woongebieden

Geluidbelasting neemt toe en de aan-
wezigheid van groen om de stad 
neemt af.

Ruim en groen 
wonen

Ruimte voor private 
wensen voor wonen in 
groene omgeving

Geen expliciete beleidsdoelstelling.

Internationaal 
vestigingsklimaat 

Congestie, perceptie 
risico’s, groei Noordvleugel

Geen expliciete beleidsdoelstelling.

Kwaliteit van het 
landschap

Kwaliteit Nationale 
Landschappen, belevings-
waarde, recreatiewaarde

Openheid van nationale landschappen 
neemt af.

Ruimtelijke 
segregatie

Ruimtelijke verdeling van 
inkomensgroepen

Geen expliciete beleidsdoelstelling.



3.5 Conclusies

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies op basis van 
de uitkomsten van het Trendscenario.

• De ruimtelijke inrichting van Nederland zal de komen-
de decennia sterk veranderen. Tot 2040 breidt het areaal 
bebouwd gebied uit met 15-26% (bandbreedte afhanke-
lijk van bevolkingsgroei en economische groei). Er zal 
naar verwachting dus nog tot een kwart van het huidige 
bebouwde gebied bijkomen;

• Het grootste deel van het nieuw gebouwd gebied komt 
terecht in het overstromings-gevoelige gebied van 
Nederland. De potentiële schade neemt in de periode tot 
2040 een factor 2-3 toe; het nieuwe bebouwd gebied 
omvat circa 25-30% van de waarde in 2040. 
In het Trendscenario voldoen alle primaire keringen pas 
in 2020 aan de wettelijke normen. Door de verbetering 
van het veiligheidsniveau dalen de schade- en slacht-
offerrisico’s ten opzichte van 2000 met een factor 1,7 
en 3; 

• Gegeven de gemaakte veronderstellingen over maat-
schappelijke ontwikkelingen en de effectiviteit van 
bestaand beleid, worden in de Randstad en Noord-
Brabant nieuwe woonlocaties ontwikkeld nabij de grote 

steden. Dit is het gevolg van de grote vraag naar 
woningen in deze regio’s en het bundelingsbeleid; 

• De ruimtevraag naar nieuwe locaties voor kantoren en 
bedrijven, zal zich de komende decennia vooral richten 
op de Randstad. Met name de Noordvleugel van de 
Randstad maakt deel uit van een mondiaal netwerk van 
steden. In dit deel van Nederland worden veel nieuwe 
locaties voor kantoren en bedrijven ontwikkeld, omdat 
hier de werkgelegenheidsgroei het hoogst is;

• Omdat verondersteld is dat de bestaande provinciale 
ruimtelijke plannen worden gerealiseerd en bereikbaar-
heid via het hoofdwegennet een belangrijk vestigings-
motief is, ontstaan er nieuwe werklocaties en breiden 
bestaande locaties uit. Dit gebeurt vooral in de centra 
van de grote steden en in hun nabijheid, bijvoorbeeld in 
de Haarlemmermeer, de Zuidplaspolder en het gebied 
ten zuiden van Groningen;

• In het Trendscenario neemt de totale mobiliteit in de 
periode 2002-2040 met ongeveer 15-30% toe en het 
autogebruik met 35-45%. De aangegeven bandbreedte 
is afhankelijk van bevolkingsgroei en economische 
groei. Bereikbaarheid van werk per auto neemt in de 
periode tot 2020 met circa 10% toe door investeringen 
in het wegennet en een toename van de werkgelegen-
heid. Na 2020 neemt de bereikbaarheid van werk 
– zonder aanvullende investeringen en prijsbeleid – 
af door een toename van congestie en afname van de 
omvang van de werkgelegenheid;

• Het aandeel woningen met een geluidbelasting hoger 
dan 55dB zal in 2040 zijn toegenomen van 43% tot 
46%;

Figuur 3.14  Afname van de kernkwaliteit ‘zeer open gebied’ is 

het grootst in Nationale Landschappen met de hoogste verstede-

lijkingsdruk.
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• In het Trendscenario wordt de Ecologische 
Hoofdstructuur  in 2018 gerealiseerd (circa 730.000 
hectaren). De natuur blijft echter versnipperd. Ook 
zullen de milieucondities onvoldoende verbeteren; 
Bio diversiteitdoelstellingen worden dan ook niet 
gehaald;

• De voor Nederland zo karakteristieke open landschap-
pen, zullen in de toekomst door voortgaande verstede-
lijking voor een belangrijk deel verdwijnen.
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4.1 Inleiding

Het Trendscenario voor 2040, zoals dat in het vorige hoofd-
stuk is besproken, laat zien dat bij een autonome ontwikke-
ling een aantal problemen niet zal zijn opgelost. Deze 
zogenaamde ‘persistente problemen’ vormen een belang-
rijk obstakel voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
Dit hoofdstuk brengt per persistent probleem in een 
zogenaamde ‘kijkrichting’ mogelijke oplossingen in kaart. 
Deze kijkrichtingen komen overeen met de (partiële) 
oriëntatie weer vanuit een maatschappelijk (departemen-
taal) deelterrein, bijvoorbeeld wonen, werken of mobiliteit. 
Een aantal duurzaamheidsindicatoren brengt het effect van 
elke kijkrichting in beeld (Tabel 4.1).

Deze zes kijkrichtingen zijn ieder op zichzelf een nogal 
ééndimensionale constructie. Gezamenlijk leveren zij 
echter een scala aan mogelijke oplossingen op voor de in 
het vorige hoofdstuk geïdentificeerde problemen. Ook 
geven zij aan waar de oplossing van één set problemen 
tegelijkertijd wellicht ook andere problemen oplost of juist 
versterkt. De opzet van de kijkrichtingen verschilt afhanke-
lijk van het thema van meer kwantitatief tot meer ontwer-
pend. De eerste drie kijkrichtingen zijn ook kwantitatief op 
effecten doorgerekend, de laatste drie zijn alleen kwalitatief 
beoordeeld.

4 Kijkrichtingen

Tabel 4.1: Overzicht problemen, kijkrichtingen en indicatoren.

Persistent probleem Kijkrichting Duurzaamheidsindicator

Klimaatverandering, met als gevolg een toename 
van:
• Overstromingsrisico’s (veiligheid),
• Wateroverlast (materiële schade),
• Watertekort (materiële en natuurschade),
• Verzilting (materiële en natuurschade). 

Klimaat en veiligheid
De ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland wordt zoveel mogelijk 
afgestemd op de gevolgen van klimaat-
verandering (stijgende zeespiegel, 
vergrote piekafvoer rivieren). 

Veiligheid tegen overstromen 
en adaptatie aan klimaat-
verandering

Afname van biodiversiteit, als gevolg van:
•  Gebrek aan samenhang tussen 

natuurgebieden,
•  Ontoereikende milieukwaliteit binnen natuur-

gebieden (ammoniakdepositie, grond- en op-
pervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit).

Robuuste natuur
De ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland wordt zoveel mogelijk 
afgestemd op internationale natuur-
verplichtingen die Nederland is 
aangegaan.

Biodiversiteit

Gebrekkige bereikbaarheid van woon- en 
werklocaties en voorzieningen,als gevolg van:
•  Ruimtelijke spreiding van functies en

voorzieningen,
• Congestie op de wegen,
• Onvoldoende functioneren van vervoersysteem

Bundeling en intensivering.
De woningbouw wordt sterk gecon-
centreerd in de bundelingsgebieden 
en vooral in het bestaande bebouwde 
gebied, met als doel om de (bestaande) 
infrastructuur maximaal te benutten en 
tevens om verrommeling te beperken. 

Bereikbaarheid

Gebrekkige kwaliteit van fysieke woon-
omgeving, als gevolg van:
• Gebrek aan ruimte en groen,
• Grote afstand tot voorzieningen,
• Geluid en deposities.

Ruim en Groen wonen
Nieuwbouwlocaties krijgen een lagere 
dichtheid, en komen bij voorkeur in land-
schappelijk aantrekkelijke gebieden én 
nabij steden met goede voorzieningen,

Kwaliteit van de fysieke 
woon omgeving en ruim en 
groen wonen

Achterblijvend internationaal vestigingskli-
maat, als gevolg van suboptimale (perceptie van):
• Kwaliteit van vestigingslocaties,
•  Functioneren / bereikbaarheid als internationaal 

knooppunt,
• Aantrekkelijkheid van woonomgeving.

Internationaal vestigingsklimaat
De verstedelijking wordt sterk gecon-
centreerd in enkele regio’s met de 
meeste kansen (Amsterdam, Utrecht, 
Eindhoven) en in de landsdelen Noord 
en Oost (de bundelingsgebieden).

Internationaal vestigingsklimaat

Achteruitgang landschapskwaliteit, als gevolg 
van verlies van gebiedsidentiteit door:
– Verstedelijking
– Veranderingen in de landbouw

Landschap, toerisme en recreatie
De landschappelijke waarden worden bij 
ver stedelijking zoveel mogelijk ontzien, 
gecombineerd met forse investeringen 
in de aanleg van extra groen en water 
en in agrarisch landschapsbeheer.

Kwaliteit van het landschap
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4.2 Klimaat en veiligheid tegen 
overstroming

Probleemschets
De hoofddoelstelling van het beleid voor de waterhuishou-
ding van Nederland is ‘het hebben en houden van een veilig 
en bewoonbaar land en het in standhouden en versterken 
van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een 
duurzaam gebruik blijft gegarandeerd’ (Min. VenW, 1998). 
Voor het functioneren van Nederland zijn overstromingen 
vanuit zee of vanuit rivieren ontwrichtende gebeurtenissen 
en uit de analyse in hoofdstuk 2 komt naar voren dat op 
langere termijn de zeespiegelstijging en in samenhang 
daarmee de afnemende mogelijkheden voor vrije uitstroom 
van de rivierafvoeren, bepalend zijn voor de langetermijn-
houdbaarheid van Nederland. De beschermingsopgave 
wordt nog eens vergroot doordat in het Trendscenario het 
grootste deel van de nieuwe stedelijke ontwikkeling terecht 
komt in het overstromingsgevoelige deel van Nederland 
(hoofdstuk 3, Figuur 3.8). Daardoor neemt de potentiële 
economische schade in geval van overstroming in de 
periode tot 2040 substantieel toe. De nieuwe bebouwing 
draagt hier circa 20-30% aan bij (Figuur 4.1).

Stedenbouwkundige en infrastructurele ontwikkelingen 
werken lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere 
generaties. Keuzes die de komende decennia gemaakt 
worden, bepalen dan ook mede de toekomstige oplossings-
ruimte als het gaat om de mogelijkheden voor adaptatie aan 
klimaatverandering.

Op kortere termijn leidt klimaatverandering wat betreft 
water ook tot opgaven op het gebied van verzilting, 
beperken van wateroverlast en van droogte (zie onder 

andere MNP, 2005). Voor het beperken van wateroverlast 
is in de Decembernota van 2006 aangegeven dat deze 
problematiek zal worden aangepakt met een investering 
van 2,5 miljard euro voor de regionale systemen en 
(indicatief) 3 miljard euro voor het stedelijk gebied 
(Min. VenW, 2006). Nader onderzoek naar de verziltings- 
en verdrogingsproblematiek op basis van de nieuwe 
KNMI-klimaatscenario’s van 2006 loopt nog. In de 
volgende paragraaf wordt alleen een relatie gelegd tussen 
natuurbeleid en de verdrogingsproblematiek. De ver-
ziltingsproblematiek is dus niet meegenomen.

Oplossingsrichtingen veiligheid tegen overstromen: 
beschermen, inrichten en ordenen
De veiligheid en langetermijnhoudbaarheid van Nederland 
kan op hoofdlijnen gestuurd worden door:
- het behouden of vergroten van het beschermingsniveau 

met technische maatregelen, zoals kust- en dijkverster-
king;

- het verminderen van de gevolgen van een overstroming 
door aangepast bouwen, compartimentering, bewust-
making en maatregelen op het gebied van voorlichting 
en evacuatie;

- het sturen van ruimtelijke ontwikkeling, gericht op het 
beperken van de gevolgen in termen van potentiële 
schade en slachtoffers en het openhouden van opties 
voor toekomstige ruimtelijke maatregelen.

Het vergroten van het beschermingsniveau, zoals bijvoor-
beeld voorgesteld door de Adviescommissie Financiering 
Primaire Waterkeringen (2006), of het beperken van de 
gevolgen van overstroming door aangepast te bouwen en 
compartimentering, zullen naar verwachting vrijwel 
dezelfde ruimtelijke ontwikkeling in Nederland laten zien 

Figuur 4.1 In het Trendscenario neemt door 

economische groei en door nieuwe bebou-

wing de potentiële economische schade in 

het overstroombare gebied van Nederland in 

de periode tot 2040 sterk toe.
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als het Trendscenario. Dit komt omdat deze oplossingsrich-
tingen geen beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik en 
locatiekeuzes niet afhangen van de de huidige of toekom-
stige overstromingskansen. Met aangepast bouwen (ontkop-
pelen) zal zonder aanvullende verhoging van het veiligheids-
niveau maximaal circa 20-30% van de potentiële schade in 
2040 kunnen worden beïnvloed (vergelijk Figuur 4.1).

Ruimtelijke keuzes
De keuze van de tijdshorizon en de mate waarin wordt 
geanticipeerd op mogelijke ontwikkelingen, zijn sterk 
bepalend voor mogelijke oplossingsrichtingen. Wat betreft 
klimaatverandering en zeespiegelstijging, is de vraag hoe 
de langetermijnontwikkelingen kunnen worden meege-
nomen in kortetermijnbesluitvorming.

Om inzicht te krijgen in de mogelijke ruimtelijke conse-
quenties van keuzes die in meer of mindere mate worden 
gestuurd door de verwachte klimaatverandering, is ervoor 
gekozen een drietal strategische varianten uit te werken, die 
nauw aansluiten bij actuele discussies. Het gaat daarbij om 
de vraag of het verstandig is om te blijven investeren in laag 
Nederland, of dat er een grootschalige en structureel andere 
kustverdediging noodzakelijk is, of dat met beperktere 
ruimtelijke keuzes de langetermijnkwetsbaarheid kan 
worden verminderd.

De onderzochte strategische varianten zijn als volgt 
gekarakteriseerd:
1. Differentiëren veiligheidsniveau/beperkte aanpassing 

aan klimaat (Gedifferentieerde veiligheid).

2. Verminderen kwetsbaarheid: verschuiving van investe-
ringen naar hoog Nederland (Hoog Nederland).

3. Verbrede kust: robuuster investeren in laag Nederland 
(Verbrede kust).

Variant 1: Differentiëren veiligheid / beperkte aanpassing 
aan klimaatverandering
In de variant Gedifferentieerde veiligheid wordt ten 
opzichte van het Trendscenario meer veerkracht in het 
rivierengebied gebracht door de volgorde waarin de 
dijkringen overstromen, beter af te stemmen op de te 
verwachten schades. De ruimtelijke ontwikkelingen 
worden hierop afgestemd. Dat wil zeggen dat in de 
dijkringen met relatief grote overstromingskansen geen 
nieuwe grootschalige bebouwing plaatsvindt. Tevens 
worden er ‘overstroombare dijken’ aangelegd, om een zo 
groot mogelijke voorspelbaarheid en beheersbaarheid van 
de overstroming te verkrijgen en daarmee vooral de 
slachtofferrisico’s te verminderen.

Variant 2: Verschuiving investeringen naar hoog Nederland
In de variant Hoog Nederland wordt een trendbreuk in de 
ruimtelijke ontwikkeling ingezet. Vanaf 2010 worden de 
benodigde nieuwe woonarealen en bedrijventerreinen 
volledig buiten het overstromingsgevoelige gebied gereali-
seerd. Daarmee wordt de kwetsbaarheid van Nederland 
verminderd en blijft de ruimte die er nog is, open voor 
eventuele toekomstige maatregelen voor de waterbeheer-
sing van Nederland (openhouden rivierengebied, IJssel en 
IJsselmeergebied en Zuidwest-Nederland).

Figuur 4.2 Ontwikkeling bebouwing 

2010-2040 volgens de variant Verbrede 

kust, ten opzichte van het Trendscenario 

2040.
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Variant 3: Verbrede kust - robuuster investeren in laag 
Nederland
In de variant Verbrede kust wordt een verbrede kustzone 
aangelegd. De omvang hiervan ligt nog niet vast en zal 
afhankelijk zijn van de wensen en beschikbare financiën. 
Er zijn daarbij verschillende vormen mogelijk, variërend 
van een eilandenkust met een waddenkarakter tot een 
aaneengesloten verbreding, aansluitend op de huidige 
kustlijn. Hier is gekozen voor een aaneengesloten verbre-
ding van de kustzone (5 km), aangelegd op een niveau van 
+5 m NAP en daarmee op lange termijn bestand tegen 
vergaande zeespiegelstijging. Een dergelijke kustuitbrei-
ding is relatief gemakkelijk te realiseren en biedt mogelijk-
heden voor belangrijke functies als wonen en recreatie. De 
mate waarin deze functies tot ontwikkeling kunnen worden 
gebracht, is dan ook een belangrijke mogelijkheid voor het 
terugverdienen van de kosten (Syncera, 2007). De variant 
Verbrede kust sluit aan op huidige discussies hierover (zie 
onder andere Holvoet et al., 2005.

Ruimtelijk beeld van de varianten
De ruimtelijke ontwikkeling in de variant Gedifferentieerde 
veiligheid (Figuur 4.3) verschilt alleen van het 
Trendscenario, doordat in dijkringen met een relatief laag 
beschermingsniveau minder nieuwe ruimtelijke ontwikke-
ling plaatsvindt:
- in het bovenrivierengebied vindt minder bebouwing 

plaats en verschuift het nieuw bebouwd areaal naar de 
Utrechtse Heuvelrug;

- in West-Nederland verschuift een groot deel van de 
nieuwe bebouwing, vanuit de minder beveiligde dijkrin-
gen naar de meest beveiligde dijkring (centraal Holland, 
meest aangeduid als dijkring 14) en

- in de Flevopolders concentreert de nieuwe bebouwing 
zich in Zuidelijk Flevoland, rond Almere.

Deze ontwikkeling gaat samen met een verminderde 
ruimtedruk op het rivierenlandschap, maar leidt tot een 
verhoogde druk op de landschappen van de Utrechtse 
Heuvelrug, Veluwe en Twente.

In de variant Hoog Nederland komen de nieuwe werkloca-
ties en bebouwing vooral terecht op de Utrechtse 
Heuvelrug, langs de randen van de Veluwe, en rondom de 
steden in Noord-Brabant, Twente en Zuid-Limburg (Figuur 
4.5). Door het verschuiven van wonen en werken naar hoog 
Nederland wordt de trend van krimp en afnemende 
werkgelegenheid in sommige van deze gebieden voor een 
groot deel gekeerd. Omdat een groot deel van de voorzie-
ningen en werkgelegenheid zich toch ook in de omgeving 
van de Randstad blijft bevinden, leidt de verschuiving naar 
Hoog Nederland tot meer mobiliteit. Daarentegen wordt de 
druk op waardevolle landschappen in West-Nederland 
verlicht en er zijn goede mogelijkheden om met een 
dergelijke strategie de internationaal belangrijke natuur in 
laag Nederland te versterken (onder andere veengebieden, 
rivierengebied).

De variant Verbrede kust leidt in West-Nederland tot 
aanzienlijke verschuivingen ten opzichte van het 
Trendscenario (Figuur 4.2). Door de plaatsing van 50% van 
de woningbehoefte in Zuid- en Noord-Holland in de 
nieuwe kustzone, neemt de druk op het landschap in West-
Nederland af, en zijn er goede mogelijkheden om de 
internationaal belangrijke natuur in laag Nederland te 
versterken (onder andere in de veengebieden). De moge-
lijkheden voor het ontwikkelen van aantrekkelijke woon-
locaties en woonomgevingen in de Randstad nemen toe, 
evenals de beschikbaarheid van recreatieve functies en 
natuurfuncties. Verwacht mag worden dat hierdoor ook het 
vestigingsklimaat gunstig wordt beïnvloed. Gezien de 

Figuur 4.4 Ten opzichte van het 

Trendscenario (verwachte economische 

schade 80 miljoen euro/jaar) nemen de 

schade- en slachtofferrisico’s het meest af 

in de variant ‘Gedifferentieerde veiligheid’ 

(Klijn et al., 2007).
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omvang van een dergelijk project en de noodzaak de 
woningbouw in de eerstkomende decennia op peil te 
houden, is het echter een (te?) grote opgave om een 
dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken. De uiteinde-
lijke haalbaarheid wordt sterk bepaald door de inzetbare 
capaciteit en mogelijke fasering.

Kwalitatieve beoordeling effecten
Veiligheid tegen overstromen
Voor wat betreft veiligheid tegen overstroming, leidt naar 
verwachting de variant Gedifferentieerde veiligheid tot de 
sterkste afname van de economische schaderisico’s en van 
vooral slachtofferrisico’s (Figuur 4.4). Met name het 
gebruik van overstroombare dijken zou, door de betere 
voorspelbaarheid en grotere reactietijd, een zeer positief 
effect kunnen hebben op de verwachte aantallen slacht-
offers. Mogelijk zijn vanuit economisch oogpunt nog 
opti malere varianten van veiligheidsdifferentiatie mogelijk 
(vergelijk Eijgenraam, 2005). De varianten Hoog 
Nederland en Verbrede kust leiden tot iets lagere risico’s 
ten opzichte van het Trendscenario. Dit komt doordat het 
grootste deel van de economische waarde en van de 
bevolking ‘at risk’ al in het overstromingsgevoelige gebied 
aanwezig is (vergelijk Figuur 4.1). Zoals in Figuur 4.1 ook 
aangegeven, kan het schaderisico in 2040 met maximaal 
20-30% worden beperkt, afhankelijk van het aandeel 
nieuwe bebouwing dat ‘waterneutraal’ wordt aangelegd.

Biodiversiteit, landschap en kwaliteit fysieke 
woonomgeving
Ten opzichte van het Trendscenario zijn naar verwachting 
vooral de effecten van de varianten Hoog Nederland en 
Verbrede kust positief voor natuur en landschap in laag 
Nederland. De aanleg van nieuw stedelijk gebied in hoog 
Nederland zorgt voor substantiële vermindering van de 
druk op natuur en landschap in de Randstad en het rivieren-
gebied. Dat geeft mogelijkheden voor natuur en landschap 
en draagt bij aan de beschikbaarheid van open ruimte 
(woonkwaliteit). In hoog Nederland zal de druk op de 
ruimte echter juist toenemen. Uitbreiding van de kust 
creëert nieuwe natuur, genereert nieuwe en aantrekkelijke 
woonomgevingen en verlicht de druk op het Groene Hart. 
Een belangrijke opgave bij de inrichting van een eventuele 
nieuwe kustzone, is het behoud van de kwaliteit van de 
huidige kustplaatsen. Nog onduidelijk is in hoeverre het 
verplaatsen van de kustlijn voor deze plaatsen kan worden 
gecompenseerd.

In Gedifferentieerde veiligheid zijn de verschillen in 
ruimtelijke ontwikkelingen te gering, daarentegen kan door 
de investeringen in nieuwe woonarealen in de Verbrede 
Kust of in Hoog Nederland de aandacht en beschikbaarheid 
van middelen voor stedelijke herstructurering onder druk 
komen te staan.

Tabel 4.2: Effecten van de varianten Klimaat en veiligheid tegen overstromen ten opzichte van het Trendscenario in 2040.
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Toelichting

Veiligheid tegen overstromen Variant Gedifferentieerde veiligheid leidt tot sterkste afname van 
economische schaderisico’s en vooral slachtofferrisico’s.

Adaptatie 
klimaatverandering 

De varianten bieden, elke op hun eigen wijze, ten opzichte van het 
Trendscenario meer ruimte om klimaatveranderingen op te vangen.

Biodiversiteit Varianten Hoog Nederland en Verbrede kust bieden kansen voor 
natuur in West-Nederland, rivierengebied en de kustzone.

Bereikbaarheid Variant Gedifferentieerde veiligheid: positief effect in delen West-
Nederland; andere varianten: bereikbaarheid slechter door spreiding.

Kwaliteit fysieke 
woningomgeving

Verandert in eerste variant niet wezenlijk. In beide andere varianten 
komt meer groene ruimte rondom bebouwing beschikbaar.

Ruim en groen wonen Concentratie stedelijk gebied (eerste variant) heeft negatief effect; 
landaanwinning kuststrook (derde variant) heeft positief effect. 

Internationaal 
vestigingsklimaat 

Positief imago van Nederland bij varianten die actief gericht zijn op 
vergroten veiligheid tegen overstroming.

Landschap Alle varianten bieden kansen voor behoud kernkwaliteiten in West-
Nederland, rivierengebied of kustzone.

Ruimtelijke segregratie In de varianten Verbrede kust en Hoog Nederland meer kans op 
ruimtelijke segregatie.
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Ruim en groen wonen
In de variant Gedifferentieerde veiligheid neemt de ruimte 
voor het invullen van woonwensen af doordat in het 
rivierengebied geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
mogelijk zijn en er een verdere concentratie van bebouwd 
gebied plaatsvindt in de dijkringen waar al relatief veel 
bebouwd gebied aanwezig is. In de variant Hoog 
Nederland neemt de ruimtedruk in het westen af en in hoog 
Nederland toe. Omdat er in dezelfde dichtheden als in het 
Trendscenario wordt gebouwd zijn de mogelijkheden voor 
ruim en groen wonen overeenkomstig. De variant Verbrede 
kust daarentegen biedt meer ruimte voor woonwensen door 
het ontwikkelen van aantrekkelijke woonomgeving in de 
nieuwe kustzone.

Mobiliteit en bereikbaarheid
De mobiliteit en bereikbaarheid pakt in de variant 
Gedifferentieerde veiligheid positief uit ten opzichte van 
het Trendscenario. Met name in de regio’s Twente, Leiden 
en de Bollenstreek en Oost-Zuid-Holland neemt de 
bereikbaarheid toe, wat veroorzaakt wordt door de ver-
schuiving van bevolking en werkgelegenheid naar deze 

gebieden. De verschuiving van de bevolking in de variant 
Hoog Nederland vanuit het stedelijke lage Nederland naar 
het meer landelijke hooggelegen Nederland, leidt tot meer 
mobiliteit en een slechtere bereikbaarheid. De effecten in 
de Verbrede Kust zijn niet doorgerekend, maar waarschijn-
lijk komt zonder structurele aanpassingen in de infrastruc-
tuur de toch al moeilijke bereikbaarheid van de kust verder 
onder druk te staan.

