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Landschap, wat is dat? 
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Wat is een landschap? 
 
“Het verband tusschen het leven van plant 
en dieren den grond waarop en waarvan zij 
leven; daardoor treedt de studie van het 
landschap in zijn geheel op de voorgrond, 
en meteen komt de geschiedenis van dien 
grond op het programma” 
 
 
Jac P. Thijsse “uit ons krijtland, 1911”. 



 Wat is een landschap? 
 

Het ware landschap 
 van de feiten, de metingen, de kennis 

 

Het juiste landschap 
 van de regels, de afspraken, de landinrichting 

 
Het waarachtige landschap 
 van de schoonheid, de ervaring, de beleving 

 
 
M.Jacobs, Alterra 2003 



  Het landschap is een natuurlijke eenheid 
waarin diverse activiteiten zich afspelen maar 
die desondanks een herkenbare identiteit 
bezit waarmee mensen zich identificeren en 
waarvoor ze willen opkomen omdat ze ervan 
genieten, als wandelaar als natuurliefhebber 
als hondenbezitter als schilder of tekenaar 
als uitzicht vanuit een huiskamerraam als 
kinderspeelplaats en -ontdekkingsruimte als 
gebruiksruimte voor het oogsten uit de 
natuur als productieruimte als woon- en 
recreatieruimte.  
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Waarom is een landschap belangrijk 



Er is een duidelijk een ruimtelijk ordeningsprobleem  
van competing claims: 
 
 
Iedere m2 kent meerdere bestemmingen 
 
Complexe procedures; Stroperige besluitvorming 
  
Trage kennisinfusie 
 
 
 
Paul Schnabel SCP 

Het probleem van onze landschappen: 



 

 

Het bebouwde gebied in Nederland is tussen 1989 en 
2004 met meer dan 61.000 ha (ruim 25x25km!) 
toegenomen.  

Tussen 1980 en 2003 stopten 60.000 
landbouwbedrijven, per saldo nam het areaal 
landbouwgrond nauwelijks af.  

Tot aan 2025 komen er ruim 800.000 huishoudens bij 
en groeit het aantal hectares bedrijventerreinen met 
ruim 14.000 (12x12km!) tot aan 2020  

 

Het probleem van onze landschappen: 



 

  

Ruimteclaims manifesteren zich vooral in de 
randen van de stad.  

25% van de ruimte wordt matig tot sterk 
beïnvloed door stedelijke functies. 

Vooral verspreide bebouwing in het landelijke 
gebied voor niet agrariers is een belangrijke 
factor 

Recreatietekorten nemen toe. Richting 2040 
stijgt de vraag tot 49.000 ha (22x22km!). 

 

Het probleem van onze landschappen: 



Het probleem van onze landschappen: 
 
 
“De beleidsdoelen van het Rijk ten aanzien van ons 
landschap liggen nauwelijks binnen bereik. Zowel 
op het gebied van de algemene 
landschapskwaliteit, van de Nationale 
Landschappen als ook de balans tussen rood en 
groen rond de steden is de kans om binnen de 
gestelde termijnen de gewenste doelen te bereiken 
zeer beperkt” 
 
PBL, December 2008. 
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Waarom is de natuur zo belangrijk 
dat we haar willen behouden en 

beheren? 



Kustbescherming 

Waterretentie en –berging 

Nutriëntenkringloop 

Ziekte- en plaagresistentie 

Gezonde bodems 

Helder water 

 

Verstoren van functies kan ernstig zijn: 
Piekafvoeren 

Bodemdaling 

Blauwalgexplosies 

Invasies van pestorganismen 

 

Prof. Jan van Groenendael 

 De natuur vervult waardevolle functies: 
 



   

 

Eind 19de eeuw: reservaatvorming 

 

Eerste helft 20ste eeuw: intern beheer  

 

Tweede helft 20ste eeuw: extern beheer 

  

De 4de fase: integraal landschapsbeheer. 
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Natuurbeheer evolueert 
 



Waarom een vierde fase: 
 
Mondiale achteruitgang van biodiversiteit  
(mondiaal bv 1 op de vijf zoogdiersoorten) 
 
Steeds langere rode lijsten 
 
Steeds sterkere nationale en EU gedreven wetgeving  
ter bescherming van flora en fauna en hun habitat 
 

Het gevolg: 
 

Toenemende conflicten tussen economische  
en ecologische belangen 
 
 





HISWA/RECRON kaart 

Een deel van het  
probleem in beeld: 
 
Nederland op slot? 









Hoe verzoenen we landbouw, stadsontwikkeling, 
transport, recreatie en natuurbehoud?  
 
