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INTENS
de toekomst van het MRA landschap

Het landschap van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een
cruciale voorwaarde voor de kwaliteit van leven én de economie
van deze regio. Het landschap is van grote cultuurhistorische
waarde, maar zal ook weer opnieuw veranderen door de grote
uitdagingen van de 21e eeuw. De bewoners en bedrijven in de
MRA hebben hierbij nog voldoende keuze. De noodzakelijke
investeringen in het landschap zijn aanzienlijk, net als de
maatschappelijke voordelen, én ze zijn betaalbaar.
Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied.
De toekomst van het MRA landschap wordt INTENS, en kan de
benodigde kwaliteit krijgen met deze vier handvatten:
—— Een nieuwe blik op de basiselementen van het MRA landschap
—— Ruimte en urgentie voor het combineren van initiatieven en opgaven
—— Circulair plannen van steden en open landschappen
—— Plannen vanuit wederkerigheid tussen stad en land
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Kustlandschap van de MRA: industrie, vrijetijd en natuur (foto: Michiel Wijnbergh)
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Narratief
Het landschap van de MRA is altijd de drager én het
resultaat geweest van verdienmodellen, die soms letterlijk
het oude landschap afbraken, door veenafgraving
bijvoorbeeld, terwijl ze het volgende creëerden. De huidige
kenniseconomie, die draait om mensen, zet voor het eerst
de kwaliteit van het landschap zelf in als grootschalig
verdienmodel: het vestigingsklimaat. De ruimtelijke
opgaven van nu vormen door hun dwingende schaal en
investeringkracht een bedreiging, maar ook een kans.
Een geschiedenis van modellen
De bloei van Amsterdam begon
met een ramp: de Allerheiligenvloed
creëerde in 1150 een open verbinding
met de zee. Daarna volgden vele
grootschalige menselijke ingrepen,
van inpoldering tot Markerwadden.
Het model van de vervening (11001900) zorgde naast brandstof
ook voor waterproblemen. Die
werden opgelost door het model
van de droogmakerij, compleet
met venture capital voor de
techniek en beleggingen in sjieke
buitenplaatsen. De veeteelt maakte
van de ommelanden van Amsterdam
een melkwingebied, met op
afstand de kaasproductie door de
betere houdbaarheid. Kaas werd
ook een exportproduct. Sierteelt
leidde tot weer ander landgebruik,
waterbeheer en het ontstaan van
de veiling. Zandwinning werd later
een lucratief verdienmodel, zo werd
de Bijlmer aangelegd met zand uit
de Vinkeveense plassen. De duinen
produceren drinkwater, een functie
die tegenwoordig gecombineerd
wordt met recreatie en natuur. De
goedkope arbeid trok fabrieken
naar de Zaanstreek. De aanleg van
spoor- en snelwegen veranderde
het landschap van de MRA in
een groeiend suburbia, terwijl de
geluidcontouren van de luchtvaart

—— “Wat zo belangrijk is in het
narratief, is de nabijheid van het
landschap ten opzichte van de stad
en de verdienmodellen die al eeuwen
op het landschap worden gelegd.
De intensiteit van het gebruik is
kenmerkend voor Nederland.”
- Tracy Metz

het landschap daarvan juist vrijwaren
(a blessing in disguise?).
Het volgende model
Wat kunnen we verwachten van de
verdienmodellen van de toekomst en
de landschappen die zij gaan opleveren? Deels bouwen we met succes
voort op de modellen die er al zijn.
Zo past de grote CONO Kaasmakerij
prima in het Beemstergrid, en zijn de
oude schapenweides een goed natuurbeheermodel in het Gooi. Zowel
wonen, korte voedselketens en toerisme gaan alle nieuwe verdienmodellen
en landschappen voortbrengen, die in
potentie aantrekkelijk kunnen zijn.
Opgaven zoals de energietransitie
zijn echter van een radicaal andere
orde, in schaal, herhaling en impact
op het landschap. Denk aan het
groeiende ruimtebeslag van zonnevelden in de MRA, momenteel een
goed verdienmodel vergeleken met
veehouderij. Deze ontwikkelingen
vergen kennis van het laadvermogen
van het landschap, en maatwerk in de
ruimtelijke oplossingen.

Kaart van Amstelland (Covens Mortier, 1749)

—— “Het draait om eigenaarschap:
wat voor metropool moet de
MRA volgens haar bewoners en
bezoekers zijn?”
- Marinke Steenhuis

Narratief

Waardenkaart

Lees verder in het ‘Narratief
van het MRA landschap’,
geschreven door kwartiermaker en landschapshistorica
Marinke Steenhuis.

Verken zelf de cultuurhistorische waarden van het MRA
landschap in de interactieve
kaart, gemaakt door Mooi
Noord-Holland.

verwacht zomer 2019

https://kaarten.mooinoord-holland.nl/
viewer/app/MRA
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Opgaven
Zijn elf opgaven niet erg veel? Jazeker, maar de Landschapstriënnale 2017 liet
duidelijk zien: ze komen er alle elf onvermijdelijk aan. Rob van Aerschot: “Het
gaat in de meeste delen van de MRA dan ook om het geleiden van de reuring, en
heel soms om het creëren van wat rust.” Het is niet eenvoudig om de elf opgaven
scherp en bondig te formuleren, op basis van zo actueel mogelijke informatie. Van
sommige opgaven ontbreken kwantitatieve gegevens, hangt de ruimtebehoefte
sterk af van nog te nemen politieke beslissingen, of is nog onduidelijk welke
indicatoren het meest relevant zijn. Onder andere is een beter begrip nodig van
het ruimtebeslag van de circulaire economie, de impact van klimaatadaptatie
en de effecten van smart landscape. En als het al lukt om het overzicht goed
onderbouwd en zonder bijzaken op te stellen, dan zullen we het continu moeten
blijven bijstellen.
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1. Woningproductie
Inzetten op compacte steden en
buitenwonen dat het landschap
versterkt. De MRA plant 230.000
woningen tot 2040, liggen ze op
de juiste plek? Hoe kan verdichting
beter gekoppeld worden aan
(investeringen in) het landschap?

