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Voorwoord

De regio’s van de MRA hebben, in 
samenwerking met het programma 
Metropolitaan Landschap, gebieds-
ateliers georganiseerd om de impact 
van de stapeling van grote opgaven 
op het landschap te verkennen. De in-
ventarisatie van de opgaven was in de 
ateliers het basismateriaal. Dit werk-
document presenteert de resultaten 
van een quickscan van deze opgaven 
en hun ruimtelijke weerslag.

Analyse van de opgaven
De inventarisatie van de opgaven is 
verzorgd door de Vereniging Delta-
metropool in opdracht van het pro-
gramma landschap van de MRA. De 
analyse richt zich op de ruimtevraag 
die het landschap moet opvangen, 
op basis van bestaand materiaal en 
van de nu bekende trends en doel-
stellingen. De resultaten zijn expliciet 
bedoeld als input voor de gebiedsate-
liers en hebben daarnaast geen sta-
tus. Meer informatie over de gebied-
sateliers is te vinden in de publicatie 
‘INTENS - de toekomst van het MRA 
landschap’, met het bijbehorende 
‘Inspiratieboek MRA gebiedsateliers’.

We hebben, om de complexiteit 
hanteerbaar te houden, bij de 
inventarisatie bewust niet gekozen 
voor de uitwerking van scenario’s, 
maar ons gericht op de vraag aan het 
landschap, zoals we die nu kennen.
De analyse richt zich op de periode 
tot ca. 2040. Dat brengt de nodige 
onzekerheden met zich mee, terwijl 
ook lang niet alle opgaven al duidelijk 
gemarkeerd en/of uitgewerkt zijn. 
Dat maakt aannames noodzakelijk en 
hiaten onontkoombaar.

Desalniettemin is dit, de stapeling 
van opgaven en trends, wat we de 
komende jaren een plek moeten ge-
ven, zó dat we de kwaliteiten van het 
landschap, essentieel voor onze regio, 
weten de behouden en te versterken.
Met de ateliers hopen we daarin een 
belangrijke stap te zetten.

Rob van Aerschot
Metropoolregio Amsterdam

Tijdens de landschapstriënnale 2017 werd duidelijk dat 
het MRA landschap aan de vooravond staat van grote 
veranderingen, én dat er een breed gedragen idee bestaat 
dat de kwaliteit van dit landschap cruciaal is voor de 
identiteit, economie en leefbaarheid van de metropool.
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de open ruimte en vragen om nieuwe 
infrastructuur. Op langere termijn is 
het echter realistisch om de onver-
mijdelijke klimaatopgaven centraal te 
stellen, als randvoorwaarde voor alle 
andere ruimtelijke opgaven. Kapi-
taalintensieve opgaven zoals wo-
ningbouw, infrastructuur en energie-
transitie kunnen als motor fungeren 
voor het op gang brengen van andere 
opgaven. Het komt er dus op aan per 
gebied opportunistisch te kijken naar 
opgaven waar al flinke energie in zit, 
en deze in te zetten voor het verwe-
zenlijken van no-regret maatregelen 
voor de toekomst.

Synergie tussen opgaven
De gebiedsateliers zijn gericht op het 
zoeken naar meervoudig gebruik en 
koppeling tussen verschillende op-
gaven in het landschap. In dit docu-
ment proberen we de opgaven zoveel 
mogelijk op zichzelf te definiëren en 
geven hier en daar kansen voor syner-
gie aan. Per gebiedsatelier is ruimte 
geboden om hier naar eigen inzicht 
en geïnspireerd door het landschap 
invulling aan te geven. De ateliers 
gingen van start in oktober 2018.

Bondig, actueel en compleet
Dit document is een zo actueel 
mogelijke momentopname van een 
breed scala aan ruimtelijke opgaven 
die in het landschap van de MRA 
spelen. Om voorafgaand aan de 
ateliers tot bruikbaar basismateriaal 
te komen zijn tussen augustus en 
oktober gesprekken gevoerd met 
programmaleiders van de MRA en 
is een quickscan uitgevoerd van de 

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.

Omgaan met complexiteit

Maatwerk
De opgaven hebben een groot ruim-
tebeslag en een sterke onderlinge 
verwevenheid. Hierdoor is het onmo-
gelijk om  ze één voor één op te los-
sen met een afvinklijstje. Bovendien 
zou dat niet leiden tot de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit.
We hebben de organisatoren van de 
gebiedsateliers uitgedaagd om met 
gebiedseigen narratieven te komen. 
Dit houdt soms in keuzes maken 
maar vooral ook uitgaan van dub-
beldoelstellingen, die antwoorden 
bieden op de grote opgaven van deze 
tijd in combinatie met behoud en ver-
sterking kwaliteit van het landschap.

Het doel van dit document is ge-
weest om de acht gebiedsateliers in 
de MRA te voorzien van zo concreet 
mogelijke handvatten bij het in kaart 
brengen van (ruimtelijke) perspectie-
ven en de bijbehorende investerings-
agenda voor het landschap.

De vraag aan het landschap vanuit 
de ruimtelijke opgaven in de MRA 
zijn in dit document in vier clusters 
verdeeld:
•	 Verstedelijking
•	 Klimaat
•	 Groene Economie
•	 Innovatie in het Landschap

Opportunisme & langetermijnvisie 
De verleiding is groot om de opgaven 
te schikken naar de waan van de 
dag. Door de hoogconjunctuurstaat 
op dit moment het planningsdebat 
in het teken van de grote vraag naar 
woningen in de MRA. Deze ontwikke-
lingen leveren een grote druk op t.a.v. 

elf opgaven. Over een aantal opga-
ven bleek nog weinig bekend of op 
korte termijn te verzamelen. Daar-
naast hebben we gebruik gemaakt 
van beschikbare (open) data van de 
Provincie Noord-Holland, het Natio-
naal Georegister, het Kwaliteitsbeeld 
+ Opgaven MRA landschap (Boom 
landscape, 2014), Kwaliteitsbeeld 
Noord-Holland 2050 (Van Paridon 
x De Groot, 2017) en het werk van 
Vereniging Deltametropool.
 
In oktober 2018 en mei 2019 zijn 
correctierondes gehouden, met 
medewerkers van de MRA en externe 
experts (BOOM landscape, Karres & 
Brands en Van Paridon x De Groot). 
Een belangrijke conclusie is dat 
ondanks de ruim 100 geanalyseerde 
rapporten toch niet voor elke the-
ma een heldere ruimtelijke opgave 
geformuleerd kon worden. Dat komt 
door het ontbreken van kwantitatie-
ve gegevens, het ontbreken van een 
MRA breed gedeelde interpretatie 
van de gegevens en vertaling in een 
ruimtelijk probleem, en ook aan nog 
te nemen politieke beslissingen die 
de ruimtevraag per opgave sterk 
zullen beïnvloeden. Het bijvoorbeeld 
niet bekend hoeveel ruimte de MRA 
voor waterberging nodig heeft, omdat 
men nog niet heeft besloten dat, en 
in welke mate, dit de oplossing is voor 
klimaatadaptatie.

Er is aanvullend onderzoek nodig om 
de opgaven echt helder in kaart te 
brengen en te operationaliseren rich-
ting de verschillende beleidsvelden 
en vakdisciplines.
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Het MRA-landschap in 8 gebieden verdeeld die tot 33 gemeenten behoren

—— Agrarische vernieuwing
“Eerder beschreven opgaven (zoals 
bodemdaling, cO2 uitstoot, afname 
weidevogels en biodiversiteit) versterken 
de kritische houding van burgers ten 
opzichte van de landbouw.”
- Van Paridon x De Groot (Kwaliteitsbeeld Noord-
Holland 2050, 2018)

—— Natuurontwikkeling
“Bodemdaling en het tegengaan 
van de cO2 uitstoot in relatie 
tot landbouw, natuur, water, 
energietransitie, recreatie en 
het in stand houden van het 
cultuurhistorische landschap van 
de veenweidegebieden met de 
droogmakerijen.” 
- André Smit, MRA

GEBIEDSATElIERS

Onder leiding van BoschSlabbers

1. Zaanstreek / Waterland

2. (Binnen)duinrand

Onder leiding van Must

3. Brettenscheg/Spaarnwoude/Haar-

lemmermeer West

4. Westeinderscheg

5. Amstelscheg/Grachtengordel

 

Onder leiding van feddes/Olthof

6. Diemerscheg/Gooi en Vechtstreek

7. MRA gebied flevoland

8. Gooimeer/IJmeer/Markermeer
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—— Inzetten op compacte steden en buitenwonen dat het landschap versterkt.

De MRA wil 230.000 wo-
ningen realiseren tot het 
jaar 2040, waarvan 105.000 
tot 2025. liggen de huidige 
woningbouwplannen, vanuit 
landschapsperspectief, op de 
juiste plek?

Welke relaties kunnen er 
gelegd worden tussen stede-
lijke verdichting en het land-
schap?
functioneel en financieel.

Zijn er extensieve 
woonmilieus denkbaar in 
de omgeving van duin, bos 
en polder, die bijdragen 
aan het realiseren van 
natuurdoelstellingen 
en versterking van het 
cultuurlandschap?
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Woningbouwplannen
De gemeentes in de MRA hebben 
ongeveer 1.300 locaties in beeld 
gebracht die een rol kunnen spelen 
in de grote woningbouwopgave van 
de regio. Veel van deze locaties zijn 
binnen bestaand stedelijk gebied, 
waar bijvoorbeeld door transformatie 
van gebouwen en gebieden woningen 
kunnen worden toegevoegd. Voor een 
deel gaat het ook over uitleglocaties. 
Deze plancapaciteit biedt plek voor 
ruim 300.000 nieuwe woningen tot 
2040 in de MRA, terwijl er 240.000 
nodig zijn. Er is dus nog wat te 
kiezen, en niet alle locaties bieden 
dezelfde kwaliteit. 

Veel uitleglocaties hebben een goed 
uitgangspunt voor combinatie met 
recreatief groen, natuur, klimaatadap-
tieve maatregelen en zelfs voedsel-
productie. Tegelijkertijd scoren ze 
meestal slecht op OV-bereikbaarheid 
(blauwe gebieden in kaart rechtson-
der) en voorzieningenniveau.
Binnenstedelijke woningbouwlocaties 
leveren compacte steden en agglo-
meratiekracht op, zijn vaak goed 
bereikbaar via OV en gelegen op 
fietsafstand van voorzieningen. Tege-
lijkertijd kan verdichting hittestress 
versterken en op andere manieren de 
leefbaarheid van het stedelijk gebied 
onder druk zetten.

Landschap sparen door knooppun-
tontwikkeling
De Provincie Noord-Holland is sinds 
2012 bezig met een knooppunten-
strategie. Daarbij hebben ze als 
doel minimaal 50% van de nieuwe 
woningen binnen invloedsgebied 
van de OV-knooppunten te bouwen. 
(Maak Plaats!, 2013). Naast de goede 
bereikbaarheid van deze woningen, 
zonder veel nieuwe infrastructuur aan 
te hoeven leggen, heeft knooppun-
tontwikkeling nog een ander voor-
deel: het spaart het open landschap, 
waar anders woningen gebouwd 
zouden worden. 
Van de geplande woningen in de 
MRA bevinden zich 34% binnen  
invloedsgebied (1.200m) van een 
OV-knooppunt en 56% op 10 minu-
ten fietsen van een OV-knooppunt.* 
Het gaat om een gemiddelde, de 
cijfers per regio variëren enorm. Zo 
liggen in Zuid-Kennemerland bijna 
70% van de geplande woningen bin-
nen 1.200m van een OV-knooppunt, 
in de regio Almere/Lelystad 12%.
Metrostations zijn niet meegenomen 

Woningbouwplannen t.o.v. OV-bereikbaarheidsindex* (Jorge Gil, Arup, Vereniging Deltametropool, 2018)

Verdeling gebaseerd op woonmilieuvoorkeuren 
(Dashboard Verstedelijking, 2018)
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‘Monitor Woningbouw’ (Noord-Hol-
land, 2017)
www.noord-holland.nl/Onderwer-
pen/Bouwen_wonen/Woonbeleid
‘Dashboard Verstedelijking’ (College 
van Rijksadviseurs, 2018)
‘Monitor OV-knooppunten’ 2017
MRA actieprogramma lijn 
1.1/1.2/1.7/1.11
‘Maak Plaats!’ (Noord-Holland en 
Vereniging Deltametropool, 2013)

als OV-knooppunten in deze cijfers, 
terwijl woningbouw bij deze stations 
natuurlijk ook welkom is.

Maatschappelijke meerwaarde
Volgens het College van Rijksadvi-
seurs heeft de locatiekeuze van wo-
ningbouw effect op de economische 
vitaliteit, mobiliteitsgedrag, ener-
gietransitie en de leefbaarheid van 
bestaande wijken. Daarom bieden ze 
met het ‘Dashboard Verstedelijking’ 
een veelzijdig afwegingskader dat 
als instrument gebruikt kan worden 
om effecten van keuzes in woning-
bouwlocaties inzichtelijk te maken. 
In het dashboard zijn negen thema’s 
opgesteld waaraan maatschappelijke 
meerwaarde van woningbouw af te 
meten is.
Hoe zorgen we voor dat de grote 
woningbouwopgave van de MRA het 
landschap versterkt?