 
Hoe gaan we om met 16m Nederlanders en nog zo’n  
20.000 tot 30.000 andere soorten in 
een klein land 
 
Hoe halen we optimaal rendement uit de  
grote hoeveelheid natuurgegevens in het  
maatschappelijke verkeer. 
 
 
 



Een Gegevensautoriteit Natuur 

 

Betere en vooral tijdige kennisinfusie over flora 
en fauna in het ruimtelijke ordeningsproces 

 

Op kennis gebaseerde vermindering van de 
belangen-tegenstelling tussen economie en 
ecologie  

 

Voorzien in de behoefte aan volledige, 
betrouwbare en toegankelijke gegevens over 
flora en fauna 

 

 

 



Er zijn geschat enkele honderden miljoenen gegevens 
over de verspreiding van flora en fauna 
 
Op allerlei bestuurlijke niveau’s worden op allerlei 
manieren gegevens ingewonnen: gemeenten, gewesten, 
provincies, rijk 
 
Er zijn honderden data kerkhoven 
 
Er zijn tienduizenden georganiseerde vrijwillige 
waarnemers die dagelijks nieuwe gegevens leveren 
 
Er is een veelvoud aan incidentele waarnemers die via 
webportals hun observaties indienen  

Flora en Fauna gegevens 



GaN Bedrijfsmodel 
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Wat betekent 
dat voor bos 
en kuil? 
 



Burgerparticipatie verhoogt betrokkenheid en leidt tot duurzaamheid 

Winsemius,  lid WRR 

 

Zoals  in Malden waar burgers een grensgebied tussen omliggende 

gemeenten niet verder wilden laten verrommelen en er een plan 

voor bedachten 

Cornielje,  commisaris van de Koningin van Gelderland en vz KNHM 

 

 

Sept 2008 “werkplaats voor de leefomgeving 7” KNHM  
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Het ware landschap 
Pleistoceen naast holoceen, droge zandgronden vochtige rivierklei 

Hoog- en laaggelegen, verbonden door gradiënten van kwel 

Corridor van zuid naar noord 

Het juiste landschap 
Landgebruik extensief en grond ongebonden intensief  

Paden en toegangsregels, planologische bestemmingen 

Het waarachtige landschap 
Het uitzicht, de beleving, de pick nick en wandeling 

Plukken van bramen en bloemen, de foto 
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  Een multifunctionele ruimte voor mensen 
waarvoor het adagium geldt van Bo Brundtland: 

 

  Het gebruik dat we van dit landschap maken en 
het genoegen dat we eraan beleven moeten we 
zodanig duurzaam laten zijn dat onze kinderen 
dezelfde mogelijkheden zullen bezitten om ervan 
te genieten en ervan gebruik te maken zoals we 
dat zelf ook hebben gedaan en ervaren. 

 

  Dat kan alleen maar door samen af te spreken 
hoe we van tegengestelde belangen een 
gezamenlijk belang maken 
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stellingen 

• Er is geen contrast Economie en Ecologie, wel een 

inrichtingsprobleem van de ruimte als schaars goed 

• Het Landschap is meer dan een deel van een kaart. Het is 

een samenhangende ruimte waarin kwaliteit geen doel is 

maar een gevolg van verstandig gebruik 

• Gezamenlijke liefde en verantwoordelijkheid voor Het 

Landschap borgen een duurzaam gebruik 

• Goede en betrouwbare informatie over de natuur verbeteren 

de inrichting van schaarse ruimte en optimaliseren het 

ruimtegebruik voor een duurzame toekomst  



discussiepunten 

• De natuurbescherming moet zich losmaken van het keurslijf 
van de doeltypen, doelsoorten en referentiebeelden en zich 
richten op landschapsbeheer. 

• Landschapsbeheer is een breed terrein en moet zijn ingebed 
in nieuwe vitale regionale coalities voor onze landschappen 

• Er is een deltaplan nodig voor de vrijkomende 
landbouwgronden en geen free for all 

• Onze landschappen moeten weer breed toegankelijk worden, 
hun verhaal weer verteld en medegebruik van de natuur 
worden gestimuleerd. 

• Kennis over onze natuur is hoogst urgent want kennis 
schept betrokkenheid. Dit start thuis en op de kleuterschool 
en bij de opvoeders van de komende generatie 

• De communicatie tussen wetenschap en maatschappelijke 
organisaties moet versterkt en ontdaan van onvoldoende 
gefundeerde normatieve waardenpatronen  



Economie versus Ecologie? 

Er is geen contrast Landbouw versus Natuur,  
wel een inrichtingsprobleem van de ruimte als schaars goed 



Titel van deze pagina 
Tekst met een afbeelding 

Tekst met een afbeelding 

• Tekst met een afbeelding 

Biodiversiteit 

Het landschap is meer dan Het Landschap,  

kwaliteit daarin is geen doel maar een gevolg 
 