2. Bereikbaarheid
Een sterk verbonden MRA met
een toegankelijk aaneengesloten
landschap. Multimodale ontsluiting
woningen en economische
toplocaties. Infrastructuurprojecten
die bijdragen aan landschappelijke
kwaliteit. Utilitair en recreatief
vervoer over water.

3. Bedrijven en kantoren
Werklocaties van internationaal
topniveau, en lokale banen.
Aantrekkelijke campusmilieus
en mixmilieus waar productie
en consumptie samenkomen.
(Logistieke) bedrijventerreinen met
kwalitatieve dubbeldoelstelling,
zonder barrièrewerking.

4. CO2 en bodemdaling
Een MRA landschap dat
koolstofdioxide vastlegt in plaats
van uitstoot. Vernatting van
veenweidegebied combineren
met natuur en nieuwe (vee)teelt.
Uitstoot van industrie en transport
compenseren met nieuwe bossen
en veenregeneratie.

5. Energietransitie
Voorbeeldregio MRA: zoveel
mogelijk zelfvoorzienend. Opwekcapaciteit voor deel 176 petajoule in
2040 combineren met versterking
van het landschap. Biomassa
en energieopslag. Circulaire
stromen, geothermie en andere
infrastructuur goed inpassen.

6. Klimaatadaptatie
Leefbare MRA, ook op termijn bij
een veranderd klimaat. Inspelen
op ruim 2 meter zeespiegelstijging
in 2100, met robuuste water- en
landschapsstructuren. Landschap
als airco tegen hittestress.
Waterberging in de binnenduinrand.

7. Recreatie en toerisme
Spreiding van toerisme en recreatie,
met hotspots in het metropolitane
landschap. Investeringen in het
landschap voor recreatie (35%
toename recreatiedruk verwacht tot
2040). Kwaliteit behouden onder
die hoge druk.

8. Agrarische transformatie
Duurzaam en multifunctioneel
boerenland. Meer eten uit de
streek, zonder zelfvoorzienend
te hoeven zijn. Natuurinclusieve
landbouw met bodemherstel en
goed verdienmodel voor de boer.
Nutriënten kringlopen sluiten.

9. Natuur en ecologie
Biodiversiteit en een robuust MRA
natuurnetwerk. Hoe kan 3.500 ha
nieuwe natuur samengaan met
andere opgaven? Aantal vogels
en insecten terug op niveau.
Natuurdoelen halen onder druk van
recreatie en ander gebruik.

10. Circulaire economie
MRA nul-afval regio in 2050.
Ruimtelijk impact inschatten van
koppeling van materiaalstromen
zoals afval, fosfaat en water.
Benutten warmte en materialen
Noordzeekanaalgebied en Schiphol.
Biobased materialenteelt in het
landschap.

11. Smart landscapes
Het MRA landschap als mondiale
datahub en proeftuin. Benutten van
centrale positie in glasvezelnetwerk
en datacentra voor ontwikkeling
en financiering van het landschap.
Sensoren inzetten bij perceptie
en sturing van de leefomgeving.
Datagedreven landbouw.

jaar 2040, waarvan 105.000
tot 2025. Liggen de huidige
woningbouwplannen, vanuit
landschapsperspectief, op de
juiste plek?

lijke verdichting en het landschap?
Functioneel en financieel.

de omgeving van duin, bos
en polder, die bijdragen
aan het realiseren van
natuurdoelstellingen
en versterking van het
cultuurlandschap?
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5 - 30

Stationsgebieden

Innovatie in het Landschap

Groene Economie

veeteelt
Woningbouwplannen (plancapaciteit PNH, 2018, bewerktexclusief
door Vereniging
Deltametropool, 2018)

niet verworven en niet ingericht

Zaanstreek / Waterland
verworven, niet ingericht
(Binnen)duinrand
Brettenscheg/Spaarnwoude/Tuinen van West/Haarlemmermeer West
Aalsmeerderscheg/Haarlemmermeer Oost/Bovenlanden/
Westeinderplassen
Amstelscheg/Grachtengordel
Diemerscheg/Gooi en Vechtstreek
MRA gebied Flevoland
Gooimeer/IJmeer/Markermeer

Energietransitie (uit Energieverkenning IJsselmeergebied - H+N+S, Palmbout
en Overmorgen, 2019)

—— “Op dinsdag spraken andere mensen over Energie
toerisme
en recreatie dan degenen die
IJsselmeergebied
op maandag het eetbare landschap hadden doorgenomen, en opnieuw een ander
gezelschap nam op vrijdag de toekomstige energievoorziening ter hand. Maar omdat
er maar één Nederland is, zullen alle thema´s, opgaven en claims vroeg of laat in elkaar
worden geschoven. Hoe dat kan, daarop bestaan nog slechts aanzetten tot antwoorden”
- Fred Feddes (Chroniqueur Landschapstriënnale 2017)
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woningen in uitlegloca�es