* Gebaseerd op voorlopige  en indicatieve 
cijfers van een quickscan van de woningbouw-
locaties exclusief de vertrouwelijke locaties. 

Stedenregio
Stedenregio zet vooral in op inbreiding, transfor-
matie en stedelijke verdichting. Een 'green belt' 
rondom de steden en snelle verbindingen tussen 
steden. Dit model gaat uit van een stedelijke multi-
modale infrastructuur. Dit model bevat de meeste 
inbreidingslocaties.

 
Woonlandschappen
Woonlandschappen benut stedelijke en land-
schappelijke kwaliteiten en biedt onderscheiden-
de woonmilieus in stad en land. Het model gaat 
uit van uitbreiding en transformatie, dat wordt 
bediend door een regionaal netwerk van auto 
en openbaar vervoer. Dit model bevat de meeste 
uitbreidingslocaties.

 
Knooppunten
Knooppunten zet in op verdichting en versterking 
rond OV-knooppunten. De groene wiggen worden 
versterkt en OV-investeringen uit het verleden 
worden slim benut. Zodat bewoners verschillende 
vervoersopties hebben OV, auto, fiets of in sommi-
ge gebieden zelfs lopen.

Uitgangspunten verstedelijkingsmodellen
Om de effecten van locatiekeuze in de woningbouwopgave in beeld te 
brengen, kijken we niet per locatie, maar naar de gehele regio. We werken 
met drie modellen waarin verschillende type verstedelijking zijn toegepast. 
Daarbij is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande plannen voor 
woningbouw. De uitgangspunten voor het onderzoek zijn:

1. Metropoolregio Amsterdam als proefkonijn

Deze regio kent een grote variatie aan woningbouwopgaven; van hoogste-
delijk tot landelijk en is daarom een handige testcase. Ook heeft de regio de 
harde en zachte plannen al goed in kaart gebracht in een regionale monitor: 
www.plancapaciteit.nl. Bovendien landt ruim een kwart van de nationale 
woningbehoefte in deze regio en daarmee zijn er dus  ook grote nationale 
belangen gemoeid. 

2. Het aantal woningen is gelijk per model

We gaan uit van de woningbouw-
opgave in de MRA, namelijk 
250.000 woningen tot 2040. Ook 
nemen we de harde plannen van 
de regio over, dat zijn er 90.000. 
Dat betekent dat er 160.000 
woningen zijn die in ieder model 
anders ingevuld worden. En daar-
in hebben we wat te kiezen: voor 
deze 160.000 woningen is 4.500 
ha nodig, maar er is in de regio 
6.300 ha aan zachte planlocaties 
beschikbaar. De MRA blijkt dus 
1.800 ha schuifruimte te hebben. 

3. De woonmilieuverdeling is gelijk per model

In ieder model zit vaste verhouding tussen vier 
categorieën woonmilieus. Deze verdeling is 
gebaseerd op bestaande woonmilieuvoorkeu-
ren en is in ieder model gelijk om een goede 
vergelijking van effecten mogelijk te maken.

Legenda

Zachte plannen

Harde plannen

BESTAANDE	LOCATIES

Kanttekeningen bij de 
modellen
1.  De modellen zijn 

niet gemaakt om 
voor het één of het 
andere model te 
kiezen, zijn bedoeld 
als gespreksopener. 
Uiteindelijk bepaalt 
iedere regio de juiste 
mix van ingrediënten 
om tot een eigen een 
verstedelijklingsmo-
del te komen. 

2.  De modellen verschil-
len in 'waar' woning-
bouw landt en doen 
geen uitspraken over 
'hoe' deze woningen 
gerealiseerd worden.  
Dat is in onze ogen 
van een lagere orde. 
Als de locatiekeuze 
maatschappelijk ge-
zien niet wenselijk is 
(het 'waar)', heeft het 
in onze ogen niet veel 
zin om alsnog over de 
randvoorwaarden van 
die ongewenste ont-
wikkeling (het 'hoe') 
te spreken.

Drie verstedelijkingsmodellen
Vanuit deze drie uitgangspunten zijn er drie verstedelijkingmodellen ont-
wikkeld: Stedenregio, Woonlandschappen en Knooppunten. Ze represente-
ren verschillende geluiden in het verstedelijkingdebat. Ieder model is daar-
om opgebouwd uit de harde plannen uit de planmonitor (die zijn in ieder 
model gelijk), een steeds verschillende mix van zachte plannen en enkele 
toevoegingen, zie pagina 22-27 voor de uitgebreide uitleg van de modellen.
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Aanpak
Het dashboard van een auto geeft de bestuurder inzicht in de effecten van 
wat er onder de motorkap gebeurt: snelheid, toerental, benzineverbruik, 
etc. Bij de woningbouwopgave 'ontbreekt' zo'n handig dashboard dat de be-
stuurder vertelt wat de effecten zijn van wat er 'onder de motorkap' gebeurt: 
welke effecten kan je verwachten woningbouw op bepaalde locaties? 

Vanuit deze vergelijking heeft het CRa in nauwe samenwerking met Ur-
hahn, Rebel en Jorge Gil gewerkt aan een 'Dashboard Verstedelijking': 
een instrumentenbord dat laat zien welke effecten woningbouw heeft op 
verschillende maatschappelijke thema's, zoals duurzaam ruimtegebruik, 
bereikbaarheid van werk, CO2-uitstoot en meekoppelkansen voor bestaan-
de woningen.

In het huidige debat voeren argumenten over de kosten van binnenstedelijk 
of buitenstedelijk bouwen de boventoon. Terwijl de woningbouwopgave 
veel bredere effecten heeft dan het rondkrijgen van de grondexploitatie. 

De centrale vraag in dit onderzoek is:  
“Hoe kan de woningbouwopgave het beste bijdragen aan het 
versterken van Nederland – en wat is de mogelijke rol van het Rijk 
en rijksbelang daarin?” 

Het uiteindelijke doel is dus niet om een zwart-wit beeld van bouwen bin-
nen of buiten de bestaande stad te geven, maar om de criteria voor de ver-
stedelijking met de meeste meerwaarde boven tafel te krijgen. De woning-
bouwopgave in haar huidige omvang heeft namelijk veel bredere positieve 
of negatieve effecten op maatschappelijke doelen en de rijksbegroting. Ook 
de Raad voor de Leefomgeving bracht de minister van Binnenlandse Zaken 
recentelijk een soortgelijk advies* uit. Alles bij elkaar opgeteld betreffen 
deze effecten miljarden.

Het doel van het Dashboard Verstedelijking is dan ook om in beeld te 
brengen wat de effecten van woningbouw op maatschappelijke opgaven en 
waarden zijn, om de relatie tussen woningbouw en rijksdoelen en rijksmid-
delen inzichtelijk te maken. Daarbij kijken we op regionale schaal en een 
generatie vooruit. 

Op deze manier is kan het Dashboard als instrument regio en Rijk helpen 
om onderbouwd keuzes te maken voor woningbouwlocaties op basis van 
maatschappelijke meerwaarde.

Maatschappelijke meerwaarde
Met het Dashboard onderzoeken we de ruimtelijke consequenties, kosten 
en baten op schaal van de regio en over een tijdspanne van 25 jaar (een 
generatie). Het gaat er daarbij niet om alles in geld uit te drukken (moneta-
riseren), indirecte effecten die moeilijk in geld zijn uit te drukken worden 
uitgedrukt in andere meetbare grootheden. 

Op basis van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving** en eer-
der onderzoek van het CRa en expert judgment van Rebel en Urhahn hebben 
we de volgende 9 thema's opgesteld waaraan maatschappelijke meerwaarde 
van woningbouw te meten is, ieder met een eigen redeneerlijn en bijbeho-
rende methodiek om het thema meetbaar te maken. 

Betaalbaar

Woonmilieuvoorkeur

Duurzaam ruimtegebruik

Tijdig

Duurzaam energiegebruik

Versterking leefklimaat bestaande stad

Versterking economie

Benutten eerdere infrainvesteringen

Draagvlak voorzieningen versterken

*  Rli-Briefadvies ‘Versnellen wo-
ningbouwproductie, met behoud 
van kwaliteit’ van 28 juni 2018 

https://www.rli.nl/sites/default/
files/rli_briefadvies_versnellen_
woningbouwproductie_met_be-
houd_van_kwaliteit.pdf
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E�cient 
ruimtegebruik

Investeringen 
bereikbaarheid

Tijdig aanbod

Betaalbaar

Agglomeratie
voordelen

Agglomeratie
voordelen

Draagvlak
voorzieningen

Leefkwaliteit 
versterken

EnergiebesparingHogere complexiteit Verlies open ruimte Lagere grondprijs-€?

**  Transformatiepotentie: 
woningbouwmogelijkheden in de 
bestaande stad (PBL, 2016).

http://www.pbl.nl/sites/
default/files/cms/publicaties/
pbl-2017-transformatiepotentie-wo-
ningbouwmogelijkheden%20in%20
de%20bestaande%20stad-2420.pdf
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Bereikbaarheid

Nieuwe woningen en eco-
nomische toplocaties én 
landschappen moeten mul-
timodaal worden ontsloten, 
met excellente uitgangsposi-
tie voor fiets en OV, naast de 
auto.

Hoe kunnen infrastructuur-
projecten bijdragen aan land-
schappelijke kwaliteit?
Via ontwerp, creëren van 
functionaliteit of compensa-
tie?

Hoe kan het potentieel van 
vervoer over water, utilitair en 
recreatief, worden verzilverd?
‘Het IJmeer als San francisco 
Bay’

De bereikbaarheid van de regio staat 
nu al onder druk, dus de verwachte 
groei van inwoners en economie 
levert verschillende knelpunten op. 
Mobiliteit is geen doel op zich, maar 
staat in dienst van de activiteiten en 
plekken die erdoor worden verbon-
den. Sterker nog, het beperken en 
verduurzamen van mobiliteit is hard 
nodig om de gemaakte klimaat-
afspraken te halen. Bovendien is 
de toenemende mobiliteit ook een 
kostenpost voor de gebruiker van 
infrastructuur en de overheid. In het 
recente MIRT programma wordt om 
deze redenen de verstedelijkingsop-
gave van de MRA afgestemd met de 
bereikbaarheidsopgave.
 
Programma Bereikbaarheid
“Het programma is formeel op 15 
maart 2018 van start gegaan. Rijk 
en regio werken samen aan bereik-
baarheidsoplossing in relatie tot de 
verstedelijking. Het doel is om de 
bereikbaarheid op peil te houden 
in relatie tot de woningbouw en om 
economische toplocaties bereikbaar 
te houden. Zo wordt gekeken naar 
bouwlocaties in relatie tot bereik-
baarheid en worden er afspraken 
gemaakt over de stedelijke
bereikbaarheid (tram, bus, fiets, auto) 
en rijksinfrastructuur voor een opti-
male aansluiting.”(MIRT Overzicht 
2019)
Op sommige tracés blijft ook uitbrei-
ding van het snelwegennet nodig, 
zoals de verbinding A8-A9 en het 
tracé Amsterdam-Almere-Lelystad.

Meer bestemmingen bij OV
In de MRA wordt al hard gewerkt aan 
de OV-bereikbaarheid door middel 

—— Een sterk verbonden MRA, met een toegankelijk aaneengesloten landschap.

NMCA, Potentiële vervoersknelpunten 2040

van het programma OV-knooppunten 
van de provincie, en het nationale 
Programma Hoogfrequent Spoor-
vervoer (PHS). Hierin wordt het 
betaande spoorwegennet geschikt 
gemaakt voor grotere reizigersaan-
tallen en een frequentere dienstrege-
ling, waarbij ruimte wordt gehouden 
voor het goederenvervoer. Er zijn 
twee PHS corridors in de MRA: Alk-
maar-Utrecht-Eindhoven en Schip-
hol-Almere-Lelystad. De aanwezig-
heid van voldoende activiteiten en 
bestemmingen rondom de stations 
is cruciaal voor de haalbaarheid van 
de frequentieverhoging. Zonder extra 
reizigers geen treinen. De kansen 
en mogelijkheden hiervoor zijn nog 
beperkt in beeld gebracht. Voor 
recreatief gebruik loopt momenteel al 
het project Buitenpoorten (zie opgave 
recreatie).