Vestigingsklimaat
Los van alle factoren die het vestigingsklimaat bepalen (zie 
paragraaf 4.6), is het internationale imago van Nederland 
als veilige delta en veilige vestigingsplaats van belang. Op 
dit moment valt moeilijk te beoordelen hoe dit imago zich 
zal ontwikkelen, gegeven alle onzekerheden rond klimaat-
verandering en zeespiegelstijging en de berichtgeving 
daarover. Waarschijnlijk zullen strategieën die bewust 
werken aan het vergroten van de veiligheid van laag 
Nederland, en dan vooral de Randstad, een positieve 
uitwerking hebben. Het spreiden van investeringen en het 
verschuiven van nieuw bebouwd gebied naar hoog 

Figuur 4.6 Kwetsbare gebieden in 

Nederland indien een worstcase-zeespiegel-

stijging optreedt van 1,5 m einde deze eeuw, 

conform motie Bochove en Depla (2006). De 

kans op een dergelijke zeespiegelstijging 

wordt vooralsnog zeer klein geacht (zie 

hoofdstuk 2). 
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Nederland, zonder ook het veiligheidsniveau te versterken, 
is in dit opzicht waarschijnlijk minder gunstig.

Adaptatie klimaatverandering
Zowel in de variant Hoog Nederland als Verbrede kust kan 
de kwetsbaarheid van West-Nederland voor de kwelproble-
matiek worden verminderd, door een groot deel van de 
nieuwe bebouwing buiten de risicogebieden te plaatsen. 
Hierdoor kan met waterpeilbeheer de toenemende kwel-
druk en bodemdaling gemakkelijker worden gecompen-
seerd. Ten opzichte van de bestaande bebouwing blijft dit 
echter beperkt. In de variant Hoog Nederland wordt niet 
meer gebouwd in het overstromingsgevoelige gebied, waar-
door het centrale rivierengebied, het IJsseldal en de 
eilanden van Zuidwest-Nederland openblijven. De ontwik-
keling van een verbrede en verhoogde kustzone kan op zeer 
lange termijn een belangrijke meerwaarde hebben, indien 
de zeespiegel meters zou stijgen. De kosten van de aanleg 
van de kustzone hangen sterk af van de omvang van de aan 
te leggen kustzone en de rentabiliteit hangt af van de 
mogelijkheden om deze kosten terug te verdienen.

Ruimtelijke segregatie
De effecten van de verschillende veiligheidvarianten op de 
ruimtelijke segregatie zijn vrijwel niet in te schatten. Bij de 
variant Gedifferentieerde veiligheid treden niet al te veel 
ruimtelijke verschuivingen op ten opzichte van het 
Trendscenario. Bij de variant Hoog Nederland daarentegen 
zijn de ruimtelijke verschuivingen dermate vergaand dat het 
vrijwel onmogelijk is om daarvan de effecten in te schatten. 
Een uitbreiding van de kust ten slotte heeft als risico dat 
vooral de sociale midden- en bovenklasse zich in de nieuwe 
woonlocaties zullen vestigen, maar of dat werkelijk zal 
gebeuren, hangt vooral af van factoren die los staan van 
deze veiligheidsvariant.

Kwetsbaarheid Nederland in geval van worstcase-
zeespiegelstijging
Recent is in de motie van Bochove en Depla (2006) politiek 
de vraag gesteld ‘te inventariseren welke gebieden bij een 
‘worstcase-klimaatscenario’ vóór het einde van de eeuw 
ernstig bedreigd zouden kunnen worden, of voor grootscha-
lige wateropvang nodig zouden zijn’. Voortvloeiend uit de 
analyse in hoofdstuk 2 kan een zeespiegelstijging van 1,5 m 
per eeuw als worstcase-scenario worden beschouwd. 
Vooralsnog wordt de kans op een dergelijke zeespiegelstij-
ging klein geacht, maar de Nederlandse deskundigen 
hebben na intensieve beraadslagingen een stijging van 1,5 
m per eeuw als ‘niet ondenkbaar’ beoordeeld (zie ook 
Figuur 2.1). Indien deze ongunstige situatie zich voor zou 
doen, dan is voor besluitvorming over reactiemogelijkhe-
den niet alleen de situatie rond 2100 van belang, maar ook 
de tijd daarna. Vanwege de grote traagheid in het klimaat- 
en oceaansysteem, zal de zeespiegelstijging na 2100 
waarschijnlijk in een zelfde tempo blijven doorstijgen.

Uitgaande van deze 1,5 m zeespiegelstijging rond 2100 en 
verdere stijging daarna, gaat de bescherming van de 
Zeeuwse Delta en het binnenland (vooral omgeving 
Rotterdam/Dordrecht en IJsselmeergebied) tegen overstro-
ming vanuit zee een probleem vormen. Ook gaan naar 
verwachting de problematiek van de rivierafvoer en 
mogelijk de toenemende kweldruk zich dan manifesteren 
(Figuur 4.6).

Vooral het handhaven van het beschermingsniveau van 
gebieden die beschermd worden met ‘harde keringen’ 
(dijken), zal een grote extra inspanning vragen (dijkverho-
ging en -versterking). Het gaat daarbij om stedelijke 
knelpunten, zoals Rotterdam en Dordrecht (inclusief 
Maeslantkering), Antwerpen, de dijkringen van Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse eilanden en dijkringen in het benedenri-

… in het benedenrivierengebied komen hoge zee- en rivierstanden 

samen …

… IJsselmeer inclusief Markermeer is belangrijk als hoogwater-

buffer … 
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vierengebied beïnvloed door getijden, de Afsluitdijk, het 
IJsselmeergebied, en de dijken bij Grevelingen, 
Oosterschelde en Haringvliet. Zachte keringen (duinen) 
vormen een minder groot probleem, maar om het veilig-
heidsniveau te handhaven is wel heel veel meer zandsup-
pletiecapaciteit nodig. Nog onvoldoende duidelijk is in 
hoeverre de hogere waterstanden op de rivieren en in de 
delta de stabiliteit van de waterkeringen verminderen door 
de oplopende kweldruk.

Ervan uitgaande dat met dijkverhoging een zeespiegelstij-
ging van 1,5 m per eeuw kan worden bijgehouden, zal dit 
volgens de Adviescommissie Financiering Primaire 
Waterkeringen (2006) een investering van rond de 800 
miljoen euro per jaar vragen om het veiligheidsniveau te 
handhaven. Bij een dergelijke zeespiegelstijging is echter 
niet uit te sluiten dat ergens in de komende twee eeuwen de 
riviermondingen in het westen geheel van de zee worden 
afgesloten (Klijn et al., 2007). De speelruimte in het 
rivierensysteem en de wateren in de delta en in het 
IJsselmeergebied zal dan mede bepalend zijn voor de 
oplossingsmogelijkheden.

Waterdiepte is een belangrijke factor voor de overlevings-
kans ingeval van een overstroming. Gebieden die een 
relatief grote waterdiepte te verwerken krijgen en die nabij 
de waterkeringen liggen, lopen daardoor grotere risico’s. 
Daar waar nu de fysieke situatie (waterdiepte en afstand tot 
waterkering) al het meest ongunstig is, zal deze bij een 
sterke stijging van zee- en rivierpeil nog ongunstiger 
worden. Behalve dijkverhoging om de kans op een 
overstroming te verkleinen, is het van belang om aandacht 
te schenken aan evacuatie mogelijkheden, lokale vlucht-
plaatsen (terpen, hoge gebouwen) en voorlichting (wat wel 
en niet te doen).

Conclusies
• Uitgaande van een maximale zeespiegelstijging van 

85 cm per eeuw, lijken laag Nederland en de Randstad 
nog eeuwen bestendig tegen klimaatverandering en 
zeespiegelstijging, zij het dat blijvend forse inspan-
ningen worden gevraagd om het veiligheidsniveau te 
handhaven. Met de huidige methode van kustverster-
king en zandsuppletie is de zeespiegelstijging goed bij 
te houden. Daarmee lijkt de urgentie niet groot om de 
komende eeuw al van verdere investeringen in de 
Randstad af te zien. Structurele ruimtelijke reacties 
zoals het verschuiven van investeringen naar hoog 
Nederland (‘retreat’), of het ontwikkelen van een 
omvangrijke nieuwe kustzone, zijn op dit moment 
vanuit veiligheid tegen overstroming - anders dan 
vanuit het voorzorgprincipe- niet nodig.

• Een keuze voor verdere investeringen in de Randstad 
en in laag Nederland, heeft als consequentie dat de 

 economische kwetsbaarheid van Nederland blijft 
toenemen. In de periode tot 2040 zal de potentiële 
economische schade door waardevermeerdering van 
bestaande gebouwen en infrastructuur en door ontwik-
keling van nieuw bebouwd gebied nog met 100-250% 
toenemen. Afhankelijk van economie, demografie en 
woningmarkt, zal het nieuw bebouwd gebied in 2040 
circa 20-30% van de totale potentiële schade omvatten. 
Op basis van economische afwegingen is een verhoging 
van het beschermingsniveau in enkele dijkringen 
gelegitimeerd, hetgeen in de periode 2020-2040 een 
extra investering vraagt van 0,8 miljard euro, ten 
opzichte van de 1,5 miljard euro nodig voor het 
handhaven van het nu geldende veiligheidsniveau in die 
periode (Klijn et al., 2007).

• Daarnaast kunnen met een strategie van gedifferen-
tiëerde veiligheidsnormen, compartimentering en 
overstroombare dijken, de schade- en vooral slacht-
offerrisco’s sterk worden beperkt en kan het rivier-
systeem robuuster worden gemaakt. Dit vergt een 
investering van ruim 3 miljard euro in de periode 
2020-2040, maar daarmee kan de verwachte jaarlijkse 
schade met 35% worden gereduceerd en -afhankelijk 
van de technische mogelijkheden- de slachtofferrisico’s 
met mogelijk 70%.

• Hoewel de kans vooralsnog zeer klein wordt geacht, 
is het gegeven de grote consequenties voor Nederland, 
noodzakelijk om -in lijn met de motie Bochove en 
Depla- na te gaan wat een worstcaseontwikkeling voor 
Nederland kan betekenen. Uitgaande van een 1,5 m 
zeespiegelstijging de komende eeuwen als worst case, 
zijn dan op een termijn van 1 à 2 eeuwen structurele 
ingrepen in de veiligheidsstrategie nodig. Het sturen 
van de ruimtelijke ontwikkeling kan de kwetsbaarheid 
van Nederland en de langetermijnrisico’s beperken en 
opties voor de toekomst openhouden. Belangrijke 
keuzes liggen daarbij vooral bij het openhouden/
reserveren van het rivierengebied, het IJsselmeergebied 
en de Zuidwest-Delta (WL | Delft Hydraulics, 1998; 
Klijn et al., 2002). Er is nog nader onderzoek nodig naar 
de omvang, ernst en beheersbaarheid van de mogelijke 
grondwater- en kwelproblematiek, vooral in relatie tot 
stabiliteit van de waterkeringen.

• Ook bij een minder snelle zeespiegelstijging zullen de 
ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden op termijn 
mede bepalend zijn voor de nog mogelijke waterhuis-
houdkundige oplossingen. Een keuze voor een robuuste 
ruimtelijke ontwikkeling, met het oog op mogelijke 
langetermijnrisico’s in verband met zeespiegelstijging, 
hoeft daarbij niet op zichzelf te staan. Zij biedt ook 
belangrijke meekoppelingsmogelijkheden met het 
ontwikkelen van internationaal belangrijke natuur-
waarden en Nationale Landschappen.
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4.3 Robuuste natuur

Probleemschets
De EU heeft, in het kader van de mondiale Convention on 
Biological Diversity (CBD), afgesproken dat in 2010 de 
teruggang van de biodiversiteit tot stilstand moet zijn 
gebracht. Binnen de EU zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnen 
belangrijke instrumenten om dit te bereiken. Op basis 
van deze richtlijnen brengt de EU het Europese Natura 
2000-netwerk van beschermde gebieden tot stand. Net 
als de andere lidstaten heeft Nederland Natura 2000-
gebieden begrensd en aangemeld bij de EU. De Natura 
2000-gebieden in Nederland maken vrijwel volledig deel 
uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Al dit beleid 
is erop gericht de biodiversiteit en de verscheidenheid in 
natuur te behouden.

Van een groot aantal soorten en habitats van Natura 2000-
gebieden is de staat van instandhouding ongunstig (Figuur 
4.7). Doordat de milieu- en ruimtedruk momenteel hoog 
zijn (onder andere door verdroging en toevoer van voe-
dingsstoffen), zijn de omstandigheden voor deze soorten 
ongunstig. Datzelfde geldt voor de doelsoorten van het 
Nederlandse beleid. In het Trendscenario blijven knelpun-
ten bestaan. Het areaal natuur neemt toe dankzij realisatie 
van de EHS, maar blijft een versnipperd karakter houden, 
zodat de ruimtelijke samenhang voor diersoorten onvol-
doende en de milieudruk hoog blijft.

Oplossingsrichtingen en ruimtelijke beelden
Vraagstelling van de kijkrichting Robuuste natuur is: hoe 
kan Nederland aan de Europese afspraken voldoen en wat 
betekent dat voor het nationale natuurbeleid? De kijkrich-
ting heeft als doel de duurzame instandhouding van Natura 
2000-habitats en -soorten daadwerkelijk te realiseren. De 
ruimtelijke samenhang van de natuurgebieden moet dan in 
orde zijn, evenals de milieucondities. Dit kan gevolgen heb-
ben voor andere functies in, maar ook buiten Natura 2000-
gebieden.

Een belangrijk uitgangspunt is dat behoud en herstel van 
biodiversiteit gebaat is bij het in stand houden en realiseren 
van grote eenheden natuur. Grote eenheden hebben, ten 
opzichte van kleinere natuurgebieden, vooral de volgende 
voordelen (zie onder meer Verboom et al., 2001 en Opdam 
en Pouwels, 2006):
- er is ruimte voor natuurlijke processen, zoals overstro-

ming en verstuiving, één van de basisdoelstellingen van 
het natuurbeleid;

- de druk vanuit de omgeving wat betreft milieu- en 
watercondities is kleiner, vanwege de grotere afstand 
tussen natuurkernen en druk veroorzakende functies 
zoals landbouw en verstedelijking;

- in grotere gebieden neemt de kans toe dat bepaalde 
gradiënten in het gebied aanwezig zijn; diverse soorten 
zijn afhankelijk van dergelijke gradiënten;

- de veerkracht voor het opvangen van extreme omstan-
digheden, zoals weerextremen dankzij klimaatverande-
ring, is groter;

Figuur 4.7 Van een groot aantal soorten 

en habitats van Natura 2000-gebieden is de 

staat van instandhouding nog ongunstig 

(bron: LNV, 2006).
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- ook soorten met een relatief groot leefgebied, zoals 
roerdomp, otter en zeearend, vinden er voldoende 
ruimte;

- grotere gebieden laten een betere zonering van recrea-
tief gebruik toe, waardoor de kans op verstoring 
afneemt;

- aan grotere gebieden zijn bepaalde belevingsaspecten 
verbonden; mensen kunnen in deze gebieden rust en 
ruimte ervaren.

Als basis voor de robuuste structuur die met deze kijkrich-
ting wordt beoogd, zijn de Natura 2000-gebieden genomen, 
zoals die door het kabinet zijn aangemeld bij de EU. Voor 
sommige habitats (bijvoorbeeld blauwgrasland) is uitbrei-
ding van het areaal nodig, wil dit habitat duurzaam 
standhouden. In de kijkrichting is uitbreiding van natuur 
geprojecteerd zo dicht mogelijk grenzend aan Natura 2000-
gebieden met habitats waar een tekort aan is (Figuur 4.10). 
Ook is een uitbreiding van natuur nodig om de ruimtelijke 
samenhang van het natuurnetwerk zodanig te vergroten dat 
de Natura 2000-soorten duurzaam in stand worden 
gehouden.

De oppervlakte van de natuurgebieden in de kijkrichting 
Robuuste natuur (Natura 2000-landnatuur plus uitbreiding 
natuur; Figuur 4.8) bedraagt ongeveer 660.000 ha. Dit 
areaal is ongeveer even groot als de EHS waar in het 
Trendscenario mee is gerekend (taakstelling EHS exclusief 
agrarisch natuurbeheer). Hoewel de oppervlakte van beide 
varianten dus vrijwel overeen komt, zijn er aanzienlijke 
verschillen in de ruimtelijke verdeling van de hectares.

Duurzame instandhouding van de Natura 2000-habitats en 
-soorten is niet alleen afhankelijk van activiteiten die 
binnen de Natura 2000-gebieden worden ontplooid, maar 
ook van activiteiten in de omgeving ervan. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om verlaging van het grondwaterpeil ten 
behoeve van de landbouw en uitstoot van stikstof.

Voor deze kijkrichting zijn de Natura 2000-gebieden dan 
ook voorzien van een beïnvloedingszone. In die beïnvloe-
dingszone moeten de gebruiksfuncties zodanig worden 
aangepast dat die geen belemmering vormen voor de te 
realiseren kwaliteit van het betreffende Natura 2000-
gebied.

In beïnvloedingsgebieden zal dikwijls een landbouwfunctie 
blijven bestaan, maar wel in aangepaste vorm (groene en 
blauwe diensten). Ook andere functies zijn soms mogelijk, 
mits passend binnen de eisen van het Natura 2000-gebied. 
Woningbouw hoeft bijvoorbeeld in de omgeving van 
verdrogingsgevoelige Natura 2000-gebieden niet te worden 
uitgesloten, als er bij de bouw maar rekening wordt 
gehouden met relatief natte omstandigheden.

Bij de begrenzing van de beïnvloedingszones is in deze 
studie uitgegaan van de hydrologie. In die zones komt het 
grondwater hoger te staan, om verdroging in de Natura 
2000-gebieden te voorkomen. In totaal bedraagt de 
oppervlakte beïnvloedingsgebied ongeveer 400.000 ha, 
waarvan circa 320.000 ha landbouwgrond. Ongeveer de 
helft van dit areaal ligt verder dan 250 m van het te 

Figuur 4.8 Voor de duurzame instandhou-

ding van Natura 2000-habitats en -soorten 

is bescherming van de Natura 2000-gebie-

den onvoldoende. Op diverse plekken is 

uitbreiding van natuur nodig. Daarnaast zijn 

zones nodig waar gebruiksfuncties worden 

afgestemd op de doelen van de Natura 2000-

gebieden. Die zones zijn hier aangeduid als 

beïnvloedingsgebieden. 
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beschermen gebied, waardoor de vernattingsschade gering 
is. Op de landbouwgronden die binnen 250 m liggen is er 
wel een duidelijk effect, dat zich uit in lagere opbrengsten 
en gebruiksbeperkingen. In geld uitgedrukt gaat het om 
ongeveer 25 tot 100 miljoen euro per jaar (berekend op 
basis van Van Bommel et al., 2007).

Kwalitatieve beoordeling effecten

Biodiversiteit
In de kijkrichting Robuuste natuur krijgen vooral de aan 
natte omstandigheden gebonden natuurtypen een zwaarder 
accent dan in het Trendscenario (Figuur 4.9). Een extra 
accent komt ook te liggen op de duinen en gradiëntzones 
bij stuwwallen, zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 
Dit zijn gebieden met veel variatie in bodemsamenstelling 
en met een hoge grondwaterkwaliteit. Hier zijn veel 
hotspots waar Natura 2000-soorten voorkomen. Bossen 
krijgen daarentegen een minder zwaar accent dan in het 
Trendscenario.

Overigens is ook het landelijk gebied buiten de natuur van 
de kijkrichting Robuuste natuur belangrijk voor een aantal 
Natura 2000-soorten. De Vogel- en Habitatrichtlijnen 
richten zich namelijk niet alleen op het realiseren van een 
netwerk van gebieden, maar bevatten ook soortbescher-
mende maatregelen. Die maatregelen gelden zowel binnen 
als buiten de Natura 2000-gebieden. Dit is bijvoorbeeld aan 
de orde voor de kamsalamander, de grauwe kiekendief en 
diverse vleermuizen. Voor de instandhouding van de leefge-
bieden van deze soorten is het meestal niet nodig om die 
gebieden een natuurfunctie te geven. Wel moet worden 
gedacht aan aangepaste vormen van landbouw. Zo komt de 
grauwe kiekendief voor op akkerbouwgronden in Oost-
Groningen en Flevoland die voor een deel braak liggen.

Een van de uitgangspunten van de kijkrichting Robuuste 
natuur is het realiseren van grote eenheden natuur. Het 
resultaat is duidelijk zichtbaar in Figuur 4.11. Zouden de 
beïnvloedingsgebieden ook worden meegenomen, dan zou 

De realisatie van natuurdoelen wordt 

dikwijls belemmerd door de milieudruk van 

andere functies, zoals de landbouw, in de 

beïnvloedingszones van Natura 2000-gebie-

den. In dit geval gaat het om de bollenteelt 

die zich slecht verhoudt met verdere vernat-

ting die nodig is om de natuurdoelen in het 

duingebied te realiseren.

 

Figuur 4.9  In de variant Robuuste natuur 

ligt, vergeleken met het Trendscenario, het 

accent sterker op moeras, nat grasland, 

beek en meer; bos krijgt een minder zwaar 

accent.
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een nog zwaarder accent op grotere eenheden komen te 
liggen.

Een effect van de clustering is, dat de ruimtelijke samen-
hang voor faunasoorten aanzienlijk verbetert ten opzichte 
van het Trendscenario. Opvallend is, dat dit niet alleen 
geldt voor Natura 2000-soorten, maar ook voor andere 
EHS-doelsoorten (Figuur 4.12).

Voor een duurzame instandhouding van habitats en soorten 
is niet alleen de ruimtelijke samenhang belangrijk, maar 
moeten ook de milieucondities in orde zijn. Het gaat dan 

om verdroging, waterkwaliteit en ammoniakdepositie. 
Doordat grotere eenheden natuur worden gecreëerd, 
verbeteren de milieucondities vaak al aanzienlijk. Voor 
verdroging geldt dat door instellen van de beïnvloedingsge-
bieden rondom de Natura 2000-gebieden de condities in 
deze gebieden sterk zullen verbeteren. Bij voortzetting van 
het huidige ammoniakbeleid dalen de emissie en depositie 
weliswaar, maar blijft de depositie op minstens de helft van 
het natuurareaal hoger dan het kritische niveau (Van Pul et 
al., 2004; MNP, 2006b). Om de stikstofdepositie te 
verminderen is verdergaand generiek beleid noodzakelijk.

Moerasnatuur versterkt natte as

Moerassen vormen het leefgebied van een groot aantal soorten. 
Veel moerasgebieden zijn versnipperd, ondanks de aanwezigheid 
van een beperkt aantal grote kernen. Bovendien hebben soorten 
als roerdomp, grote karekiet en otter een grote ruimtebehoefte, 
waardoor alleen grotere moerassen als leefgebied kunnen dienen. 
In West-Nederland wordt in de kijkrichting Robuuste natuur de natte 
as verder uitgebreid met rietmoerassen en natte graslanden. Dit zijn 
types die onder voedselrijkere omstandigheden voorkomen, zodat 
combinatie met waterberging mogelijk is.

Gradiëntzones krijgen extra aandacht

De gradiënten rond de stuwwallen zijn voor het behoud van 
biodiversiteit belangrijk omdat ze concentraties van soorten her-
bergen. De reden voor deze diversiteit ligt in de landschappelijke 
overgangen tussen de hogere stuwwal en lager gelegen delen 
richting rivieren en randmeren. Water in de vorm van beekjes en 
grondwaterstromen vormen een belangrijke factor in het behoud 
van biodiversiteit. Daar waar een goede waterkwaliteit is, ontstaan 
plekken met een rijke natuur.
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Voor aquatische natuur is voor een deel van de Natura 
2000-gebieden nog aanvullend beleid bovenop het huidige 
generieke beleid nodig om de toevoer van stikstof en 
fosfaat via oppervlaktewater te verminderen (MNP, 2006a). 
Als een deel van het landbouwareaal wordt vernat, kan het 
reeds aanwezige fosfaat mobiel worden. Dit kan leiden tot 
een forse toename van de fosfaatconcentraties in het 
oppervlaktewater van het Natura 2000-gebied (RIVM, 
2001). Voor een aantal gebieden geldt dat lokale maatrege-
len een oplossing kunnen bieden, zoals aangepaste land-
bouw, zuivering van afvalwater of aanleg van helofytenfil-
ters. Hier en daar zijn hier al goede ervaringen mee 
opgedaan, zoals in het Naardermeer. De kwaliteit van de 
grote wateren, zoals IJsselmeer en Noordzee, is afhankelijk 
van maatregelen die op een veel hoger schaalniveau nodig 
zijn, soms zelfs grensoverschrijdend.

De lagere milieudruk ten opzicht van het Trendscenario 
heeft als consequentie dat de beheerinspanning om die 
milieudruk te compenseren geringer kan zijn. Grote kernen 
bieden ook meer ruimte voor natuurlijke processen, zoals 
overstroming en verstuiving, die in kleinere kernen via 
beheer, met dus extra kosten, moeten worden nagebootst.

Diverse Natura 2000-gebieden vragen grensoverschrijden-
de afstemming. Zo ligt de bovenloop van een aantal 
beekstroomgebieden in Duitsland of België. Juist maat-
regelen die worden genomen in de bovenstroomse delen, 
bepalen in belangrijke mate de kwaliteit in het Nederlandse 
deel van de stroomgebieden.

Aangezien deze rapportage vooral het ruimtelijk beleid op 
het land als onderwerp heeft, komen de grote wateren niet 
aan de orde (Waddenzee, Deltagebied en IJsselmeer met 
Randmeren). Toch is enige aandacht op zijn plaats. Het gaat 
immers om gebieden van grote internationale betekenis, die 
ook deel uitmaken van Natura 2000. Er bestaan diverse 
investeringsplannen die grote invloed kunnen hebben op 
deze gebieden, zoals de aanleg van de tweede Maasvlakte 
en verdieping van de Westerschelde. Daarnaast worden ook 
plannen uitgewerkt voor het aanwijzen van zeereservaten.

Natuurgebieden buiten robuuste natuur
Buiten de natuurgebieden in de kijkrichting Robuuste 
natuur (Natura 2000-landnatuur plus uitbreiding natuur) 
bevindt zich naar schatting 150.000 ha bestaande natuur. 
Het gaat vooral om bossen op hogere zandgronden. 
Grotendeels zijn dit multifunctionele bossen. Die bestaande 

Versnippering in beekdalen aangepakt

De beekdalen zijn van oudsher gebruikt als weidegronden en 
hooilanden, in samenhang met de hoger gelegen heidevelden. Door 
de rationalisatie van de landbouw is de natuur in de beekdalen sterk 
versnipperd en zijn veel beken rechtgetrokken. Natuurlijke beken 
zijn belangrijk voor watersoorten als beekprik en gaffellibel, die op 
Europees niveau beschermd worden. Vergroting van de natuurge-
bieden en herstel van de waterhuishouding zijn essentieel om de 

beekdalsoorten te behouden. Zo zijn natte heiden en natte graslan-
den sterk afhankelijk van voldoende water van een goede kwaliteit. 
Door deze te beschermen kunnen veel bedreigde soorten worden 
beschermd. Natuurlijke bovenlopen kunnen voor wateropvang zorgen 
en benedenstrooms overstromingen voorkomen. Langs de grens 
liggen de bovenlopen in Duitsland en België, zodat internationale 
samenwerking nodig is.