Opgaven koppelen in inclusieve
landschappen, kwaliteit voorop
We rekenen in toenemende mate
op het metropolitane landschap als
leverancier van kwaliteit van leven,
in eerste instantie om de stedelijke
regio aangenaam en gezond te houden voor iedereen. In afgeleide vorm
is het landschap daardoor ook steeds
meer een voorwaarde voor het goed
functioneren van de kenniseconomie.
Dit komt omdat talent zich niet vestigt op plekken waar de kwaliteit van
leven ondermaats is - het landschap
als vestigingsfactor. Tegelijkertijd
staat het landschap van regio’s als de
MRA onder grote druk van verstedelijking en duurzaamheidstransities,
terwijl ook meer ruimte nodig is om
natuurdoelstellingen te realiseren.
De MRA beschikt dus niet over
voldoende ruimte voor het simpelweg
afvinken van de opgavenlijst.
Het gaat erom synergie te bereiken in
de combinatie van opgaven en daarbij
de huidige landschappelijke kwaliteit
op zijn minst te behouden, maar het
liefst nog te versterken. De opgaven
zijn niet alleen een probleem, maar
openen ook nieuwe perspectieven.
Denken in circulaire processen,
in kringlopen die zo klein zijn als
mogelijk en zo groot als nodig, levert
andere steden en landschappen op.

Opportunistisch prioriteiten stellen
De verleiding is groot om de opgaven
te schikken naar de waan van de dag.
Het publieke debat wordt momenteel
gedomineerd door de grote vraag
naar woningen en werklocaties,
opgejaagd door de staat van hoogconjunctuur. Tegelijkertijd is er ook
veel aandacht voor het landbouwsysteem en voedselkwaliteit. Hierdoor
worden de andere opgaven al gauw
aan deze onderwerpen gerelateerd,
als meekoppelkans of als tegenkracht. In het langetermijnperspectief
zijn de klimaatgerelateerde opgaven
juist dwingend, zoals waterveiligheid
en, op termijn, beschikbaarheid van
zoetwater. Een kenniseconomie runnen en wonen met natte voeten lukt
immers niet. Tegelijkertijd verdroogt
het landbouwareaal.
Door deze bril kijken we anders naar
de uitdagingen die voor ons liggen.
Kapitaalintensieve opgaven zoals woningbouw, infrastructuur en energietransitie kunnen als motor fungeren
voor het op gang brengen van andere
gewenste ontwikkelingen, zoals
bijvoorbeeld werd voorgesteld in de
stadsranden van gebiedsatelier Amstelscheg. De ateliers van Flevoland
tonen juist aan dat in de slipstream
van de landbouwtransitie nieuwe
‘inclusieve’ verstedelijkingsconcepten
mogelijk zijn, waar voedselproductie
en klimaatadaptatie onlosmakelijk

deel van uitmaken. Het komt er dus
op aan per gebied opportunistisch
te kijken naar opgaven waar al veel
energie in zit, en deze in te zetten
voor het verwezenlijken van maatregelen met toekomstperspectief.
Het is evident dat veel opgaven sterk
met elkaar zijn verweven, en soms
met elkaar concurreren om ruimte.
Hoe gaan we hier mee om? Niet alle
opgaven hebben in een gebied hetzelfde gewicht, durf dus prioriteiten
te stellen. Tevens zijn er gebiedseigen
landschapskarakteristieken die al tot
een gezamenlijke oplossingsrichting
van enkele opgaven leiden, een verhaal waarin de overige doelstellingen
kunnen worden ingepast of opnieuw
geformuleerd.

Opgaven
Lees verder in ‘Ruimtelijke
opgaven voor de MRA
gebiedsateliers’. De opgaven
zijn geïnventariseerd door de
MRA programmaleiders en
Vereniging Deltametropool.
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Gebiedsateliers
Naast het belang van het MRA landschap voor leefbaarheid en economie, en de complexiteit van opgaven
die in het landschap opgelost moeten worden, maakten de 60 evenementen van de Landschapstriënnale
2017 (Haarlemmermeer) nóg iets duidelijk: de MRA is ruimtelijk en sociaal heel divers. De bewoners
en professionals zijn pragmatisch van insteek en zeer gemotiveerd om mee te denken en te doen. Een
vanzelfsprekende werkvorm voor het vervolg was dan ook ‘het atelier’. De ateliers werden voorafgegaan
door een analyse van elf opgaven die op het landschap afkomen en begeleid door ontwerpbureaus en een
economisch expert.
De centrale vraag in de ateliers was, hoe het landschap van de MRA met behoud of versterking van
kwaliteit antwoord kan geven op de huidige uitdagingen, op gebied van verstedelijking, klimaat, groene
economie en innovaties in het landschap. Per gebied zijn in twee sessies de ruimtelijke opgaven
geconfronteerd met de kernkwaliteiten van het landschap. In totaal hebben meer dan 150 stakeholders uit
verschillende hoeken aan de ateliers deelgenomen, van natuurbeheerders en boeren tot plannenmakers
voor woningbouw en de energietransitie.

