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vooraf: waterveiligheidslandschappen?

 ... waterveiligheid ... landschap ...

 perspectief vanuit mijn vak



waterveiligheid

 ... waterveiligheid

 een deelverzameling van ruimtelijke kwaliteit

 firmitas – utilitas – venustas (Vitruvius)

 toekomstwaarde – gebruikswaarde – belevingswaarde



waterveiligheid

een steeds veranderende resultante 
van landschapsvormende factoren

landschap



waterveiligheidslandschappen bestaan niet!

een brede(re) benadering is noodzakelijk 



ontwerpen aan de toekomst van nederland



denkend aan holland, zie ik...

... het klimaat veranderen... het klimaat veranderen



...maar, er is nog veel meer aan de hand

 koerswijzigingen land-, tuin-, bosbouw en 
veehouderij 

 ruimte voor alternatieve energiewinning

 noodzaak voor duurzame huisvesting 

 circulaire economie

 herstel van de biodiversiteit 
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nodig: een nieuw verhaal voor nederland !



... en: samen ontwerpen!
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dat is puzzelen ...

... maar welke willen en kunnen we maken?



source: Rockström, Stockholm Resilience Institute, 2018

ons uitgangspunt

“nature based-solutions” 



1. Natuurlijk systeem aan de basis
landschap- en bodemtype, hoogteverschillen, watersystemen 

uitgewerkt in vijf principes

13

2. Natuurinclusieve samenleving
biodiversiteit, natuurbescherming/ontwikkeling, ecosysteemdiensten

3. Circulaire economie
klimaatpositief, dienstensector, kringlooplandbouw

4. Meebewegende –adaptieve– ruimtelijke inrichting
met de natuur mee, benutten natuurlijke processen

5. Optimaal benutten van water
vasthouden, benutten, bergen en dan pas afvoeren 
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2020 2120



landschapstypen en ‘principe’s voor inrichting’
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Dubbele IJsselmeeroever, verbrede rivieren, 

bredere duinenkust, IJsseldelta, half 

verdronken Waddenzee, bredere kwelders, 

oesterbanken in de Noordzee, 2x zoveel 

bossen, 1½x zoveel steden, (voedsel)bossen 

in en rond steden, open Biesbosch, Maas-

Waal verbinding, dubbele dijken, vernatting 

in veenweidegebieden, achterwaartse 

Wester-Oosterschelde verbinding, drijvende 

eilanden, inzijging in beekdalen, zoet-

zoutgradienten ...
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...blijkbaar een wenkend perspectief!
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