68

Duurzaamheidsverkenning 2



natuurgebieden zijn in het algemeen beschermd in gemeen-
telijke bestemmingsplannen.

Voor deze kijkrichting is nagegaan wat de consequenties 
zouden zijn wanneer dergelijke bestaande natuurgebieden 
geen bescherming zouden hebben. Dan blijkt dat diverse 
gebieden onder ruimtelijke druk komen te staan (Figuur 
4.13). Dat geldt voor de Utrechtse Heuvelrug, maar ook 
voor bundelingsgebieden buiten de Randstad (Noord-
Brabant, Twente, Groningen) en voor bossen langs de rand 
van Flevoland. Ruimtelijke druk betekent hier dat in deze 
gebieden nieuwe woningen, bedrijventerreinen of voorzie-
ningen voor intensieve dag- en verblijfsrecreatie worden 
geprojecteerd bij het opheffen van de bescherming.

De bestaande natuur buiten de robuuste natuur levert een 
beperkte bijdrage aan de kwaliteit van Natura 2000-
gebieden. Zij heeft echter wel een belangrijke functie voor 
een aantal Natura 2000-soorten en voor biodiversiteitsdoe-
len op nationaal niveau. Ook gaat het dikwijls om gebieden 
met een sterke recreatieve functie. Dat geldt vooral voor 
bossen in de nabijheid van steden, zoals op de Utrechtse 
Heuvelrug. Ook hebben de bestaande natuurgebieden 
buiten de robuuste natuur een belangrijke landschappelijke 
functie.

Een deel van de nog te realiseren EHS ligt binnen de 
robuuste natuur van deze kijkrichting. Het ligt voor de hand 
de realisatie van dit deel van de EHS prioriteit te geven. 
Vooral in gradiëntzones, zoals langs de Veluwe, gaat het om 

Figuur 4.11 In de kijkrichting Robuuste 

natuur komt een sterker accent op 

grote eenheden natuur te liggen, waar het 

Trendscenario een versnipperd karakter 

houdt. De figuur geeft voor de kijkrichting 

de grootteverdeling weer van de gecombi-

neerde categorieën ‘Natura 2000 land’ en 

‘uitbreiding natuur’ van Figuur 4.8; de beïn-

vloedingsgebieden zijn niet meegenomen.

Figuur 4.12 De kijkrichting Robuuste 

natuur leidt tot verbetering van de ruimte-

lijke condities voor zowel de Natura 2000-

faunasoorten, als voor de faunadoel soorten 

van het nationale beleid. Faunasoorten 

die (mogelijk) niet duurzaam blijven, zijn 

soorten die zo’n groot leef gebied hebben 

dat zij ook van gebieden buiten Nederland 

afhankelijk zijn.
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grond die ook voor andere functies, zoals woningbouw, erg 
aantrekkelijk is. De verstedelijkingsdruk op deze gebieden 
is groot.

Klimaat en veiligheid
Op diverse plaatsen is sprake van meekoppeling met andere 
kijkrichtingen. Dat geldt in het bijzonder voor de meekop-
peling met Klimaat en veiligheid. Zo is het zowel vanuit 
veiligheid als vanuit robuuste natuur gewenst om laaggele-
gen veengebieden in het westen van het land te vrijwaren 
van bebouwing. Daarmee ontstaat ruimte voor meer natuur 
en realisatie van een natte as. Vooral in gebieden waar 
sprake is van een gerede kans op ‘opbarsten’ (zie paragraaf 
2.2) zijn de kansen voor meekoppeling groot.

Een tweede vorm van meekoppeling is het reserveren van 
ruimte in het stroomgebied van de IJssel. Dat is nodig 
omdat de IJssel het water moet gaan afvoeren dat niet meer 
via de Rijn kan worden afgevoerd, ten gevolge van de 
zeespiegelstijging. Wordt dat gekoppeld aan realisatie van 
natuur, dan liggen hier grote kansen om internationaal 
belangrijke biodiversiteit meer ruimte te geven.

Wat betreft waterberging liggen er mogelijkheden in de 
stroomgebieden van beekdalen. Indien in de bovenstroom-
se delen meer water wordt opgevangen door die gebieden 
meer natuurlijk in te richten, beperkt dit de risico’s van 
wateroverlast in steden als Breda en Den Bosch.

Niet alle bestaande natuur levert een bijdra-

ge aan de realisatie van Natura 2000-doelen. 

Dat geldt vooral voor bossen, zoals op deze 

foto. Dergelijke natuur heeft echter wel een 

belangrijke landschappelijke en recreatieve 

functie. Ook voor nationale biodiversiteits-

doelen zijn dergelijke gebieden van beteke-

nis.

Figuur 4.13 Sommige bestaande natuur-

gebieden staan onder grote ruimtelijke 

druk. Dat geldt vooral voor de Utrechtse 

Heuvelrug, maar ook voor natuur gelegen in 

bundelingsgebieden buiten de Randstad.
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Combinatie van de kijkrichtingen Robuuste natuur en 
Klimaat en veiligheid maakt de behoefte duidelijk aan een 
visie op de waterhuishouding van Nederland. Het gaat 
daarbij om een combinatie van factoren:
- duurzame instandhouding en herstel van internationaal 

belangrijke biodiversiteit; daarbij gaat het niet alleen 
om ruimte bieden aan natuur, maar ook herstel van 
natuurlijke processen (overstroming, getijdenwerking, 
uitwisseling van zoet en zout water);

- veiligheid tegen overstromingen, waaronder ruimte 
voor waterberging;

- beschikbaar houden van voldoende zoet water als 
drinkwatervoorraad; zowel de rol van het IJsselmeer als 
van de Biesbosch vragen in dit verband aandacht.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheidseffecten zijn vanwege regionale 
ruimtelijke verschuivingen moeilijk te interpreteren. Zo 
neemt de bevolking zowel af in slecht bereikbare regio’s 
zoals Oost-Groningen, Delfzijl, Noord-Friesland en 
Zeeland als in goed bereikbare regio’s zoals Rijnmond en 
Groot-Amsterdam. Het belangrijkste effect lijkt hier echter 
de beperking aan landelijke nieuwbouwlocaties te zijn. Er 
treedt dus een bundelingseffect op, maar geen intensivering 
van bebouwing in bestaand stedelijk gebied. Gevolg van 
het bundelingseffect is dat er over heel Nederland ten 
opzichte van het Trendscenario een toename te zien is van 
het aantal inwoners in de stedelijke woonmilieutypen ten 
koste van de landelijke woonmilieutypen. Een dergelijke 
verschuiving levert naar verwachting bereikbaarheidsbaten 
op doordat mensen op stedelijke locaties veel meer opties 
en mogelijke bestemmingen hebben.

Kwaliteit fysieke woonomgeving
Vergeleken met het Trendscenario neemt het groen om de 
stad toe. Daardoor verbetert de beschikbaarheid van 
wandel- en fietsmogelijkheden in de Randstad. Ook buiten 
de Randstad (vooral nabij steden in Noord-Brabant) is een 
verbetering zichtbaar. Zou bebouwing in natuurgebieden 

buiten de robuuste natuur, zoals op de Utrechtse Heuvelrug, 
meer ruimte krijgen, dan kan dit leiden tot beperking van de 
recreatieve capaciteit van die gebieden.

Ruim en groen wonen
Nabij Natura 2000-gebieden worden in de kijkrichting 
Robuuste natuur restricties opgelegd aan woningbouw. 
Vooral in het westen van het land zal daardoor de ruimte 
voor ruim en groen wonen lokaal worden beperkt. Elders in 
het land kan juist ruimte ontstaan voor bouwen in delen van 
nog te realiseren EHS die geen deel uitmaken van de 
robuuste natuur zoals die met deze kijkrichting wordt 
beoogd. Per saldo zullen naar verwachting de mogelijk-
heden voor ruim en groen wonen geringer zijn dan in het 
Trendscenario.

Landschap
De kijkrichting Robuuste natuur pakt, vergeleken met het 
Trendscenario, aanzienlijk gunstiger uit voor de kernkwali-
teiten van het Nederlandse landschap. Zo blijft de aantas-
ting door bebouwing van de openheid in de Nationale 
Landschappen Groene Hart, Hollands Laag en Hoeksche 
Waard beperkt. Wel verandert het karakter van het gebied 
door de realisatie van meer moerasnatuur. De culturele 
kernkwaliteiten in het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie blijven beter behouden dan in het Trendscenario.

De belevingswaarde neemt ten opzichte van de huidige 
situatie toe in de gebieden waar de natuurkernen worden 
versterkt, zoals het Groene Hart, Laag Holland, Noordwest-
Overijssel en het rivierengebied. Dit gaat ten koste van de 
belevingswaarde van natuurgebieden die onder grote 
stedelijke druk staan en buiten Natura 2000-kernen liggen, 
zoals de Utrechtse Heuvelrug en delen van Twente en West-
Brabant.

Door het instellen van de beïnvloedingsgebieden rondom 
natuurgebieden leidt de kijkrichting voor landbouw tot een 
sterker ruimtelijk onderscheid tussen landbouwtypen.

De IJssel zal naar verwachting een belangrij-

ke rol krijgen voor de afvoer van Rijnwater. 

Dit biedt kansen voor natuur, mits daar met 

de inrichting rekening mee wordt gehouden.
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Conclusies
• Uitgaande van de internationale doelen vanuit de 

Europese Unie en de Convention on Biological 
Diversity, zijn - in de kijkrichting Robuuste natuur - 
de bestaande Natura 2000-gebieden versterkt om de 
duurzame instandhouding van de natuurkwaliteit te 
garanderen. Deze keus blijkt het deltakarakter van 
Nederland naar voren te halen: de nadruk ligt op de 
moerassen in laag Nederland, het rivierengebied en 
de beekdalen.

• De oppervlakte van de voor Natura 2000-doelen 
benodigde natuur, zoals die in de kijkrichting Robuuste 
natuur vorm krijgt, komt overeen met de oppervlakte 
van de Ecologische Hoofdstructuur uit het Trend-
scenario. De twee varianten laten wel aanzienlijke 
verschillen in de ruimtelijke verdeling van de hectares 
natuur zien. Een belangrijk verschil is dat de EHS in het 
Trendscenario een versnipperd karakter heeft, terwijl de 
kijkrichting Robuuste natuur uit grote eenheden bestaat 
die onderling samenhangen. Een dergelijke samenhan-
gende structuur kan alleen worden gerealiseerd als daar 
actief beleid op wordt gevoerd op nationale schaal.

• Duurzame instandhouding van natuur vereist dat 
gebruiksfuncties in de grondwaterbeïnvloedingsgebie-
den rond natuur, zich aanpassen aan de nattere omstan-
digheden. Aanpassing van stedelijke functies kan 
technisch opgelost worden, aanpassing van de land-
bouw kan wellicht gestimuleerd worden met een op 
deze gebieden gerichte toekenning van Europese 
landbouwsubsidiegelden.

• Bij voortzetting van het huidige ammoniakbeleid dalen 
de emissie en depositie weliswaar, maar blijft de 
depositie op minstens de helft van het natuurareaal 
hoger dan het kritische niveau. Om de stikstofdepositie 
te verminderen is verdergaand generiek beleid nood-
zakelijk. Voor aquatische natuur is voor een deel van 
de Natura 2000-gebieden nog aanvullend beleid 
bovenop het huidige generieke beleid nodig om de 
toevoer van stikstof en fosfaat via oppervlaktewater 
te verminderen.

• De verstedelijkingsdruk op natuur buiten de Natura 
2000 is hoog op een aantal plekken waar die natuur 
nabij stedelijk gebied ligt. Dit is het geval in het 
noorden van de Utrechtse Heuvelrug, in West-Brabant, 
in de zuidrand van Flevoland en rond de steden buiten 
de Randstad. Behoud van deze natuur vereist inspan-
ning op regionaal niveau, mede om de recreatiefunctie 
te behouden.

• De aan te leggen moerasgebieden in laag Nederland 
en de landschappelijke versterking van het rivieren-
gebied sluiten goed aan bij maatregelen die bij klimaat-
verandering voor de veiligheid getroffen moeten 
worden. In laag Nederland is wateropvang nodig, die in 
de moeras gebieden kan plaatsvinden, terwijl de rivieren 
geschikt moeten zijn, of worden gemaakt, om grote 
hoeveelheden water veilig af te voeren. Woningbouw in 
deze gebieden is risicovol vanuit klimaatverandering en 
ongewenst vanuit natuurbehoud.

Tabel 4.3: Effecten van de kijkrichting Robuuste natuur, ten opzichte van het Trendscenario in 2040.

Indicator R
o

b
u

u
s

te
 

n
a

tu
u

r

Toelichting

Veiligheid tegen overstromen Risico voor bevolking en economische schade verandert niet wezenlijk.

Adaptatie aan klimaatverandering Opvang wateroverlast koppelt mee met meer ruimte voor natuur in rivierengebied, 
laagveengebieden en beekstroomgebieden.

Biodiversiteit Zowel Natura 2000-habitats en -soorten als nationale doelsoorten profiteren van het 
robuuste natuurnetwerk.

Bereikbaarheid Maatschappelijk financiële bereikbaarheidsbaten vertonen, als zij al veranderen, 
een zeer lichte toename.

Kwaliteit fysieke woonomgeving Groen om de stad neemt toe; geluidsbelasting verandert niet wezenlijk.

Ruim en groen wonen Private wens om ruim en groen te wonen wordt beperkt.

Internationaal vestigingsklimaat Geen essentiële veranderingen voor wat betreft congestie, perceptie risico’s en 
groeimogelijkheden Noordvleugel.

Kwaliteit landschap In Nationale Landschappen geringere aantasting van openheid, culturele kernkwali-
teiten en belevingswaarde.

Ruimtelijke segregatie Geen wezenlijk effect op ruimtelijke verdeling inkomensgroepen.
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Probleemschets
Bundeling van verstedelijking is al vijftig jaar een belang-
rijk uitgangspunt in de Nederlandse ruimtelijke ordening. 
De manier waarop het is uitgewerkt is echter in de loop van 
de jaren heel verschillend geweest, en ook de motieven 
voor bundeling waren wisselend. Het belangrijkste doel is 
door de jaren heen het behoud van ‘vrije ruimte’ of open 
landschappen (zoals het Groene Hart) geweest en in de 
loop van de tijd zijn daar andere wisselende doelen aan 
toegevoegd, zoals reductie van automobiliteit en beperking 
van negatieve milieueffecten van verkeer (zie Zandee, 
2006). Ondanks vele decennia onderzoek naar verstedelij-
kingspatronen in zowel Nederland als het buitenland is er 
nog veel discussie over de aard en omvang van de effecten, 
haalbaarheid en draagvlak voor bundelingsbeleid (zie onder 
meer Jenks et al., 1996; Breheny, 1997; Geurs, 2006).

Het huidige beleid zoals geformuleerd in de Nota Ruimte 
(ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, 2006) streeft 
naar een bundeling van verstedelijking en economische 
activiteiten binnen aangewezen bundelingsgebieden en 
waar mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied direct 
daarop aansluitend, of in nieuwe clusters van bebouwing 
daarbuiten. Het Rijk wil zo optimaal mogelijk met de 
schaarse ruimte en investeringen in infrastructuur omgaan 
en steden in hun functie van economische en culturele 
motor ondersteunen. De Nota Ruimte geeft een operatio-
nele doelstelling voor bundeling en een ‘streefwaarde’ voor 
de mate van intensivering. De doelstelling voor bundeling 
is dat de verhouding tussen binnen de bundelingsgebieden 
en daar buiten gespreide verstedelijking ten minste gelijk 
moet blijven. De streefwaarde voor intensivering is dat 
40% van het totale uitbreidingsprogramma van woningen 
en arbeidsplaatsen binnen het bestaand bebouwd gebied 
van het jaar 2000 moet plaatsvinden. In het Trendscenario 
is op basis van trendmatig doortrekken van historische 
ontwikkelingen verondersteld dat de doelstelling voor 
bundeling wordt gehaald maar de (veel ambitieuzere) 
streefwaarde voor intensivering niet (zie paragraaf 2.3). 
Verondersteld is dat 13% van de landelijke netto woning-
bouwopgave in de periode 2002-2030 binnen bestaand 
bebouwd gebied plaatsvindt, waarvan het grootste deel 
voor 2010 wordt gerealiseerd (Groenemeijer, 2006). Er zijn 
grote verschillen in de beschikbaarheid van binnenstede-
lijke locaties tussen gemeenten. Sommige gemeenten 
zullen het ambitieniveau uit de Nota Ruimte makkelijker 
kunnen halen dan andere gemeenten. Brouwer et al. (2006) 
hebben het bouwprogramma in de periode 2010-2019 
vergeleken met het binnenstedelijk bouwen in de afgelopen 
tien jaar. In gemeenten waar nog grote verouderde haven- 
of bedrijventerreinen of grote onbebouwde terreinen 
voorhanden zijn, is de beschikbare plancapaciteit soms veel 
hoger dan in het verleden. Maar in andere gemeenten zal 

het veel lastiger zijn om een aandeel van 40% van de 
uitbreidingsproductie te halen. Het ambitieniveau uit de 
Nota Ruimte om landelijk 40% van het uitbreidingspro-
gramma in het bestaand bebouwd gebied te realiseren is 
dus vrij hoog.

Oplossingsrichtingen en ruimtelijke beelden
Om een indruk te krijgen van de bandbreedte in effecten, is 
in de kijkrichting Bundeling en intensivering een hoge mate 
van zowel bundeling als intensivering van verstedelijking 
onderzocht. Dit in combinatie met verschillende investe-
ringsprogamma’s voor weg- en railinfrastructuur en voor 
beprijzen. De uitgangspunten van de kijkrichting Bundeling 
en intensvering zijn als volgt:
1. Intensiveren: de helft van het uitbreidingsprogramma 

van woningen in de periode 2011-2040 wordt (per 
COROP-gebied) gerealiseerd in het bestaand bebouwd 
gebied van 2000. Dit betekent dat verondersteld is dat 
in de periode 2010-2040 circa 500 duizend woningen in 
bestaand bebouwd gebied worden gerealiseerd. De 
woningbouwopgave in Flevoland wordt wel volledig als 
uitleglocatie gerealiseerd. De netto woningbouwopgave 
komt uitgedrukt in absolute aantallen woningen 
ruwweg overeen met het ambitieniveau uit de Nota 
Ruimte, volgens de PRIMOS-Middenprognose 
(Brouwer et al., 2002). Er is in de kijkrichting geen 
toename van verdichting van bedrijven en arbeidsplaat-
sen in bestaand stedelijk gebied verondersteld. 
Verondersteld is dat verouderde haven- of bedrijventer-
reinen vooral worden getransformeerd naar woning-
bouwlocaties om de gewenste woningbouwproductie 
binnen bebouwd gebied te kunnen halen.

2. Bundeling: in provincies waar door de Nota Ruimte 
bundelingsgebieden zijn aangewezen, wordt de uitleg 
(restclaim) voor wonen volledig gerealiseerd binnen de 

Oude havengebieden bieden mogelijkheden voor nieuwe functies in 

bestaand stedelijk gebied. 
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bundelingsgebieden. In de provincies Friesland en 
Zeeland zijn geen bundelingsgebieden aangewezen; 
hier wordt de uitleg volgens het Trendscenario gereali-
seerd. De uitleg in de bundelingsgebieden wordt 
gerealiseerd op 1200 meter van bestaande en geplande 
nieuwe NS-stations. Als binnen deze gebieden onvol-
doende ruimte beschikbaar is om de ruimteclaim te 
alloceren, kan daarbuiten (maar nog wel binnen de 
bundelingsgebieden) worden gebouwd. Voor werken is, 
net als in het Trendscenario, verondersteld dat de 
bundelingspercentages per provincie gelijk blijven.

3. Infrastructuur: het investeringsprogramma voor weg- 
en railinfrastructuur is identiek verondersteld aan het 
Trendscenario: het Meerjarenprogramma Infrastructuur 
en Transport (MIT) uit 2005 en het aanvullende 
investeringsprogramma uit de Nota Mobiliteit worden 
verondersteld gerealiseerd te zijn (zie paragraaf 2.3).

In een vervolgstap van de analyse zijn vier infrastructuur-
varianten onderzocht, varianten op uitgangspunt 3, met 
alter natieve investeringsprogramma’s voor het wegverkeer 
of het openbaar vervoer. Dit in combinatie met de introduc-
tie van een tijd-, plaats- en milieugedifferentieerde kilome-
terprijs, volgens de uitgangspunten van de Nota Mobiliteit. 
De volgende varianten zijn uitgewerkt:
− Variant 1: Beleidsarme infrastructuur; het investerings-

programma voor wegverkeer uit het Meerjaren-
programma Infrastructuur en Transport uit 2005, wordt 
gerealiseerd. Het aanvullende investeringsprogramma 
uit de Nota Mobiliteit wordt niet gerealiseerd.

− Variant 2: Kilometerprijs; aan deze beleidsarme variant 
is een tijd-, plaats- en milieugedifferentieerde kilome-
terprijs toegevoegd, conform de uitgangspunten van de 
Nota Mobiliteit en het coalitieakkoord. Het betreft een 
variant met de volledige variabilisatie van de motorrij-
tuigenbelasting (MRB) en een kwart van de aanschaf-
belasting BPM, plus een congestietoeslag voor het 
gehele wegverkeer. De vormgeving van de kilometer-
prijs is overgenomen uit analyses voor de Nota 
Mobiliteit (AVV/MNP, 2005).

− Variant 3: Kilometerprijs en kwaliteitsverbetering 
Openbaar Vervoer; in deze variant is, bovenop de 
introductie van de kilometerprijs, een kwaliteitsverbete-
ring van het openbaar vervoer meegenomen. Het pakket 
maatregelen betreft verbeteringen van bestaande 
infrastructuurverbindingen en niet de aanleg van geheel 
nieuwe verbindingen. Het gaat (ten opzichte van het 
Trendscenario) om (a) frequentieverdubbelingen van 
bestaande treinverbindingen binnen en tussen de 
bundelingsgebieden, (b) de introductie van nieuwe 
treinstations en frequentieverhogingen in de 
Zuidvleugel (Stedenbaan) en op grote uitleglocaties bij 
Utrecht (introductie Randstadspoor), en (c) een 
verkorting van wacht-, overstap- en reistijden per bus, 
tram en metro. Verdichting van woningbouw op korte 
afstand van treinstations (1200 m) is reeds veronder-
steld in de kijkrichting.

− Variant 4: Kilometerprijs en investeringen Nota 
Mobiliteit; dit is een variant op de beprijzingsvariant, 

Tekstbox 4.1: Evaluatie van bereikbaarheidsbaten

Tot nu toe zijn in kosten-batenanalyses van transportinfrastructuur-
projecten (op basis van de leidraad Onderzoek Economische 
Effecten) bereikbaarheidseffecten meestal vertaald naar economische 
effecten op basis van reistijdverliezen (of -winsten). Bereikbaarheids-
effecten kunnen echter veelomvattender zijn dan alleen reistijdver-
anderingen. Bereikbaarheidseffecten bestaan ook uit veranderingen 
in de hoeveelheid bestemmingen of activiteiten die mensen kunnen 
bereiken met dezelfde reistijd of -kosten. Deze aspecten zijn vooral 
belangrijk voor de bereikbaarheidseffecten van ruimtelijke maatrege-
len. Zo kunnen door verdichting van wonen en werken in bestaand 
stedelijk gebied, inwoners van deze gebieden meer activiteiten 
bereiken met dezelfde reistijd. Dit is een bereikbaarheidswinst die niet 
tot uitdrukking komt in de standaard evaluatiemethode. In deze studie 
is de zogenoemde logsum-methode toegepast waarmee op basis 
van uitkomsten van een transportmodel het bereikbaarheidseffect (en 
daarmee de baten) vollediger wordt meegenomen. 
De methode berekent het welvaartsverschil (ofwel consumenten-
surplus) van veranderingen in gekozen vervoerwijze, bestemmings-
keuze en tijdstipkeuze ten gevolge van een maatregel. Met andere 
woorden: de methode berekent de relatieve bereikbaarheidswinst van 

het beter of slechter kunnen bereiken van aangeboden activiteiten 
(wonen, werken, voorzieningen etc.) op verschillende locaties met 
verschillende vervoerwijzen (auto, trein, bus/tram/metro, langzaam 
verkeer). In deze studie is de logsum-methode berekend op basis 
van de uitkomsten van het Landelijk Modelsysteem Verkeer en 
Vervoer dat als verkeersmodel onderdeel is van TIGRIS XL. De 
logsum-methode is eerder toegepast om de effecten van weg- en 
spoorinvesteringen te evalueren (Rand Europe, 2005). Het is nog niet 
eerder toegepast om de effecten van ruimtelijk beleid of ruimtelijke 
investeringen te evalueren. De evaluatiemethode brengt nog niet 
alle aspecten van bereikbaarheid in kaart. De Nota Mobiliteit geeft 
aan dat de voorspelbaarheid of betrouwbaarheid van reistijden een 
belangrijk aspect is van bereikbaarheid. Het ontbreekt vooralsnog aan 
kennis om de invloed van veranderingen in de betrouwbaarheid van 
reistijden en de waardering daarvan goed in prognoses mee te kun-
nen nemen. Daarnaast brengt de methode alleen de bereikbaarheids-
baten voor het personenvervoer in kaart; baten voor goederenvervoer 
worden niet meegenomen. Voor een uitgebreide toelichting op de 
methode, zie Zondag et al. (2007).

74

Duurzaamheidsverkenning 2



waarbij het investeringsprogramma uit de Nota 
Mobiliteit (uit het Trendscenario) weer is toegevoegd.

De bovenstaande vier varianten wijken niet af voor wat 
betreft de uitgangspunten voor de mate van bundeling en 
intensivering, maar kunnen wel resulteren in een andere 
ruimtelijke verdeling van woningen en bedrijven. Zo zorgt 
de kilometerprijs voor een forse afname van congestie, 
waardoor locaties in en rond de grote steden een aantrekke-
lijker vestigingsklimaat krijgen.

De mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten van de kijkrich-
ting en infrastructuurvarianten zijn onderzocht met het 
model TIGRIS XL van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
van Rijkswaterstaat (zie voor een uitgebreide toelichting 
Zondag et al., 2007). Het model is gebruikt in combinatie 
met de Ruimtescanner. Voor de evaluatie van de maatschap-
pelijk financiële bereikbaarheidsbaten is een nieuwe 
onderzoeksmethode toegepast (Tekstbox 4.1).