De oogst: tientallen ideeën, concepten en ingrepen,
bedacht tijdens de gebiedsateliers met stakeholders
uit de acht deelgebieden van de MRA
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Inspiratieboek
Lees verder in ‘Inspiratieboek
MRA gebiedsateliers’, met
gecompileerd materiaal van de
ontwerpbureaus BoschSlabbers, Must en Feddes/Olthof.
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GEBIEDSATELIERS
onder leiding van BoschSlabbers
1. Zaanstreek / Waterland

8

2. (Binnen)duinrand

1
7

2

onder leiding van Must
3. Brettenscheg / Spaarnwoude /Haarlemmermeer West
4. Westeinderscheg
5. Amstelscheg

3
4

5

onder leiding van Feddes/Olthof
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6. Diemerscheg / Gooi en Vechtstreek
7. MRA gebied Flevoland
8. Gooimeer / IJmeer / Markermeer

Kweldorado
BoschSlabbers leidde de ateliers in de gebieden
Zaanstreek/Waterland en Binnenduinrand. De
kernkwaliteiten die daar werden genoemd waren het
eeuwenoude veenweidelandschap met daarin als ‘amuses’
de kleinere droogmakerijen en het industriële verleden
langs de Zaan; en het sublieme contrast tussen wilde droge
natuur (de Waterleiding- en Kennemerduinen als ‘Serengeti
van het noorden’) en het indrukwekkende werklandschap
van IJmond (‘Emscherpark van de nieuwe economie’).
Zaanstreek/Waterland is bovendien een gebied dat gewend is aan
grote transformaties (veen via water
naar droogmakerij, Zuiderzee naar
IJsselmeer). Al in de aanloop naar de
Gouden Eeuw kenden landschap en
stad hier een wederkerige relatie op
het gebied van handel en defensie.
De majeure opgaven in dit gebied
zijn CO2/bodemdaling en de energietransitie. Deze zijn sterk verweven met klimaatadaptatie en natuur
en ecologie. Het tegengaan van de
veenoxidatie door vernatting is hier
de grootste uitdaging en ook financieel sterk bepalend. Verschillende
veengebieden vragen om verschillende oplossingen en bijbehorende
verdienmodellen: soms gaat het om
natte teelten (kroosvaren, cranberries), soms om aangepaste veeteelt
of regeneratie van veen in combinatie
met zonneweides. Knelpunt is de
beschikbaarheid van voldoende zoet
en schoon water voor de vernatting.
Een andere belangrijke koppeling van
opgaven is die tussen woningbouw
en bereikbaarheid. Door nieuwe
woon-werkmilieus in Amsterdam
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Noord en langs de Zaan te clusteren
rond OV knooppunten, ontstaat een
intensievere stad, waar men kan
genieten van een extensiever buitengebied op korte afstand. OV haltes in
het groen – Buitenpoorten – versterken dat effect.
De binnenduinrand is het meest
gevarieerde landschap in de MRA.
De ongepolijste schoonheid van
natuur en industrie in het Noordzeekanaalgebied staat in contrast
met de ‘laagstenige kernen’ en de
landgoederen. Het gebied is nu al
een belangrijk landschapspark voor
de MRA, waar de recreatieve opgave
en natuurontwikkeling het meest
bepalend zijn. Door het koppelen van
natuurontwikkeling met de klimaatopgave in de vorm van een florarijke
kwelwaternatuur kan dit verder
worden versterkt (‘kweldorado’). De
vegetatie en waterberging functioneert tegelijkertijd als regenton en
airco voor het aangrenzend stedelijk
gebied. De woningbouwopgave kan
binnenstedelijk worden opgelost door
verdichting in lage typologieën, mo-

Zaanstreek / Waterland

14 - BoschSlabbers

Binnenduinrand

gelijk in nieuwe mengvormen met bedrijvigheid zoals in de Waarderpolder.
IJmond wordt een dynamo voor de
MRA met opwekking en doorvoer van
groene energie. De circulaire economie wordt hier beleefbaar, hoewel het
ruimtebeslag daarvan nog onduidelijk
is. Zandvoort behoeft een verbeterde
ontsluiting om de recreatiebehoefte
van de MRA te kunnen faciliteren.
Fotobijschrift op de foto

12 - BoschSlabbers

Nieuwe samenhang
Must leidde de ateliers in de gebieden Brettenzone,
Westeinderscheg en Amstelscheg, en werkte met tegels
van gebiedstypen. De kernkwaliteiten die daar werden
genoemd waren de vele (bestaande en potentiële)
relaties tussen stad en land, het grote vermogen van de
Brettenzone en de Westeinderscheg om te transformeren,
en het open karakter van de Amstelscheg.
Bepalende opgaven in de Brettenzone zijn de woningbouw (Havenstad)
en de groene recreatievraag die dat
met zich meebrengt, evenals ecologische verbindingen en een oplossing
voor het veenweidegebied. In de
droogmakerij van de Brettenzone
(vooral de Haarlemmermeer) kunnen
veel opgaves worden gecombineerd
(verstedelijking, energievoorziening
en sport), indien er een duidelijk landschappelijk raamwerk met dwarsverbindingen komt. Het veenweidegebied van de Brettenzone wordt
sterk gewaardeerd, hoewel het door
de geluidbelasting van Schiphol en
de beperkte toegankelijkheid voor de
recreant minder aantrekkelijk is. Het
atelier bekeek naast behoud ook een
progressieve optie: “accepteer het
einde van dit weidegebied en begin
een nieuw veengroeilandschap of
veenbos.” Het recreatielandschap van
Spaarnwoude kan door middel van
een tweede oplevering fungeren als
knoop voor onder andere recycling
van materialen en parkeren onder
een zonnedak. Betere bereikbaarheid
(poortfunctie) kan worden gecombineerd met een permanente evenementen- en parkinfrastructuur. De
verdichting van de stad kan mogelijkheden brengen voor landschapsontwikkeling met dwarsverbindingen en
uitwisseling van warmte en CO2, bij
Havenstad en de Tuinen van West.
Ook in de Westeinderscheg zijn natuur- en recreatie en oplossingen voor
het veen de meest bepalende opgaven. In de Westeinderscheg kan bij
de grote droogmakerij en plas de CO2
opgave aan de kassen worden gekoppeld en warmte worden geleverd aan
het bebouwd gebied. Door Schiphol
is beperkt woningbouw mogelijk en
de oude kassen hebben een nieuw
ontwikkelperspectief nodig. Dit biedt