Fietsverbindingen als drager
Forensen met de (electrische) fiets 
is een duidelijke trend. Dit vraagt om 
een aantrekkelijk snelfietsnetwerk 
in de MRA. Vervoerders, provincies 
en gemeenten hebben begin 2018 
besloten om de bereikbaarheid van 
stedelijke gebieden en van het land-
schap te verbeteren door middel van 
Metropolitane Fietsroutes.
“Eén samenhangend en hoogwaardig 
fietsroutenetwerk, waarop fietsers 
vlot tussen de stedelijke kernen en 
vanuit het stedelijke gebied de natuur 
in kunnen fietsen. Met aandacht 
voor beleving, bewegwijzering, 
herkenbaarheid en veiligheid. Dat is 
de ambitie van de bestuurders in de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA), 
die daarmee willen bijdragen aan 
een goed bereikbare, duurzame en 

gezonde regio”. (www.metropoolre-
gioamsterdam.nl)
Om het metropolitaan fietsnetwerk 
aantrekkelijk te maken voor recrea-
tief en woon-werk verkeer moet de 
doorwaadbaarheid verbeteren, “waar 
fietsroutes grote infrastructuurbun-
dels kruisen”. (Kwaliteitsbeeld en 
nieuwe opgaven MRA-landschap, 
2014) 

Bij investeringen in fietssnelwegen 
gaat het nog vaak om knelpunten, 
terwijl juist in de landschappelijke 
inbedding ook veel meerwaarde kan 
worden behaald.
Hoe gaan we in sterk verstedelijkte 
landschappen om met (tegengestel-
de) belangen van doorgaande utilitai-
re vaarverbindingen en de noodzaak 
van meer/betere oeververbindingen 
t.b.v. OV en fiets?

lees verder
MIRT Overzicht 2019
Maak Plaats! (2013)
MRA actieprogramma lijn 
1.1/1.2/1.8/5.2/5.3/5.5/5.7
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Deelgebieden: 4                1               5              6              3               7               2             8

Deelgebieden grafiek:
1. Zaanstreek / Waterland
2. (Binnen)duinrand
3. Brettenscheg/Spaarnwoude/Tuinen van West/Haarlemmer-

meer West
4. Aalsmeerderscheg/Haarlemmermeer Oost/Bovenlanden/

Westeinderplassen
5. Amstelscheg/Grachtengordel
6. Diemerscheg/Gooi en Vechtstreek
7. MRA gebied Flevoland
8. Gooimeer/IJmeer/Markermeer
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54 RANKING OFFICE LOCATIONS - 2016

Voorwoord
Foreword

This is the fourth edition of the Ranking Office Locations. Since the 
previous Ranking Office Locations in 2014, the tide in the Dutch office 
market has turned surprisingly quickly. The economic recovery has had 
a positive impact on the occupier market in terms of take-up dynamics 
and vacancy. Office-based employment opportunities have increased 
relatively strongly and, after a downward trend for many years, led to an 
increase in take-up activity. This growth was first witnessed in Amsterdam, 
but is now spreading throughout the Netherlands. Due to this increase in 
take-up and transformation activity, vacancy in the Dutch office market 
fell to 13.5% in 2016. This was actually 14.5% half-way through 2014. 

The historically low interest rate on government bonds, and plentiful 

access to capital, also made real estate more appealing as an investment 
category. In terms of the Dutch office market in particular, an important 
role is played by its relative appeal compared to European markets like 
London, Paris and major German cities. These developments are leading 
to historically low initial yields, which are expected to sharpen even further. 

This Ranking Office Locations analysed 230 office locations using 
eight themes and 25 different indicators. The analysis showed that the 
Dutch office market has changed completely in two years. However, 
this recovery has not been witnessed in all areas. The analysis  
clearly separates a group of front-runners in the Netherlands from a 
chasing pack. 

The 25 best office locations of the Netherlands

Voor u ligt de vierde editie van de Ranking kantoorlocaties. Sinds de 
voorgaande Ranking kantoorlocaties in 2014 is het tij op Nederlandse 
kantorenmarkt in een onverwacht snel tempo gekeerd. Het herstel van de 
economie heeft wat betreft de gebruikersmarkt een positief effect op de 
opnamedynamiek en de leegstand. De kantoorwerkgelegenheid groeide 
relatief sterk en dat zorgde, na jaren van daling, voor een groei van de 
opnamedynamiek. Deze groei was eerst merkbaar in Amsterdam, maar 
verspreidt zich nu over heel Nederland. Als gevolg van de toegenomen 
opname- en transformatiedynamiek daalde de leegstand in 2016 op de 
Nederlandse kantorenmarkt tot 13,5 %. Medio 2014 was dit nog 14,5%. 

De historisch lage rente op staatsobligaties en de ruime aanwezigheid 
van kapitaal, zorgden er onder andere tegelijkertijd voor dat vastgoed 

als beleggingscategorie aantrekkelijker werd. Specifiek voor de 
Nederlandse kantorenmarkt speelt de relatieve aantrekkelijkheid ten 
opzichte van Europese markten zoals Londen, Parijs en de Duitse 
steden een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen leidden tot historisch 
lage aanvangsrendementen die naar verwachting nog verder dalen. 

In deze Ranking kantoorlocaties worden 230 kantoorlocaties 
geanalyseerd aan de hand van 8 thema’s en op 25 uiteenlopende 
indicatoren getoetst. Hieruit blijkt dat het sentiment op de Nederlandse 
kantorenmarkt in twee jaar volledig is veranderd. Dit geschetste herstel 
is nog niet overal zichtbaar. In de analyse onderscheidt een duidelijke 
groep van voorlopers zich van de achterlopers in Nederland. 

Ranking position Sub-location  Score Stock Vacancy 
2016 2014  % Sq m %
1 1 Amsterdam - Zuidas 87% 740,000 4.4%
2 4 Amsterdam - South East Centre 78% 521,000 11.2%
3 6 Amsterdam - IJ-oevers 78% 257,000 2.7%
4 8 Amsterdam - Canal District 77% 1,049,000 5.7%
5 32 Utrecht - City Centre 73% 243,000 11.9%
6 5 Utrecht - Station Area 72% 632,000 5.8%
7 7 Rotterdam - Central District 71% 470,000 18.2%
8 13 Amsterdam - Omval 71% 161,000 6.6%
9 12 Amsterdam - South 70% 434,000 15.0%
10 10 Haarlemmermeer - Schiphol - Centre 70% 202,000 2.6%
11 34 Utrecht - Papendorp 70% 260,000 28.1%
12 40 Rotterdam - Alexanderpolder/Oosterhof 68% 231,400 27.4%
13 19 Amsterdam - Sloterdijk/Teleport 68% 768,200 20.9%
14 20 Leiden - Plesmanboulevard/Bio-Science Park 68% 191,200 8.1%
15 2 The Hague - Beatrixkwartier 68% 576,800 8.9%
16 14 Hoofddorp - Beukenhorst South 67% 157,000 11.3%
17 - Amsterdam - Houthavens 67% 81,000 4.2%
18 23 Rotterdam - Kop Van Zuid 67% 364,000 6.9%
19 44 Amsterdam - Buitenveldert 65% 155,000 14.9%
20 43 Amsterdam - West 64% 394,000 13.5%
21 29 Rotterdam - Traditional Scheepvaartkwartier 63% 235,000 12.7%
22 9 Den Bosch - Paleiskwartier 63% 144,00 0 8.0%
23 51 Amsterdam - North 63% 187,800 10.2%
24 37 Amsterdam - South East South 63% 520,000 23.4%
25 27 Eindhoven - Centre 63% 456,000 11.1%

Ranking kantoorlocaties (Jones Lang LaSalle, 2016)

9Vraagraming en vraagverdieping 

aan deze verhouding. Dit type bedrijven zoekt een stedelijke (en betaalbare) omgeving  waar 
wonen en werken goed samen gaan. Voor Amsterdam geldt dit in zekere mate ook, met dien 
verstande dat hier de prijzen beduidend hoger liggen en hier juist ook grote internationale bedrijven 
het centrum opzoeken vanwege het imago, de nabijheid van de arbeidsmarkt en uiteraard het 
stedelijke werkmilieu. De nadruk komt binnen het stedelijke milieu zodoende meer te liggen op 
ontmoeting en interactie. 

In Amstelland-Meerlanden en Almere-Lelystad is een beduidend groter aandeel van de 
werkgelegenheid op formele locaties terug te vinden. Dit is mede het gevolg van een groter aanbod 
aan werklocaties in combinatie met de aanwezigheid van de logistiek ,die graag op formele locaties 
een vestiging zoekt.  

Figuur  Verdeling werkgelegenheid naar formele en informele locaties 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de mate waarin vraag en aanbod op elkaar 
aansluiten per deelregio en type werkmilieu. De vervangingsvraag als gevolg van transformatie op 
de bedrijventerreinen- en kantorenmarkt is niet geraamd. Een zekere mate van ’overaanbod’ zal 
nodig zijn om ook de vervangingsvraag te kunnen opvangen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
kantorenmarkt, waar de autonome ruimtevraag beperkt is. Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat: 
 Almere-Lelystad kent voornamelijk een overaanbod aan bedrijventerreinen,  in het bijzonder 

binnen het interactiemilieu Business2Business. Zonder ingrijpen blijft deze onbalans ook op de 
lange termijn bestaan. Hier ligt een grote beleidsmatige opgave, maar de ontwikkelingen zijn 
ook met onzekerheden omgeven, zoals hoe de Schaalsprong Almere verder vorm zal krijgen en 
hoe de regio kan profiteren als overloopgebied van Amsterdam en Amstelland-
Meerlanden.Voor kantoren is duidelijk sprake van een overaanbod en is verdere sanering 
gewenst. 

 Amstelland-Meerlanden kent op de lange termijn (2050) een tekort aan bedrijventerreinen, in 
het bijzonder in het interactiemilieu Business2Business. Deze regio moet zeker rekening 
houden met grote vestigers uit het buitenland die in één keer grote volumes afnemen. Een 
zekere mate van overaanbod of het snel tot ontwikkeling kunnen brengen van aanbod is 
gewenst. Voor de kantoren is het beeld anders, op de lange termijn is bij het volledig tot 
ontwikkeling brengen van de plancapaciteit sprake van overaanbod, met uitzondering van 
kantoren in het stedelijk interactiemilieu, dat in balans is. 

 Amsterdam op alle bedrijventerreinen in alle werkmilieus een tekort zal kennen. De regio 
Amsterdam zal of nieuwe bedrijventerreinen tot ontwikkeling moeten brengen of kijken in 
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Groei in schaal en meervoudig ge-
bruik
Hoewel de economie overal in de 
MRA groeit, zijn er wel grote regio-
nale verschillen. De grootste groei be-
vindt zich in Amsterdam en Amstel-
lland-Meerlanden. Werkgelegenheid 
groeit ook in de MRA (+1,4% in 2017), 
vooral in gemengde werkmilieus (in 
woonwijken, centrumgebieden en 
creatieve wijken). Deze gebieden 
concentreren 60% van de banen.
Meervoudig gebruik en schaalver-
groting van werklocaties is ook een 
duidelijke trend.

Bedrijven stellen steeds hogere eisen 
aan duurzaamheid en circulariteit. 
Op bedrijfslocaties zoals Schiphol 
Trade Park (ontwikkeld door SADC, 
KCAP en West8) speelt men daar al 
volop op in. Veel bedrijventerreinen 
voldoen niet aan de huidige eisen en 
komen in een transitiefase. Kenni-
sintensieve bedrijven kiezen steeds 
vaker voor stedelijke OV-bereikbare 
i.p.v. snelweglocaties (vraagraming 
en vraagverdieping MRA).

Kantoorlocaties in de MRA
De Metropoolregio Amsterdam con-
centreert veel van de beste kantoorlo-
caties in Nederland (zie ranking JLL).
Leegstand daalt en transformatie zet 
door. De leegstand is van 18% in 2016 
naar 13% in 2018 gedaald en als het 
zo blijft ontwikkelen (gecombineerd 
met gestegen kantoorgebruik) wordt 
in 2020 de grens van 8% (frictieleeg-
stand) bereikt en ontstaat krapte op 
de markt. Maar er blijft 1,6 mln. m2 

die als incourant wordt beschouwd 
en die getransformeerd zou moeten 
worden. Een trend van de afgelo-
pen jaren is het transformeren van 

lees verder
Vraagraming en Vraagverdieping
Metropoolregio Amsterdam (2017)
Monitor Planvoorraad Bedrijfsterrei-
nen en Kantoren (Plabeka, 2017)
www.metropoolregioamsterdam.nl/
pagina/20170126-plabeka
MRA actieprogramma lijn 1.2/1.3/1.6

Impact groei bedrijventerreinen en 
kantoren
Lelystad Airport Businesspark 
moet een dynamische plek worden, 
waar innovatie en duurzaamheid 
centraal staan. In oppervlakte is het 
de grootste nieuwe werklocatie in 
de MRA. De ontwikkeling van dit 
business park gaat gepaard met de 
uitbreiding van Lelystad Airport. 
In IJburg wordt ook ruimte ge-
creëerd voor een nieuw gemengd 
werkmilieu. Welke kansen biedt dit 
voor het benutten van de landchap-
pelijke kwaliteiten (aan het water) 
voor de identiteit van dergelijke 
werkmilieus? 

bedrijventerreinen naar woningbouw.   
Hierdoor ontstaat potentieel een ge-
brek aan werklocaties in de stad, met 
de daarbij behorende mogelijkheden 
voor circulariteit en duurzaamheids-
maatregelen. Ook is de nabijheid van 
werklocaties en de menging met an-
dere functies aantrekkelijk, omdat het 
inwoners van de MRA de keuze biedt 
om te werken zonder te forensen.
Buiten de stad worden daarentegen 
ook verouderde glastuinbouwge-
bieden (bij Aalsmeer bijvoorbeeld) 
getransformeerd tot woon- en 
werklocaties.
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cO2 en bodemdaling

CO2 uitstoot vanaf landbouw, bebouwd gebied, veen, snelwegen en grote industriële CO2-uitstoters (Vereniging Deltametropool, 2018)

—— MRA landschap dat koolstof vastlegt in plaats van uitstoot.