Figuur 4.14 toont de ruimtelijke ontwikkeling van wonen 
en werken in de kijkrichting Bundeling en intensivering in 
2040. Figuur 4.16 laat het verschil zien in ruimtelijke 
ontwikkeling, tussen de kijkrichting en het Trendscenario. 
De kaart laat zien dat wonen zich (ten opzichte van het 
Trendscenario) meer concentreert in de bundelingsgebie-
den. Door de verdichting van de woningbouwopgave in 
bestaand stedelijke gebied zijn, ten opzichte van het 
Trendscenario, minder uitleglocaties nodig. In het bunde-
lingsgebied in de Randstad ontstaan nieuwe uitleglocaties: 
in de Bollenstreek, de Haarlemmermeer, bij Amersfoort, en 
in de Zuidplaspolder. In de bundelingsgebieden buiten de 
Randstad verschuiven de uitleglocaties naar de omgeving 
van spoorwegstations. Er treedt, ten opzichte van het 
Trendscenario, ook sterkere bundeling op van bedrijven in 
de bundelingsgebieden, hoewel geen additioneel bunde-
lingsbeleid voor bedrijven is verondersteld. Het totale 
aantal arbeidsplaatsen in de bundelingsgebieden neemt 
ongeveer even sterk toe, als de bevolking in die gebieden - 
met circa 4% ten opzichte van het Trendscenario. Dit is het 
resultaat van een herallocatie van bevolkingsvolgende 
bedrijvigheid.

Effecten: kansen
Bundeling en intensivering van verstedelijking heeft 
positieve en significante effecten op het functioneren van 
het transportsysteem, en kan een impuls geven voor het ver-
beteren van het economisch draagvlak van de grote steden 
en het tegengaan van segregatie. Daarnaast resulteren 
bundeling en intensivering van verstedelijking in een 
beperkte aantasting van het landschap, en hebben zij een 
gunstige invloed op de kernkwaliteiten en belevingswaarde 
van het Nederlandse landschap.

De forse realisatie van nieuwbouw in bestaand stedelijk 
gebied in de nabijheid van treinstations zorgt voor een 
toename van het treinvervoer en heeft positieve bereikbaar-
heidseffecten. Het effect van bundeling en intensivering op 
de landelijke personenmobiliteit is relatief gering, maar 
lokaal kunnen de effecten aanzienlijk zijn. Landelijk gezien 
neemt het autogebruik met ongeveer 2% af. Een beperkt 
deel daarvan komt terecht bij het treinverkeer, vooral het 
woon-werktreinverkeer van en naar de grote steden in de 
Randstad neemt toe (met circa 10-15%). Op landelijke 
schaal zijn de effecten op de personenmobiliteit beperkt, 
omdat een groot deel van de huidige woningvoorraad 
vastligt: circa 7% van de totale woningvoorraad in 
Nederland is in de kijkrichting ruimtelijk gevarieerd. In 
relatieve zin zijn de effecten significant. Daarnaast bieden 
de bundelingsgebieden uit de Nota Ruimte relatief veel 
mogelijkheden voor woningbouw op locaties die niet heel 
goed per openbaar vervoer bereikbaar zijn. Een beperkt 
deel van de woningbouwopgave in de Randstad komt dan 
ook in centrum-stedelijke woonmilieus terecht met een 
goede openbaar-vervoerkwaliteit.

Bundeling en intensivering van verstedelijking heeft 
positieve effecten op congestie op het hoofdwegennet: het 
aantal verliesuren op het hoofdwegennet in Nederland 
neemt met 5% af, ten opzichte van het Trendscenario 
(Figuur 4.15). De afname van de automobiliteit door 
bundelen en verdichten, heeft per saldo grotere effecten op 
congestie, dan de toename van verkeer en congestie op al 
drukbelaste wegen rond de grote steden.

Het weginvesteringsprogramma uit de Nota Mobiliteit 
zorgt voor een afname van congestie op het hoofdwegennet 
met 35%, ondanks een toename van het autoverkeer (met 
5%) (vergelijk variant 1 ‘beleidsarm’ met de kijkrichting 
Bundeling en intensivering). Na 2020 zijn geen verdere 
weginvesteringen verondersteld en neemt de congestie 
weer toe. De introductie van een naar tijd, plaats en milieu 
gedifferentieerde kilometerprijs is effectief in het reduceren 
van congestie. Het landelijke autogebruik neemt ongeveer 
10% af en de congestie halveert ten opzichte van de 
beleidsarme infrastructuurvariant in 2040.

Een kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in de 
bundelingsgebieden levert een forse toename op van 
treinreizigerskilometers, vooral in het randstedelijke woon-
werktreinverkeer (Figuur 4.17). In het Trendscenario groeit 
het treinverkeer in de periode 2000-2020 met zo’n 15% de 
kilometerprijs zorgt voor een toename van ongeveer 5%, de 
kwaliteitsverbetering zorgt voor een additionele verdubbe-
ling van de groei tot 2020. Het spoorvervoer zou hiermee 
circa 1,5% per jaar groeien tot 2020. Binnen het treinver-
keer groeit vooral woon-werktreinverkeer in de Randstad 
(met circa 60% in de periode 2000-2020), als gevolg van de 
relatief hoge congestieniveaus. Het woon-werktreinverkeer 
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buiten de Randstad neemt veel minder toe en het treinver-
keer in de daluren neemt af. Zowel de kilometerprijs als de 
kwaliteitsverbetering zorgen voor een toename van het 
woon-werktreinverkeer. Dit is ongunstig voor de exploitatie 
van het treinvervoer, want het woon-werkverkeer speelt 
zich vooral af in de spitsuren waarin de bezettingsgraad van 

het spoor toch al hoog is. De groei van het treingebruik zal 
na 2020 weer afnemen, als gevolg van economische en 
demografische ontwikkelingen.

Het bereikbaarheidseffect van de kijkrichting Bundeling en 
intensivering ten opzichte van het Trendscenario lijkt in 

Tekstbox 4.2: Ramingen en groeiambities voor het treinvervoer

Er zijn uiteenlopende ramingen voor de ontwikkelingen van het trein-
gebruik in Nederland. De Nota Mobiliteit (Ministeries van VenW en 
VROM, 2006) gaat uit van toename van het personenvervoer per trein 
met 20% in de periode 2000-2020 (ofwel ongeveer 1% groei per jaar) 
uitgaande van een continuering van de bestaande infrastructuurplan-
nen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport uit 2004. 
De lange-termijnverkenning van de planbureaus (CPB, MNP, RPB, 
2006) geeft een groeiprognose van 10-20% in de periode 2002-2020 
zonder kilometerbeprijzing voor het personenautoverkeer en 15-25% 
met kilometerbeprijzing (CPB, 2006a). De bandbreedte in de prog-
nose is afhankelijk van de bevolkings- en economische ontwikkeling.

De Nederlandse Spoorwegen hebben een groeiambitie van 2,5% per 
jaar tot 2020 (circa 40% groei ten opzichte van 2006), uitgaande van 
onder meer structureel hoge olieprijzen (50-70 US dollar per vat), een 
toename van de parkeerproblematiek in steden, de introductie van de 
kilometerprijs en de toekomstplannen van de NS (NS, 2007). Met een 
additionele investeringsopgave van circa 7,5 miljard euro, bovenop 

het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2006, moet 
meer dan een derde deel van de groeiverwachting worden bereikt. 
Hiertoe moeten onder meer knelpunten worden opgelost, en moet de 
spoorcapaciteit worden uitgebreid via frequentieverhogingen en ver-
hoging van de maximumsnelheid naar 160 km/uur op de belangrijke 
spoorverbindingen.

Het coalitieakkoord uit 2007 wil een nog hogere groeiambitie voor het 
treinvervoer realiseren. Het coalitieakkoord heeft een groeiambitie 
van 5% per jaar geformuleerd, voor het treinvervoer in reizigerskilo-
meters (de realisatie van de afgelopen twee jaar; NS, 2006). Deze 
groeiambitie lijkt gezien bovenstaande prognoses niet houdbaar op de 
termijn tot 2020, zelfs niet met forse aanvullende investeringen in het 
treinvervoer. Mede naar aanleiding van de verschillende groeiprog-
noses voert het Ministerie van Verkeer en Waterstaat momenteel 
een landelijke markt- en capaciteitsanalyse voor het spoor uit (Brief 
Minister van VenW aan de Tweede Kamer d.d. 16 oktober 2006, 
vergaderjaar 2006-2007, 29644 nr. 74).

Figuur 4.15 Ontwikkeling verkeersprestatie 

(links) en aantal verliesuren op het hoofd-

wegennet (rechts) in het Trendscenario, de 

kijkrichting Bundeling en intensivering en 

infrastructuurvarianten.
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relatieve zin beperkt, maar uitgedrukt in euro’s gaat het om 
omvangrijke bereikbaarheidsbaten (Figuur 4.18). De 
bereikbaarheidswinst (over alle vervoerwijzen voor het 
personenvervoer) loopt op tot 1,2 miljard euro per jaar in 
2040. De bereikbaarheidsbaten worden veroorzaakt 
doordat meer mensen in de steden (via verdichting – 
bouwopgave stedelijk gebied) of dicht bij de steden op 
uitleglocaties in de bundelingzones wonen. De beleidsarme 
infrastructuurvariant (variant 1) laat het effect zien van het 
niet uitvoeren van het weginvesteringsprogramma uit de 

Nota Mobiliteit. Er is een duidelijke daling van de bereik-
baarheidsbaten te zien ten opzichte van de kijkrichting 
Bundeling en intensivering waarin de investeringen uit de 
Nota Mobiliteit wel zijn opgenomen. De bereikbaarheids-
baten zijn in de beleidsarme variant echter in vergelijking 
met het Trendscenario nog steeds positief, door de ruimte-
lijke verschuiving ten gevolge van de bundelingstrategie. 
Bundeling en intensivering van verstedelijking hebben dus 
hogere bereikbaarheidsbaten dan het investeringsprogram-

Figuur 4.17 Ontwikkeling totale omvang 

treingebruik in Nederland (links) en woon-

werktreingebruik in de Randstad (rechts) in 

reizigerskilometers, in het Trendscenario en 

in de kijkrichting Bundeling en intensivering 

en infrastructuurvarianten. 

Figuur 4.18 Bereikbaarheidswinst 

van de varianten ten opzichte van het 

Trendscenario in 2020 en 2040. 

79

4.4 Bundeling en intensivering

2000 2010 2020 2030 2040 2050
0

40

80

120

160

200

240
Index (reizigerskm 2000=100)

Scenario's

Trendscenario

Kijkrichting Bundeling

en intensivering

Varianten

Beleidsarm

Kilometerprijs

Kilometerprijs en investeren openbaar vervoer

Kilometerprijs en investeren weg

Totale omvang Nederland

Treingebruik

2000 2010 2020 2030 2040 2050
0

40

80

120

160

200

240
Index (reizigerskm 2000=100)

Woon-werktreingebruik Randstad

Kijkrichting Bundeling
en intensivering

Beleidsarm

Kilometerprijs

Kilometerprijs en
investeren openbaar vervoer

Kilometerprijs en
investeren weg

0 1 2 3

Bedrag ten opzichte van Trendscenario (miljard euro, prijspeil 2005)

Bereikbaarheidswinst personenvervoer 2040



ma uit de Nota Mobiliteit bij gematigde mobiliteitsontwik-
kelingen en congestieniveaus.

De bereikbaarheidswinst is het grootst voor de varianten 
met een (tijd-, plaats- en milieugedifferentieerde) kilome-
terprijs. Dit resultaat is het saldo van drie effecten: (1) de 
toename van de variabele kosten (leidt tot een negatief 
effect), (2) transportveranderingen zoals reistijden, 
tijdstipkeuze, bestemmingskeuze en keuze van vervoer-
wijze (hier worden positieve effecten verwacht, het 
dominante effect is dat congestieheffing leidt tot minder 
congestie en minder reistijdverliezen), en (3) een terugsluis 
naar de automobilist door afschaffing van de houderschaps-
belasting (MRB) en (kwart van de) aanschafbelasting 
(BPM).

Variant 3, de infrastructuurvariant met verbetering van het 
Openbaar Vervoer (bovenop de kilometerheffing), laat zien 
dat bereikbaarheidsbaten positief worden door kwaliteits-
verbeteringen van de bestaande openbaarvervoerinfrastruc-
tuur (circa 0,2 miljard euro in vergelijking met het 
Trendscenario). Deze winst komt voornamelijk terecht bij 
openbaar vervoerreizigers; het effect van de spoorinveste-
ringen op de landelijke congestieontwikkeling is beperkt. 
Het maatschappelijk rendement is in deze verkennende 
studie niet onderzocht, maar de onderzochte kwaliteitsver-
beteringen van bestaande openbaarvervoerinfrastructuur 
binnen en tussen (relatief dichtbevolkte) bundelingsgebie-
den lijken maatschappelijk rendabel te kunnen zijn, dit in 
tegenstelling tot de veelal lage rendementen van investerin-
gen in volledig nieuwe treinverbindingen. Het uiteindelijke 
rendement is sterk afhankelijk van de uiteindelijke investe-
ringskosten (naar schatting ruwweg tussen de 3 tot 8 
miljard euro) en effecten op de betrouwbaarheid van de 

dienstregeling en bezettingsgraden tijdens en buiten de 
spits.

De bereikbaarheidsbaten van het investeringsprogramma 
uit de Nota Mobiliteit (circa 0,3 miljard euro in vergelijking 
met het Trendscenario, exclusief baten voor het vrachtver-
voer en verbetering van betrouwbaarheid van reistijden) 
lijken relatief klein in vergelijking met de totale investe-
ringskosten van circa 14 miljard euro. In vergelijking met 
eerdere analyses door het Centraal Planbureau, waaruit een 
maatschappelijk rendement van investeringen uit de Nota 
Mobiliteit van 8% bleek (Besseling et al., 2004), liggen de 
bereikbaarheidsbaten voor gezinnen en zakelijke reizigers 
ruim een factor drie lager. De conclusie is dat met een hoge 
mate van bundeling en intensivering van verstedelijking en 
kilometerbeprijzing het maatschappelijk rendement van 
weginvesteringen veel kleiner is dan wanneer alleen wordt 
ingezet op het uitbreiden van de infrastructuur. Deze 
conclusie levert het volgende denkmodel op voor selectieve 
en efficiënte investeringen in infrastructuur:
1. gebruik de mogelijkheden om met ruimtelijk beleid 

(‘bundelen en verdichten’) de beschikbare ruimte op het 
wegennet beter te benutten;

2. maak optimaal gebruik van het wegennet door beprij-
zing;

3. indien voorgaande onvoldoende soelaas biedt, komt 
uitbreiding van infrastructuur aan de orde.

Dit denkmodel ligt in lijn met het denkmodel van de SER 
(1999) voor de allocatie van schaarse ruimte. Daarnaast gaf 
het CPB (Besseling et al., 2004) in zijn analyse al aan dat 
bij sommige investeringen in de capaciteit van het wegen-
net zoals aangekondigd in de Nota Mobiliteit het maat-
schappelijk rendement niet opweegt tegen de investerings-
kosten, vooral als sprake is van hoge inpassingskosten. Een 
nadere afweging en prioritering van investeringen binnen 
het totale pakket van weginvesteringen uit de Nota 
Mobiliteit is derhalve wenselijk, rekening houdend met de 
realisatie van de kilometerprijs en de onzekerheden in 
mobiliteitsprognoses.

Effecten: risico’s
Bundeling en intensivering van verstedelijking staan op 
gespannen voet met doelstellingen voor groen in en om de 
stad en verbetering van de leefomgevingskwaliteit (geluid). 
De beschikbaarheid van groen om te wandelen en fietsen 
binnen vijf kilometer per woning neemt in de kijkrichting 
Bundeling en intensivering af ten opzichte van het 
Trendscenario. Door intensivering neemt de vraag naar 
groen om de stad toe terwijl het aanbod niet is gewijzigd. 
Het effect van de kijkrichting op de beschikbaarheid van 
groen per inwoner in de stad is niet in kaart gebracht, maar 
dit zal op basis van trends in het verleden naar verwachting 
ook afnemen. Tussen 1993 en 2000 is ondanks het com-
pacte stadsbeleid het areaal openbaar groen, waaronder 
parken/plantsoenen en bos, licht toegenomen. De groei van 

Tekstbox 4.3: Effecten kilometerprijs zijn onzeker

De omvang van de mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten van de 
kilometerprijs is vooralsnog onzeker. De effecten van de kilometer-
heffing zijn in de eerste plaats sterk afhankelijk van de vormgeving 
en techniek, waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden. In de 
tweede plaats is er nog geen ervaring met een dergelijk systeem 
en zijn de daadwerkelijke gedragsreacties van automobilisten en 
bedrijven derhalve onzeker. Ervaring met andersoortige prijsmaat-
regelen uit het verleden of ervaringen in andere landen met andere 
heffingsystemen (zoals in London en Stockholm) zijn niet goed 
vergelijkbaar. Het gebruikte verkeersmodel overschat waarschijnlijk 
deels de gedragsreacties van automobilisten, onder meer omdat 
geen rekening is gehouden met mogelijke wijzigingen in kostencom-
pensaties door werkgevers. De mate waarin de effecten en bereik-
baarheidsbaten zijn overschat is vooralsnog niet in te schatten. De 
richting van de effecten en de onderlinge score van de onderzochte 
varianten zal echter naar verwachting niet wijzigen.
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het areaal openbaar groen is echter kleiner geweest dan de 
groei van de bevolking, waardoor het beschikbare areaal 
groen per inwoner is afgenomen (De Niet, 2005). 
Daarnaast is het areaal semi-openbaar groen, waaronder 
sportterreinen en volkstuinen, afgenomen en is een deel 
verplaatst naar de rand van de stad (Snellen et al., 2006).

In de kijkrichting Bundeling en intensivering wordt meer 
gebouwd op locaties met al relatief hoge geluidsniveau’s, 
zoals binnensteden van de grote steden en uitleglocaties. 
Voorbeelden zijn de Bollenstreek, Haarlemmermeer en 
Zuidplaspolder. Figuur 4.19 laat de verdeling van de 
woningbouwopgave over de geluidsklassen zien, in het 
Trendscenario en de kijkrichting. Ten opzichte van het 
Trendscenario is het aantal nieuwbouwwoningen met een 

geluidsbelasting boven de 55 dB 8% hoger. Hierbij is 
rekening gehouden met bestaand geluidsbeleid (aanleg 
dubbellaags zoab bij MIT- locaties en geluidsschermen 
langs alle rijkswegen). Figuur 4.20 toont dat in de vier 
grote steden in de Randstad het grootste deel van de 
woningvoorraad een geluidsbelasting heeft boven de 55 
dB. Verdichting in de grote steden levert dan ook voor 
nieuwbouwbewoners een relatieve verslechtering op van 
de leefomgevingskwaliteit. Op het gebied van stedenbouw, 
technologische ontwikkelingen en inrichting ligt hier een 
majeure opgave. 

Effecten: koppeling met andere functies
Bundeling en intensivering heeft meekoppelingen met 
andere kijkrichtingen. Door rekening te houden met de 

Figuur 4.19 Toename woningvoorraad 

in de periode 2000-2040, verdeeld over 

geluidsklassen in het Trendscenario en de 

kijkrichting Bundeling en intensivering

Figuur 4.20 Huidige woningvoorraad 

en nieuwbouw in de periode 2000-2040, 

verdeeld over geluidsklassen, voor de vier 

grote steden in het Trendscenario en de 

kijkrichting Bundeling en intensivering
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langetermijnhorizon voor klimaatverandering, internatio-
nale biodiversiteit en Nationale Landschappen, kan het 
bestaand stedelijk gebied optimaal worden benut. 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben in de directe 
omgeving namelijk weinig uitbreidingsruimte, vanwege 
hun ligging in en nabij diepe droogmakerijen en vanwege 
de aanwezigheid van landschappelijke kwaliteiten (en 
natuurwaarden). De kijkrichting levert in vergelijking met 
het Trendscenario slechts in geringe mate minder bebou-
wing in de zoekruimte in overstromingsgevoelige gebieden.

Verdichten en bundelen levert op nationale schaal een 
beperkte bijdrage aan de vermindering van broeikasgase-
missies, omdat het effect op de personenautomobiliteit 
beperkt is. De introductie van een (naar tijd, plaats en 
milieu gedifferentieerde) kilometerprijs, heeft een veel 
groter effect op de personenmobiliteit en daarmee CO2-
emissie van verkeer (afname met 2,5 tot 3,5 Mton CO2 in 
2040), dan de maatregelen volgens de kijkrichting 
Bundeling en intensivering (0,3-0,4 Mton CO2 in 2040). 
Bundeling en intensivering is daarmee niet heel effectief 
om de CO2-emissie van verkeer te reduceren, maar draagt 
wel bij aan de mitigatie van effecten van ander transportbe-
leid gericht op CO2-emissiereductie. Mobiliteitskosten 
kunnen de komende decennia toenemen door hogere 
olieprijzen en technologische maatregelen om een forse 
CO2-emissiereductie in de transportsector te realiseren. 
Bewoners van binnenstedelijke locaties zijn beter in staat 

om een sterkere toename van mobiliteitskosten op te 
vangen. Zij kunnen namelijk meer activiteiten ontplooien 
met dezelfde reistijd- en kosten dan bewoners van subur-
bane of perifere gebieden. Ruimtelijk beleid gericht op 
bundeling en intensivering is hiermee op de langere termijn 
robuuster dan beleid dat resulteert in meer verspreidere 
ruimtelijke patronen (zie ook Monzon en Nuijten, 2006).

Conclusies
• Bundeling en intensivering van verstedelijking heeft 

positieve en significante effecten op het functioneren 
van het transportsysteem en kan een belangrijke impuls 
leveren voor het economisch draagvlak van de grote 
steden en het tegengaan van segregatie. Daarnaast heeft 
bundeling en intensivering een gunstige invloed op de 
kernkwaliteiten en belevingswaarde van het 
Nederlandse landschap. Bundeling en intensivering 
staan echter op gespannen voet met doelstellingen voor 
groen in en om de stad (recreatieve mogelijkheden) en 
verbetering van de leefomgevingskwaliteit (geluid).

• Verschillende Nederlandse steden bieden nog veel 
mogelijkheden voor een betere benutting van het 
bestaande stedelijke gebied, maar een hoge mate van 
intensivering maakt een kostbaar herstructurerings- en 
intensiveringsprogramma noodzakelijk. Het is wense-
lijk om een nadere integrale afweging te maken van de 
verschillende kosten en baten van verdichtings- en 
bundelingslocaties op lokale schaal.

Tabel 4.4: Effecten van de kijkrichting Bundeling en intensivering, ten opzichte van het Trendscenario in 2040.

Indicator B
u

n
d

e
li

n
g

 e
n

 
in

te
n

s
iv

e
ri

n
g

Toelichting

Veiligheid tegen overstromen Slechts in geringe mate minder bebouwing in zoekruimte in overstromingsgevoelige 
gebieden

Adaptatie aan klimaatverandering Slechts in geringe mate minder bebouwing in zoekruimte in overstromingsgevoelige 
gebieden.

Biodiversiteit Geringe afname van de lokale milieudruk in Natura 2000-gebieden.

Bereikbaarheid Beprijzing heeft hoogste financiële bereikbaarheidsbaten, daarna bundeling en 
intensivering van verstedelijking. Additionele baten weginvesteringen geringer. 

Kwaliteit fysieke woonomgeving Meer woningbouw op binnenstedelijke locaties met hoge geluidsbelastingen, 
afname beschikbaarheid groen om de stad.

Ruim en groen wonen Private wens om ruim en groen te wonen wordt beperkt.

Internationaal vestigingsklimaat Bundeling en intensivering zorgt voor een toename van congestie in de grote 
steden, maar per saldo tot een afname van congestie op het hoofdwegennet.

Kwaliteit landschap Minder aantasting van landschap dan in het Trendscenario.

Ruimtelijke segregatie Bundeling en intensivering van verstedelijking kan een positief effect hebben op 
economisch en sociaal functioneren van de steden.

82

Duurzaamheidsverkenning 2



• Selectieve en efficiënte investeringen in infrastructuur 
worden bereikt door: (1) ruimtelijk beleid (‘bundelen en 
verdichten’) om de beschikbare ruimte op het wegennet 
beter te benutten, (2) optimaal gebruik te maken van het 
wegennet door beprijzing, en (3) in laatste instantie 
door uitbreiding van infrastructuur. Door deze ladder te 
volgen zijn minder investeringen nodig om bereikbaar-
heidsdoelen te halen, dan wanneer alleen ingezet wordt 
op het uitbreiden van de infrastructuur.

• Bundeling en intensivering van verstedelijking levert 
aanzienlijke bereikbaarheidswinst op. De bereikbaar-
heidswinst van bundelen en intensiveren is groter dan 
het pakket van investeringen in het wegennet uit de 
Nota Mobiliteit bij gematigde mobiliteitsontwikkelin-
gen en congestieniveau’s. De bereikbaarheidswinst 
(over alle vervoerwijzen) van bundelen en verdichten 
loopt in de periode van 2020 tot 2040 op van enkele 
honderden miljoenen tot 1,2 miljard euro (ten opzichte 
van het Trendscenario) in 2040. De bereikbaarheids-
baten worden veroorzaakt doordat meer mensen in de 
steden gaan wonen (via verdichting - bouwopgave 
stedelijk gebied) of dichtbij de steden op uitleglocaties 
in de bundelingzones.

• De bereikbaarheidsbaten van het investeringsprogram-
ma uit de Nota Mobiliteit zijn, bovenop de introductie 
van de kilometerprijs, relatief beperkt, bij middelmatige 
mobiliteitsbehoefte en congestieniveau’s. Een nadere 
afweging en prioritering van investeringen binnen het 
totale pakket van weginvesteringen is wenselijk, 
rekening houdend met de realisatie van de kilometer-
prijs en de onzekerheden in mobiliteitsprognoses.

• Kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer levert, 
bovenop de introductie van de kilometerheffing, 
aanzienlijke bereikbaarheidswinst op voor openbaarver-

voerreizigers. Het effect van spoorinvesteringen op de 
landelijke congestieontwikkeling is beperkt.

4.5 Ruim en groen wonen

Probleemschets
De woonbehoefte nu ligt vooral enerzijds in centrum-
stedelijke en anderzijds in groen-stedelijke en centrum-
dorpse woonmilieus. De behoefte aan puur landelijke 
woonmilieus is beperkt, omdat mensen weliswaar groen 
willen wonen, maar tegelijkertijd goed bereikbare voorzie-
ningen wensen. Om aan deze wensen te kunnen voldoen 
zou, bij herstructurering en nieuwbouw, in lagere dichthe-
den moeten worden gebouwd. En de nabijheid van aantrek-
kelijke (landelijke) gebieden zou een belangrijke rol 
moeten spelen bij de keuze van nieuwe locaties.

Oplossingsrichtingen en ruimtelijke beelden
Kern van de kijkrichting Ruim en groen wonen is dat 
mensen ruimer kunnen wonen, bij voorkeur in landschap-
pelijk aantrekkelijke gebieden, en tegelijkertijd nabij steden 
met goede voorzieningen. Dit is als volgt uitgewerkt:
• De ruimte voor wonen en werken is gealloceerd per 

‘woonregio’ (dat is in principe per provincie, maar voor 
Noord-Holland samen met Utrecht en Flevoland, en 
voor Zuid-Holland samen met West-Brabant).

• Behalve voor centrum-stedelijke woonmilieus is 
uitgegaan van 15 woningen per hectare.