experimenteerruimte voor nieuwe
teelten en circulaire economie. Het
veenlandschap van de Bovenlanden
kan een recreatieve corridor vormen
van Amsterdamse Bos tot Westeinderplassen en PARK21, met meer bos
en natuurwaarde. Bedrijven uitplaatsen kan de maat creëren voor een
robuust recreatief landschap. In de
droogmakerij bij Kudelstaart en Aalsmeer is kans voor functiemenging
indien er heldere keuzes in het raamwerk komen, zoals concentreren van
bebouwing en aanleg van recreatieve
routes. Wat is de drijvende kracht
van de verandering? De ZWASH/
EnterNL ontwikkeling kan hierbij
helpen. Hoe betaalt Schiphol mee
aan de landschapsontwikkeling? Aan
de stedelijke randen moet een betere
toegankelijkheid van het landschap
worden gerealiseerd, gekoppeld aan
stedelijke verdichting en oplossingen
voor ecologie en klimaat. Het Amsterdamse Bos is slecht bereikbaar
vanuit de Haarlemmermeer. Aan de
lijnvormige infrastructuur kan energieopwekking (zon en wind) worden
gekoppeld.

3

Veenweide:
ontwikkelprincipe
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Stadsrand:
ontwikkelprincipe

In de Amstelscheg zijn de landbouwtransitie, in combinatie met
keuzes voor het veenweidegebied,
en recreatie de grootste opgaven. In
de Amstelscheg wil men de ‘Rembrandt onder de landschappen’ graag
behouden, maar aan de randen kan
worden ingegrepen. Betere inrichting van de stedelijk randen, als
een gezamenlijke strategie van alle
gemeenten aan de scheg, kan het
open landschap versterken. Enkele
metrostations kunnen fungeren als
stadsentree. De verdichting van de
stad kan worden aangewend voor
opwekken van zonne-energie. Koppel
de groennorm van de stad aan het
omliggende landschap en niet strikt

STE
STE

7

Amstelscheg
44

aan stadsgroen. In Amstelland kan
intensievere recreatie en ontsluiting
in de randen de (recreatieve) druk in
het open landschap verminderen. Het
atelier bekeek ook een scenario van
klimaatadaptatie waarin het open
veenweidelandschap wel echt verandert door waterberging, veenbos en
veengroei. De Ronde Hoep zou een
voorbeeldproject kunnen zijn voor
transformatie van veengebieden.
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Aarde, wind en water
Feddes/Olthof leidde de ateliers in de gebieden Gooi- en
Vechtstreek, Flevoland en IJmeer/Markermeer/Gooimeer.
De kernkwaliteiten die daar werden genoemd waren sterk
verschillend: de natuur en landgoederen in de Gooi- en
Vechtstreek, het door de mens gecreëerde landschap van
Flevoland en het weidse karakter van het Markermeer/
IJmeer/Gooimeer. Berdie Olthof: “Laten we deze
contrasten ook sterker aanzetten.”
Atelier Flevoland werd in overlap
georganiseerd met het initiatief voor
ontwerpend onderzoek in het kader
van de NOVI: ‘Regio van de Toekomst’. Centraal stonden de drie C’s:
Circulariteit (kringlopen zo klein als
mogelijk, zo groot als nodig), Couleur
locale (adaptieve landbouwbedrijven die inspelen op bodemdaling en
verandering in waterhuishouding)
en Casco 2.0 (meer differentiatie in
waterhuishouding en biodiversiteit
van het landschappelijke casco).
De Gooi- en Vechtstreek kenmerkt
zich door hoogteverschillen en een
rijke cultuurhistorie, die ook houvast
bieden bij het oplossen van verschillende opgaven. Een hoger peil in de
inundatievelden van de stellingen
(Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie) gaat
bodemdaling tegen, geeft ruimte aan
agrarisch natuurbeheer en maakt de
inundatievelden beter beleefbaar.
Biodiversiteit kan samengaan met
voedselbossen en bijzondere kleinschalige woonvormen die het landschap versterken. De grote woningbouwopgave wordt binnenstedelijk
en in de Bloemendaler Polder gerealiseerd. Voor het veengebied geldt niet
één uniforme oplossing. In sommige
polders is vernatting onontkoombaar,
in andere delen leent de ondergrond
zich nog wel voor melkveehouderij
al of niet met behulp van onderwaterdrainage. De steden zijn niet
langer de ‘vijand’ voor de landbouwontwikkeling, maar geven mogelijkheden voor verdere verbreding. De
vernatting van het veen biedt naast
het stoppen van CO2 uitstoot ook
kansen voor waterrecreatie, agrarische transformatie, klimaatadaptatie
en biodiversiteit. De Diemerscheg
heeft een andere dynamiek, die van
een metropolitaan parklandschap,
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gefragmenteerd door infrastructuur.
De recreatiebossen kunnen worden
getransformeerd naar moerasbossen,
wat gunstig is voor de biodiversiteit,
klimaatadaptatie en CO2 uitstoot.
Een inspirerend perspectief voor de
hele MRA.
Flevoland heeft een positieve ontwikkelgerichte insteek: “de opgaves
zijn groot, maar we kunnen het aan,
bijvoorbeeld op gebied van duurzame
energie en landbouwtransitie.” Het
grootschalige landschappelijke casco
laat veel toe en de stedelijke dynamiek op Flevoland kan nog worden
versterkt. De energieopgave is in
Flevoland al grootschalig aangepakt.
Het koppelen van de drie ateliers
leverde een spannend perspectief
op: Amsterdam, Almere en Lelystad
kunnen zich door de ligging aan
het IJmeer gaan verhouden als de
‘San Francisco Bay’, waarin steden,
recreatieve bestemmingen, waterverbindingen en natuurbeleving hand in
hand gaan. Die kwaliteit kan worden
bereikt door Almere en Lelystad
binnenstedelijk te verdichten en naar
de meren toe verder te ontwikkelen,
tot een metropolitaan waterpark met
wonen op eilanden en een nieuwe
vooroever met energieproductie. En
de realisering van goede vaarverbindingen naar de ‘Amsterdam Lakes’ in
het Vechtplassengebied.
Leidmotief voor het IJmeer, Markermeer en Gooimeer is dan ook een
metropolitaan waterpark, dat recreatie verbindt met natuurontwikkeling, verbetering van de ecologische
kwaliteit, klimaatadaptatie (zoetwaterberging) en energieproductie.
De nieuwe kust van Flevoland en
de oude Zuiderzeekust bieden ieder
specifieke kansen. Voor beide kusten
leeft in het gebied de wens naar de