Hoe kan vernatting van het 
veenweidegebied worden 
gecombineerd met natuur en 
nieuwe (vee)teelten, met een 
haalbaar verdienmodel?

Een volwassen Nederlands 
bos legt ca. 11 ton cO2  per 
jaar vast, terwijl alleen al 
het Noordzeekanaalgebied 
15 megaton/jaar uitstoot. 
Hoeveel kan worden gecom-
penseerd door aanplant van 
nieuw MRA bos?

Veenoxidatie veroorzaakt 
ruim 1% van de cO2 uitstoot 
in de MRA (30ton/ha/jaar).
Waar biedt het veenland-
schap mogelijkheden voor 
cO2 opslag door veengroei?
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Draagkracht - Zettingsgevoeligheid & Polderstructuur (Deltares, 2015, bewerkt door Vereniging Deltametropool, 2018)

De veenbodemdaling in periode 2010-2050 (Dalende bodems, stijgende kosten, PBL, 2016)
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Veenmetropool
De Metropoolregio Amsterdam 
bestaat voor een groot deel uit 
veengronden, deels in gebruik als 
karakteristiek veenweidegebied, 
deels bebouwd of natuurgebied. Het 
cultuurlandschap met gras en koeien 
is een bekend visitekaartje van Ne-
derland en de MRA.
In de bebouwde omgeving leidt 
drooglegging van het veen tot 
bodemdaling met oplopende scha-
de aan publieke infrastructuur tot 
gevolg. In het veenweidegebied leidt 
de bodemdaling op termijn tot moei-
lijkheden bij het waterbeheer, en de 
veenoxidatie is een belangrijke bron 
van CO2 uitstoot: jaarlijks ca. 30 ton 
per hectare. Dit proces versnelt, want 
door de opwarming van het klimaat 
warmt ook de bodem op en stoot dan 
nog meer uit.
De doelstelling van provincie en 
waterschappen is helder: het veen 
vernatten door het peil niet meer 
automatisch mee te laten zakken met 
de bodemdaling. Dit betekent dat 
op sommige plekken in de toekomst 
geen conventionele bewerking met 
zware tractoren mogelijk is en dus 
nieuwe verdienmodellen voor de boer, 
zoals natte teelten en natuurbeheer, 

lees verder
‘Het volgende landschap’, kroniek #14 
(2018, Stichting Landschapstriënnale 
en Vereniging Deltametropool)
‘Ruimtelijke perspectieven Laag Hol-
land’ (2018, Strootman landschapsar-
chitecten)
www.slappebodem.nl
www.veenweiden.nl
www.bodembeweging.nl
www.trouw.nl/groen/hoe-boeren-
en-bossen-kunnen-helpen-bij-de-op-
slag-van-co2~aeb2b79e/
www.eco-reizen.nl/achtergrond/
co2-compensatie-eist-nieuw-bos-ter-
grootte-van-4-keer-nederland/
MRA actieprogramma lijn 6.1

nodig zijn, waarin het cultuurhisto-
rische veenweidelandschap wellicht 
minder herkenbaar wordt. ‘Van peil 
volgt functie naar functie volgt peil’. 
Bodemdaling kan Nederland ca. 20 
miljard euro gaan kosten tot 2050 
(zie Het Volgende Landschap, 2018), 
een aanzienlijk deel van dit probleem 
ligt in de MRA. 
Verschillende partijen zijn al druk 
bezig met onderzoek en projecten 
op dit gebied, zoals de studie naar 
Laag-Holland door Strootman land-
schapsarchitecten (2018), waarin ook 
alternatieve verdienmodellen worden 
onderzocht; het werk van Taskforce 
Bodemdaling en Platform Slappe 
Bodem; en een langetermijn project 
in Amstelland met pilotboeren geco-
ordineerd door Commonland.

CO2 economie
Een grote game changer kan de CO2 
economie zijn. Nu al is de koppeling 
van grote industriële uitstoters met 
grootverbruikers zoals glastuinbouw 
een haalbaar model. Dit soort koppe-
lingen zijn op veel andere plekken ook 
mogelijk. 
Als in de nabije toekomst ook de 
emissierechten competitief geprijsd 
worden, iets waar men al lange tijd 

op hoopt, dan wordt het eenvoudi-
ger om met natuurbeheer, bosbouw 
of veengroei verdienmodellen te 
vinden. Een minimumprijs om enig 
effect te hebben is 65 euro per ton, 
echt effectief zou zijn 175 euro per 
ton, volgens Dirk Sijmons (tijdens 
de Landschapstriënnale, zie: Het 
volgende landschap, 2018). Land-
schapsprojecten kunnen er wel alvast 
op voorsorteren, want uiteindelijk zal 
er toch een CO2 economie ontstaan, 
verwacht men. Volgens bronnen van 
de gemeente Amsterdam is er voor 
lisdoddeteelt nabij de hoofdstad nu al 
een business case, zonder CO2 prijs. 
Natte teelt van vezelgewassen kampt 
nog wel met bedrijfsrisico’s en pro-
blemen in de keten. De vraagkant in 
de MRA aanpakken zou helpen, door 
als overheid en maatschappij hogere 
duurzaamheidseisen stellen aan iso-
latie- en verpakkingsmaterialen.

Bodemdaling en verzilting
Niet alleen het veen daalt in de MRA, 
er zijn ook kleigebieden zoals in Fle-
voland en de Haarlemmermeerpolder 
die ermee te maken hebben, van-
wege zetting van de oude meer- of 
zeebodem. In alle zakkende gronden 
ontstaat verziltingsproblematiek (zie 
klimaatadaptatie).

56 | Dalende bodems, stijgende kosten
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weergegeven voor het deelgebied waar onderwater
drainage potentie heeft.

Landgebruiksverandering: 0 centimeter bodemdaling 
tot 2050 
Verandering van landgebruik, naar natuur of natte 
landbouw is de derde maatregel. Nieuwe vormen van 
landgebruik die vallen onder landbouw zijn de 
paludiculturen. Deze vereisen natte condities. De condities 
die passen bij deze teelten leiden niet tot klink of oxidatie 
van het veen. Wel kan door intensivering van het 
bodemgebruik de belasting op de ondergrond toenemen 
waardoor zetting kan optreden. In principe zal na de 
transitie naar natuur of natte landbouw geen bodemdaling 
meer optreden. Initieel kan dat wel het geval zijn, een en 
ander is afhankelijk van de uitgangssituatie, inrichting en 
het waterbeheer. 

Samenvattend
De berekende gemiddelde bodemdaling tussen 2010 en 
2050 bij het huidige beleid en uitgaande van de 
verschillende maatregelen, die hierboven zijn genoemd, 
zijn in tabel 5.1. samengevat. 

onder de huidige omstandigheden voor de periode  
20102050. De rechter kaart laat het effect zien van het 
toepassen van onderwaterdrainage op de voor onder
waterdrainage geschikte gebieden. Opgemerkt moet 
worden dat de resultaten veronderstellen dat de 
maatregel ingaat in 2010, het startjaar van de berekening. 
In de praktijk zal het effect geleidelijk optreden en het 
resultaat van de bodemdaling minder fors zijn.  
De gepresenteerde resultaten voor onderwaterdrainage 
hebben betrekking op een deel van de veengronden van 
het studiegebied. Daarom wijkt de gemiddelde 
bodemdaling bij peilindexatie die genoemd wordt in dit 
hoofdstuk af van de in paragraaf 5.4.3 gepresenteerde 
getallen.

De berekende gemiddelde bodemdaling bij peilindexatie 
is 34 centimeter. Als onderwaterdrainage wordt 
toegepast daalt deze naar 18 centimeter. Het effect van 
onderwaterdrainage is binnen het studiegebied het 
grootst in de beheergebieden van de waterschappen 
Rijnland, Amstel Gooi en Vecht, en van Schieland en de 
Krimpenerwaard. De waterschappen met de hoogste 
potentie voor onderwaterdrainage zijn Rivierenland,  
De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard. 
Friesland heeft op basis van het gehanteerde criterium 
voor onderwaterdrainage in theorie een lage potentie, 
maar in combinatie met passieve vernatting wordt het 
areaal waar onderwaterdrainage een kansrijke maatregel 
is substantieel groter. In figuur 5.5 zijn de resultaten 

Tabel 5.1 
De veenbodemdaling in periode 2010-2050

Gebied Gemiddelde 
bodemdaling 
2050: huidig beleid 
peilindexatie 

Gemiddelde 
bodemdaling 2050: 
alternatief peilfixatie

Gemiddelde bodemdaling 
2050: alternatief 
onderwaterdrainage 

Bodemdaling 
2050: alternatief 
verandering 
landgebruik**

Het hele studiegebied 34 centimeter 26 centimeter 29 centimeter* 
(41 procent OWD = 80 kha. 
Daling gemiddeld 18 
centimeter)

gering

Fryslân 45 centimeter 34 centimeter 42 centimeter*
(13 procent OWD = 9,3 kha. 
Daling gemiddeld 25 
centimeter)

gering

Hollands Noorderkwartier 27 centimeter 18 centimeter 23 centimeter*
(43 procent OWD: 8,7 kha. 
Daling gemiddeld 14 
centimeter)

gering

Schieland en de 
Krimpenerwaard 

42 centimeter 31 centimeter 26 centimeter*
(85 procent OWD: 11,5 kha. 
Daling gemiddeld 25 
centimeter)

gering

*  Het gemiddelde van het gehele laagveenstudiegebied, respectievelijk laagveengebied binnen het waterschap is opgebouwd uit percelen 
met onderwaterdrainage en de overige percelen waar peilindexatie is verondersteld. Tussen haakjes de bodemdaling op 
onderwaterdrainage (OWD)percelen.

** Geen of geringe bodemdaling verondersteld (daling is afhankelijk van gekozen waterpeil).
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Energietransitie

Scenario ‘Opwekpotentie maximaal‘ (142PJ in 2040). Ruimtelijke verkenning energietransitie MRA’ (2017, marco.broekman, Posad, ECN)

—— Voorbeeldregio MRA: zoveel mogelijk zelfvoorzienend.

Welke landschappen lenen 
zich goed voor biomassateelt 
en tijdelijke opslag van ener-
gie?
Hoe ziet dat eruit?

Wat is de impact op het land-
schap van de nieuwe circulai-
re productieketens, warmte/
koude opslag, geothermie en 
nieuwe energie-infrastruc-
tuur?

In 2040 verbruikt de MRA 
ca. 176 petajoule. Hoe kan de 
MRA zoveel mogelijk op-
wekcapaciteit leveren in de 
energietransitie, in combina-
tie met versterking van het 
landschap?

Zonneweide
Een zonneweide levert jaarlijks per 
hectare ca. 500 MWh aan stroom op. 
Boeren ontvangen voor deze hectare 
zonneweide ca. 5.000 euro huur.

Concentreren of spreiden
Het College van Rijksadviseurs 
presenteerde recent het Petaplan 
voor opwekking herniewbare energie 
op Rijksgrond. Het CRa spreekt zich 
uit vóór concentratiegebieden van 
wind- en zonne-energie, en tegen het 
versnipperd aanleggen van dergelijke 
opwekcapaciteit in bermen, reststro-

Extensieve gebieden 5-10 PJ

35

Opwekpotentie ‘maximaal’ 2040 - 142 PJ
Figuur 5

ken en andere op het oog makkelijke 
plekken.
Het uitrollen van opwekcapaciteit 
(ook op zee) heeft ook tot gevolg 
dat de hoeveelheid transportinfra-
structuur van energie (hoogspan-
ningslijnen, pijpleidingen etc.) sterk 
zal toenemen, met daarbij horende 
ruimtelijke impact.
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Grootverbruikers MRA (2017, marco.broekman, Posad, ECN)

lees verder
Petaplan (College van Rijksadviseurs, 
2018)
‘Ruimtelijke verkenning energietran-
sitie MRA’ (2017, marco.broekman, 
Posad, ECN)
’Verkenning Energetisch Potentieel 
Flevoland 2050 (2015, ECN)
‘Perspectieven op een volledig 
hernieuwbare energievoorziening in 
Noord-Holland’ (2016, ECN)
‘Het volgende landschap’, kroniek #11 
(2018, Stichting Landschapstriënnale 
en Vereniging Deltametropool)
‘Energie & Ruimte’ (2017)
‘Nationaal potentieel van aquather-
mie’ (2018, CE Delft)
MRA actieprogramma lijn 
4.8/4.9/4.10/4.11

Energieneutraal?
Door de groeiende dichtheid van 
energievragende bedrijven en inwo-
ners is het niet realistisch dat de MRA 
zelfvoorzienend zal worden op het 
gebied van energie, blijkt uit verschil-
lende onderzoeken. Na maximaal 
besparen is de totale energievraag in 
2040 (elektra, warmte, mobiliteit etc.) 
in de regio 176 petajoule. Volgens de 
klimaatmonitor werd in 2014 slechts 8 
PJ hernieuwbaar opgewekt, en komen 
we met business as usual beleid in 
2040 op 12 PJ. Als we alles uit de kast 
halen, van zonneweides en windfarms 
tot geothermie, dan komen we rond de 
140 PJ uit.