• De nieuwe woninglocaties zijn bij voorkeur aantrekke-
lijke locaties (nabij natuurgebieden of water en in 
mooie landschappen), die tegelijkertijd zijn gelegen 
nabij steden die aantrekkelijk zijn en goede voorzienin-
gen hebben.

… groen-stedelijk wonen … … veel Nederlanders willen weliswaar groen wonen, maar alleen met 

voorzieningen binnen handbereik …
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• Verondersteld wordt dat in 2040 een groot deel van de 
werkgelegenheid steeds minder gebonden is aan 
bepaalde locaties (‘footloose’), waardoor een grotere 
afstand tussen wonen en werken minder bezwaarlijk is.

Ruimtelijk beeld
Ten opzichte van het Trendscenario laat de kijkrichting 
Ruim en groen wonen een meer gespreide ontwikkeling 
zien, waarbij vooral de bundelingsgebieden minder 
verstedelijken (Figuur 4.21 en 4.22). Er komt geen verste-
delijking, zoals in het Trendscenario, bij Lelystad, 
Purmerend, tussen Rotterdam en Den Haag en in de 
transformatiezones Utrecht-Leiden en Utrecht-Amsterdam. 
In plaats hiervan komt meer verspreide verstedelijking in ’t 
Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug, in Waterland, tussen 
Den Haag en Leiden, in Midden-Delfland en de 
Lopikerwaard. Er vindt dus minder bundeling plaats binnen 
de Randstad.

In het noorden treedt een sterke verschuiving op naar de 
omgeving van de stad Groningen (noordrand, Noord-
Drenthe). In Overijssel waaiert de verstedelijking rond de 
stedenband Twente veel meer uit. In Gelderland verschuift 
de verstedelijking van de Overbetuwe tussen Arnhem en 
Nijmegen naar Arnhem-Noord en Nijmegen-Zuidoost en 
de oostelijke Veluwezoom.
In Noord-Brabant valt een grote toename van verstedelij-
king op, verspreid rond Roosendaal, Etten-Leur en Breda; 

deze regio neemt een deel van de woningbehoefte van de 
Zuidvleugel over. Voorts waaiert de bebouwing rond de 
overige Brabantse steden meer uit.

Effecten
Deze kijkrichting komt tegemoet aan een wens om nieuwe 
woningen in lagere dichtheden en in landschappelijk 
aantrekkelijke gebieden te bouwen. Tegelijkertijd zal een 
wandeling of een fietstocht door het landschap minder 
aantrekkelijk worden, door achteruitgang van landschappe-
lijke waarden en biodiversiteit.
Het areaal gebied met lage geluidsbelasting zal afnemen 
omdat ook wordt gebouwd in gebieden waar de geluids-
belasting nu nog laag is. Ondanks toename van de 
(auto)mobiliteit zal het aantal woningen met geluidsbelas-
ting hoger dan 55 dB afnemen, omdat de gemiddelde 
woningdichtheid afneemt en uitleglocaties zich op ruimere 
afstand van de snelweg bevinden. Geluidsreducerende 
maatregelen op plaatsen waar de geluidsbelasting hoger 
wordt dan 65 dB zijn relatief duur door de lagere woning-
dichtheid.
Er komt meer ruimte voor groen op wijkniveau en particu-
lier groen, waardoor de beschikbaarheid van groen vanuit 
bestaand bebouwd gebied per inwoner echter afneemt. Een 
verschuiving van inwoners van stedelijke naar zogeheten 
groene en ruime woonmilieus verslechtert de bereikbaar-
heid, maar wel minder dan het geval zou zijn geweest bij 
realisatie van zogeheten landelijke woonmilieus.

Tabel 4.5: Effecten van de kijkrichting Ruim en groen wonen, ten opzichte van het Trendscenario in 2040.

Indicator R
u

im
 e

n
 g

ro
e

n
 

w
o

n
e

n

Toelichting

Veiligheid tegen overstromen

Adaptatie aan klimaatverandering Forse toename verspreide bebouwing in de zoekruimte in overstromingsgevoelige 
gebieden.

Biodiversiteit Toename bebouwing nabij en in natuurgebieden.

Bereikbaarheid Verschuiving naar woonmilieus waar mensen minder activiteitenplaatsen kunnen 
bereiken met dezelfde reistijd per auto en openbaar vervoer.

Kwaliteit fysieke woonomgeving Minder geluidhinder door lagere woondichtheden, toename automobiliteit en minder 
groen per inwoner. 

Ruim en groen wonen Voldoende ruimte om woonmilieus te realiseren die in bestaande behoeften voor-
zien.

Internationaal vestigingsklimaat Aantasting draagvlak grote steden.

Kwaliteit landschap Groter ruimtebeslag wonen en grotere afname landschapskwaliteit.

Ruimtelijke segregatie Kans op meer segregatie door verspreider bouwen.

85

4.5 Ruim en groen wonen





De positieve ontwikkelingen voor de inwoners van de 
groene woonmilieus worden deels afgewenteld op natuur-
waarden en landschappelijke waarden. De Ecologische 
Hoofdstructuur komt slechts gedeeltelijk tot stand (bijvoor-
beeld op de Utrechtse Heuvelrug). Het areaal aaneengeslo-
ten natuurgebieden neemt af door versnipperde bebouwing. 
Indien tegemoet gekomen wordt aan de woonwensen, 
wordt meer verspreid gebouwd en vindt minder bundeling 
plaats.

Conclusies
• De kijkrichting Ruim en groen wonen vormt feitelijk het 

tegendeel van de kijkrichting Bundeling en intensive-
ring. De effecten zijn dan ook vrijwel tegengesteld.

• Bij lagere woondichtheden en verstedelijking in 
aantrekkelijke landschappen neemt de openheid van het 
landschap af en de aantasting van landschapswaarden 
toe. Dit is vooral het geval rondom de grote steden, op 
de Utrechtse Heuvelrug, in enkele stedelijke bufferzo-
nes en enkele delen van het Groene Hart.

• In nieuwe woongebieden gaat deze kijkrichting voor de 
niet-centrum-stedelijke woonmilieus uit van lagere 
dichtheden, waardoor er meer ruimte is voor groen op 
wijkniveau en particulier groen. De geluidshinder 
neemt hier ten opzichte van de trend af, maar het areaal 
gebied met lage geluidsbelasting neemt ook af. De 
beschikbaarheid van groen vanuit bestaand bebouwd 
gebied neemt hierdoor echter af.

• Tegelijkertijd hebben deze ontwikkelingen een nega-
tieve weerslag op het wonen, omdat de mooie omgeving 
die het wonen aantrekt, vervolgens door dit bouwen 
weer aan kwaliteit inboet. Groen wonen voor de één 
(nieuwbouwlocaties) leidt tot minder groen voor de 
(grotere) voorraad bestaande woningen. Tevens neemt 
de kans op een vlucht van de middenklasse uit de stad 
toe. Ook vindt minder bundeling plaats, waardoor de 
automobiliteit toeneemt en gebruik van openbaar 
vervoer afneemt.

4.6 Vestigingsklimaat

Probleemschets
Buitenlandse investeringen kunnen zorgen voor kennis-
overdracht en kunnen impulsen geven aan lokaal onderne-
merschap en nieuwe werkgelegenheid, waardoor de 
concurrentiepositie versterkt (CBS, 2006). Zij geven 
impulsen aan nieuwe productontwikkelingen, nieuwe 
kennisontwikkelingen en zij hebben een aantrekkende 
werking op investeringen. Een aantrekkelijk internationaal 
vestigingsklimaat is daarom belangrijk. De Randstad heeft 
de ambitie om voor 2015 tot de top vijf van Europese 
regio’s te behoren (in termen van Bruto Regionaal Product 
per inwoner). De keerzijden van internationaal marktge-
richt handelen zijn:

• het kan leiden tot polarisatie door grotere inkomensver-
schillen tussen hoog- en laagopgeleiden en tussen 
werkenden en niet-werkenden (CPB, 2004; Sassen, 
1991);

• het verschil tussen sterke en zwakke regio’s kan 
toenemen (Sassen, 1991);

• de ruimtedruk neemt toe, vooral ook in aantrekkelijke 
landschappen nabij steden met veel groei.

De belangrijkste vestigingsfactoren voor bedrijven zijn: 
marktaspecten, beschikbaarheid van geschikt personeel, 
bereikbaarheid en de kwaliteit van de infrastructuur (weg, 
rail, water, lucht, ICT), politiek-bestuurlijk klimaat 
(milieuvoorschriften, arbeidsrecht, belastingregels, 
subsidies etc.), aanwezigheid van kennisinstellingen, 
samenstelling van de regionale productiestructuur, beschik-
baarheid van geschikte vestigingslocaties, sociaal klimaat 
en woon- en leefklimaat. Het belang dat ondernemingen 
aan deze factoren hechten, verschilt per onderneming en is 
veranderlijk in de tijd (Telos, 2006). In de afgelopen jaren 
scoorde Nederland goed op de vestigingsfactoren politiek 
en sociaal klimaat, infrastructuur (vooral luchthaven), 
geschikt personeel en stabiele en duidelijke regelgeving 
(Ernst en Young, 2004/2005). Negatief zijn managers over 
de beschikbaarheid van goede en betaalbare kantoorloca-
ties, arbeidsklimaat (kosten en flexibiliteit) en subsidies 
(Ernst en Young, 2005; OECD, 2006b). Vooralsnog houden 
veel internationaal opererende bedrijven, maar beperkt 
rekening met ruimtelijke factoren als leefomgeving bij hun 
locatiekeuze kwaliteit, infrastructuur en bedrijfsruimtes. 
Indirect heeft de ruimtelijke inrichting wel invloed, omdat 
de aanwezigheid van aantrekkelijke woonmilieus de 
aanwezigheid van geschikt personeel beïnvloedt.

De Randstad neemt in Europa een subtop-positie in voor 
bereikbaarheid via de weg en het spoor (Manshanden et al., 
2006). Volgens de OESO is het openbaarvervoersysteem in 
de Randstad niet samenhangend en heeft Amsterdam geen 
hoogwaardig regionaal openbaarvervoersysteem.

Oplossingsrichtingen en ruimtelijke beelden
Ruimtelijke factoren als leefomgevingskwaliteit, infrastruc-
tuur en bedrijfsruimtes hebben voor veel internationaal 
opererende bedrijven op dit moment vaak een beperkt 
gewicht in de locatiekeuze. In de Europese Unie converge-
ren echter macro-economisch factoren, interne markt en 
belastingen door bijvoorbeeld de invoering van de euro, het 
groei- en stabiliteitspact en andere EU-regelgeving. 
Daarnaast zijn landen binnen de EU niet geneigd te ver uit 
de pas lopen om buitenlandse investeerders niet kwijt te 
raken. Zo is in de afgelopen tien jaar een significante 
convergentie opgetreden in de EU-15 voor belastingdruk 
op kapitaal, dieselaccijns en sociale uitgaven (Mooij, 
Gorter en Nahuis, 2003). Hierdoor neemt het relatieve 

87

4.6 Vestigingsklimaat





belang van de ruimtelijke factoren bij internationale 
vestigingskeuze toe (Buck, 2005).

Kern van de kijkrichting Internationaal vestigingsklimaat 
is daarom het stimuleren van de fysieke aspecten van het 
vestigingsklimaat in Nederland. De volgende aannames 
zijn gedaan en vertaald naar een ruimtelijk kaartbeeld:
• De ruimte voor wonen en werken is gealloceerd per 

‘woonregio’ (dat is in principe per provincie, maar voor 
Noord-Holland samen met Utrecht en Flevoland, en 
voor Zuid-Holland samen met West-Brabant).

• De verstedelijking concentreert zich in regio’s met de 
meeste kansen, namelijk ‘Groot-Amsterdam’ 
(Noordvleugel inclusief Utrecht) en rondom Eindhoven.

• Er ontstaat geen dubbelstad Amsterdam-Almere. 
Almere blijft een minder populair woongebied op 
afstand.

• De Zuidvleugel van de Randstad groeit verder tot 2040, 
door de aanwezigheid van specifieke (internationaal) 

concurrerende clusters. Dit geldt ook voor andere 
belangrijke stedelijke agglomeraties zoals overig 
Brabant, Arnhem-Nijmegen, Twente en Groningen-
Assen.

• Er wordt geïnvesteerd in aantrekkelijke woonmilieus in 
de binnensteden, in nieuwe groene en blauwe woonoa-
ses in de Vechtstreek, de Bollenstreek (‘Tulip National 
Park’) en langs de Linge. Voor recreatie wordt daarnaast 
ook geïnvesteerd in groen om de stad en in nieuwe 
Nationale Parken nabij de steden.

• Een deel (25%) van de capaciteit van Schiphol wordt in 
2020 uitgeplaatst naar het (iets naar het noordoosten 
opgeschoven) vliegveld Lelystad. Hierdoor kan 
Schiphol in 2040 in de volledige vraag naar vluchten 
voorzien. Dit is bijna 40% meer dan in het 
Trendscenario, wat de internationale bereikbaarheid 
vergroot. De twee luchthavens zijn verbonden door een 
aftakking van de Hanzelijn.

Tekstbox 4.4:  Aannames gedeeltelijke verplaatsing Schiphol

Binnen het project Nederland Later heeft het MNP gekeken naar 
de betekenis van een eventuele verplaatsing van een deel van het 
Schipholverkeer naar Lelystad. Daarbij is grotendeels gebruikgemaakt 
van bestaande studies. Het betreft de studie van het RPB naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden van Lelystad (Verkenning Regionale 
Luchthavens), de WLO-scenario’s voor de vlootontwikkeling op Schip-
hol (SEO, 2006) en van een studie naar mogelijke ontwikkelingen in 
de toekomstige geluidproductie van vliegtuigen (Wubben et al., 2005). 
Hierbij is de hoogste zogenaamde Flevomax-variant uit de RPB-studie 
gebruikt. In deze variant is door het RPB onderzocht wat de betekenis 
is van het vervoer van 15 miljoen passagiers en 800.000 ton vracht 
vanaf een luchthaven nabij Lelystad. Ter vergelijking: In 2006 werden 
vanaf Schiphol circa 45 miljoen passagiers en ongeveer 1,5 miljoen 
ton vracht vervoerd. In de Flevomax-variant vindt het luchtvervoer 
plaats vanaf twee parallelle start- en landingsbanen die noordooste-
lijker zijn gelegen dan de huidige baan (aan de andere kant van de 
Larsservaart.
De beperkingen die de natuurontwikkeling in en rond de Oostvaarders-
plassen mogelijk stellen aan de ontwikkeling van een dergelijke lucht-
haven, zijn in de analyse niet betrokken. Om reden van vliegveiligheid 
zijn rond Schiphol beperkingen gesteld aan vogelaantrekkende ont-
wikkelingen. Ook is de analyse uitsluitend gericht op de milieueffecten 
van verplaatsing van 15 miljoen passagiers en 800.000 ton vracht van 
Schiphol naar de nieuwe luchthaven bij Lelystad.

De Flevomax-variant is herberekend uitgaande van een verwachting 
over de vlootprestaties in 2020 en 2040, uitgaande van het TM-
scenario voor het vliegverkeer op Schiphol (SEO, 2006). Daarbij is 
niet alleen gekeken naar de geluid- en EV-contouren die in 2020 en 
2040 ontstaan rond de luchthaven Lelystad, maar tevens naar (de 
veranderingen in) deze contouren bij Schiphol. Daarbij is de aanname 
gedaan dat de ruimte die door uitplaatsing op Schiphol ontstaat in 

2020, volledig wordt ingezet voor milieuverbetering en vermindering 
van de ruimtedruk rond Schiphol. Tussen 2020 en 2040 groeien 
de luchthavens binnen de geluidcontouren van 2020 verder. Dit is 
mogelijk als de geluidproductie van een gemiddeld vliegtuig met 1 dB 
afneemt in de periode van 2020 tot 2040. Op basis van bestaande 
verwachtingen kan dit als een conservatieve aanname worden gezien. 
In de periode na 2020 zou zonder capaciteitsuitbreiding op Lelystad 
vooral ook een tekort aan fysieke capaciteit op Schiphol ontstaan. Dit 
fysieke tekort treedt niet op als de genoemde aantallen vluchten naar 
Lelystad worden uitgeplaatst. Schiphol en Lelystad kunnen daardoor 
gezamenlijk in 2040 in de volledige vraag naar vluchten voorzien (152 
miljoen passagiers en 7 Mton vracht). Dit is bijna 40% meer dan in 
de referentie zonder uitplaatsing. Mogelijk zal de totale vraag naar 
luchtverkeer in 2040 op beide locaties echter lager uitvallen dan op 
één locatie doordat Lelystad een minder gunstige ligging heeft dan 
Schiphol (Provincie Noord-Holland, 2007). Het is echter ook denkbaar 
dat beide luchthavens zich verder specialiseren waardoor de vraag 
hoger uitvalt. De omvang en de maatschappelijke effecten van deze 
ontwikkelingen zijn in deze analyse niet onderzocht.

Alle internationale visies op de ontwikkeling van de geluidsproductie 
van vliegtuigen laten een afvlakking zien van de mate waarin de 
geluidproduktie van nieuwe, nog te ontwikkelen vliegtuigen afneemt 
(Wubben et al., 2005). Het CPB heeft hierover een afwijkende 
verwachting (CPB, 2006). Het CPB gaat niet uit van een afvlakking 
en hanteert een blijvende afname van ruim 2,5 dB per 10 jaar. Voor 
2020 leidt dit tot beperkte verschillen wat betreft de milieubelasting of 
de geluidcapaciteit, maar voor 2040 ontstaat een groot verschil omdat 
de CPB-verwachting niet alleen ruimte laat voor volledige accommo-
datie van de vraag op Schiphol maar zelfs voor krimp (1,4 dB) in de 
geluidscontouren.
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• Het gehele IJsselmeer blijft vanuit veiligheidsoogpunt 
gereserveerd als waterbuffer en er vindt geen ontwikke-
ling plaats van eilanden in het Markermeer en IJmeer. 
Almere ontwikkelt nieuwe woonmilieus door het water 
‘naar binnen te halen’.

• Er vindt coördinatie van publieke investeringen plaats 
over regio’s om de specifieke krachten van regio’s te 
versterken en te zorgen dat regio’s aanvullend op elkaar 
zijn. Een voorbeeld is de bundeling van de bulktrans-
porten in Rotterdam, waardoor de extra zeesluis bij 
Amsterdam niet hoeft te worden aangelegd.

• De HSL-zuidoost loopt over de as Amsterdam-
Eindhoven-Venlo naar het Roergebied en Keulen.

• Het budget voor rijkswegen verschuift, ten opzichte van 
het Trendscenario, meer naar de drukste regio’s: de 
Randstad en door bundeling vooral naar de regio’s 
Amsterdam en ook naar Eindhoven. Vooral in en 
rondom Groot-Amsterdam wordt geïnvesteerd in wegen 
en in hoogwaardig openbaar vervoer.

Om de dreigende polarisatie tegen te gaan die uitgaat van 
internationaal marktgericht handelen, en daarmee proble-
men als in Parijs te voorkomen, gaat deze kijkrichting uit 
van de veronderstelling dat er perspectief op de arbeids-
markt wordt gecreëerd voor sociaal zwakkeren, en dat 
herstructurering plaatsvindt van probleemwijken in grote 
steden. Cultureel erfgoed wordt extra onderhouden.
Binnen deze kijkrichting past ook de veronderstelling dat 
provincies een strakke regie voeren op een integrale aanpak 
van bedrijventerreinen. Hierdoor verdwijnt de concurrentie 
tussen gemeenten op grondprijzen voor bedrijventerreinen. 

Gemeenten concurreren niet meer op prijs, maar op 
kwaliteit. Zo is er voldoende diversiteit en kwaliteit in 
kantoren- en bedrijvenlocaties en vindt er herstructurering 
plaats van oude terreinen.

Ruimtelijk beeld
Het kaartbeeld laat, ten opzichte van het Trendscenario, een 
verschuiving van de verstedelijking naar de Noordvleugel 
zien. Meer concreet naar de omgeving van Haarlem, ten 
zuiden van Amsterdam, en rondom Utrecht (Figuur 4.23 en 
4.24).
Deze bebouwing blijft beperkt tot een strook van 10 km aan 
weerszijden van de A2, om ervoor te zorgen dat in de 
nabijheid van de bebouwing voldoende groen overblijft.

Bij Haarlem, rond het Braassemermeer en in de Gelderse 
Vallei, komen nog enkele ‘nieuwe Wassenaars’ tot stand. In 
het Groene Hart komt extra natuur met een belangrijke 
recreatieve functie (‘Nationale Parken’). In landsdeel Zuid 
is een verschuiving naar Den Bosch en Eindhoven/ 
Helmond te zien (vooral tussen beide steden in). In de 
andere landsdelen is ook concentratie van verstedelijking te 
zien in de bundelingsgebieden.

De verplaatsing van een deel van het luchtverkeer van 
Schiphol naar Flevoland, leidt tot minder restricties voor 
woningbouw rondom Amsterdam. In deze kijkrichting 
ontstaat daardoor nieuwe woningbouw, ten zuiden en 
zuidwesten van Amstelveen en in de Haarlemmermeer 
tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (Figuur 4.25). Door 
het verschuiven van een deel van de ruimtelijke investerin-

Figuur 4.25 Ontwikkeling bebou-

wing 2010-2040 in de kijkrichting 

Vestigingsklimaat, ten opzichte van het 

Trendscenario in 2040, en de wijziging 

van de geluidscontouren als gevolg van 

gedeeltelijke uitplaatsing van luchtver-

keer naar Flevoland. 
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gen naar Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, ontwikkelen 
de andere regio’s zich minder snel dan in het Trend-
scenario.

De bereikbaarheid via hoogwaardig samenhangend 
openbaar vervoer in Groot-Amsterdam en andere regio’s, is 
in 2040 door deze kwaliteitslag op eenzelfde of beter 
niveau dan andere Europese metropolen uit de subtop.

Effecten
Voor deze kijkrichting gelden (in iets mindere mate) 
dezelfde voor- en nadelen van bundeling als genoemd bij 
de kijkrichting Bundeling en intensivering. De uitbreiding 
van het areaal voor wonen en werken is daarom (bijna) 
gelijk aan het Trendscenario. Doordat al het nieuwe wonen 
en werken van West-Nederland en Noord-Brabant wordt 
geconcentreerd rondom Amsterdam, Utrecht, Den Bosch 
en Eindhoven-Helmond, neemt hier de aantasting van het 
landschap toe. Elders neemt deze aantasting af, maar 
minder dan evenredig omdat rondom deze steden gebieden 
met een hoge landschapswaarde liggen.

Door de benodigde extra infrastructuur (bijvoorbeeld 
verbindingen Breukelen-Lexmond en Driebergen-Vianen), 
neemt de aantasting van de Nationale Landschappen 
Groene Hart en Rivierengebied verder toe. Door de 
verschuiving van het budget voor weginfrastructuur naar de 
regio’s Amsterdam en Eindhoven, verbetert de totale 

bereikbaarheid, omdat het effect van extra infrastructuur in 
drukke gebieden hoger is.

De kijkrichting Vestigingsklimaat gaat uit van een gedeelte-
lijke verplaatsing van het vliegverkeer van Schiphol. Door 
gedeeltelijke verplaatsing van vliegverkeer naar Flevoland, 
kan Schiphol in 2040 ook in de volledige vraag naar 
vliegverkeer voorzien, wat de internationale bereikbaarheid 
vergroot. Zonder deze verplaatsing kan bijna 40% van de 
vraag niet worden ingevuld. Het aantal mensen dat ernstige 
geluidshinder ervaart, kan hierdoor met zo’n 30% afnemen. 
De vermindering vindt plaats rondom Amsterdam, maar bij 
Lelystad neemt de geluidshinder toe. Dat kan ook effect 
hebben op de Oostvaardersplassen.
In de Nota Ruimte is vastgelegd dat binnen de 20 Ke-
contour van Schiphol geen grootschalige woningbouw mag 
plaatsvinden. Van de Lden-contouren komt de 52 dB(A) 
Lden-contour het meest overeen met de 20 Ke-contour. 
Zonder verplaatsing is het gebied rond Schiphol waar niet 
(grootschalig) mag worden gebouwd ongeveer 350 km2. Na 
verplaatsing is dit gebied nog ruim 250 km2. Hierdoor 
ontstaan nieuwe mogelijkheden voor woningbouw bij 
Amstelveen en in de Haarlemmermeerpolder. Rond 
Lelystad ontstaat binnen de 52 dB(A) Lden-contour dan een 
gebied van 90 km2. Per saldo blijft het gebied waar 
beperkingen gelden voor grootschalige woningbouw dus 
ongeveer even groot.
Bij uitbreiding van de luchthaven Lelystad zal rekening 
gehouden moeten worden met ‘vogelaantrekkende 

Tabel 4.6: Effecten van de kijkrichting Vestigingsklimaat, ten opzichte van het Trendscenario in 2040.

Indicator V
e

s
ti

g
in

g
s

k
li

m
a

a
t

Toelichting

Veiligheid tegen overstromen Zelfde maatregelen als in Trendscenario.

Adaptatie aan klimaatverandering Vrijwel geen bebouwing in de zoekruimte in overstromingsgevoelige gebieden.

Biodiversiteit Toename groen om de stad, afname biodiversiteit Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, 
en mogelijk in de Oostvaardersplassen.

Bereikbaarheid Kleinere afstanden tussen wonen en werken; investeringen infrastructuur waar 
grootste meerwaarde (Amsterdam, Utrecht, Eindhoven).

Kwaliteit fysieke woonomgeving Écht metropolitaan milieu, minder geluidhinder Schiphol, meer groen om de stad.

Ruim en groen wonen Realiseren van een aantal locaties voor ruim en groen wonen is een van de uit-
gangspunten van deze kijkrichting.

Internationaal vestigingsklimaat Amsterdam wordt echte metropool, investeren in sociale vrede, verbetering leef-
klimaat.

Kwaliteit landschap Afname landschapskwaliteit bij Amsterdam, Utrecht en Eindhoven; en iets minder 
afname landschapskwaliteit elders.

Ruimtelijke segregatie Investeren in onderwijs en stedelijke herstructurering.
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activiteiten’ zoals viskweek en natuurontwikkeling in 
Flevoland. Rond Schiphol gelden in een groot gebied 
beperkingen voor deze activiteiten.

Verondersteld wordt dat door investeringen in hoogwaardig 
openbaar vervoer in Groot-Amsterdam, het openbaar 
vervoer hier beter is dan in het Trendscenario. Tevens is er 
van uitgegaan dat het voor een goed internationaal vesti-
gingsklimaat van groot belang is om goed om te gaan met 
overstromingsgevaar en investeringen in veiligheid, en 
Nederland zo goed mogelijk te beschermen tegen overstro-
mingen. De welvaartsverschillen tussen regio’s nemen toe, 
maar vanuit het vestigingsklimaat is het beleid erop gericht 
om polarisatie te voorkomen. Door investeringen in 
onderwijs en herstructurering van achterstandwijken, is er 
extra aandacht voor sociaal zwakkeren in de grote steden, 
waardoor er minder probleemwijken zijn. Verondersteld 
wordt dat het platteland het in deze kijkrichting goed blijft 
doen op eigen kracht. Het leefbaarheidsprobleem van het 
platteland blijft beperkt tot een mobiliteitsprobleem (het 
niet hebben van een auto) (MNP, 2004).