Voedselbos Gooi en Vechtstreek

Flevolandkust

Zaanstreek / Waterland

MRA waterpark x San Francisco Bay

ontwikkeling van gradiënten; langs de
Oude Markermeerkust landinwaarts
in de vorm van natte graslanden,
zodat het beeld van de oude zeedijk
overeind blijft, en langs de kust van
Flevoland richting het Markermeer in
de vorm van vooroevers. Deze kunnen
gecombineerd worden met drijvende
zonnepanelen. Voorwaarde voor het
metropolitane waterpark is meer
differentiatie in dieptes en ondieptes.
Zandwinning levert ook geld op. Gestapeld wonen aan het water maakt
het meer onderdeel van de directe
leefomgeving.

Euro’s voor het landschap
Naast de evidente intrinsieke waarden van het landschap is ook de waarde
van het landschap uitgedrukt in euro’s al heel hoog. Zo levert het landschap
verschillende ecoysteemdiensten en heeft groen en natuur in de leefomgeving
aantoonbare gezondheidsbaten voor de inwoners in de MRA, minder stress
bijvoorbeeld.
Vastgoed nabij groen en natuur is
vijf tot acht procent meer waard.
Een MKBA berekende in 2011 de
maatschappelijke meerwaarde van
binnenstedelijk bouwen ten opzichte van uitleglocaties op €5.200 per
woning. Dit betekent helaas niet dat
er ook automatisch middelen voor
landschapsinvesteringen vrijkomen.
Ook bij de grote woningbouwopgave (250 duizend woningen, ca. €50
miljard investering), is het maar de
vraag hoeveel je daarvan kan afromen voor landschapsontwikkeling.
Te meer omdat er meer doelen zijn
die aanspraak maken op middelen
uit verevening; dit is dus ook een
politiek-bestuurlijk vraagstuk waarin
landschap concurreert met andere
maatschappelijke doelen.
Investeringspakket
De elf opgaven betekenen in de
MRA een investeringspakket van
meer dan 100 miljard euro, waarvan
ingrepen in de ordegrootte van 30
miljard aan de orde zijn gekomen
in de gebiedsateliers. De verkenning schat de kosten voor een MRA
investeringsprogramma landschap
in op 1,9 miljard tot 2040, met daarin
grofweg 850 miljoen voor natuur,
600 miljoen voor vernatting van het
veen en 400 miljoen voor recreatie.
Dit is veel geld, maar als duurzame
investeringen voor een regio met een
jaarlijks bruto product van 150 miljard
(2018) ook te overzien. Dit komt neer
op een bedrag van 90 miljoen per
jaar voor een periode van 20 jaar; een
kleine 1.000 euro per inwoner. Hiertegenover staan uiteraard de eerder
genoemde baten voor de MRA, en
baten voor biodiversiteit, CO2-reductie en het vermijden van extra kosten
voor bijvoorbeeld klimaatbeleid.
Wie betaalt?
De opgaven zijn voor een belangrijk
deel te financieren uit een eigen
businesscase of uit reguliere overheidsprogramma’s, bijvoorbeeld voor

investering

natuur en

(x miljoen euro)