Het is wel een opgave die goed te 
koppelen is met andere opgaven. De 
‘Ruimtelijke verkenning energietran-
sitie MRA’ (2017) biedt hiervoor drie 
perspectieven:
•	 Grand Design (op basis van de 

huidige infrastructuur uitbouwen 
van warmte- en elektranetten van 
de toekomst)

•	 Maximaal Decentraal (zoveel mo-
gelijk lokale initiatieven steunen)

•	 Energie volgt Ruimte (per stedelijk 
en landschappelijk milieu bekijken 
wat potentieel en beperkingen zijn, 
en daarop met ruimtelijk beleid 
sturen)

Die laatste optie gaat ook specifiek in 
op de verschillen tussen de verschillen-
de landschapstypes van de MRA, zoals 
droogmakerijen, veenweidegebieden 
en stuwwallen. Van de drie opties is 
al duidelijk dat Decentraal de laagste 
productiviteit zal hebben.
In de MRA worden meerdere (vier) 
regionale energiestrategieën gemaakt 
(RES).

Hotspots
De vraag naar energie is niet overal 
gelijk. Zo hebben het Noordzeeka-
naalgebied, Schiphol en Amsterdam 
Zuidoost een zeer grote vraag naar 
elektriciteit. Hier kunnen aangren-
zende landschappen op inspelen als 
energieleverancier. Het Noordzee-
kanaalgebied biedt door de inzet op 
biobrandstoffen en aanwezigheid van 
restwarmte ook andere mogelijkhe-
den, net als de datacentra in de regio 
(zie circulaire economie). Bij IJmuiden 
komen straks grote stroomkabels aan 
land van wind op zee. Ook sommige 
cultuurhistorische landschappen bie-
den specifieke kansen in de energie-
transitie, zie het project Energielinie 
(2017, RCE i.s.m. H+N+S).

Warmte uit afvalwater
Het is steeds beter mogelijk thermi-
sche energie uit oppervlaktewater 
(TEO) en uit afvalwater (TEA) te 
halen. Er is potentie voor > 50% van 
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Energie IJsselmeergebied
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Bovenstaande initiatieven zijn overgenomen uit de studie ‘Energieverkenning IJsselmeergebied’, oktober 2017 
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1.466 TJ

1.193 TJ
2.542 TJ

Zonne-akker (4)
- 610 TJ

907 TJ

1.151  TJ

Vraag Schiphol

Vraag Purmerend

Zonne-akker (2)
- 1.220 TJ

59
Warmtevraag per buurt 2040 Warmtevraag per buurt 2040 - Maximaal besparen

Elektriciteitsvraag per buurt 2040 - Max. besparen + zon + 
elektrisch rijden

2040 - Grote vraag elektriciteit (na besparen en opwek op dak)

Elektriciteitsvraag per buurt 2040 - Max. besparen + zon + 
elektrisch rijden + extensieve gebieden + extra opwek

Elektriciteitsvraag per buurt 2040 - Max. besparen + zon + 
elektrisch rijden + extensieve gebieden + extra opwek

de energiebehoefte in het stedelijk 
gebied.  Daarom kunnen ook water-
schappen een rol kunnen vervullen 
in de transitie door aansluiting bij de 
Regionale Energiestrategie.

Energieverkenning IJsselmeergebieed (H+N+S, Palmbout en Overmorgen)
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Klimaatadaptatie

Klimaatproblematiek in de MRA (rapport door Okra, naar aanleiding van expert 
meeting Landschapstriënnale 2017)

—— leefbare MRA, ook op termijn met een nieuw klimaat.

Welke landschappen kunnen 
bij toenemende hittestress 
als koeling functioneren voor 
de stad?

Welke plekken, zoals de 
binnenduinrand, zijn kansrijk 
voor waterberging vanuit het 
landschap gedacht?

Het is goed mogelijk dat de 
zeespiegel tot 2100 met ruim 
2 meter stijgt. Hoe kan hier-
op met robuuste water- en 
landschapsinfrastructuren 
worden ingespeeld?

OKRA5

Lef nodig

Dolf Kern van het Hoogheemraadschap van Rijnland vroeg 

aandacht voor droogte, “een enorm belangrijk klimaateffect”. 

Paulien Hartog van Waternet riep op tot verbinding met een 

breed netwerk. “Denk aan bewoners, Ngo’s, bedrijven en 

brancheorganisaties. De overheid hoeft het niet alleen te doen.” 

Jan Wijn, van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 

zei: “Je hebt ambassadeurs nodig, die het lef hebben het bestuur 

erbij te betrekken.” 

Robin Knuivers, van adviesbureau Ruimtevolk, noemde de 

gemeente Zwolle als voorbeeld. “Hier is goed gekeken naar de 

mogelijkheden tot meekoppelen. Door sommige investeringen 

naar voren te halen, kunnen grote voordelen worden behaald.” De 

kosten van herstel na klimaatschade zijn gemiddeld zeven keer 

hoger dan de kosten van klimaatadaptatiemaatregelen. 

Visie en verbindingen

Aan het einde van de dag toonden de aanwezige experts 

zich tevreden met de dialogen die zij aan de tafels hadden 

gevoerd. De oogst was rijk (zie de afzonderlijke verslagen 

op de pagina’s 6 tot en met 33). Tijdens meerdere dialogen 

was geopperd dat de MRA ambitie kan tonen op het gebied 

van klimaatadaptatie door een integrale visie vast te stellen. 

Ook is het nodig om op meerdere fronten verbindingen 

te leggen, zo bleek tijdens de afronding. Bijvoorbeeld een 

verbinding tussen stad en platteland, om ervoor te zorgen dat 

klimaatadaptatiemaatregelen elkaar versterken. En verbinding 

tussen lokaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld op het gebied 

van het beperken van overstromingsrisico’s. Maar ook verbinding 

tussen klimaatadaptatie en de grote ruimtelijke ontwikkelingen 

in de Metropoolregio Amsterdam, zoals de opgave om 240.000 

woningen te bouwen tot 2040.   

Uitdagingen

Risico op verdroging

Onderzoekslocatie 
stedelijke uitbreiding

Aandachtsgebied 
waterproblematiek

Veenbodemdaling 

Urban heat 
island effect

Slechte waterkwaliteit

GEZAMENLIJKE UITDAGINGEN

MRA moet randvoorwaarden opstellen voor hoe je 

klimaatbestendig kan bouwen + onderzoek doen naar 

klimaatbestendige locatie keuze
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Maximale overstromingsdiepte (KEA, 
www.klimaateffectatlas.nl)

Atlas Natuurlijk Kapitaal:

1- Stedelijk hitte-eiland effect 
Deze kaart geeft het stedelijk hitte-eiland effect 
(UHI) weer in °C. Dit is het gemiddelde lucht-
temperatuursverschil tussen de stedelijke en 
omliggende landelijke gebieden. Het stedelijk 
hitte-eiland effect is het sterkst ‘s nachts. Het 
zorgt ervoor dat de luchttemperatuur ‘s nachts 
niet daalt waardoor gevoelige bevolkingsgroe-
pen (baby’s, kinderen, ouderen) gezondheid-
seffecten ondervinden. Het is waardevol om te 
weten waar de grootste overlast zich bevindt 
om maatregelen te kunnen nemen. Belang-
rijk voor: stedenbouwkundige ontwerpers, 
beleidsmedewerkers klimaatadaptatie. 

2- Verkoelend effect van groen en blauw
U ziet het verkoelend effect van groen (bomen 
e.d.) en blauw (water) in stedelijke gebieden. 
Het stedelijk hitte-eiland effect zorgt ervoor 
dat de luchttemperatuur ‘s nachts niet daalt 
waardoor gevoelige bevolkingsgroepen (baby’s, 
kinderen, ouderen) gezondheidseffecten onder-
vinden. Vegetatie en water kunnen zorgen voor 
verkoeling. Het is nuttig om te weten waar nu 
reeds geschikte vegetatie aanwezig is. 

Dit is o.a. belangrijk voor stedenbouwkundige 
ontwerpers en beleidsmedewerkers klimaat-
adaptatie.

1- Stedelijk hitte-eiland effect in oC (2018, RIVM) 2- Verkoelend effect van groen en blauw in oC (2018, RIVM)

lees verder
‘Het volgende landschap’, kroniek #12 
(2018, Stichting Landschapstriënnale 
en Vereniging Deltametropool)
‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’
‘Klimaateffectatlas’
Rapport expertdag klimaat, Land-
schapstriënnale 2017 (Okra)
MRA actieprogramma lijn 6.1

Een nieuw klimaat
In de vorige twee opgaven ging het er 
vooral om de CO2 uitstoot met 95% 
terug te brengen tot 2050 en zo de 
klimaatdoelen van Parijs te halen, 
zodat de aarde niet meer dan 2 gra-
den opwarmt. Maar zelfs als dit lukt 
krijgen we te maken met een ander 
klimaat, waar we ons zeker in de 
MRA sterk op moeten aanpassen. 
Het nieuwe klimaat heeft o.a. zee-
spiegelstijging, droogte, hittestress, 
overstromingen en waterlast door 
clusterbuien in petto, en indirect ook 
vezilting van de bodem. De stijging 
van de zeespiegel blijkt lastig in te 
schatten, maar volgens het IPCC en 
Deltares kan het tot 2100 gaan om 
zo’n 2 meter. Bij 4 graden opwarming 
kan dit meer dan 3 meter worden. 
Door de toenemende druk van zee 
en verergerd door bodemdaling 
ontstaat op veel plekken in de MRA 
zoute kwel. Met waterbeheer kun-
nen we die deels tegengaan, zoals 
doorspoelen (dit gebeurt bijvoor-
beeld in de Haarlemmermeerpolder), 
seizoenswaterberging, peilverhoging 
en flexibel peil. Maar net zoals de 
natuurgebieden langzaam andere 
soorten aantrekken die tegen zout 
kunnen, wordt het ook noodzakelijk 
de landbouw aan te passen. Alleen al 
in Nederlandse steden kan de schade 
door klimaatverandering oplopen tot 
70 miljard euro tot 2050, stelt het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Waterveiligheid
De organisatie van waterveiligheid is 
door de eeuwen heen niet alleen een 
drijvende kracht geweest achter het 
cultuurlandschap waar de MRA nu zo 
trots op is, het blijft ook een belang-
rijke taak voor de toekomst. Alle 

economische en culturele successen 
van de hoofdstad, van de luchthaven 
en de Zuidas, zijn op termijn alleen 
mogelijk als we de voeten droog 
weten te houden. Dus als het er écht 
op aan komt gaat deze opgave boven 
alles. En wanneer we in het jaar 2200 
te maken hebben met 8 meter zee-
spiegelstijging, wat dan?

Landschap als koelkast
Het open landschap en de scheggen 
hebben nu al een koelende functie 
voor het direct daaraan grenzende 
stedelijk gebied (zie koeleffect in de 
kaarten van RIVM hiernaast). In de 
toekomst wordt deze functie nog 
relevanter, net als andere ecosys-
teemdiensten zoals drinkwaterpro-
ductie en waterberging. Dit vraagt 
om slimme nieuwe inrichting van het 
landschap nabij de stad en robuuster 
maken van de groenblauwe structuur. 
Dit biedt uiteraard ook weer kansen 
voor natuur en recreatie (zie volgende 
hoofdstuk). 

Snel aan de slag
De overheden zijn al volop bezig 
door stress-testen uit te voeren en 
de knelpunten in beeld te brengen. 
In 2020 moet klimaatbestendigheid 
vastgelegd zijn in beleid en hande-
len (uitvoering). De verschillende 
landschappen zijn hierbij van grote 
invloed.
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Recreatie en toerisme
—— Spreiding van toerisme en recreatie, met hotspots in het  
metropolitane landschap.

Waar zijn toeristische hot-
spots en internationale be-
stemmingen in het landschap 
mogelijk, die de drukte in 
het centrum van Amsterdam 
verminderen?

De natuur- en recreatiege-
bieden in de MRA trekken 
jaarlijks 64 miljoen bezoe-
kers, die gemiddeld een 7,8 
als rapportcijfer geven. Hoe 
behoud je die kwaliteit onder 
hoge druk?

Recreatie in de MRA neemt 
tot 2040 met 35% toe. Waar 
kan dit leiden tot landschaps- 
investeringen? 

binnen een kwartier buiten is, maar 
dan nog vaak in een landschap met 
een ‘matig rapportcijfer’.

De recreatieve infrastructuur van de 
MRA is redelijk op niveau, maar om 
de groeiende behoefte aan te kunnen 
moet er nog heel wat gebeuren. 
Herinrichting van naoorlogse recrea-
tieterreinen (Diemerbos, Purmerbos, 
Spaarnwoude etc.) en het ontwikke-
len van nieuwe metropolitane parken 
zoals Park21 in de Haarlemmermeer 
horen duidelijk bij die opgave. Bij 
attractieparken gaat het dan al gauw 
om investeringen van zo’n 100 euro 
per jaarlijkse bezoeker (zie Het vol-
gende landschap, 2018).
Niet voor alles is plaats in de MRA, 
dus er moeten keuzes worden ge-
maakt, en die zijn ook cultureel-poli-
tiek: moet alles verantwoord zijn en 
betekenis hebben of mag er ook nog 

tot nog meer drukte in Amsterdam. 
Ook kan het spreiden tot ongewenste 
automobiliteit leiden in de MRA.

