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Ruimtelijk, integraal, lange termijn





Parijs halen
Energietransitie

Eén miljoen woningen
Woningbouwopgave

Droge voeten & een koel hoofd
Klimaatadaptatie

Kringlooplandbouw
Landbouwtransitie

We staan voor grote opgaven, we moeten…
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We staan voor grote opgaven, we moeten…
Transities benutten als kans om Nederland 

rijker, hechter en schoner te maken



van ‘moeten’  naar ‘kunnen’; 
een gedeeld verlangen als motor



Optimisme en verlangen zijn een krachtige motor 
voor verandering

Herderplein Utrecht



Nederland | Een rijk palet van regio’s

Regio’s onderscheiden zich van elkaar door hun:

- landschap
- cultuurhistorie
- economisch profiel
- coctail van opgaven

Versterk de onderscheidende kwaliteiten



We bevinden ons in een tijdgewricht van snelle veranderingen, zowel in positieve als negatieve zin 





©  Chris Keulen

Vier ruimtelijke theama’s met als overkoepelend
thema solidariteit





We maken een 
dubbelslag: de 
Nederlandse Delta 
blijft veilig én de 
omgevingskwaliteit 
gaat omhoog



Het klimaat verandert
Adaptatie aan de gevolgen van klimaatverandering
blijft een belangrijke opgave de komende decennia



Naast wateroverlast ook vaker watertekort



Waterkwaliteit
in 2015 was de biologische kwaliteit in 
97% van de regionale wateren ‘niet goed’ 



Maak ruimtelijke kwaliteit (incl. cultuurhistorie)
een expliciete doelstelling bij alle wateropgaven

Praktische noodzaak aangrijpen om een kwaliteitsimpuls aan een gebied te geven



Kies voor een ontwerpende benadering



Bouw met wateropgaven aan nieuwe natuur, aantrekkelijke
woongebieden, nieuwe recreatiemogelijkheden en 
fantastische landschappen

De Waal, Nijmegen



Creëer ruimte voor water in de stad en maak 
hiermee verbindingen tussen stad en land Catharijnesingel, OKRA



Bovenkerkerpolder

Benut het vasthouden van zoetwater als 
kwaliteitsimpuls

Haaksbergerveen, Haaksbergen



Ga voor maximaal maatschappelijk rendement op de
lange termijn



Kijk verder dan 2050
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Gezinsuitbreiding 



Panorama Twente
Panorama Fryslân
Panorama Breda
Panorama MRA
….



Panorama Waal, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland (West8 )
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Waterschappen in transitie

Ruimtelijke emancipatie van de 
waterschappen  



Elke wateropgave is ook een ruimtelijke opgave



watertoets
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Waterschap Vallei en Veluwe / 
H+N+S R
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Ruimtelijke watervisie 

Waterschap Rivierenland, Waterschap Zuiderzeeland

Ruimtelijke emancipatie van de waterschappen  3 



veiligheid

waterkwaliteit
waterkwantiteit

oppervlaktewater

landschapsbeleid

ruimtelijk beleid
waterbeleid

grondwater

energietransitie

omgevingsbeleid

Taken van waterschap, provincie en gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
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Ontwerpend onderzoek









Schaalvergroting                    nieuwe teelten korte ketens 
ecosysteemdiensten
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Waterbeheer, cultuurhistorie en 

ontwerp



Buro Harro



Groot Apeldoorns 
landschapskookboek, 
Buro Harro



Landschaps-
visie 
Drentsche Aa

Strootman 
Landschapsarchitecten 
in opdracht van 
Staatsbosbeheer & 
Nationaal Beek- en 
Esdorpenlandschap 
Drentsche Aa



Landschappelijke 
ontwikkelingskaart



Atlas van het 
IJsselmeer-
gebied

Frits Palmboom



10 Gouden Regels – Frits Palmboom 



Cultuur-
historische 
IJsselmeer-
biografie

Bureau 
Overland



Ruimtelijke karakteristieken



Beek herstel
Her meandering

het hoeft geen retro 
te worden…





Waterloopbos, RAAAF
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Waterschappen: maak een 

‘geloofsbelijdenis’. 

Waar sta je voor? 



Geloofsbelijdenis

Als waterschap stellen wij ons op als
rentmeester: met het oog op de lange

termijn, gericht op robuuste, natuurlijke 
watersystemen



Geloofsbelijdenis

Wij kiezen voor maximaal maatschappelijk 
rendement op geïnvesteerde euro’s, op de lange 

termijn.



Geloofsbelijdenis

We kiezen altijd voor kwaliteit: we maken in alle 
opgaven vergroting van de

omgevingskwaliteit tot een centrale doelstelling.



Geloofsbelijdenis

We werken altijd integraal en eisen multifunctionele 
oplossingen. Nederland is te klein voor 

monofunctionele oplossingen.

We schakelen ontwerpers in om ons hierbij te helpen 



Geloofsbelijdenis

Niet alles hoeft te kunnen – soms zeggen we  ‘nee’ 
tegen een ontwikkeling. Wij hoeven niet alles te 

faciliteren.



Geloofsbelijdenis

We hechten niet alleen aan draagvlak op de korte 
termijn, maar zeker ook aan draagvlak op de lange 

termijn, bij onze kinderen; de generaties na ons.



Geloofsbelijdenis

We realiseren ons dat we een sleutelpositie hebben voor 
het versterken van cultuurhistorie en landschappelijke 

kwaliteit via onze wateropgaven.

We zetten ons daar maximaal voor in.
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