recreatie

Zaanstreek/Waterland
Binnenduinrand
Brettenzone

369

veen recreatie

503

15

887

67

217

464

56

56

10

60

70

24

51

57

57
180

Westeinderscheg
Amstelscheg
Diemerscheg, Gooi en

totaal

27

Vechtstreek
Flevoland
IJmeer, Markermeer en

5

15

20

225

52

277

Gooimeer
MRA totaal

863

580

infrastructuur en waterbeheer. De
economie in het landschap zelf, zoals
recreatie en houtproductie, levert te
weinig op voor instandhouding, laat
staan ontwikkeling. Vereveningen
uit woningbouw, verblijfsrecreatie
en leisure, compensatie van infrastructuurprojecten en inkomsten uit
zandwinning zijn belangrijke financieringsbronnen. Relevante nieuwe
bronnen zijn energieconcessies op
publieke grond (of private grond waar
de bestemming nog niet geregeld is),
en de mogelijkheid CO2 belasting van
o.a. Schiphol regionaal terug te laten
vloeien.
Collectieve investeringen uit belastinggeld zijn onvermijdelijk indien we
kwaliteit van het landschap willen
behouden of versterken. De OECD

Financiering
Lees ook ‘Opgaven en geld’
met daarin de uitgebreide
toelichting door Bureau
Buiten op de kosten, baten
en financiering van de
gebiedstransformaties die
besproken werden tijdens de
MRA gebiedsateliers.

439

1.882

Globale kosten
Investeringsprogramma
MRA Landschap

gaf eveneens aan dat meer lokale
en regionale ruimte in belastinginstrumenten gewenst is om deze
reden (The Governance of Land
Use in the Netherlands, 2017).
Gezien de baten die breed neerslaan in het gebied, en het brede
strategische belang is het wenselijk
om te komen tot een landschapsinvesteringsfonds voor de MRA, dat
gevuld wordt vanuit zowel publieke
als private partijen, zoals fondsen,
bedrijven en particulieren.
Tekort
Naast investering is in het door de
mens gemaakte landschap van de
MRA ook voortdurend geld nodig
voor beheer. Ecorys becijferde in
2018 dat jaarlijks zo’n 60 miljoen
euro aan beheer van het MRA landschap wordt besteed. Het tekort
voor beheermiddelen kan oplopen
tot meer dan 10 miljoen per jaar als
er in de financiering niets verandert.

—— “Wanneer een
landschapsinvestering
meer maatschappelijke
baten heeft, betekent
dat helaas niet dat er ook
direct cash beschikbaar
komt.” - Joost Hagens
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Pleidooi
Zowel de vraag naar beleving van het landschap als de noodzaak om erin
urgente ruimtelijke uitdagingen aan te pakken, maakt het MRA landschap
in de toekomst zeer INTENS. Dat de groeiende intensiteit van het MRA
landschap onontkoombaar is, betekent niet dat we niets te kiezen hebben.
Integendeel, slimme en breed gedragen ruimtelijke keuzes zijn de enige
manier om het landschap van de MRA aantrekkelijk te houden én een
antwoord te vinden op de grote uitdagingen van nu. Op zichzelf niets
nieuws, want de regio heeft een lange traditie van aanpassingen in het
landschap, zoals het droogmaken van Flevoland een antwoord was op de
vragen van toen. Dit pleidooi reikt hiervoor vier handvatten aan.
1. Een nieuwe blik op de basiselementen van het MRA landschap
Deze is nodig om nieuwe combinaties
van functies te bedenken die ook een
aantrekkelijk landschap voortbrengen. We hebben een voorzet gedaan:
—— Drie kustzones: de Noordzeekust, de oude Markermeerkust en de
Flevolandkust
—— Twee macrogradiënten: de duinen en de Utrechtse Heuvelrug
—— Twee ‘powerpolders’: Flevoland
en de Haarlemmermeer
—— Twee verdedigingslinies: de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie
—— Een metropolitaan waterpark:
Gooimeer - IJmeer - Markermeer
—— Een palet van veenpolders: Waterland, Amstelland, Vechtland etc.

2. Ruimte en urgentie voor het combineren van initiatieven en opgaven
Sommige opgaven zijn bijna universele opgaven die men overal mee kan
en moet verbinden. Deze opgaven
zijn woningproductie, energietransitie, recreatie en toerisme, agrarische
transformatie en natuur en ecologie.
Dat deze opgaven, ook in de ateliers,
steeds gekoppeld worden, valt te
verklaren vanuit de grote dynamiek
op korte termijn en grote financieringsstromen van deze opgaven, of
uit de urgentie en schaal waardoor
ze snel op tafel komen. Ook zijn er
opgaven waarmee weinig werd gekoppeld, omdat ze bijvoorbeeld nog
weinig tastbaar zijn, zoals in het geval
van de Circulaire economie en Smart
landscapes. Meerdere koppelingen
vragen om een versterking van het
landschappelijke casco.
De schuurpunten en dilemma’s
die ontstonden tijdens de ateliers,
tussen de waarden en opgaven in

een nieuwe blik

het landschap, komen in de kern
vaak neer op twee regelknoppen van
de MRA: water en koolstofdioxide.
In alle windstreken van de regio lag
de keuze op tafel: waar gaan we het
veenweidegebied vernatten tot het
nauwelijks meer zakt en CO2 uitstoot,
met behoud van een uniek zuivellandschap? En waar gaan we over
naar de volgende fase van aangroei
van nieuw veen of moerasbos, zonder
boer? Waar slaan we het regenwater
op een aantrekkelijke manier op, zodat we droge voeten houden, een frisse wind in de zomer, en een reservevoorraad voor in de droge maanden?
Hoe verkleinen we onze koolstof-voetafdruk door zoveel mogelijk zelf in
de eigen duurzame energiebehoefte
te voorzien? En hoe verzilveren we
de compensatie-gelden van de CO2
kampioenen in de regio, die voorlopig
nog zullen bestaan?
Het valt op dat sommige koppelingen
niet of nauwelijks zijn gemaakt in de