Leisure landscape
Ook de recreatieve behoefte van de 
eigen bevolking van de MRA stijgt 
aanzienlijk, met 35% tot 2040, en 
de goed bereikbare landschappen 
merken dat. Op recente foto’s doen 
geitenknuffeldagen op een MRA 
boerderij qua drukte niet onder voor 
de Kalverstraat. In het kersenbloe-
semseizoen staan er wachtrijen in 
het Amsterdamse bos. Toch blijft de 
uitgangspositie goed, want door de 
scheggenstructuur van Amsterdam 
en de ligging van de andere MRA 
steden is vrijwel iedereen binnen een 
kwartier fietsen in een aantrekkelijk 
open landschap, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de Metropoolregio Rot-
terdam - Den Haag waar driekwart 

Overal druk
Amsterdam is een populaire be-
stemming onder toeristen en de 
groei is daar nog lang niet uit. Dit 
leidt ook tot ongewenste drukte en 
commodificatie van bijvoorbeeld 
woningen via Airbnb. Groei van het 
aantal bezoekers op zich is ook niet 
langer een doelstelling van de MRA. 
Wel is een van de hoofddoelen in de 
Strategische Agenda Toerisme 2025 
om meer zakelijke bezoekers aan te 
trekken, voor bijvoorbeeld congres-
sen.  Zowel Amsterdam Marketing 
als de MRA hebben de strategie om 
die drukte zoveel mogelijk te spreiden 
in de regio, zodat kleinere bestem-
mingen kunnen meeprofiteren van 
het succes en Amsterdam zelf, hoopt 
men, rustiger wordt. Dit idee krijgt 
o.a. uiting in marketing slogans als 
‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’, 
en omgedoopte bestemmingen zoals 
‘Amsterdam Beach’ (Zandvoort) en 
‘New Land’ (Flevopolder). In de MRA 
zijn tot 2025 18 duizend nieuwe ho-
telkamers nodig (niet in Amsterdam 
dus), waarvan er nu 4.000 gepland 
zijn. Een opmerkelijk punt in de stra-
tegische agenda (4.7.1) is het toevoe-
gen van een nieuwe internationale 
toonaangevende bestemming in de 
MRA elke drie jaar.

Deze spreidingstactiek heeft ook 
beleidsmatig tot acties geleid, zoals 
het programma Buitenpoorten (ge-
koppeld aan programma OV-knoop-
punten), en zoekt men naar hotspots 
voor recreatie en toerisme op plekken 
die interessant genoeg zijn om de 
bezoekers enkele dagen te vermaken. 
Lukraak hotels bij regionale knoop-
punten bouwen zou immers leiden 

Amsterdam bezoeken, Holland zien
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Bezoekersdichtheid van recreatie- en natuurgebieden in de MRA (2018, TBO, Noord-Holland en 
Staatsbosbeheer)

Recreatiegebieden, evenementenlocaties en TOP 50 dagattracties in de MRA (PNH, CBS, bewerkt 
door Vereniging Deltametropool, 2018)

plek zijn voor dance festivals en quad 
crossen?
Andere opgaven, zoals dijkverster-
king, kunnen lokaal ook recreatieve 
mogelijkheden bieden.

Netwerk
Recreatie gaat steeds meer om een 
divers netwerk dan om afzonder-
lijke bestemmingen, een netwerk 
van kleine en grote bestemmingen, 
rustige en dynamische, waar je in 
je dagelijks leven gebruik van kunt 
maken. Recreatie is deel van het dag- 
en weekritme geworden, niet meer 
alleen iets voor in het weekend. Een 
prettige fietsroute tussen werk en 
thuis hoort daar ook bij, en een goed 
ingericht buitengebied waar je even 
kunt hardlopen, kaas kunt kopen of 
koffie kunt drinken als je een paar 
uurtjes over hebt.

lees verder
‘Het volgende landschap’, kroniek #9 
(2018, Stichting Landschapstriënnale 
en Vereniging Deltametropool)
‘Monitor recreatie MRA 2018’
www.park21.info
‘Trendrapport NRVT 2017’
www.iamsterdam.com/nl/in-en-om-
amsterdam/buiten-amsterdam
‘Strategische agenda toerisme MRA 
in 2025’ (2017)
MRA actieprogramma lijn 
1.9/1.10/3.5/3.10

Innovatie in het Landschap

universiteit

afvalwaterzuiveringsinstallatie

afval recycling > 25banen

Afvalwaterinzameling en -behandeling

Data centra

Telecommunicatiebedrijven

Internationale telecommunicatie- en
dataverbindingen

Verkeerscheidingsstelsel

20 Ke-contour Schiphol

Gemeente met concentratie
telecommunicatie sector

Circulaire economie

Groene Economie

TOP 50 dagattracties (aantal bezoekers 2016)

Landbouw

Bodemkaart

Natuur

Noord-Holland Flevoland

Recreatie Bezoekersleefstijl

Groene Sterren Evenementenlocaties

RGS

RODS

Buitenpoorten (potentie)

Recreatiegebieden

Fietsnetwerk

Noord-Hollandpad

100.000

500.000

1.000.000

acqua

geel

lime

paars

Recreatie en toerisme

Bollenconcentratiegebied

Glastuinbouwconcentratiegebied

Tuinbouwconcentratiegebied

kassen

Bouwland, braakland: akkerbouw

Stiltegebieden

Weidevogelleefgebied

Nieuwe Natuur - projecten

Natura 2000 en NNN

EHS Planologisch

Grasland

Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur

natuurnetwerk gerealiseerd

niet verworven en niet ingericht

verworven, niet ingericht

Petgaten

Bebouwing

Waterkeringen

Eerdgronden

Grindgronden

Zeeklei

Rivierklei

Kalkhoudende lutumarme gronden

Veen

Moerige gronden

Podzolgronden

Duinen/zand

KRW

goed

matig

ontoereikend

slecht

waterwinning

Potentie geothermie

Potentie biovergisting

Potentie windenergie

thermisch vermogen ondergrond > 5  MWth

industrie met groot warmteoverschot

Potentie zonne-energie (daken)

bebouwd gebied

bedrijventerreinen

verziltingsgevoelig gebied (SVIR)

bestaand landelijk leidingennetwerk

grootschalige landbouwbedrijven

vaarroutes Noordzee en Waddenzee

zoekgebied wind op zee

zoekgebied wind op land 

bestaande windmolen

Draagkracht - Zettingsgevoeligheid

MIRT 2019 - Opgaven

Energie

Klimaat

exclusief veeteelt
CO2 uitstoot (Ton CO2/ ha)
Klimaat

0

0 - 5

5 - 30

30 - 100

100 - 300

300 - 1.000

aandacht zoetwater door verzilting

waterberging zoekgebied

geplande waterberging

> 1.000

0.00001 - 0.005 m

0.005 - 0.01 m

0.01 - 0.1 m

0.1 - 0.3 m

0.3 - 0.5 m

0.5 - 1.0 m

> 1.0 m

grote industriële 
CO2-uitstoters

grote veeteelt 
bedrijven

Woningbouwplannen (binnen BBG)

Verstedelijking

Woningbouwproductie

Infrastructurele projecten

OV-bereikbaarheidsindex

Bedrijven en kantoren

Woningbouwplannen (uitleg)

Stationsgebieden

0: slechtst

1a: zeer slecht

1b: slecht

2: matig

3: voldoende

4: goed

5: zeer goed

6a: uitstekend

6b: best

Planvoorraad werklocaties

Bedrijventerreinen

Kantoren

Treinstations

Metropolitaan fietsnetwerk

Programma

Project

Onderzoek

Metropolitaan fietsnetwerk

PHS corridor

aantal wonignen

100

10.000

Innovatie in het Landschap

universiteit

afvalwaterzuiveringsinstallatie

afval recycling > 25banen

Afvalwaterinzameling en -behandeling

Data centra

Telecommunicatiebedrijven

Internationale telecommunicatie- en
dataverbindingen

Verkeerscheidingsstelsel

20 Ke-contour Schiphol

Gemeente met concentratie
telecommunicatie sector

Circulaire economie

Groene Economie

TOP 50 dagattracties (aantal bezoekers 2016)

Landbouw

Bodemkaart

Natuur

Noord-Holland Flevoland

Recreatie Bezoekersleefstijl

Groene Sterren Evenementenlocaties

RGS

RODS

Buitenpoorten (potentie)

Recreatiegebieden

Fietsnetwerk

Noord-Hollandpad

100.000

500.000

1.000.000

acqua

geel

lime

paars

Recreatie en toerisme

Bollenconcentratiegebied

Glastuinbouwconcentratiegebied

Tuinbouwconcentratiegebied

kassen

Bouwland, braakland: akkerbouw

Stiltegebieden

Weidevogelleefgebied

Nieuwe Natuur - projecten

Natura 2000 en NNN

EHS Planologisch

Grasland

Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur

natuurnetwerk gerealiseerd

niet verworven en niet ingericht

verworven, niet ingericht

Petgaten

Bebouwing

Waterkeringen

Eerdgronden

Grindgronden

Zeeklei

Rivierklei

Kalkhoudende lutumarme gronden

Veen

Moerige gronden

Podzolgronden

Duinen/zand

KRW

goed

matig

ontoereikend

slecht

waterwinning

Potentie geothermie

Potentie biovergisting

Potentie windenergie

thermisch vermogen ondergrond > 5  MWth

industrie met groot warmteoverschot

Potentie zonne-energie (daken)

bebouwd gebied

bedrijventerreinen

verziltingsgevoelig gebied (SVIR)

bestaand landelijk leidingennetwerk

grootschalige landbouwbedrijven

vaarroutes Noordzee en Waddenzee

zoekgebied wind op zee

zoekgebied wind op land 

bestaande windmolen

Draagkracht - Zettingsgevoeligheid

MIRT 2019 - Opgaven

Energie

Klimaat

exclusief veeteelt
CO2 uitstoot (Ton CO2/ ha)
Klimaat

0

0 - 5

5 - 30

30 - 100

100 - 300

300 - 1.000

aandacht zoetwater door verzilting

waterberging zoekgebied

geplande waterberging

> 1.000

0.00001 - 0.005 m

0.005 - 0.01 m

0.01 - 0.1 m

0.1 - 0.3 m

0.3 - 0.5 m

0.5 - 1.0 m

> 1.0 m

grote industriële 
CO2-uitstoters

grote veeteelt 
bedrijven

Woningbouwplannen (binnen BBG)

Verstedelijking

Woningbouwproductie

Infrastructurele projecten

OV-bereikbaarheidsindex

Bedrijven en kantoren

Woningbouwplannen (uitleg)

Stationsgebieden

0: slechtst

1a: zeer slecht

1b: slecht

2: matig

3: voldoende

4: goed

5: zeer goed

6a: uitstekend

6b: best

Planvoorraad werklocaties

Bedrijventerreinen

Kantoren

Treinstations

Metropolitaan fietsnetwerk

Programma

Project

Onderzoek

Metropolitaan fietsnetwerk

PHS corridor

aantal wonignen

100

10.000

Innovatie in het Landschap

universiteit

afvalwaterzuiveringsinstallatie

afval recycling > 25banen

Afvalwaterinzameling en -behandeling

Data centra

Telecommunicatiebedrijven

Internationale telecommunicatie- en
dataverbindingen

Verkeerscheidingsstelsel

20 Ke-contour Schiphol

Gemeente met concentratie
telecommunicatie sector

Circulaire economie

Groene Economie

TOP 50 dagattracties (aantal bezoekers 2016)

Landbouw

Bodemkaart

Natuur

Noord-Holland Flevoland

Recreatie Bezoekersleefstijl

Groene Sterren Evenementenlocaties

RGS

RODS

Buitenpoorten (potentie)

Recreatiegebieden

Fietsnetwerk

Noord-Hollandpad

100.000

500.000

1.000.000

acqua

geel

lime

paars

Recreatie en toerisme

Bollenconcentratiegebied

Glastuinbouwconcentratiegebied

Tuinbouwconcentratiegebied

kassen

Bouwland, braakland: akkerbouw

Stiltegebieden

Weidevogelleefgebied

Nieuwe Natuur - projecten

Natura 2000 en NNN

EHS Planologisch

Grasland

Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur

natuurnetwerk gerealiseerd

niet verworven en niet ingericht

verworven, niet ingericht

Petgaten

Bebouwing

Waterkeringen

Eerdgronden

Grindgronden

Zeeklei

Rivierklei

Kalkhoudende lutumarme gronden

Veen

Moerige gronden

Podzolgronden

Duinen/zand

KRW

goed

matig

ontoereikend

slecht

waterwinning

Potentie geothermie

Potentie biovergisting

Potentie windenergie

thermisch vermogen ondergrond > 5  MWth

industrie met groot warmteoverschot

Potentie zonne-energie (daken)

bebouwd gebied

bedrijventerreinen

verziltingsgevoelig gebied (SVIR)

bestaand landelijk leidingennetwerk

grootschalige landbouwbedrijven

vaarroutes Noordzee en Waddenzee

zoekgebied wind op zee

zoekgebied wind op land 

bestaande windmolen

Draagkracht - Zettingsgevoeligheid

MIRT 2019 - Opgaven

Energie

Klimaat

exclusief veeteelt
CO2 uitstoot (Ton CO2/ ha)
Klimaat

0

0 - 5

5 - 30

30 - 100

100 - 300

300 - 1.000

aandacht zoetwater door verzilting

waterberging zoekgebied

geplande waterberging

> 1.000

0.00001 - 0.005 m

0.005 - 0.01 m

0.01 - 0.1 m

0.1 - 0.3 m

0.3 - 0.5 m

0.5 - 1.0 m

> 1.0 m

grote industriële 
CO2-uitstoters

grote veeteelt 
bedrijven

Woningbouwplannen (binnen BBG)