Conclusies
• Investeringen in de sterkste regio’s hebben de grootste 

toegevoegde waarde voor het investeringsklimaat van 
Nederland. Alleen de Noordvleugel van de Randstad 
(met Utrecht) heeft op dit moment een internationaal 
vestigingsklimaat dat zich kan meten met de Europese 
subtop (Barcelona, München). Samen met Brabant-
Oost zijn dit de sterkste internationale regio’s.

• Door meer te investeren in deze sterkste regio’s, als 
grootste kanshebbers voor de toekomst, neemt de 
landschappelijke kwaliteit relatief meer af door de 
relatief hogere landschappelijke waarden in deze 
gebieden.

• Omdat leefomgevingskwaliteit een rol speelt voor 
internationale investeringen gaat een goed investerings-
klimaat wel samen met meer groen in en om de stad, 
sociale cohesie, aantrekkelijke stedelijke gebieden met 
bundeling en goede bereikbaarheid.

• Uitplaatsing van een deel van de capaciteit van Schiphol 
naar een (iets naar het noordoosten verplaatst) vliegveld 
Lelystad maakt extra groei van het vliegverkeer 
mogelijk, waarbij de leefomgevingskwaliteit rondom 
Amsterdam en Nederland per saldo verbetert en de 
internationale bereikbaarheid groter wordt.

4.7 Landschap, toerisme en recreatie

Probleemschets
In de kijkrichting Landschap, toerisme en recreatie ligt het 
accent op versterking van de landschappelijke waarden, in 
samenhang met ontwikkeling van toerisme/ recreatie en 
groene diensten door de landbouw. Nederland heeft enkele, 

internationaal gezien zeldzame, en nationaal kenmerkende 
kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en 
natuurlijk gebied. In de 20e eeuw is de kwaliteit van het 
Nederlandse landschap sterk achteruitgegaan. Aanvankelijk 
door ontginning, schaalvergroting en intensivering van de 
landbouw (glastuinbouw, intensieve veehouderij), later 
steeds meer, en vooral in het westen van het land, door 
verstedelijking en aanleg van infrastructuur.
Nederland behoort tot de meest verstedelijkte regio’s van 
Europa. Bijna 15% van het land is bebouwd of in gebruik 
voor infrastructuur. De belevingswaarde van ruim een 
kwart van het Nederlandse landoppervlak wordt beïnvloed 
door de aanwezigheid van stedelijke bebouwing of 
infrastructuur (MNP, 2005a). Op verschillende plaatsen 
heeft dit geleid tot ‘verrommeling’ en nivellering van het 
landschap (MNP, 2006).

De grondgebonden landbouw is de belangrijkste beheerder 
van het landelijk gebied. De landbouw ontvangt echter geen 
directe steun voor beheer en recreatieve ontsluiting van het 
landschap. Door de schaalvergroting in de landbouw zijn 
veel landschapselementen en zandpaden verdwenen. De 
afgelopen decennia zijn de mogelijkheden voor recreatief 
medegebruik van het landelijk gebied dan ook sterk 
afgenomen. Ook daardoor is de vraag naar recreatiemoge-
lijkheden in en dichtbij de stad momenteel veel groter dan 
het aanbod. In 2000 is het tekort aan wandel- en fietsmoge-
lijkheden respectievelijk 41.000 en 37.000 hectare, uitgaan-
de van bos, een grondgebruik met de hoogste opvangcapaci-
teit (NOC*NSF, 2005; Snellen et al., 2006). Daar komt bij 
dat het groen in de stad onder druk staat. Voortgaande 
verstedelijking zorgt ervoor dat groengebieden, vooral 
volkstuinen en sportterreinen, uit de stad verdwijnen (De 
Niet, 2005). Bijkomend gevolg van de stadsuitbreidingen is 
dat het groen om de stad steeds verder weg komt te liggen. 
Naar verhouding neemt woningbouw sterker toe dan aanleg 

… voor landschapsbehoud tegen redelijke kosten is restrictief beleid 

nodig: planologische duidelijkheid levert geld op …
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van groen, zodat de groentekorten in sommige regio’s 
toenemen, ondanks de aanleg van extra groen.
Veel recreatieve activiteiten, zoals wandelen en fietsen, 
vinden plaats in het groen. Uit diverse onderzoeken blijkt, 
dat groen in de woonomgeving hoog wordt gewaardeerd. 
Daarnaast heeft groen ook positieve effecten op de gezond-
heid en heeft het een functie voor recreatie in de eigen, 
directe omgeving.

Recreatie en toerisme zijn opkomende sectoren, zowel in 
het aantal mensen als in economische betekenis. 
Belangrijke recreatieve trends zijn onder andere de 
opkomst van golf, paardensport, wellness en funshoppen. 
Het aantal golfterreinen is tussen 1990 en 2006 toegeno-
men van circa 100 naar 179. Volgens gegevens van de 
kamers van koophandel zijn er de afgelopen tien jaar 640 
maneges (nieuw) gevestigd. In totaal zijn er nu 1.220 
maneges in Nederland. De geschatte economische waarde 
van de paardensector, inclusief handel en dienstverlening, 
is 1,0 tot 1,2 miljard euro. Dat is meer dan bijvoorbeeld de 
pluimvee- en de bloembollenbranche (MNP, 2006). De 
samenwerking binnen de toeristisch-recreatieve sector is 
echter beperkt, waardoor kansen blijven liggen voor zowel 
economie als ontwikkeling van het landschap.
In 2005 werd Nederland door ruim 10 miljoen buitenlandse 
gasten bezocht en dat aantal vertoont sinds 2003 weer een 
stijgende lijn (CBS, 2005). Het meest populair zijn de vier 
grote steden: 4,5 miljoen toeristen, waarvan er bijna 3,8 
miljoen naar Amsterdam gaan. Op de tweede plaats staan 
de Noordzeebadplaatsen (ruim 1,2 miljoen) op ruime 
afstand weer gevolgd door (delen van) Brabant, Limburg en 
Gelderland. Ongeveer 2,1 miljoen toeristen brengen een 
bezoek aan een watergebied in Nederland (inclusief de 
kust). In 2002 besteedden Nederlandse en buitenlandse 
gasten in deze accommodaties naar schatting 2,2 miljard 
euro (MNP, 2006).
Bij toekomstige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen 
dient rekening gehouden te worden met klimaatverande-
ring, de veranderende bevolkingssamenstelling (meer oude-
ren en andere recreatiewensen van allochtonen) en verande-
ringen in recreatief gedrag. Als het klimaat aan de 
Middellandse Zee in de zomer onaangenaam wordt, en in 
Nederland prettiger, dan biedt dat grote kansen voor de 
toeristische sector.

Landschap, toerisme en recreatie zijn niet los van elkaar te 
zien, en kunnen elkaar versterken. Bijvoorbeeld in 
Engeland wordt het karakter van het landschap beschermd 
door goed georganiseerde wandelverenigingen. In 
Nederland worden deze kansen minder benut.

Oplossingsrichtingen en ruimtelijke beelden
Gesteld dat landschappelijke waarden bij verstedelijking 
zoveel mogelijk zouden worden ontzien, en er tevens forse 
investeringen plaatsvinden in de aanleg van extra groen, 

water en agrarisch landschapsbeheer, hoe zou Nederland er 
dan in 2040 uitzien?
Voor duurzame instandhouding van de kernkwaliteiten van 
het Nederlandse landschap is aanvullende financiering 
nodig. Zie bijvoorbeeld de Uitvoeringsprogramma’s voor 
de Nationale Landschappen of ‘Nederland weer mooi’ 
(Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, 2006). 
Investeren in het landschap is een langetermijninvestering 
die ten gunste komt aan de kwaliteit van de woon-, werk- 
en recreatieomgeving, die helpt bij het realiseren van goede 
ruimtelijke en milieucondities, en bijdraagt aan geluk en 
welvaart. Een landschappelijke investering is daarmee een 
duurzame investering (LNV, 2006).
Daarnaast is planologie nodig om die kernkwaliteiten tegen 
redelijke overheidskosten in stand te houden. Naast natuur, 
geldt ook voor landschap dat het gericht inzetten van 
landbouwsubsidies in Nationale Landschappen, nabij grote 
steden en in de stedelijke bufferzones valt te overwegen.

Het kaartbeeld van de kijkrichting Landschap, toerisme en 
recreatie (Figuur 4.26) is als volgt tot stand gekomen:
• De ruimte voor wonen en werken is gealloceerd per 

‘woonregio’ (dat is in principe per provincie, maar voor 

Tekstbox 4.5: ‘Oranje-voor-groen’-constructies

Het gaat bij deze complexen om een integraal concept voor ver-
blijfsrecreatie en landschap, opgezet rond een thema:
1.  ‘Wellness experience’ in de Veenkoloniën: hotels met wellness 

en golf, bijdrage aan sociaal-economische revitalisering en 
ontwikkeling van landschapskwaliteiten;

2.  ‘Dutch experience’ in Flevoland: internationaal toerisme en 
funshopping in nieuw nagebouwd Amsterdam (nu al aanwezig aan 
de Turkse kust), leidt toeristische drukte af van Oud-Amsterdam;

3.  ‘Amsterdam experience’ in Oud-Amsterdam: veel zwaarder 
accent op hoogwaardig cultuurtoerisme, bijdrage aan de 
opschoning van het Amsterdamse straatbeeld;

4.  ‘Beach experience’ aan de Noord-Hollandse kust: genieten van 
strand, zee, zon en uitgaan, in het prettige klimaat van de Hol-
landse Mediterranée, budgethotels, voorzieningen (bar, disco) 
voor jongeren;

5.  ‘Brabantse delta’ in West-Brabant: watersport en verblijfsrecre-
atie, gebruikt als hefboom om het Volkerak-Zoommeer weer 
zout en schoon te krijgen, bijdrage aan diversificatie van de 
plattelandseconomie;

6.  ‘Woud-wonen’ in de Gelderse Valei: nieuwe verblijfsrecreatie 
als alternatief voor uitgeplaatste voorzieningen uit de natuurge-
bieden van de Veluwe, mogelijkheden voor permanent wonen 
in het groen, bijdrage aan de reconstructie van de intensieve 
veehouderij;

7.  ‘Texas experience’ in de Limburgse Peel: ontwikkeling van 
maneges en paardenpensions, ruiterpaden, hotels en verblijfs-
recreatie met (eigen) paard naast de deur.
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Noord-Holland samen met Utrecht en Flevoland, en 
voor Zuid-Holland samen met West-Brabant).

• Landschappelijke kwaliteiten in Nationale Land-
schappen, veenweidegebieden, zones van vijf kilometer 
rondom de grotere steden en stedelijke bufferzones 
worden behouden en ontwikkeld via agrarisch land-
schapsbeheer (aanleg en onderhoud van landschaps-
elementen, gedogen en aanleg van wandelpaden in 
agrarisch gebied). Voor 2020 is in deze gebieden 
uitgegaan van 200.000 ha, voor 2040 van 350.000 ha 
landbouw met agrarisch landschapsbeheer (de totale 
oppervlakte aan grondgebonden landbouw in deze vier 
gebiedscategorieën samen, bedraagt nu circa 900.000 
ha).

• Om bestaande landschappen te beschermen is verstede-
lijking (wonen, werken, verblijfsrecreatie) niet toege-
staan in stedelijke bufferzones, gebieden met een mooi 
landschap (hoge culturele en natuurlijke kernkwalitei-
ten van het landschap), en slechts zeer beperkt toege-
staan in Nationale Landschappen en Werelderf goed-
gebieden van de Unesco. Nieuwe grootschalige 
infrastructurele doorsnijdingen van kwetsbare land-
schappen worden vermeden. Door de vele restricties is 
in sommige regio’s slechts op grote afstand van de 
grotere steden ruimte voor nieuwe woon- en werk-
locaties.

• Glastuinbouw en intensieve veehouderij zijn zo veel 
mogelijk geconcentreerd in de ontwikkelingsgebieden, 
die daarvoor reeds in het huidige beleid van Rijk en 
provincies zijn aangewezen.

• In het westen van het land bestaan de grootste tekorten 
aan groen om de stad. Hier wordt 25.000 ha nieuw 
groengebied voor dagrecreatie gerealiseerd; deze 
gebieden zijn als ‘natuur’ aan de kaart toegevoegd.

• Bij de waterrecreatie staat de ontwikkeling van de 
zogenaamde Blauwe Pijl centraal. Het gaat hier om de 
ontwikkeling van een aaneengesloten watergebied van 
Zeeland via Midden-Nederland naar Noord-Nederland 
(recreatie-toervaart) met mogelijkheden voor dagrecre-
atie. Om dit te bereiken wordt op diverse plaatsen langs 
de ‘pijl’ nieuw recreatiewater gerealiseerd. Deze nieuwe 
wateroppervlakken zijn in enkele droogmakerijen (zoals 
Groot-Mijdrecht-Noord, Horstermeer, Kop van 
Overijssel) gelokaliseerd, waar zij tevens een bijdrage 
leveren aan de bestrijding van verdroging van natuur, het 
aaneensmeden van natuurgebieden, het scheppen van 
ruimte voor waterberging of het leggen van een toeristi-
sche vaarverbinding (randmeer Noordoostpolder).

• Een aantal gebieden heeft te maken met een lage 
landschapskwaliteit, een transformatie-opgave voor de 
landbouw (Gelderse Vallei, Peelgebied) of een slechte 
sociaal-economische positie van de regio 
(Veenkoloniën, Kop van Noord-Holland). In deze 
gebieden ontwikkelen zich nieuwe landschappelijke 
kwaliteiten en nieuwe economische dragers, in de vorm 
van verblijfsrecreatie (bungalowparken) en winkelcom-
plexen. De toeristisch-recreatieve complexen vangen 
een belangrijk deel op van de groeiende vraag naar 
ruimte voor dag- en verblijfsrecreatie. Daarnaast bieden 
ze ruimte voor verblijfsrecreatie die uitgeplaatst wordt 
uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), en kunnen ze 
financieel bijdragen aan verplaatsing van de intensieve 
veehouderij, verbetering van waterkwaliteit, verlagen 
van de druk op natuurgebieden, alsmede aan aanleg van 
groen (‘oranje-voor-groen’-constructies).

Effecten
De biodiversiteit neemt toe. De kwaliteit van de EHS neemt 
toe, door de uitplaatsing van verblijfsrecreatie en het 

… fors investeren in groen en water kan de aanzienlijke recreatiete-

korten rond de grote steden oplossen …

… veel steden zijn omringd door mooie landschappen. Door 

restrictief beleid kan dat zo blijven …
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tegengaan van verdroging. Daarnaast nemen verspreide 
natuurwaarden buiten de EHS sterk toe, door investeringen 
in groene diensten door de landbouw en de aanleg van extra 
groen en water. De financiering van de kosten voor deze 
investering is in deze kijkrichting een onzekere factor.
De effecten op de bereikbaarheid geven een wisselend 
beeld te zien. Enerzijds is er rond de grote steden minder 
plaats voor nieuwe woningbouwlocaties, anderzijds is de 
woningbouw wel grotendeels geconcentreerd rond de 
overige steden. De kwaliteit van de fysieke woonomgeving 
neemt toe door extra investeringen in agrarisch landschaps-
beheer en de aanleg van extra groen en water. De kwaliteit 
van het landschap neemt sterk toe, door te investeren in 
agrarisch landschapsbeheer, een restrictief verstedelijkings-
beleid (voornamelijk in Nationale Landschappen, stedelijke 
bufferzones en de Ecologische Hoofdstructuur) en door 
concentratie van intensieve vormen van landbouw. 
Verbrede vormen van landbouw krijgen in een groot aantal 
gebieden steun door financiering van groene diensten. 
Daarbuiten kan de landbouw zich ontwikkelen via inkom-
sten uit de markt. Intensieve vormen van landbouw kunnen 
zich ontwikkelen op locaties met veel ontwikkelingsruimte. 
De verbetering van de kwaliteit van de fysieke woonomge-
ving en het landschap draagt ook bij aan een goed vesti-
gingsklimaat.
Door de vele restricties is in sommige regio’s slechts op 
grote afstand van enkele grote steden ruimte voor nieuwe 
woon- en werklocaties (zoals Amsterdam, Den Haag en 

Utrecht) (Figuur 4.27). Dat doet afbreuk aan het econo-
misch draagvlak van deze steden. Doordat verspreide 
bebouwing wordt tegengegaan, komt dit echter andere 
steden weer ten goede.
Tenslotte kan het nieuwe open water positief bijdragen aan 
de adaptie aan klimaatverandering als het gecombineerd 
wordt met waterberging.

Conclusies
• Grote steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht 

hebben, vanwege de vele landschappelijke kwaliteiten 
(en natuurwaarden), in de directe omgeving weinig 
uitbreidingsruimte. Dit maakt de herstructurerings- en 
intensiveringsopgave (wonen en werken) hier nog 
urgenter.

• Vanwege de grote recreatietekorten rondom de grote 
steden, zijn investeringen nodig in groen om de stad en 
in nieuw water. Nabij grote steden met een hoge 
ruimtedruk, ligt het voor de hand om mogelijkheden 
voor dagrecreatie te realiseren op een beperkt areaal 
intensief ingericht groengebied; daarbuiten biedt het 
stimuleren van groene diensten door de grondgebonden 
landbouw ook perspectieven.

• Concentratie van bedrijventerreinen, glastuinbouw en 
intensieve veehouderij levert een belangrijke bijdrage 
aan herstel van landschapskwaliteit.

• (Gestuurde) recreatief-toeristische ontwikkelingen 
kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van landschap-

Tabel 4.7: Effecten van de kijkrichting Landschap, toerisme en recreatie, ten opzichte van het Trendscenario 2040.

Indicator L
a
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e
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Toelichting

Veiligheid tegen overstromen Dezelfde maatregelen als in het Trendscenario.

Adaptatie aan klimaatverandering Vrijwel geen verandering in bebouwing in de zoekruimte in overstromingsgevoelige 
gebieden.

Biodiversiteit Meer groen om de stad, vermindering van verdroging door inundatie van diepe 
droogmakerijen.

Bereikbaarheid Enerzijds minder woningbouw rondom grootste steden, anderzijds meer rondom 
grotere steden en minder verspreide woningbouw. Per saldo een beperkt effect.

Kwaliteit fysieke woonomgeving Meer groen en water om de stad en toename van kwaliteit van het agrarisch 
cultuurlandschap.

Ruim en groen wonen Minder ruimte voor verspreide woningbouw buiten de steden.

Internationaal vestigingsklimaat Meer groen en water om de stad en toename van kwaliteit het agrarisch 
cultuurlandschap.

Kwaliteit landschap Beschermen en saneren van gebieden met veel landschapskwaliteit, meer groen 
en water om de stad, meer agrarisch landschapsbeheer.

Ruimtelijke segregatie Dezelfde maatregelen als in het Trendscenario.
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pen te behouden en te verbeteren. Recreatie en toerisme 
vormen een nieuwe drager in het landelijk gebied, 
zowel in economische zin als in de zin van vormgever 
van het landschap.

• Mensen willen in hun vrije tijd meer verschillende 
activiteiten en bezigheden in een korter tijdsbestek, 
meer ‘experience’. Door een thema als ‘Nederland-
Waterland’ te kiezen voor Nederland als geheel en door 
de regio’s een duidelijke identiteit en imago te geven, 
wordt hierop ingespeeld. Vanwege de slechte organisa-
tie van de sector én om de meekoppelingsmogelijkhe-
den met andere functies optimaal te kunnen benutten, is 
bij gebiedsgerichte toeristisch-recreatieve projecten 
regie van de overheid gewenst (zie bijvoorbeeld de 
Blauwe Stad). Ook is het zo dat ontwikkelingsplanolo-
gie alleen kan bestaan bij de gratie van toelatingsplano-
logie. Met andere woorden: alleen bij een zekere 
schaarste kunnen investeerders in rode ontwikkelingen 
(wonen, werken, verblijfsrecreatie) ertoe worden 
verplicht om investeringen in groen te financieren.

4.8 Kostenvergelijking

Bij de vergelijking van de kijkrichtingen - ten opzichte van 
het Trendscenario en onderling - zijn uiteraard ook de 
kosten van belang. Daarbij gaat het niet alleen om eenma-
lige investeringskosten, maar ook om jaarlijks terugkerende 
kosten voor beheer en onderhoud.

In Nederland werd in 2005 bijna 47 miljard euro geïnves-
teerd in gebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken. Dit is bijna 10% van het nationale inkomen (CBS, 

2007). Van deze investeringen namen de overheden 
ongeveer een kwart voor hun rekening; driekwart werd 
geïnvesteerd door private partijen. Alleen bij de investerin-
gen in wegen en waterbouw is de overheid met 80% de 
grootste investeerder. Deze investeringsbedragen betreffen 
overigens niet alleen nieuwbouw: een aanzienlijk deel 
bestaat uit onderhoudsinvesteringen.

Methode
De transformatie en beheerskosten van de verschillende 
kijkrichtingen zijn bepaald met een rekenmodule die 
gebruikmaakt van de uitkomsten van de Ruimtescanner 
(Arcadis, 2007). De methode is echter nog experimenteel, 
zodat de resultaten als indicatief moeten worden gezien.

Transformatiekosten
Als er op een locatie sprake is van verandering van 
grondgebruik, dan berekent de module de transformatie-
kosten om het bestaande grondgebruik om te zetten in het 
nieuwe grondgebruik. De kosten hangen onder andere af 
van de grondverwervingskosten (locatiespecifiek), kosten 
voor slopen en saneren, inrichtingskosten (inclusief 
infrastructuur) en de eventuele stichtingskosten voor nieuw 
vastgoed. Tegenover de kosten staan, vooral voor vastgoed, 
ook opbrengsten. Naast de totale kosten zijn ook netto-
transformatiekosten bepaald (kosten minus opbrengsten). 
Deze netto-investeringen zijn in principe de maatschappe-
lijke kosten. De verdeling van deze maatschappelijke 
kosten is een politieke keuze.

Kosten herstructurering
Uit eerdere studies (onder andere IBO, 2004) blijkt dat de 
kosten van stedelijke herstructurering fors kunnen zijn. 

Figuur 4.28 Een indicatieve berekening 

van maatschappelijke kosten laat zien 

dat beheerskosten aanzienlijk hoger zijn 

dan de transformatiekosten. In vergelij-

king tot het Trendscenario zijn de tussen 

2010 en 2040 te maken transformatie-

kosten voor de kijkrichting Bundeling en 

intensivering, met de hier gehanteerde 

herstructureringsopgave, hoger. Daar 

staat tegenover dat de vanaf 2040 jaar-

lijks terugkerende beheerskosten lager 

zijn. Ook voor de beide andere doorgere-

kende kijkrichtingen zijn de beheerskos-

ten lager dan voor het Trendscenario.
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Daarom wordt er in de gehanteerde methode ook rekening 
gehouden met herstructureringskosten (dus als het grond-
gebruik niet wijzigt). In het Trendscenario en de kijkrich-
tingen, met uitzondering van Bundeling en intensivering, is 
een percentage herstructurering van 7,5% in 30 jaar 
verondersteld. Dit komt ongeveer overeen met 17.500 
woningen per jaar. Dit is gebaseerd op circa 7.000 wonin-
gen per jaar in de prioriteitswijken, een zelfde aantal in 
grootschalige herstructureringen erbuiten en nog een deel 
in kleinschaliger projecten. Dit betekent dat in 30 jaar circa 
10% van de woningvoorraad is vernieuwd. In de kijkrich-
ting Bundeling en intensivering is verondersteld dat 
gemiddeld 28.000 woningen per jaar worden gesloopt en 
herbouwd, om zo de binnenstedelijke woningbouwopgave 
te realiseren.

Beheerskosten
Naast de transformatiekosten zijn voor heel Nederland de 
kosten bepaald om het huidige (of nieuwe) grondgebruik te 
onderhouden en te beheren. Alleen de kosten voor onder-
houd en beheer van de openbare of publiek toegankelijke 
onderdelen zijn hierbij beschouwd. Om de verschillen 
tussen de kijkrichtingen duidelijker te krijgen, is voor de 
berekening uitgegaan van het grondgebruik in 2040. De 
kosten zijn gebaseerd op het prijspeil van 2007.

Resultaten
Volgens de gekozen systematiek bestaan de maatschappe-
lijke kosten voor circa 70% uit onderhouds- en beheerskos-
ten en voor circa 30% uit transformatie- en nieuwbouwkos-
ten (Figuur 4.28). De onderhouds- en beheerskosten 
hebben voor een groot deel betrekking op het onderhoud 
van infrastructuur, riolering en diverse openbare voorzie-
ningen (inclusief groen in de stad). Hierbij dient bedacht te 
worden dat het om kosten gaat van Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen gezamenlijk. 

De verschillen in beheerskosten worden vooral bepaald 
door de hoeveelheid bebouwd oppervlak. Daarom zijn de 
beheerskosten in het Trendscenario het hoogst en in de 
kijkrichting Bundeling en intensivering het laagst. Bij de 

transformatiekosten geldt juist dat het bouwen op nieuwe 
locaties vaak geld oplevert, terwijl nieuwbouw binnen 
stedelijk gebied via herstructurering duurder is. Hetzelfde 
geldt voor locaties voor bedrijventerreinen.

Tabel 4.8 vat samen hoe de doorgerekende kijkrichtingen 
voor wat investeringskosten en beheerskosten betreft 
scoren ten opzichte van het Trendscenario.

Conclusies
• De maatschappelijke kosten voor onderhoud en beheer 

van de huidige bebouwde omgeving (inclusief infra-
structuur) zijn veel hoger dan de kosten voor functiever-
andering (inclusief de kosten voor herstructurering).

• Op termijn is een compacte wijze van ruimtegebruik 
goedkoper dan het blijven bouwen op nieuwbouwloca-
ties. Het areaal bebouwd gebied neemt dan steeds 
verder toe, zodat ook de beheer- en onderhoudskosten 
ervan toenemen. Als niet voor compact bouwen wordt 
gekozen, dan levert dit op korte termijn enige besparing 
van investeringskosten op, maar leidt dit op de langere 
termijn tot hogere jaarlijks terugkerende beheerskosten. 
Er is dan dus sprake van een potentiële afwenteling op 
volgende generaties.

Tabel 4.8: De beheerskosten voor de drie doorgerekende 

kijkrichtingen zijn lager dan voor het Trendscenario. De 

transformatiekosten voor de kijkrichting Bundeling en 

intensivering zijn hoger dan die voor het Trendscenario.