ruimte voor combinaties

energiehub

vernieuwen
casco
vernieuwen casco
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ateliers, zoals bereikbaarheid met
klimaatadaptatie en smart landscape
met energietransitie. Dit duidt op dilemma’s in het ruimtegebruik, of het
zijn combinaties die nog niet goed
voorstelbaar zijn door de partijen in
de huidige situatie met de huidige
oplossingen. Het creëren van ruimte
en urgentie voor het ontwikkelen en
uitwerken van kansrijke koppelingen
is hard nodig.
3. Circulair plannen van steden en
(productie)landschappen
De MRA biedt veel kansen om op
kleinere schaal dan nu kringlopen te
sluiten; en om stromen te koppelen
tussen industrie, landbouw en stad.
Circulariteit is een randvoorwaarde
voor alle opgaven, die een ander
karakter zullen krijgen door de snelle
doorlooptijd en technologische ontwikkeling. We plannen niet meer voor
de eeuwigheid. Een grote uitdaging is
daarom het introduceren van tijdelijkheid in de processen van ruimtelijke
planning en ontwikkeling.
4. Plannen met wederkerigheid
tussen stad en land
De MRA is gebaat bij meer wederkerigheid, voorbij de dichotomie stad +
contramal. De één kan immers niet
zonder de ander en bij de verdichting
van de stad horen dus ook investeringen in het landschap. Alleen op die
manier kan worden voorkomen dat
de stadsrand een oprukkend verstedelijkingsfront wordt, en blijft het
omringende landschap functioneren
als ademruimte en voedselvoorziening. Dit vergt een sterk MRA-breed

circulair plannen

Noordzeekanaal
gebied

verhaal met (bestuurlijk) draagvlak.
En wat kunnen we verwachten als
tegenprestatie van Schiphol, Tata
Steel en het Rijk, met betrekking
tot de lokale besteding van CO2
compensatie?
Aan de slag met het momentum
Deze resultaten zijn geen eindpunt. De belangrijkste conclusie
is wellicht dat we ons bevinden
op een uniek moment, waarop we
inhoudelijk grip beginnen te krijgen
op de ruimtelijke uitdagingen van
de 21e eeuw, en we juridisch en
financieel in de positie zijn om ook
echt de (politieke) keuzes te maken
die nodig zijn. Voorbeelden van dit
momentum zijn de mogelijkheden
rond CO2 belasting en recent in
waarde stijgende emissierechten;
de grote druk op de vastgoedmarkt
die als vliegwiel kan fungeren voor
investeringen in landschap; de
investeerders die momenteel genoegen nemen met minder rendement in combinatie met duurzame
doelstellingen in het landschap; de
wens van het kabinet om landbouwkringlopen op kleinere schaal
te sluiten; de nationale, provinciale
en gemeentelijke omgevingsvisies
die momenteel worden gemaakt,
en de bijbehorende omgevingswet
(2021).
Drie nieuwe zones sprongen eruit
tijdens de gebiedsateliers, door hun
grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, waarin veel partijen een
belang hebben. Extra gezamenlijke
aandacht, experimenteerruimte,

investering en sturing door de MRA
partijen is hier gewenst:
—— Noordzeekanaalgebied (van
Havenstad tot IJmond)
—— Westeinderscheg (van
Amsterdamse Bos via de kassen tot
de Westeinderplassen, gebied ook
wel bekend als ZWASH (Zuidwest
Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp)
—— Metropolitaan Waterpark (water
en oevers van IJmeer, Gooimeer en
Markermeer), met hoogwaardige
metropolitane samenhang en
verbindingen zoals bij de steden rond
de San Francisco Bay en de Øresund
tussen Kopenhagen en Malmö.
De MRA kan niet zonder haar
landschap. Verschillende majeure
transities leiden tot onomkeerbare effecten op het landschap. Dit
vraagt om een offensieve aanpak
voor ontwikkeling en behoud van
de landschappelijke kwaliteiten, in
samenwerking met de organisaties
die in deze transities een aandeel
hebben. Er is al genoeg kennis
beschikbaar. We moeten nú aan
de slag, op het schaalniveau van
de MRA, met het landschap als
uitgangspunt!

—— ”Het landschap in de MRA krijgt
hoe dan ook een andere vorm. Als we
zelf niets doen, zullen anderen het
voor ons doen met minder zorgvuldigheid.” - deelnemer gebiedsateliers

plannen met wederkerigheid

Metropolitaan
Waterpark

Westeinderscheg
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—— De MRA als continu en onvoltooid
ruimtelijk, economisch en cultureel
project, waarin iedereen een rol heeft.
Ja, het moet, maar het kan ook leuk
worden!
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Download INTENS en de bijlagen via de website:
www.deltametropool.nl/publicaties/intens/
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Beste Ruwan,

Met veel plezier gaan wij in op je verzoe
Groot Westerpark te maken zoals je he
den Berk. Zij zal ook het aanspreekpun