Verstedelijking

Woningbouwproductie

Infrastructurele projecten

OV-bereikbaarheidsindex

Bedrijven en kantoren

Woningbouwplannen (uitleg)

Stationsgebieden

0: slechtst

1a: zeer slecht

1b: slecht

2: matig

3: voldoende

4: goed

5: zeer goed

6a: uitstekend

6b: best

Planvoorraad werklocaties

Bedrijventerreinen

Kantoren

Treinstations

Metropolitaan fietsnetwerk

Programma

Project

Onderzoek

Metropolitaan fietsnetwerk

PHS corridor

aantal wonignen

100

10.000

Innovatie in het Landschap

universiteit

afvalwaterzuiveringsinstallatie

afval recycling > 25banen

Afvalwaterinzameling en -behandeling

Data centra

Telecommunicatiebedrijven

Internationale telecommunicatie- en
dataverbindingen

Verkeerscheidingsstelsel

20 Ke-contour Schiphol

Gemeente met concentratie
telecommunicatie sector

Circulaire economie

Groene Economie

TOP 50 dagattracties (aantal bezoekers 2016)

Landbouw

Bodemkaart

Natuur

Noord-Holland Flevoland

Recreatie Bezoekersleefstijl

Groene Sterren Evenementenlocaties

RGS

RODS

Buitenpoorten (potentie)

Recreatiegebieden

Fietsnetwerk

Noord-Hollandpad

100.000

500.000

1.000.000

acqua

geel

lime

paars

Recreatie en toerisme

Bollenconcentratiegebied

Glastuinbouwconcentratiegebied

Tuinbouwconcentratiegebied

kassen

Bouwland, braakland: akkerbouw

Stiltegebieden

Weidevogelleefgebied

Nieuwe Natuur - projecten

Natura 2000 en NNN

EHS Planologisch

Grasland

Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur

natuurnetwerk gerealiseerd

niet verworven en niet ingericht

verworven, niet ingericht

Petgaten

Bebouwing

Waterkeringen

Eerdgronden

Grindgronden

Zeeklei

Rivierklei

Kalkhoudende lutumarme gronden

Veen

Moerige gronden

Podzolgronden

Duinen/zand

KRW

goed

matig

ontoereikend

slecht

waterwinning

Potentie geothermie

Potentie biovergisting

Potentie windenergie

thermisch vermogen ondergrond > 5  MWth

industrie met groot warmteoverschot

Potentie zonne-energie (daken)

bebouwd gebied

bedrijventerreinen

verziltingsgevoelig gebied (SVIR)

bestaand landelijk leidingennetwerk

grootschalige landbouwbedrijven

vaarroutes Noordzee en Waddenzee

zoekgebied wind op zee

zoekgebied wind op land 

bestaande windmolen

Draagkracht - Zettingsgevoeligheid

MIRT 2019 - Opgaven

Energie

Klimaat

exclusief veeteelt
CO2 uitstoot (Ton CO2/ ha)
Klimaat

0

0 - 5

5 - 30

30 - 100

100 - 300

300 - 1.000

aandacht zoetwater door verzilting

waterberging zoekgebied

geplande waterberging

> 1.000

0.00001 - 0.005 m

0.005 - 0.01 m

0.01 - 0.1 m

0.1 - 0.3 m

0.3 - 0.5 m

0.5 - 1.0 m

> 1.0 m

grote industriële 
CO2-uitstoters

grote veeteelt 
bedrijven

Woningbouwplannen (binnen BBG)

Verstedelijking

Woningbouwproductie

Infrastructurele projecten

OV-bereikbaarheidsindex

Bedrijven en kantoren

Woningbouwplannen (uitleg)

Stationsgebieden

0: slechtst

1a: zeer slecht

1b: slecht

2: matig

3: voldoende

4: goed

5: zeer goed

6a: uitstekend

6b: best

Planvoorraad werklocaties

Bedrijventerreinen

Kantoren

Treinstations

Metropolitaan fietsnetwerk

Programma

Project

Onderzoek

Metropolitaan fietsnetwerk

PHS corridor

aantal wonignen

100

10.000



30

Agrarische transformatie

Landbouwkaart, uit dataportaal PNH en BRP

Kringlooplandbouw
De MRA heeft geen eigen landbouw-
beleid, maar het geluid uit Den Haag 
was duidelijk op 5 oktober 2018: 
Het Kabinetsperspectief Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) kondigt de 
transitie aan naar kringlooplandbouw 
en bepleit een sterkere verbinding 
tussen landbouw en natuur. Hierbij is 

—— Duurzaam en multifunctioneel boerenland.

Zowel het Rijk als lTO pleit-
ten dit jaar voor landbouw 
met gesloten nutriënten-
kringlopen. Hoe kunnen we 
deze zoveel mogelijk op MRA 
niveau sluiten tot 2040?

Hoe kan de landbouw in de 
MRA natuurinclusief worden, 
met bodemherstel tot 2040 
én een goed verdienmodel 
voor de boer?

De MRA is nu 28% zelfvoor-
zienend qua voedsel, met een 
gezonder dieet 44%, 100% 
lukt niet. Welk ambitieniveau 
is wenselijk voor de MRA?
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ook veel aandacht voor herstel van de 
bodemvruchtbaarheid, die in heel Ne-
derland en ook in de MRA afneemt.
Kringlooplandbouw veronderstelt 
minder import van eiwitten en kunst-
mest, en geen overschot van nutriën-
ten. Dat betekent voor de akkerbouw 
en veeteelt beter gebruik maken van 
de lokale bodem en wat daarop wel 
en niet mogelijk is, en lokaal en regio-
naal kringlopen sluiten.

Boer als beheerder
Het MRA landschap is grotendeels 
een cultuurlandschap, dat eeuwen-
lang door boeren is ontwikkeld en 
beheerd. Volgens een onderzoek 
van Trouw dit jaar vinden de meeste 
boeren (80%) omschakeling naar een 
duurzamer natuurinclusief productie-
model aantrekkelijk. Ze hebben hier 
in veel gevallen financiële ondersteu-
ning en compensatie voor nodig. Zo 
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Bodemkaart (Basisregistratie Ondergrond)

en Vereniging Deltametropool)
www.ams-institute.org/solution/evi-
dence-based-food-system-design
‘Grondgebondenheid als basis voor 
een toekomstbestendige melkvee-
houderij’(LTO, april 2018)
‘Kabinetsperspectief NOVI’(BZK, 
oktober 2018)
MRA actieprogramma lijn 
4.6/6.1/6.4
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kan de traditie van het cultuurland-
schap worden voortgezet.

Wedden op meerdere paarden
In de MRA bevinden zich diverse 
typen agrarische gebieden, van ex-
tensieve veenweides tot intensieve 
glastuinbouw, akkers en bollenteelt. 
Net als bij het hoofdstuk energie-
transitie komt men al snel tot de 
conclusie dat ook op voedselgebied 
de MRA niet zelfvoorzienend kan 
zijn. Wel kan bodemgebonden land-
bouw het cultuurlandschap in stand 
helpen houden.
Fred Feddes observeerde tijdens de 
Landschapstriënnale vier motieven 
voor een regionaler voedselland-
schap in de MRA:
•	 Voedselzekerheid
•	 Verlaging energiegebruik
•	 Band producent-consument
•	 Mondiale rechtvaardigheid

Trends
De trends op agrarisch gebied vol-
gen drie reeds bestaande ontwik-
kellijnen, met elk hun eigen potenti-
eel en kwaliteit:

•	 Intensieve industriële land-
bouw, waar met een minimum 
aan grondstoffen veel en hoge 
kwaliteit kan worden geprodu-
ceerd. Deze trend blijft voorlo-
pig dominant.

•	 Brede landbouw dichtbij de 
stad gemengd met recreatie 
en andere functies. Deze wordt 
door o.a. de provincie gestimu-
leerd (streekproductenbeleid).

•	 Stadslandbouw, in en zelfs bo-
venop de gebouwde omgeving, 
met lokale entrepreneurs en 
burgerinititatieven.

In ‘Flourishing Foodscapes’ (2018) 
werken Saline Verhoeven en Han 
Wiskerke bovenstaande drie per-
spectieven uit, extrapolaties van de 
deze al aanwezige systemen, die 
opgeschaald en verduurzaamd kun-
nen worden en naast elkaar kunnen 
bestaan.

Ook zijn er innovatieve vormen van 
landbouw in opmars, die in de MRA 
kansrijk zijn. Welke landschappen 
lenen zich goed voor voedselbos-
sen, zeewierteelt en andere innova-
tieve landbouwmethodes? Kunnen 
ze ook recreatief aantrekkelijk zijn?

Perspectief Intensieve industriële landbouw, uit ‘Flourishing Foodscapes’ (2018). 
Beeld: Van Paridon x de Groot

Dwarsverbanden
De opgaven in de landbouw hangen 
zeer nauw samen met CO2 vast-
legging en reductie, bodemdaling, 
energietransitie en recreatie. Welke 
nieuwe brede verdienmodellen levert 
dit op?

lees verder
‘Flourishing Foodscapes’ (2018, Sali-
ne Verhoeven en Han Wiskerke)
‘‘Het volgende landschap’, kroniek #8 
(2018, Stichting Landschapstriënnale 
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Natuur en ecologie
—— Biodiversiteit en een robuust MRA natuurnetwerk.

Hoe kunnen de toenemende 
recreatiedruk en alle andere 
opgaven in balans worden 
gebracht met de doelstelling 
van natuurbehoud en ontwik-
keling?

Hoe kan het MRA landschap 
in 2040 de natuurdoelen 
halen (vogelsoorten en aan-
tallen) en het aantal insecten 
weer laten toenemen tot het 
niveau van 1950? 

De opgave voor realisatie van 
het Natuurnetwerk Neder-
land is in de MRA nog 3.500 
hectare. locaties zijn gemar-
keerd. Hoe kan dit samen-
gaan met de andere ruimtelij-
ke opgaven?

Het netwerk compleet maken
Toen het landschaps- en natuurbeleid 
werd gedecentraliseerd door minister 
Bleker namen provincies Noord-Hol-
land en Flevoland die verantwoorde-
lijkheid over, elk op hun eigen manier.  
In Noord-Holland wordt stapsgewijs 
verder gewerkt aan het realiseren 
van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), opvolger van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS). In het voort-
gangsrapport van 2018 is te zien dat 
sommige delen nog niet verworven 
en ingericht zijn, en daar zijn allerlei 
redenen voor. Een relevant vraag is 
dan ook welke alternatieven er zijn 
voor het maken van de resterende 
3.500 ha natuur  (of waarom niet 
méér?). In Flevoland missen ook nog 
verschillende verbindingen en natuur-
gebieden.

Binnen de NNN en daarbuiten zijn 
gradiënten en diversiteit van de habi-
tats cruciaal, met voldoende ruigtes, 
rijke graslanden, plas-dras, houtwal-
len en bosgebieden. Deze zijn nodig 
om de biodiversiteit weer op peil te 
krijgen. Met name in het agrarisch 
gebied is deze de laatste decennia 
sterk gedaald, terwijl het in stedelijk 
gebied behoorlijk goed gaat.

Groen kapitaal
Het concept van ecosysteemdiensten 
wordt steeds vaker toegepast, ook 
aan de financiële kant van ruimtelijke 
ontwikkelingen. Natuur levert schone 
lucht, drinkwater, recreatiemogelijk-
heden, CO2 vastlegging, tegengaan 
van hittestress en bestuiving van 
gewassen (enkele van deze diensten 
kwamen we al tegen bij hoofd-
stuk Klimaatadaptatie). Dit alles is 

ons veel waard zou vaker in brede 
gebiedsverdienmodellen kunnen 
worden toegepast.

Unusual suspects
De uitdaging is om met andere 
partijen, zoals agrariërs, in relatie met 
andere functies zoals het opwekken 
van energie, de gestelde natuurdoel-
stellingen te halen. 
In het natuurnet van de MRA zitten 
behoorlijk grote mazen, vooral rond 
Amsterdam, bij Velsen en in de 
Haarlemmermeer. Dat hoeft geen 
probleem te zijn als het stedelijk 
gebied en de landbouwgebieden 
natuurinclusief worden ingericht en 
beheerd. Dat vergt nieuwe manieren 
om boeren te stimuleren zich met 
natuurbeheer bezig te houden, en het 
stellen van eisen aan bouwopgaves 
en openbare ruimtes in stedelijke 
ontwikkelingen. Natuurinclusief 
bouwen is in Amsterdam en omge-
ving al steeds meer geaccepteerd 
als concept (zie www.nextcity.nl). 
Een trend in natuurbeheer is ook het 
beschouwen van biodiversiteit buiten 
natuurgebieden, daar is een hoop 
winst te behalen.