 K
li

m
a

a
t 

e
n

 
v

e
il

ig
h

e
id

R
o

b
u

u
s

te
 

n
a

tu
u

r

B
u

n
d

e
li

n
g

 e
n

 
in

te
n

s
iv

e
ri

n
g

Beheerskosten

Transformatiekosten

100

Duurzaamheidsverkenning 2



5.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn mogelijke beelden van 
het toekomstig ruimtegebruik geschetst, waarbij telkens 
voor één van de kijkrichtingen een optimalisatie heeft 
plaatsgevonden. Tabel 5.1 geeft een totaaloverzicht van de 
effecten van de verschillende kijkrichtingen op de duur-
zaamheidsindicatoren ten opzichte van het Trendscenario 
in 2040. Door het analyseren van de samenhang tussen 

deze kijkrichtingen en de trendmatige ontwikkeling kan 
een nieuw ruimtelijk beeld worden gemaakt waarin de 
risico’s zoveel mogelijk zijn verkleind en de kansen zoveel 
mogelijk zijn benut. Hiervoor is geen pasklare methodiek 
voor handen. Daarom is langs iteratieve weg en op basis 
van expert-judgements een kaartbeeld van een 
Combinatiescenario (Combinatiekaart) gemaakt. Paragraaf 
5.2 beschrijft de uitgangspunten van de Combinatiekaart. 
Paragraaf 5.3 beschrijft de resulterende Combinatiekaart, 

5 Samenhang door combinatie van kijkrichtingen

Tabel 5.1: Overzicht van de effecten op duurzaamheid van de zes kijkrichtingen ten opzichte van het Trendscenario.
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Veiligheid tegen 
overstromen

Schade- en slachtofferrisico

Adaptatie aan 
klimaatverandering

Zoekruimte in overstromings  -
gevoelige gebieden

Biodiversiteit In Natura 2000-gebieden

Bereikbaarheid Maatschappelijk financiële 
bereikbaarheidsbaten

Kwaliteit fysieke 
woonomgeving

Groen om de stad en 
geluidsbelasting

Internationaal 
vestigingsklimaat

Congestie, perceptie risico’s, 
groei Noordvleugel

Ruim en groen wonen Wonen in lagere dichtheden, nabij 
voorzieningen en in aantrekkelijke 
landschappen

Kwaliteit van het landschap Kernkwaliteiten en belevings- en 
recreatiewaarde van het landschap

Ruimtelijke segregratie Ruimtelijke verdeling van 
inkomensgroepen

Beheerkosten Onderhoud en beheer van 
open bare of publiek 
toegankelijke voorzieningen

Transformatiekosten Netto transformatiekosten van 
wijzigingen in grondgebruik
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paragraaf 5.4 de effecten op de duurzaamheidsindicatoren. 
De resultaten van de combinatievariant worden vervolgens 
in paragraaf 5.5 vertaald naar een samenhangende beleidsa-
genda. Paragraaf 5.6 beschrijft de conclusies en tenslotte 
geeft paragraaf 5.7 een onderzoeksagenda voor verder 
onderzoek. 

De Combinatiekaart is bedoeld als illustratie van de 
mogelijkheden om met de Ruimtescanner toekomstige 
ontwikkelingsrichtingen van Nederland in beeld te bren-
gen, die ten opzichte van een trendmatige ontwikkeling 
positiever scoren op duurzaamheid (Figuur 5.3).

5.2 Uitgangspunten en criteria

Op basis van de conclusies uit de kijkrichtingen en de 
samenhang daartussen, zijn de volgende uitgangspunten 
voor een Combinatiekaart opgesteld.

Veiligheid tegen overstromen
De kijkrichting  Klimaat en veiligheid laat zien dat 
Nederland waarschijnlijk nog eeuwen bestendig is tegen 
klimaatverandering en zeespiegelstijging en dat structurele 
ruimtelijke maatregelen zoals het verschuiven van investe-
ringen naar hoog Nederland of een sterk verbrede kustzone 
daarom niet urgent zijn. De Combinatiekaart gaat derhalve 
uit van verdere investeringen in laag-Nederland, met name 
de Randstad en beperkt zich tot een gerichte differentiatie 
in de veiligheidsniveaus om daarmee enerzijds de schade- 
en slachtofferrisico’s te verminderen en anderzijds een 
robuuster veiligheidssysteem in het rivierengebied te 
bewerkstelligen. Gebieden met de laagste veiligheidsnor-
men blijven daarbij zoveel mogelijk gevrijwaard van 
verdere verstedelijking. Door de inzet van overstroombare 
dijken neemt naar verwachting de voorspelbaarheid van 
eventuele overstromingen toe en worden vooral de slachtof-
ferrisico’s verder teruggebracht. 

Adaptatie klimaatverandering
Hoewel er nog grote onzekerheden zijn rond de snelheid en 
omvang van de klimaatveranderingen en zeespiegelstijging, 
zijn uit de analyse in Hoofdstuk 2 naar voren gekomen dat 
de afnemende mogelijkheden voor een vrije uitstroom van 
de rivierafvoeren bepalend zijn voor de langetermijnhoud-
baarheid van Nederland. Wellicht moeten bij een zeespie-
gelstijging van ongeveer twee meter structureel andere 
oplossingen worden gezocht voor de hoofd- en piekafvoer 
van de Rijn. Uitgaande van de bovenkant van de KNMI-
ramingen voor een dergelijke zeespiegelstijging, zou op een 
termijn van twee tot drie eeuwen kunnen optreden. Vooral 
het dichtbevolkte benedenrivierengebied met steden als 
Rotterdam en Dordrecht is kwetsbaar (Figuur 5.1). Om op 
lange termijn mogelijkheden open te houden voor aanpas-
singen in de afvoer en berging van de rivieren, zijn in de 

Combinatie kaart gebieden gereserveerd in het zuidweste-
lijke deltagebied, het rivierengebied en het IJsseldal en 
IJsselmeer gebied. Deze reservering maakt Nederland ook 
robuuster, mocht zich deze eeuw onverhoopt een versnelde 
zee spiegelstijging voordoen. 

Voor laag-Nederland is een keuze nodig voor extra 
waterberging. Enkele (delen van) diepe droogmakerijen, 
zoals opgenomen in de kijkrichting Landschap, toerisme en 
recreatie, komen het meest in aanmerking. Dit vanwege de 
meekoppeling met het terugdringen van de zoutbelasting 
van het boezemwater, het tegengaan van de verdroging van 
omliggende natuurgebieden, en de meerwaarde van 
vergroting van recreatiemogelijkheden en realisering van 
groene woonmilieus. Een gescheiden zoutwaterafvoer-
systeem kan een bijdrage leveren aan uitbreiding van 
waterrecreatie. 
Vanwege de geringe mogelijkheden en relatief hoge kosten 
voor latere aanpassingen (riolering, ruimte voor waterber-
ging) is bij de ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied 
uitgegaan van een robuust ontwerp met extra ruimte voor 
waterberging. Ook bij herstructurering in bestaand stedelijk 
gebied ligt hier een belangrijke opgave. De langetermijn 
reserveringen in het IJsselmeergebied, daarmee ook opties 
openhoudend voor substantiële peilfluctuaties in dat 
gebied, en de ontwikkeling van internationale natuur 
verminderen de kwetsbaarheid voor droogte.

Biodiversiteit
De kijkrichting Robuuste natuur laat zien dat Nederland 
een aantal natuurgebieden moet versterken door deze uit te 
breiden en de milieudruk uit de omgeving te beperken, om 
te kunnen voldoen aan de met de Europese Commissie 
gemaakte afspraak om bepaalde internationaal belangrijke 
habitats en soorten duurzaam te beschermen (het Natura 
2000-netwerk. De Combinatiekaart neemt deze uitbreidin-
gen van de Natura 2000-gebieden over, alsmede de 
maatregelen met financiële compensatie daarvoor in de 
beïnvloedingsgebieden van de Natura 2000-gebieden. 
Vooral de aan natte omstandigheden gebonden natuur krijgt 
een zwaarder accent (laagveenmoerassen, beeksystemen, 
de grote wateren en het rivierengebied) evenals het 
duingebied en de randen van de Veluwe en de Utrechtse 
Heuvelrug. 

Bereikbaarheid
De kijkrichting Bundeling en intensivering laat zien dat bij 
een hoge mate van bundeling en intensivering van verstede-
lijking, gecombineerd met de invoering van een (naar tijd, 
plaats en milieu gedifferentieerde) kilometerheffing, 
minder investeringen nodig zijn om de gestelde bereikbaar-
heidsdoelen te halen, dan wanneer alleen de infrastructuur 
wordt uitgebreid. Bovenop de introductie van zo’n kilome-
terheffing, levert ook de kwaliteitsverbetering van het 
openbaar vervoer een aanzienlijke bereikbaarheidswinst 
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Figuur 5.1 Door de blijvende zee spiegelstijging zal de waterhuis houding steeds afhankelijker worden van gemalen en van de mogelijkheden 

om piekafvoeren van de rivieren te verwerken. Het tempo waarin de zeespiegel stijgt en waarin maatregelen nodig zijn, is nog onzeker. 

103

5.2 Uitgangspunten en criteria





op. Beide instrumenten zijn dan ook in de Combinatiekaart 
opgenomen.
Een ander voordeel van bundeling en intensivering is een 
kleiner stedelijk ruimtebeslag. Hiermee blijft de flexibiliteit 
in de ruimtelijke inrichting van Nederland behouden, zijn 
ruimtelijke reserveringen voor hoogwaterveiligheid 
gemakkelijker te maken (vermogen tot adaptatie aan 
klimaatverandering) en blijft de aantasting van landschaps-
waarden beperkt. Daarom is concentratie van verstedelij-
king een zeer belangrijk uitgangspunt in de Combinatie-
kaart. 
Bundeling en intensivering hebben ook negatieve effecten. 
Het betreft vooral de (relatieve) afname van groen in en om 
de stad (recreatieve mogelijkheden) en de toename van 
geluidshinder. Ter compensatie is daarom vanuit de 
kijkrichting Landschap, toerisme en recreatie de aanleg 
van extra oppervlaktewater en extra groen om de stad 
opge nomen.

Kwaliteit fysieke woonomgeving
De kijkrichting Ruim en groen wonen laat, als gevolg van 
het grotere ruimtebeslag en de verstedelijking in aantrek-
kelijke landschappen, op veel indicatoren een negatievere 
score zien dan het Trendscenario. Deze zijn dan ook niet in 
de Combinatiekaart overgenomen. Om wel de kwaliteit van 
de fysieke woonomgeving te verbeteren, niet alleen van 
nieuwbouw maar ook van de bestaande woningvoorraad, is 
in de Combinatiekaart extra oppervlaktewater en extra 
groen om de stad opgenomen (zie kijkrichting Landschap, 
toerisme en recreatie).

Ruim en groen wonen
Ten opzichte van het Trendscenario vindt in de 
Combinatiekaart meer overheidssturing plaats, en worden 
aantrekkelijke woonlandschappen als Nationale 
Landschappen en stedelijke bufferzones gevrijwaard van 
verstedelijking. Hierdoor is er minder ruimte om te gaan 
wonen in aantrekkelijke landschappen.

Internationaal vestigingsklimaat
De kijkrichting Vestigingsklimaat gaat ervan uit dat alleen 
de Noordvleugel van de Randstad een internationaal 
vestigingsklimaat heeft dat zich kan meten met de 
Europese subtop (Barcelona, München). Daarom is een 
groot deel van de verstedelijking van West-Nederland 
rondom Amsterdam geconcentreerd. Dit heeft echter een 
negatief effect op de andere stadsgewesten en op natuur, 
landschap en water rondom Amsterdam. Omdat bovendien 
binnen de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen een 
dergelijke eenzijdige inzet op Amsterdam niet waarschijn-
lijk is, is deze in de Combinatiekaart niet overgenomen.

De kijkrichting Vestigingsklimaat laat daarnaast zien dat 
uitplaatsing van een deel van de capaciteit van Schiphol 
naar (iets naar het noordoosten verschoven) vliegveld 

Lelystad tot verbetering leidt van de leefomgevingskwali-
teit rondom Amsterdam en per saldo ook binnen Nederland. 
Deze uitplaatsing is daarom in de Combinatiekaart 
overgenomen.

Landschap
De kijkrichting Landschap, toerisme en recreatie gaat uit 
van een restrictief verstedelijkingsbeleid in de Nationale 
Landschappen en de stedelijke bufferzones. Dit is in de 
Combinatiekaart overgenomen. Ook is de aanleg van extra 
groen om de stad en extra oppervlaktewater opgenomen om 
negatieve effecten van bundelings- en intensiveringsstrate-
gieën te verminderen.
Vanuit de kijkrichting Landschap, toerisme en recreatie is 
in de Combinatiekaart de extra inzet op agrarisch land-
schapsbeheer overgenomen. Deze strategie wordt toegepast 
in de Nationale Landschappen, de veenweidegebieden, een 
zone van vijf km rondom de grotere steden en in de 
stedelijke bufferzones. Uitgangspunt hierbij is dat de 
komende hervorming van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid van de EU een forse verschuiving 
mogelijk maakt van het huidige systeem van landbouwbe-
drijfstoeslagen naar een stelsel van beloning van maat-
schappelijke taken door de landbouw. Hiermee wordt finan-
ciering van het agrarische landschapsbeheer in deze 
gebieden mogelijk, alsmede aanvullende milieumaatrege-
len in de beïnvloedingsgebieden van de Natura 2000-
gebieden. Ook neemt de Combinatiekaart de grotere mate 
van concentratie van intensieve vormen van landbouw 
(glastuinbouw, intensieve veehouderij) over uit deze 
kijkrichting.

Criteria voor de Combinatiekaart
De Combinatiekaart gaat uit van dezelfde ruimteclaims 
voor wonen als in de kijkrichting Bundeling en intensive-
ring. Deze gaat uit van een hoge mate van intensivering 
(50% uitbreidingsprogramma woningen in bestaand 
bebouwd gebied 2000).
Vanwege de onzekerheden over de precieze omvang van 
ruimteclaims en de mate van intensivering (aandeel 
woningbouw in bestaand stedelijk gebied) is er ook een 
Combinatiekaart met hoge ruimtedruk opgesteld met 
ruimteclaims voor wonen zoals die gehanteerd zijn in het 
Trendscenario met hoge ruimtedruk.

In de Combinatiekaart zijn (ten opzichte van het Trend-
scenario) de volgende inrichtingsprincipes gehanteerd:
• De ruimte voor wonen en werken is gealloceerd per 

‘woonregio’ (dat is in principe per provincie, maar voor 
Noord-Holland samen met Utrecht en Flevoland, en 
voor Zuid-Holland samen met West-Brabant).

• De claims voor wonen zijn geconcentreerd in de 
bundelingsgebieden (conform de kijkrichting Bundeling 
en intensivering), die voor glastuinbouw in de glascon-
centratiegebieden, en die voor intensieve veeteelt in de 
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landbouwontwikkelingsgebieden. Een zone rondom 
spoorwegstations is als extra attractief beschouwd voor 
wonen.

• Harde restricties voor wonen, werken, glastuinbouw, 
intensieve veehouderij en verblijfsrecreatie gelden in de 
gebieden die een veiligheidsfunctie hebben voor 
hoogwater of daarvoor zijn gereserveerd, voor de 
Natura 2000-gebieden met de gebieden Uitbreiding 
Natura 2000 en de daarbuiten gelegen bestaande 
natuurgebieden (stand van zaken 2010), en voor de 
stedelijke bufferzones.

• De Nationale Landschappen zijn beperkt restrictief en 
daarbinnen zijn de transformatiezones Oude Rijn en 
Vecht dat het minst.

• Bij de allocatie van wonen en werken is rekening 
gehouden met de differentiatie in veiligheidsniveaus, 
zoals in de kijkrichting met gedifferentieerde veilig-
heidsniveaus per dijkring.

• Een deel van de capaciteit van Schiphol is uitgeplaatst 
naar Lelystad (een iets naar het noordoosten verschoven 
vliegveld Lelystad), waardoor de geluidscontouren 
rondom Schiphol een beperktere omvang kunnen 
krijgen.

• Nieuwe natuur is gealloceerd conform de kijkrichting 
Robuuste natuur. Nieuw water is gealloceerd conform 
de kijkrichting Landschap, toerisme en recreatie.

• Akkerbouw en veeteelt met agrarisch milieu- of 
landschapsbeheer, is toegedeeld aan de hydrologische 
beïnvloedingsgebieden van de Natura 2000-gebieden, 
de Nationale Landschappen, de veenweidegebieden en 
een zone van vijf kilometer rondom de G30-steden. 

• In het westen van het land bestaan de grootste tekorten 
aan groen om de stad. Hier wordt 25.000 ha. nieuw 
groengebied voor dagrecreatie gerealiseerd; deze 
gebieden zijn als ‘natuur’ op de kaart toegevoegd. 
Tevens is nieuw oppervlaktewater gecreëerd.

De Randvoorwaardenkaart (Figuur 5.2) brengt een aantal 
van deze randvoorwaarden voor de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland in beeld. De figuur laat de 
bundelingsgebieden zien als attractief voor verstedelijking. 
Met name in het westen van het land zijn veel randvoor-
waarden voor verstedelijking te zien.

5.3 De Combinatiekaart

De Combinatiekaart laat ten opzichte van het 
Trendscenario veel meer concentratie van wonen en 
werken zien in de bundelingsgebieden (Figuur 5.3 en 5.4). 
In West-Nederland is een grote verschuiving te zien van 
nieuwe woon- en werklocaties van het Groene Hart naar 
Almere en Amersfoort. De glastuinbouw van het Westland 
en Aalsmeer verschuift naar de flanken van de Randstad 
(Voorne, Noord-Holland). Het zou ook kunnen verschuiven 

naar locaties over de provinciegrenzen heen, zoals in West-
Brabant.

De grondgebonden landbouw in beïnvloedingsgebieden 
van Natura 2000-gebieden, in Nationale Landschappen, 
stedelijke bufferzones en in een zone van vijf km rondom 
de grotere steden, is aangeduid als akkerbouw of veeteelt 
met milieu- en/of landschapsbeheer. Binnen deze gebieden 
is financiële compensatie nodig voor het accepteren van 
een hoger waterpeil en/of het extra schoon produceren 
(beïnvloedingsgebieden), respectievelijk vergoedingen 
voor agrarisch landschapsbeheer (overige gebiedscatego-
rieën).

Op de kaart van de Combinatiekaart met hoge ruimtedruk 
(Figuur 5.5 en 5.6) tekent zich een ruimtelijke opschaling 
van de Randstad af. Het nieuwe stedelijke gebied loopt als 
een grotere Randstadring via de kustzone, naar Rotterdam, 
de Brabantse stedenrij, Nijmegen, Arnhem en via 
Amersfoort naar Almere en Amsterdam. Vooral het grote 
Almere valt op, evenals de verstedelijking in de Gelderse 
Vallei en het zuidwesten van Noord-Brabant.
Rondom de grote steden is hier te weinig ruimte voor 
verstedelijking. Dat betekent dat als men de grote steden in 
hun woningvraag wil kunnen laten voorzien, en de verste-
delijkingslocaties duurzaam wil laten zijn, een veel sterkere 
impuls voor woningbouw in bestaand stedelijk gebied 
nodig is.

5.4 Effecten

De effecten van de Combinatiekaart scoren ten opzichte 
van de trend voor veel van de indicatoren positief. Als de 
ruimtedruk echter hoger zou zijn, dan wordt de score op de 
indicatoren minder gunstig.

Veiligheid tegen overstromen
Het kaartbeeld (Figuur 5.3) laat zien dat de gebieden met 
de laagste veiligheidsniveaus, zoals die in de variant 
Gedifferentieerde veiligheidsnormen zijn gehanteerd, in de 
Combinatiekaart gevrijwaard zijn gebleven van verstede-
lijking. De verstedelijking is echter, doordat ook allerlei 
andere (niet-veiligheids-)criteria zijn gehanteerd, niet 
geheel geconcentreerd in de gebieden met de allerhoogste 
veiligheidsniveaus. Daardoor is een deel van de verstede-
lijking bijvoorbeeld ook in het gebied tussen Arnhem en 
Nijmegen terechtgekomen. De langetermijnveiligheid van 
dit knooppunt wordt geborgd door de mogelijkheid een 
deel van de Rijnafvoer via de IJssel te laten verlopen, 
mochten hogere rivierafvoeren dan voorzien in de PKB 
Ruimte voor Rivier werkelijkheid worden. Ook bij minder 
hoge rivierafvoeren maar hogere zeestanden kan extra 
water via de IJssel worden afgevoerd om het Beneden-
rivierengebied te ontlasten. De toekomstige rivierafvoeren 
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hangen echter af van de nog te maken internationale 
afspraken over de hoogwaterproblematiek op stroomge-
biedsniveau (Hoogwaterrichtlijn).

Biodiversiteit
Wat de biodiversiteit betreft combineert de 
Combinatiekaart de voordelen van een extra inzet op 
robuuste natuur in de Natura 2000-gebieden met behoud 
van de overige EHS en behoud en ontwikkeling van 
landschapskwaliteiten.
Vanuit Natura 2000 geredeneerd, liggen er veel kansen in 
het Rivierengebied (reservering verbreding IJssel, bypass 
Kampen, bypass Dordrecht), in het IJsselmeergebied en in 
de oostelijke helft van het Groene Hart (inundatie van diepe 
droogmakerijen, beperken van doorspoelbeheer, ontwikke-
ling van veenmoerassen). Belangrijke meerwaarde hierbij 
zijn de verwachte veranderingen in neerslagdynamiek de 
komende tijd. Inundatie (van delen) van de droogmake-
rijen, de ontwikkeling van veenmoerassen en het open 
IJsselmeergebied, kunnen in belangrijke mate bijdragen 
aan de waterberging in het Groene Hart. De variatie aan 
landschappen, natuur en het behoud van open ruimte, 

bieden tevens aanknopingspunten voor het uitbreiden van 
recreatieve mogelijkheden in het Randstedelijk gebied.

Bereikbaarheid
De omvang van de maatschappelijke (financiële) bereik-
baarheidsbaten van de Combinatievariant zal vergelijkbaar 
zijn met de infrastructuurvariant van de kijkrichting 
Bundeling en intensivering waarin de introductie van een 
landelijke (tijd, plaats en milieugedifferentieerde) kilome-
terprijs en kwaliteitsverbeteringen van bestaande openbaar-
vervoerinfrastructuur zijn verondersteld.

De Combinatievariant met hoge ruimtedruk zal veel minder 
goed scoren dan de Combinatievariant. De bereikbaar-
heidsbaten zijn kleiner omdat een groot deel van de 
verstedelijkingsopgave in het scenario met hoge ruimtedruk 
plaats vindt buiten bestaand bebouwd gebied en buiten de 
bundelingsgebieden. Daarnaast zijn de huidige investe-
ringsprogramma’s in het wegen- en spoornetwerk gericht 
zijn op de aanpak van knelpunten in de Randstad en niet 
zijn afgestemd op een ruimtelijke opschaling van verstede-
lijking naar buiten de Randstad.
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Tabel 5.2: Overzicht effecten Combinatiekaart (trendmatige ruimtedruk) ten opzichte van de trend.

Duurzaamheids indicatoren C
o

m
b

in
a

ti
e

-
v

a
ri

a
n

t

Toelichting

Veiligheid tegen overstromen Differentiëren in veiligheidsniveaus, inzet overstroombare dijken en verstedelijking 
in laag Nederland concentreren in gebieden met de hoogste veiligheidsniveaus en 
beperkte stedelijke uitbreiding rivierengebied

Adaptatie aan 
klimaatverandering

Behoud zoekruimte in overstromingsgevoelige gebieden en meer blauw in en om de 
stad geeft extra mogelijkheden voor waterberging

Biodiversiteit Uitbreiding van Natura 2000, extra groen om de stad en agrarisch milieu- en 
landschapsbeheer in beïnvloedingsgebieden en Nationale Landschappen

Bereikbaarheid Door bundeling wonen en werken dichter bij elkaar

Kwaliteit fysieke woonomgeving Meer groen en water om de stad en toename kwaliteit agrarisch cultuurlandschap, 
minder geluidhinder Schiphol.
Door intensivering meer druk op kwaliteit fysieke leefomgeving.

Ruim en groen wonen In en om de Randstad is enige ruimte om in de directe omgeving van steden nieuwe 
groene woonmilieus te ontwikkelen.

Internationaal vestigingsklimaat Meer groen en water om de stad en toename kwaliteit agrarisch cultuurlandschap, 
minder geluidhinder Schiphol

Kwaliteit van het landschap Ontzien gebieden met veel landschapskwaliteit bij verstedelijking en intensivering 
landbouw, meer groen en water om de stad, meer agrarisch landschapsbeheer en 
sanering verspreide glastuinbouw en intensieve veehouderij

Ruimtelijke segregratie Effect wijkt nauwelijks af van effect bij trendmatige ontwikkeling





Kwaliteit fysieke woonomgeving
De kwaliteit van de fysieke woonomgeving neemt enerzijds 
toe door de aanvullende inzet op groen om de stad, nieuw 
oppervlaktewater en agrarisch landschapsbeheer. 
Anderzijds leidt intensivering tot een toenemende druk op 
de fysieke woonomgeving, onder meer door een grotere 
geluidsbelasting en afname van de luchtkwaliteit. Het 
behoud van groene ruimten in en tussen steden behoeft 
aandacht.

Ruim en groen wonen
De Combinatiekaart biedt enige ruimte aan aantrekkelijk 
gelegen woonlocaties in de Randstad, met name aan de 
binnenduinrand zoals bijvoorbeeld in de Bollenstreek. De 
Kop van Noord-Holland heeft al geruime tijd geleden de 
leidende rol van de Bollenstreek in het areaal bollenteelt 
overgenomen. Uit een oogpunt van toerisme verdient het 
wel aanbeveling om een deel van het bollenareaal in de 
directe omgeving van de Keukenhof te behouden.

Vestigingsklimaat
Als Nederland indringend communiceert dat het, ten 
aanzien van hoogwater, veiligheidsmarges hanteert die fors 
hoger liggen dan in laaggelegen regio’s elders in de wereld, 
dan kan Nederland deze schijnbare zwakte in een vesti-
gingsplaatsvoordeel omzetten.
De grotere concentratie van verstedelijking in de bunde-
lingsgebieden biedt meekoppelingen met de ontwikkeling 
van een metropolitaan stedelijk milieu en van kwaliteitstoe-
risme.
Door gedeeltelijke uitplaatsing van vliegverkeer naar 
Flevoland kan Schiphol in 2040 ook in de volledige vraag 
naar vliegverkeer voorzien, wat de internationale bereik-
baarheid vergroot. Zonder uitplaatsing kan bijna 40% van 
de vraag niet worden ingevuld. Door het uitplaatsen van 
een deel van de vluchten van Schiphol naar Lelystad 
vermindert het totale aantal mensen met ernstige geluidhin-
der met zo’n 30%. De vermindering vindt plaats rondom 
Amsterdam, maar bij Lelystad neemt de geluidshinder toe. 
Door uitplaatsing wordt het gebied rond Schiphol waar niet 
(grootschalig) mag worden gebouwd ongeveer 100 km2 
kleiner. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor 
woningbouw rondom Amsterdam.

