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meerklimaatverandering

temperatuur stijgt



meerklimaatverandering

zeespiegel stijgt



meerklimaatverandering

meer en langere extreem droge periodes



meerklimaatverandering

meer en langere extreem natte periodes



meerklimaatverandering

afnemende biodiversiteit



meer

Parijs 2015 klimaat akkoord doel: niet meer dan 2°C opwarming

klimaat verandering

wereldwijd beleid



meer

Nederlands klimaat akkoord 2019: verminder de CO2 uitstoot met bijna 50%
energie transitie meest bepalende factor

klimaat verandering

nationaal beleid



meerklimaat verandering

Zonnepanelen:
60.000 -100.000 hectare in totaal
35.000 - 55.000 hectare op land

Windmolens:
17.000 - 24.000 in totaal
3.000 - 4.000 op het land

hernieuwbare energie



meerstad

bevolkingsgroei zorgt voor meer mensen/km2 

bevolkingsgroei



meerstad

Amsterdam groeit naar 1.000.000 inwoners in 2040

Amsterdamse bevolkingsgroei



meerstad

momenteel: 5.300.000 toeristen; 840.000 inwoners

toeristen



meerstad

meer conflicten in ruimtelijk gebruik door meer mensen op straat

mobiliteit



meerstad

inwoners en toeristen willen dezelfde ruimte gebruiken

shared space?



meer

coalitie akkoord 2018
“een nieuwe lente, een nieuw geluid”

stad

Amsterdam duurzaam



meerstad

biodiversiteit vergroten op verschillende hoogtes in de stad; 
een gebouw zien als een berg

natuurinclusief ontwikkelen



meerstad

Orly plein en Ten Kate plein

herinrichting pleinruimtes



meerstad

indrukwekkende transformaties; 
Wibautstraat

herinrichting straten



meerstad

publicatie van recent ingerichte Amsterdams openbare ruimtes door Eric van der Kooij; 
er ontstaat een coherent netwerk van plekken en lijnen

herinrichtingsprojecten



meer

vraag naar 1.000.000 meer woningen tot 2040; 
75.000 per jaar

stad

woningbouw vraag
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plannen voor nieuwe woningbouw ontwikkelingen tot 2040
Metropool Regio Amsterdam (MRA) 250.000; Amsterdam 70.000 

MRA plannen



meerAmsterdam plannen

plannen voor nieuwe woningbouw ontwikkelingen tot 2040 (70.000)
koers 2025 en Havenstad



meerlandschap

Amsterdamse “hoofd groenstructuur”

gemeentelijke groenstructuur



meerlandschap

natuurwaarde

gemeten bestaande natuurwaarde



meerlandschap

biodiversiteit

gemeten bestaande biodiversiteit



meerlandschap

stad en land

vagere grenzen aan zuidzijde, scherpe grens aan noordzijde-Waterland



meerlandschap

veenweidegebied



meer

natuurlijke daling noordzeebekken gebied = 0.3 mm per jaar
veenweide gebieden zakken ongeveer 1 cm. per jaar

landschap

bodemverzakking



meer
Veen Grondwater
landschap

veen

In Noord- Holland is laagveen ontstaan. Vanaf 1100 werd veen ontgonnen tot 1960, 
veen steken voor turf (brandstof) of landbouwgronden; vanaf 1400 windmolens.



meerlandschap

veenweide landschap
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elke 10 jaar een nieuw waterpeil besluit
bron: Jelmar Brouwer, afstudeerproject AvB

landschap

waterpeil



meer

bron: Veenweide innovatie centrum

landschap

veen oxidatie



meerlandschap

gevolgen



meer

22 waterschappen in Nederland; Hoogheemraadschap (Noord) Hollands Noorderkwartier
HHNK heeft 50+ watergebieden; watergebiedsplan De Waterlanden heeft 35 polders
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Overzicht Peilbesluit Waterland

Polders binnen het peilbesluit Waterland
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landschap

complexiteit waterpeilen
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54601
vast peil NAP2,55

54601
vast peil NAP2,55

54603
zomerpeil NAP2,40
winterpeil NAP2,55

54604
vast peil NAP1,56

54602
zomerpeil NAP2,20
winterpeil NAP2,40

54608
vast peil NAP2,10

54605
vast peil NAP1,72

54607
vast peil NAP2,23

54606
vast peil NAP1,85

54609
vast peil NAP1,90
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vast peil NAP1,90
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Peilbesluit Waterland

Peilbesluitkaart Van Beekstraat
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Binnen de polder “van Beekstraat” zijn er 10 peilgebieden;
elk peilgebied heeft een eigen waterpeil

landschap

complexiteit waterpeilen



meerlandschap

complexiteit waterpeilen



meerlandschap

1 waterpeil



meerlandschap

paludicultuur / natte teelten

proefvelden in Zegveld, Ouderkerk aan de IJssel (Krimpenerwaard)



meerlandschap

paludicultuur / natte teelten

proefvelden Zuiderveen, bij dorp Nauerna, ten westen van de Braak



meer

bron: agraaf.nl

landschap

boeren willen niet vernatten



meer

bron: agraaf.nl

landschap

boeren willen niet vernatten



meerlandschap

boerenbedrijf



meerlandschap

boerenbedrijf



meer

bron: CBS; Sinds 1980 daalde het aantal agrarische bedrijven in NL met 54,8 procent 
(79.487 bedrijven); gemiddeld 2.338 bedrijven per jaar; gemiddeld 6,4 bedrijven per dag.

landschap

krimp agrarische bedrijven



meer

bron: CBS; In 2002 zijn in NL 2.261 melkveehouderij bedrijven met meer dan 100 
melkkoeien. In 2016 is dat aantal gestegen naar 7.024, een stijging van meer dan 210%.

landschap

groei grote melkvee bedrijven



meer

Handhavingsplan Natura 2000 gebieden Laag Holland | 2015 - 2020  Provincie Noord-Holland | 13 

1HET PLANGEBIED

BIJLAGElandschap

Natura 2000 gebieden
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De provincie wil jaarlijks 250 hectare nieuwe natuur te creëren. In 2027 wil de provincie 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Noord-Holland voltooid hebben.

landschap

Natuur Netwerk Nederland



meer

bron: Strava heatmap;
recreatieroutes ten noorden van Amsterdam, fietsers&wandelaars en vaarroutes

landschap

recreatie routes



meerstad en landschap
meer stad:
  meer inwoners en toeristen
  meer gebruik openbare ruimte

meer landschap:
  veenbodems en verzakking
  landbouwtransitie
  meer en verbonden natuur
  recreatie

klimaat verandering
  temperatuur omhoog
  water problematiek (te weinig en te veel)
  biodiversiteit
  hernieuwbare energie

hoge ambities vragen om een nieuw perspectief waarbij stad en land met elkaar 
verbonden zijn: denk groter, combineer beter en integreer alle disciplines

hoge ambities



meerstad en landschap

klassiek gelaagde ontwerp principe; oplossingen voor verschillende opgaven naast elkaar
nieuw perspectief; vergroten, combineren en integreren van opgaven

een nieuw perspectief



meerstad en landschap

combinatie van natuur, recreatie en landbouw op een enorme schaal (12.000 hectare)
Amsterdam Wetlands voorstel van Landschap Noord-Holland

Amsterdam Wetlands