Een van de unique selling points 
van de MRA natuur is de aanwezig-
heid van weidevogels. Tegelijkertijd 
zijn deze soorten erg kwetsbaar en 
lopen hun aantallen terug. Agrarisch 
natuurbeheer is een logische manier 
om deze natuur te versterken en het 
verdienmodel van de veenweideboe-
ren te diversifiëren. Dit past ook goed 
in een strategie van veenvernatting 
om bodemdaling tegen te gaan. Maar 
wie betaalt dat? De EU-subsidies 
voor beheer leveren nog te weinig op.

Geluid
De aanwezigheid of afwezigheid 
van geluid spelen een belangrijke rol 
in het natuurnetwerk van de MRA. 
Aan de ene kant is stilte een zoda-
nig schaars goed geworden in deze 
dynamische regio, dat die enkele 
plekken waar je dit nog kunt ervaren 
als Stiltegebieden zijn aangewezen 
(zie contouren in kaart hiernaast). 
Uiteraard profiteren vogels, herten 
en andere dieren hier ook vooral 
van. Hiermee ontstaat een spanning 
tussen het consumeren van stilte 
door recreanten en de fauna die stilte 
nodig heeft en door de toenemende 
recreatie verstoord wordt.

Aan de andere kant levert de grootste 
geluidsbron van de MRA, de aan-
vliegroutes van luchthaven Schiphol, 
juist ook mogelijkheden voor ontwik-
keling van open landschap en natuur. 
De 20KE geluidscontouren beslaan 
een flink deel van de oppervlakte in 
de MRA en hebben als onbedoeld 
bijeffect dat deze gebieden groten-
deels gevrijwaard zijn van verste-
delijking, in ieder geval wat betreft 
woningbouw (zie het boek Noise 
Landscape van ontwerper Kees 
Christiaanse, 2017). Wat de groei van 
Schiphol en de (uitgestelde) opening 
van Lelystad Airport in dit licht gaan 
betekenen is nog niet duidelijk.

lees verder
‘Programma Groen Kapitaal’ (Provin-
cie Noord-Holland)
‘Kaderrichtlijn Water’ (Provincie 
Noord-Holland)
Provinciale groennota’s
www.nextcity.nl
www.thenoiselandscape.com
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Natuurbeleid MRA (samengesteld uit bronnen van de twee provincies, die daarin andere legenda’s hanteren)

Beoordeling biologische kwaliteit, Kaderrichtlijn Water, 2015 (Waterschappen, RWS, PBL 2015, bewerkt door Vereniging Deltametropool)
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circulaire economie
—— MRA nul-afval regio in 2050.

Hoe kan de biobased agro-
sector worden geïntegreerd 
in het landschap, met o.a. 
bamboe en andere biomassa-
teelt uit landbouw en natuur-
gebieden (of hybride vormen 
daartussen)?

Het Noordzeekanaalgebied, 
de waterzuiveringsinstallaties 
en de luchthaven Schiphol 
kunnen warmte en materialen 
gaan hergebruiken. 
Wat voor landschap levert dit 
op?

De MRA beoogt in 2050 cir-
culair te functioneren. Wat is 
de ruimtelijke impact van het 
koppelen van onderstaande 
materiaalstromen?
(afval, voedsel, fosfaat en 
water) 

Materiaalstromen, uit ‘MRA wastescape analysis’ (2018, AMS institute)
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Ketenvorming
In aansluiting bij het rijksbeleid  
heeft Noord-Holland als doel om in 
2050 volledig circulair te opereren 
en in 2030 een reductie van 50% te 
realiseren bij het gebruik van primai-
re grondstoffen. Deze doelstelling 
nemen we in dit document over voor 
de MRA. De MRA gemeenten hebben 
de doelstelling ondertekend om vanaf 
2025 circulair te gaan inkopen.
“De provincie is partner en bemid-
delaar bij totstandkoming van vier 
icoonketens (mineralen in bouw-
sector, biomassa en voedsel, plastic 
verpakkingsmaterialen en textiel). 
De provincie stimuleert innovaties en 
verbindt deze ketens door challenges 
uit te zetten bij de creatieve industrie 
en kennisinstituten. Als de ketens 
vrijwel geen restafval hebben is er 
sprake van een circulaire economie.“ 
(2018, Ontwikkelingsperspectief 
Circulaire Economie) 

De ambitie is om zoveel mogelijk 
gebruik te gaan maken van bio-
massa uit de regio als grondstof, en 
slim gebruik te maken van de grote 
groei van datacentra in de MRA. 
Hoewel de provincie ook kijkt naar 
circulaire organisatiestructuren en 
de ruimtelijke consequenties, is het 

ook belangrijk dat lokale actoren en 
ontwerpers hierover ideeën vormen. 
De ruimtelijke consequenties van de 
nieuwe materiaalstromen zijn immers 
nog niet uitgewerkt in de huidige on-
derzoeken, en kunnen ook per gebied 
verschillen.

Flevoland - circulaire ketens
De provincie Flevoland werkt mo-
menteel aan de volgende ketens:
•	 Plasticfabriek Almere - van plas-

tic afval naar producten voor de 
openbare ruimte, zoals bankjes

•	 Taste Up - 2e keus-groenten 
gebruiken voor nieuwe culinaire 
producten

•	 Circulaire weg - oude dakbekle-
ding hergebruiken als grondstof 
voor asfalt

•	 Bamboeketen Flevoland - bam-
boevezels als grondstof voor 
nieuwe composieten

•	 Lelystads Grasverwaarding - 
gemaaid gras verwerken tot 
verpakkingsproducten voor de 
horeca van Lelystad Airport

•	 Spintone CO2 De Lelystadse 
Boer - CO2 van vliegtuigen op-
vangen en verwerken tot nano-
buisjes en grafeen voor onder 
meer batterijen

lees verder
‘Ontwikkelingsperspectief circu-
laire economie’ en ‘Actieagenda 
circulaire economie’ (2018, Provincie 
Noord-Holland)
‘Atlas Flevoland Circulair’ (2018)
‘MRA wastescape analysis’ (2018, 
AMS institute)
‘Synergetic Urban Landscape
Planning in Rotterdam’ (2018, Nico 
Tillie)
www.climatecleanup.org/strategy
MRA actieprogramma lijn 2.4/4.1-
4.7/4.9/4.10

Ingrediënten voor de circulaire economie in de MRA (Vereniging Deltametropool, 2018)
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Smart landscapes

De fysieke weerslag van het internet 
De ontwikkeling van ‘slimme land-
schappen’ is nog deels onbekend 
terrein, maar we weten wel dat de 
impact groot zal zijn op het gebruik 
en de inrichting van het landschap. 
Sommige effecten tekenen zich al 
duidelijk af.
Voor gebruikers van een smartphone 
of tablet wordt de cloud voorgesteld 
als abstracte wolk die altijd met je 
mee drijft en die oneindig veel data 
kan absorberen. Om die aantrekke-
lijke illusie mogelijk te maken leggen 
we jaarlijks duizenden kilometers 
glasvezel en koperkabel aan, met op 
strategische plekken datacentra met 
een footprint van vele hectares. Een 
groeiend deel van het internet (4G 
bijvoorbeeld) bestaat helemaal niet 
meer uit kabels, maar uit een woud 
van antennes die over het grondge-
bied van de MRA verspreid staan. 
Bij de omschakeling naar 5G komen 
er nog zeven keer zoveel masten bij! 
Een landschapsstrategie van het 
internet bestaat nog niet.

Meten is weten
Dat principe wordt sinds de Ver-
lichting al met succes toegepast, 
maar kent sinds de introductie van 
sensoren, statistiek en infographics 
heeft het een ongekende invloed 
op de maatschappij, en ook op het 
landschap. Door geautomatiseerde 
verwerking van big data, bijvoorbeeld 
door machine learning, wordt het ook 
steeds meer mogelijk om relevante 
informatie te destilleren uit de vrijwel 
eindeloze hoeveelheid gegevens die 
continu binnenstromen uit smart- 
phones, meetstations en (beveili-
gings)camera’s.

Smart city / dumb citizen?
Deze mogelijkheden leiden tot allerlei 
creatieve oplossingen en verdien-
modellen in en om de stad (kort 
samen te vatten onder de noemer 
Smart City). Sommige oplossingen 
zitten nog vooral op het niveau ‘leuke 
gadgets’ maar andere bieden wel 
degelijk kansen voor het duurzamer 
en effectiever gebruik van materialen, 
mobiliteit en tijd. Verschillende ken-
nisinstituten, waaronder de Hoge-
school Amsterdam, onderzoeken de 
mogelijkheden en beperkingen van 
Smart City. Voorlopig is de zelfrijden-
de auto in stadscentra bijvoorbeeld 
nog onhaalbaar.

Een belangrijke keerzijde is de sur-
veillance state die kan ontstaan door 
het monitoren van individuen in de 
openbare ruimte door o.a. gezichts-
herkenning en koppeling met ver-
schillende databases. Ook is steeds 
meer de vraag in hoeverre de burger 
nog eigenaar is van de techniek en de 
gegevens (zie het kritische werk van 
Waag Society in Amsterdam).

Smart Landscape
Toch biedt Smart Landscape inte-
ressante mogelijkheden. ‘De Land-
schapsmonitor’, een initiatief van 
het CRa in samenwerking met de 
RCE, richt zich bijvoorbeeld op het 
vaststellen van de juiste criteria en 
inzetten van nieuwe foto- en carto-
grafische technieken om de kwaliteit 
van het Nederlandse landschap in de 
gaten te houden.
Via de meetsystemen van het KNMI 
en het RIVM houden we realtime 
de klimaatverandering en kwaliteit 
van de leefomgeving in de gaten (zie 

kaart van fijnstof hiernaast).
Routing apps en sociale media maken 
het eenvoudiger om het landschap in 
te gaan en het te leren kennen, ook 
voor buitenlandse bezoekers.

Ook in de landbouw zijn er tal van 
toepassingen, die al veel verder zijn 
ontwikkeld dan veel mensen besef-
fen. In veel veehouderijen wordt de 
data van elk dier al gelogd en geanly-
seerd, soms via buitenlandse servers 
en bedrijven. En de precisielandbouw 
met GPS-gestuurde tractoren en 
drones maakt ook een snelle ontwik-
keling door. Voordeel van deze sys-
temen is dat er zuiniger kan worden 
omgegaan met kunstmest, water, 
antibiotica en pesticiden. Ook hier is 
belangrijk dat de boer toegang houdt 
tot de techniek en gegevens, en ze 
geen eigendom blijven van bedrijven 
als John Deere of CNH Industrial: 
‘Open Landscape / Open Data’. Met 
vergelijkbare technologie is ook ‘pre-
cisienatuur’ mogelijk, bijvoorbeeld 
door nesten van broedende vogels te 
markeren, zodat ze met rust kunnen 
worden gelaten.

Digitale technieken spelen een be-
langrijke rol bij het ontwikkelen van 
efficiënte oplossingen voor logistiek 
en geven invulling aan korte ketens 
door het koppelen van informatie van 
producenten, afnemers en vervoer-
ders. En ons mobiliteitsgedrag wordt 
door Mobility as a Service (MaaS) 
binnenkort gestuurd door systemen 
die aanbod en vraag combineren tot 
individuele keuzemogelijkheden. Wat 
betekent dat bijvoorbeeld voor het 
gebruik en eigendom van auto’s en 
andere vervoersmiddelen?

—— Het MRA landschap als mondiale datahub en proeftuin.

Welke mogelijkheden bieden 
de datagedreven landbouw-
methoden voor kwaliteit van 
voedsel en de leefomgeving?

Wat betekent het groeiende 
netwerk van sensoren voor de 
perceptie en sturing van de 
leefomgeving?

Hoe kan de centrale positie in 
het glasvezelnetwerk en de 
vele datacentra worden benut 
voor ontwikkeling en finan-
ciering van het landschap?
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Datagefaciliteerde planning
Data uit het landschap in combinatie 
met meningen van burgers kunnen 
ook een rol spelen in het plannings-
proces en waardediscussies in het 
landschap. Een voorbeeld is Dialo-
gueMaps , een interactieve kaartom-
geving die de lokale discussie over de 
toekomst van het veenweidegebied 
faciliteert. Verschillende aspecten 
van het landschap kunnen worden 
bekeken en gewaardeerd, en voor 
drie toekomstscenario’s (veranderin-
gen in het landgebruik) kunnen de 
effecten op het landschap worden 
besproken.
Ook bij het inzichtelijk maken van 
ketens in de circulaire economie en 
andere opgaves in het landschap is 
het gebruik van (GIS) data onmisbaar 
geworden.

lees verder
‘Het volgende landschap’, kroniek #3 
(2018, Stichting Landschapstriënnale 
en Vereniging Deltametropool)
‘Boer en Bunder’, www.Farmhack.nl
MRA actieprogramma lijn 2.4-
2.10/4.9/4.10/5.7/6.4/7.2

DialogueMaps
Online kaartinstrument, ontwikkeld 
door Vereniging Deltametropool, 
Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden, Wageningen UR, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Terra Incognita en Gemeente Woerden. 
Zie www.dialoguemaps.nl

Voorbeeld van monitoring met data: Grote uitstoters versus fijnstofconcentratie (RIVM, 2018)

Voorbeeld van koppeling tussen producent en consument via een app
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