Kwaliteit van het landschap
De kwaliteit van het landschap neemt sterk toe door te 
investeren in groene diensten door de landbouw, een 
restrictief verstedelijkingsbeleid (voornamelijk in 
Nationale Landschappen, stedelijke bufferzones en de 
ecologische hoofdstructuur) en concentratie van intensieve 
vormen van landbouw. Verbrede vormen van landbouw 
krijgen in een groot aantal gebieden steun door financiering 
van groene diensten, en intensieve vormen door concentra-
tie op locaties met veel ontwikkelingsruimte. Daarbuiten is 

relatief minder perspectief voor landbouw door het 
verdwijnen van generieke ondersteuning.

De glastuinbouw van het Westland en Aalsmeer verschuift 
naar de flanken van de Randstad. Doordat de ruimteclaims 
voor glastuinbouw per provincie zijn toegedeeld, ontstaat 
dit nieuwe glas aan de flanken van de Randstadprovincies 
(Voorne, Noord-Holland). Locaties elders in Nederland 
zouden nog kunnen leiden tot een positievere duurzaam-
heidsscore.

Door de vele restricties is in sommige regio’s slechts op 
grote afstand van enkele grote steden (zoals Amsterdam, 
Den Haag en Utrecht) ruimte voor nieuwe woon- en 
werklocaties. Zonder sterkere inzet op intensivering leiden 
deze uitleglocaties op grote afstand tot afbreuk aan het 
economisch draagvlak van deze steden. 

Adaptatie klimaatverandering
Om ook op de langere termijn de veiligheid bij hoogwater 
te kunnen blijven garanderen moeten het IJsselmeer, 
inclusief Markermeer en IJmeer, en delen van de 
Zuidwestelijke Delta, gereserveerd blijven voor toekom-
stige waterafvoer bij een stijgende zeespiegel. Wanneer 
deze gebieden daadwerkelijk een belangrijke rol in de 
waterhuishouding gaan spelen, kunnen de condities voor 
natuur en landschap zich drastisch wijzigen. Extra verticale 
berging in het IJsselmeer zal bijvoorbeeld zeer ingrijpende 
gevolgen hebben voor bebouwing in de oude Zuiderzee-
plaatsen. Dijkverhoging in het Beneden rivierengebied kan 
vanwege de vele bebouwing op en aan de dijk negatieve 
effecten hebben op het landschap en steden-/dorpsschoon. 
Voor de natuur in het Rivierengebied heeft berging over het 
algemeen geen nadelige effecten. In het Deltagebied ligt dit 
anders. De toestroom van een grote hoeveelheid zoet water 
heeft grote effecten op het zoute Grevelingen. 

5.5 Samenhang in de beleidsagenda

Momenteel vindt politieke en bestuurlijke besluitvorming 
over de bovengenoemde maatschappelijke thema’s dikwijls 
plaats vanuit een sectorale, dus partiële, invalshoek. Dit 
werkt deeloplossingen en fragmentatie in de hand. 
Samenhang en lange termijngerichtheid - en daarmee de 
aandacht voor de onomkeerbaarheid van bepaalde ontwik-
kelingen - is onontbeerlijk om de grote vraagstukken, zoals 
klimaatverandering en behoud van biodiversiteit, te kunnen 
oplossen. Meer algemeen geldt dit ook voor duurzame 
ontwikkeling, dat wil zeggen de samenhang tussen 
ecologische, economische en sociaal-culturele kwaliteiten. 
Duurzame ontwikkeling speelt zich daarbij af op verschil-
lende schaalniveaus (mondiaal, continentaal, nationaal, 
regionaal en lokaal) en dat betekent dat de inhoudelijke 
problematiek en de mogelijke oplossingen op de verschil-
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lende schaalniveaus anders zijn. In deze studie is de 
samenhang tussen de bovenstaande persistente problemen 
onderzocht. De belangrijkste koppelingen liggen er tussen 
de volgende thema’s. Wat betreft adaptatie aan klimaatver-
andering ligt daarbij de focus op  water (zie ook WRR, 
2006) in het bijzonder de lange termijn veiligheid van 
Nederland. 

Samenhang tussen verstedelijking, infrastructuur en 
kwaliteit fysieke woonomgeving
Door verstedelijking te concentreren in bundelingsgebieden 
en in te zetten op meer woningbouw op vrijkomende 
stukken grond in bestaand bebouwd gebied (intensivering), 
vermindert het ruimtebeslag op de open ruimte en neemt de 
bereikbaarheid toe. Tevens neemt het draagvlak van de 
grotere steden toe. Ook levert bundelen van verstedelijking 
en een intensiever gebruik van de bestaande stedelijke 
ruimte een bijdrage aan het beperken van de klimaatveran-
dering. Er ligt een beleidsopgave om bundeling en intensi-
vering te combineren met de aanleg van voldoende groen in 
en om de stad. Voorts ligt er een beleidsopgave om de 
geluidshinder van verkeer langs stedelijke en provinciale 
wegen te reduceren. Deze opgaven kunnen worden 
opgelost door meer samenhang te brengen in het beleid 
voor de grote steden, het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het beleid 
voor de Nationale Landschappen, stedelijke bufferzones en 
groen.

Samenhang tussen veiligheid tegen hoogwater, 
natuurontwikkeling en landschap
Door ruimte voor water en nieuwe natuur te combineren, 
kan Nederland ruimte reserveren voor de effecten van 
klimaatveranderingen, tegelijkertijd voldoen aan internatio-
nale natuurverplichtingen en de Nationale Landschappen 
vrijwaren van verstedelijking. De mogelijkheden liggen 
vooral in het IJsseldal, het IJsselmeergebied, het 
Deltagebied en het Groene Hart. De samenhang tussen de 
PKB Ruimte voor de Rivier, het Natura 2000-beleid en het 
beleid voor de Nationale Landschappen zou hiertoe 
versterkt moeten worden.

Samenhang tussen landbouw, natuur- en 
landschapskwaliteit
De landbouw blijft in het landelijk gebied een belangrijke 
speler. Door subsidiestromen voor de grondgebonden 
landbouw te verleggen naar vergoedingen voor agrarisch 
milieu- en landschapsbeheer verbetert de milieukwaliteit 
van natuurgebieden en krijgen boeren meer perspectief als 
beheerder van het agrarisch cultuurlandschap. Dit is vooral 
van belang in de beïnvloedingsgebieden van Natura 2000-
gebieden, in Nationale Landschappen en veenweidegebie-
den (landschapskwaliteit, en zones rondom de grotere 
steden en stedelijke bufferzones (recreatiemogelijkheden).

De herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) van de EU in 2013, het beleid voor de Nationale 
Landschappen en het beleid voor de Natura 2000-gebieden 
bieden hiervoor in samenhang een geschikt kader. Wanneer 
de hervorming van het GLB niet deze kant op gaat, is meer 
nationale financiering nodig.

Samenhang tussen beleid, uitvoering en handhaving
Planologische duidelijkheid en handhaving van gegeven 
bestemmingen zijn een belangrijk uitgangspunt voor een 
duurzame ontwikkeling. Actualiteit, handhaving en 
sanctionering van bestemmingsplannen in het buitengebied 
laten sterk te wensen over (VROM, 2006a; VROM, 2006b; 
VROM-Inspectie, 2005). Maar ook de realisatie van 
gewenste ontwikkelingen, zoals stedelijke herstructurering, 
blijft achter bij de beleidsvoornemens. Voortzetting en 
intensivering van handhaving van beleid is dus nodig, 
alsmede een verbetering van de investeringscondities voor 
het realiseren van gewenste ontwikkelingen. Hierbij kan 
worden gedacht aan het verder doorvoeren van deregule-
ring cq integratie van regelgeving, en het afstemmen van 
Europese regelgeving op de Nederlandse context die op een 
aantal punten, zoals geografische ligging en bevolkings-
dichtheid, sterk afwijkend is van andere landen.

… meer samenhang aanbrengen tussen verstedelijking, 

infrastructuur en kwaliteit fysieke woonomgeving …
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Daarnaast kunnen Rijk en provincies vanaf volgend jaar 
gebruik gaan maken van de nieuwe Wet op de ruimtelijke 
ordening (Wro). In structuurvisies op basis van de nieuwe 
wet kunnen voor de zaken die van rijksbelang zijn (‘decen-
traal wat kan, centraal wat moet’) de mee- en tegenkoppe-
lingen worden geprioriteerd, vergezeld van een afrekenbare 
uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda kan financieel 
worden ondersteund met middelen uit een in te stellen 
Fonds voor Duurzame Structuurversterking.

De nieuwe Wro is daarnaast bij uitstek geschikt om de 
sterke nadruk op sectoraal beleid in het ruimtelijk beleid bij 
te buigen. Juist door de mogelijkheid tot een krachtiger 

sturend ruimtelijk beleid door Rijk en provincies, verdwijnt 
de noodzaak tot sterk regulerend, en daarmee inflexibel, 
sectorbeleid. Dit kan worden gerealiseerd door de sectorale 
betrokkenheid te vergroten in alle fasen van het ruimtelijk 
planproces op nationaal niveau, en er voor te zorgen dat 
ruimtelijke plannen altijd ‘opwaarts compatibel’ zijn. Dat 
betekent dat nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe 
maatschappelijke behoeften niet alleen worden uitgewerkt 
in sectorale visies (zoals een watervisie), maar ook 
tegelijkertijd worden afgewogen en geïntegreerd in een 
actualisatie van de nationale ruimtelijke visie.
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Tabel 5.3: Overzicht aanvullende beleidsacties

Al op kortere termijn (vóór 2010) Langere termijn (na 2010)

Samenhang tussen 
verstedelijking, klimaat 
(veiligheid) en biodiversiteit

•  Planologisch reserveren IJsselvallei, 
IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, 
Grevelingen

•  Opstellen randvoorwaarden voor 
stedelijke uitbreidingen (o.a Almere, 
Kampen, Deventer, Zutphen, Dordrecht)

•  Robuust ontwerp herstructurering 
en nieuw stedelijk gebied (riolering, 
waterberging)

•  Differentiatie in veiligheidsnormen + 
randvoorwaarden nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen

•  Internationale afspraken 
rivierafvoerbeheersing

•  Planologische veiligstelling EHS en 
Natura 2000

•  Uitbreiding Natura 2000 en bijstelling 
aankoopbeleid EHS

•  Internationaal communiceren dat 
Nederland ’s werelds veiligste delta is 

•  Versterking samenhang ruimtelijke 
ontwikkelingen delta - rivierengebied -
 IJsseldal en IJsselmeergebied

•  Verstedelijking afstemmen op 
gedifferentieerde veiligheidsnormen

•  Versneld op orde brengen dijken + 
aanleggen overstroombare dijken

•  Compenseren agrarisch milieubeheer 
beïnvloedingsgebieden

• Verbeteren waterkwaliteit grote wateren

Samenhang tussen 
verstedelijking, infrastructuur 
en kwaliteit woonomgeving

•  Introductie landelijke (naar tijd, plaats 
en milieukenmerken gedifferentieerde) 
kilometerbeprijzing

•  Operationaliseren doelstelling voor 
intensivering bestaand bebouwd gebied

•  Ambitie doelstelling bundelingsbeleid 
vergroten

•  Extra groen om de stad; integratie met 
waterbeheersing

•  Aanpak geluidhinder langs stedelijk en 
provinciaal wegennet

• Stimulering meervoudig ruimtegebruik
•  Behoud groene ruimten in en tussen 

steden

• Nieuw oppervlaktewater creëren

Samenhang tussen landbouw, 
natuur- en landschapskwaliteit

•  Planologische veiligstelling Nationale 
Landschappen, stedelijke bufferzones, 
veenweiden

•  Concentreren glastuinbouw, intensieve 
veehouderij, boomteelt, bollenteelt

•  Meer regie nieuwe bedrijventerreinen

• Vergoeden agrarisch landschapsbeheer

Samenhang tussen beleid, uitvo-
ering en handhaving

•  Planologische duidelijkheid en 
handhaving

•  Mogelijkheden nieuwe Wro benutten voor 
zaken van rijksbelang

•  Ombouwen Fonds Economische 
Structuurversterking tot Fonds Duurzame 
Structuurversterking

•  Herziening Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid benutten voor agrarisch 
landschaps- en milieubeheer



Beleidsacties op korte en langere termijn
Om de samenhangen tussen de sectorale beleidsthema’s te 
vergroten en daarmee duurzaamheidswinst te realiseren 
zijn op de korte en langere termijn beleidsacties mogelijk. 
Tabel 5.3 vat de hierboven beschreven mogelijke beleids-
acties samen. Om deze acties uit te voeren is geen totaal 
nieuwe beleidsvisie nodig. De Nota Ruimte en vele andere 
beleidsnota’s bevatten al veel beleid dat deze richting 
opgaat. De Monitor Doelbereik Nota Ruimte (Snellen et al., 
2006) laat echter zien dat doelbereik niet altijd is geborgd. 
Daarnaast blijkt uit de onderliggende studie dat met name 
voor de veiligheid tegen hoog water op de langere termijn, 
voldoen aan in ter- nationale natuurverplichtingen krachtiger 
beleid nodig is.

5.6 Conclusies

- Om de functies wonen, werken, mobiliteit en groene 
ruimte in de fysieke leefomgeving in te passen en 
tegelijkertijd de kwaliteit van die leefomgeving voor 
zowel de huidige als de toekomstige generaties te 
behouden, is het nodig die functies en kwaliteiten meer 
in samenhang te bezien. Alleen dan zijn de doelstellin-
gen op de verschillende beleidsterreinen gelijktijdig 
haalbaar en kan gesproken worden van een meer 
duurzame inrichting.

- De meeste meerwaarde kan worden geboekt door 
vergroting van de samenhang tussen verstedelijking en 
infrastructuur en tussen veiligheid tegen hoogwater en 
natuur- en landschapsontwikkeling. Ook doen zich 
belangrijke meekoppelingen voor tussen landbouw en 
natuur- en landschapskwaliteit en zelfs tussen veilig-
heid tegen hoogwater en vestigingsklimaat. 

- De bestaande beleidsintenties bieden voldoende 
mogelijkheden om een duurzame inrichting van 
Nederland dichterbij te brengen. Dit vraagt echter wel 
om een krachtdadige uitvoering van deze beleidsinten-
ties op de lagere bestuurlijke schaalniveaus en om een 
goede afstemming met Europees beleid. Planologische 
duidelijkheid en handhaving van gegeven bestemmin-
gen zijn een belangrijke voorwaarde voor een duurzame 
fysieke leefomgeving. In structuurvisies op basis van de 
nieuwe Wro kunnen voor zaken die van rijksbelang zijn 
(“decentraal wat kan, centraal wat moet”) de mee- en 
tegenkoppelingen geprioriteerd, en voorzien worden 
van een afrekenbare uitvoeringsagenda. Uit duurzaam-
heidsoogpunt  zouden baten die in de verdere toekomst 
liggen in de politieke besluitvorming zwaarder moeten 
meewegen.

- Bundeling en intensivering van verstedelijking levert 
aanzienlijke bereikbaarheidswinst op. Bij gematigde 
ontwikkeling van mobiliteit en congestie is deze winst 
groter, dan de winst die bereikt wordt door de voorge-
stelde investeringen in het wegennet zoals die voorgesteld 
worden in de Nota Mobiliteit. Investeringen in infrastruc-
tuur worden efficiënter wanneer deze investeringen 
plaatsvinden in de volgorde: ruimtelijk beleid (bundelen 
en verdichten) – beprijzen – uitbreiding infrastructuur.

- Met name in de Hoge ruimtedruk variant tekent zich 
een ruimtelijke opschaling van de Randstad af. Het 
nieuwe stedelijke gebied loopt dan als een grotere 
Randstadring vanuit de kustzone, naar Rotterdam, de 
Brabantse stedenrij, Nijmegen, Arnhem en via 
Amersfoort naar Almere, Amsterdam. 

… meer samenhang tussen veiligheid hoogwater, natuurontwikkeling 

en landschap …

… meer samenhang aanbrengen tussen landbouw, natuur en 

landschapskwaliteit 
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- In de Combinatiekaart verschuift de glastuinbouw in 
West-Nederland deels naar de flanken van de Randstad. 
Om de hoge ruimtedruk in West-Nederland te verlich-
ten, zijn glastuinbouwlocaties elders in Nederland te 
overwegen.

- Voor natuur zijn er veel mogelijkheden voor meekoppe-
ling in het rivierengebied (reservering verbreding IJssel, 
bypass Kampen, bypass Dordrecht), in het IJsselmeer-
gebied en in de oostelijke helft van het Groene Hart; 
inundatie diepe droogmakerijen, beperken doorspoel-
beheer (doorspoelen met zoet water van elders om zout 
kwelwater af te voeren), ontwikkeling veenmoerassen. 

- Planologische duidelijkheid en daarmee beheersing van 
de agrarische grondprijzen, is een noodzakelijke 
voorwaarde voor behoud en ontwikkeling van de 
grondgebonden landbouw als beheerder van het 
cultuurlandschap (Nationale Landschappen) en van een 
schone buffer in de beïnvloedingsgebieden rondom 
Natura 2000-gebieden. Binnen deze gebieden is 
financiële compensatie nodig voor agrarisch land-
schapsbeheer respectievelijk agrarisch natuurbeheer. 
Het Europese landbouwsubsidiebeleid, het beleid voor 
de Nationale Landschappen en het beleid voor de 
Natura 2000-gebieden bieden hiervoor in onderlinge 
samenhang de mogelijkheden. De herziening van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU 
in 2013 is hiervoor een essentiële, maar onzekere factor. 
Naast Europese zal tevens Nederlandse medefinancie-
ring nodig zijn.

5.7 Onderzoeksagenda

In deze studie stonden de vragen centraal in hoeverre 
ruimtelijk ordenen kan bijdragen aan duurzaamheid, welke 
dilemma’s kunnen optreden en welke concrete handeling-
strategieën kunnen worden ingezet. Met deze studie is 
onderzoek naar de relatie tussen ruimtelijk ordenen en 
duurzaamheid niet afgerond. Er resteren verschillende 
onderzoeksvragen die zijn verwoord in de volgende 
onderzoeksagenda. De onderzoeksvragen zijn niet van dien 
aard, dat ze zouden moeten leiden tot uitstel van beleidsac-
ties op de kortere termijn. Wel is onderzoek op de volgende 
onderwerpen nodig om beleidsacties voor de langere 
termijn te kunnen concretiseren. De onderzoeksagenda 
bestaat uit algemene onderzoeksvragen en specifieke 
onderzoeksvragen naar beleidsthema.

Algemene onderzoeksvragen
• Wat is duurzame stedelijke ontwikkeling en hoe werkt 

dat uit voor Nederland? Vervolg op ‘Nederland Later’ 
voor specifieke gebieden (onder andere Noordvleugel 
Randstad in relatie tot verstedelijking, ontwikkeling 

Schiphol, IJsselmeer en hoge rivierafvoeren) en 
specifieke thema’s (onder andere duurzame stedelijke 
inrichting in relatie tot water en gezondheid)

• Wat is de energieconsumptie van verschillende stede-
lijke structuren in Europa, wat zijn de verklarende 
variabelen en welke beleidstrategieën zijn te onder-
scheiden?

• Welke ideeën leven in de samenleving over duurzaam 
ruimtegebruik? Vervolg op ‘geef mij de ruimte’-
enquête?

• Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen 
op de duurzaamheid van de ruimte?

• Welke duurzaamheidsindicatoren zouden vanuit de het 
sociaal-maatschappelijke domein (‘people’) en 
economische domein (‘profit’) gehanteerd moeten 
worden om een integrale ‘people-planet-profit’ 
duurzaamheidsanalyse uit te kunnen voeren?

Veiligheid en adaptatie (water)
• Hoe kunnen de overstromingsrisico’s in het veiligheids-

beleid beter in overeenstemming worden gebracht met 
de economische waarden en de effecten van klimaatver-
andering?

• Wat zijn mogelijkheden en kosten en baten van 
verschillende strategieën om extreme debieten van Rijn 
en Maas af te kunnen blijven voeren bij zeespiegelstij-
ging, en welke ruimtelijke reserveringen zijn nu 
noodzakelijk? Hoe verhouden deze kosten en baten zich 
tot ingrepen in het bovenstroomse gebied?

• Waar in de lagere delen van Nederland neemt, door 
combinatie van verdere bodemdaling en zeespiegelstij-
ging, in de toekomst de kweldruk zo toe, dat bouwen op 
die plekken risicovol is?

• Wat zijn de mogelijke ruimtelijke gevolgen voor de kust 
gerelateerd aan de grote onzekerheden in klimaatscena-
rio’s, zoals het proces van desintegratie van de landijs-
kappen op Groenland en Antarctica of de ontwikkeling, 
frequentie, voorkomen en kracht van stormen?

Biodiversiteit
• Welke effecten kan klimaatverandering op biodiversiteit 

hebben?
• Welke beperkingen en kansen liggen er in de beïnvloe-

dingsgebieden van de Natura 2000-gebieden voor 
landbouw en wonen?

• Welke nadere begrenzing kunnen de beïnvloedingsge-
bieden rondom de Natura 2000-gebieden krijgen, en 
welke randvoorwaarden stellen deze gebieden aan 
landbouw en bebouwing?

• Ook met alle maatregelen in deze Combinatievariant 
zijn nog niet alle milieudoelen voor de Natura 2000-
gebieden gehaald. Hoe kan de ammoniakconcentratie 
verder dalen, de waterkwaliteit verbeteren en de 
verdroging verminderen?
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• Welke beleidsopties zijn er om problemen in de Wadden 
(zeespiegelstijging en bodemdaling) en de Delta 
(zandhonger Oosterschelde, blauwalgenproblematiek 
Volkerak-Zoommeer) met herstel van natuurlijke 
dynamiek en zoet-zoutgradiënten aan te pakken? Wat 
zijn hiervan de effecten op biodiversiteit, zoetwater-
voorraad en waterberging?

• Welke beleidsopties zijn er om de in België en 
Duitsland gelegen bovenstroomse delen van beek-
stroomgebieden een natuurlijker karakter te geven, 
zodat meer water kan worden vastgehouden en milieu-
invloeden op benedenstroomse delen worden beperkt?

Verkeer en vervoer
• Wat is het effect van bundeling en intensivering op de 

betrouwbaarheid van de reistijden over de weg (druk-
kere wegen worden hiermee steeds drukker) en daarmee 
op de bereikbaarheidseffecten en maatschappelijke 
(financiële) baten van bereikbaarheid?

• Welke infrastructuurinvesteringen (MIT, Nota 
Mobiliteit) voor zowel weg als spoor zijn robuust (of 
leveren een voldoende hoog maatschappelijk rendement 
op) bij zowel hoge als lage mobiliteitsprognoses in 
combinatie met beprijzing?

• Wat zijn de bereikbaarheidseffecten van bundelen en 
beprijzen in een context met hoge economisch en 
bevolkingsgroei (= hoge ruimtedruk), en wat is dan 
beleidopgave voor bereikbaarheid?

• Wat zijn de landschappelijke effecten van investeringen 
in het hoofd- en onderliggend wegennet in Nederland, 
zoals deze zijn opgenomen in de Nota Mobiliteit, MIT 
en regionale plannen, en hoe zouden deze meegewogen 
moeten worden in bestaande evaluatiemethoden voor 
infrastructuurprojecten (Overzicht Effecten 
Infrastructuur)?

Kwaliteit fysieke woonomgeving
• Waar en tegen welke kosten bevindt zich in de 

Nederlandse steden ruimte voor herstructurering en 
intensivering?

• Hoe nemen de tekorten aan groen om de stad toe in de 
trend en bij verdere bundeling en intensivering, en 
hoeveel groen, water en agrarisch landschapsbeheer is 
nodig om de behoeften te lenigen?

• Hoe kunnen negatieve effecten op geluidshinder in de 
trend en bij verdere bundeling en intensivering worden 
ondervangen? Welke geluidsreducerende maatregelen 
zijn nodig voor rijkswegverkeer, provinciale wegen en 
stedelijk verkeer? Hoe kunnen eventueel resterende 
knelpunten luchtkwaliteit het best worden aangepakt en 
hoe kunnen concentraties fijn stof en ozon verder 
worden verminderd om gezondheidseffecten te 
verminderen?

• Op welke manier kan meervoudig ruimtegebruik 
bijdragen aan een kwaliteitstoename van de fysieke 
woonomgeving?

Vestigingsklimaat
• Hoe nemen ruimtelijke vestigingsplaatsfactoren in 

belang toe naarmate financieel- en sociaal-economische 
factoren binnen de EU steeds meer divergeren? Met 
welke ruimtelijke vestigingsplaatsfactoren kan 
Nederland zich binnen de EU blijvend onderscheiden?

• Wat zijn de omvang en effecten van de vraaguitval bij 
gedeeltelijke uitplaatsing van Schiphol op de netwerk-
functie?

Kwaliteit van het landschap
• Welke opties zijn er om het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid van de EU zodanig te hervormen dat 
het een geschikt instrument vormt voor de financiering 
van vergoedingen voor agrarisch landschapsbeheer en 
compensatie voor maatregelen in beïnvloedingsgebie-
den van Natura 2000-gebieden? Welke effecten heeft 
deze herverdeling van subsidies op de landbouw?

• Welk kostennadeel lopen landbouwbedrijven in 
gebieden met natuurlijke handicaps (zowel de hiertoe 
door LNV aangewezen gebieden, als aanvullend de 
kleinschalige gebieden en de beïnvloedingsgebieden 
rondom Natura 2000-gebieden)? Hoeveel geld is er 
precies nodig om bepaalde landbouw-landschapsdoelen 
in de Nationale Landschappen te realiseren?

• Welke effecten hebben ontwikkelingen in de landbouw 
(schaalvergroting, intensivering, verbreding) op het 
landschap, en met name op de kernkwaliteiten van de 
Nationale Landschappen?

• Welke effecten hebben ontwikkelingen in de landbouw 
op de toegankelijkheid van het landelijk gebied voor 
wandelaars en fietsers?

• Uitgaande van de verschillen in recreatieve opvangca-
paciteit van verschillende landschapstypen (zoals open 
en besloten landschappen), vormen van grondgebruik 
(zoals specifieke dagrecreatieterreinen, bossen en 
landbouwgebieden) en ontsluiting (zoals dichtheid 
paden en wegen) welke alternatieve opties zijn er om de 
dagrecreatieve tekorten rondom de grotere steden op te 
lossen, en welke meekoppelingsmogelijkheden bieden 
de diverse opties voor andere ruimtelijke opgaven in de 
betreffende gebieden?

• Welke rol speelt het landschap nu en in de toekomst als 
vestigingsplaatsfactor in de beleving van ondernemers 
en werknemers in met name de kenniseconomie?

• Welke rol kennen de Nederlandse toeristenindustrie en 
internationale touroperators nu en in de toekomst toe 
aan het landschap?

• Welke relaties bestaan er tussen landschapsbeheer en – 
ontwikkeling enerzijds en natuurbeheer en –ontwikke-
ling anderzijds?
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