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Nederland in 2120 - uitwerking Springtij



- 12.30 welkom

- 12.35 presentatie context Springtij en NL  
 2120

- 12.45 Hoog-Nederland: Achterhoek, 
 presentatie, stelling en discussie

- 13.00 Laag-Nederland:  Zeeland, 
 presentatie, stelling en discussie 

- 13.15  ‘Nature based solutions”: 

- 13.25 Afsluiting

11

programma



Springtij



Nederland in 2120



source: Rockström, Stockholm Resilience Institute, 2018

sustainable development goals
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grote respons



vervolg: wat nu doen?
van OOIT en LATER naar NU en STRAKS

handelingsperspectief



Hoog-Nederland
de Achterhoek

Opgaven:

- WATERBEHEER?

-  LANDBOUW?

- PERIFEER?



Hoog-Nederland
de Achterhoek

Waterbeheer centraal:

- vasthouden - (her)gebruiken - bergen - (her-)
gebruiken - niet afvoeren

- aanpassen gebruik: 

- grondwateraanvulling

- ander landschap



Aanzet transitie landbouw:

- veehouderij (weer) in dienst plantaardige pro-
ductie

- voedsel en organische grondstoffen

- herstel organische stof: ‘nomadisch’ systeem?

- windsingels en strokenteelt

Hoog-Nederland
de Achterhoek



Hoog-Nederland
de Achterhoek

Niet perifeer:

- precies tussen Randstad en Ruhrgebiet

- woonmilieu

- selectieve groei



Hoog-Nederland
de Achterhoek
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1. De droogte in Hoog-Nederland vergt een diepgaande 
wijziging van de waterhuishouding en fundamentele aan-
passing van agrarisch gebruik, i.c. locaties, teeltsystemen 
en gewassen.

Hoog-Nederland
stelling



Laag-Nederland
Zeeland

Opgaven:

- WATERVEILIGHEID?

- RECREATIE EN TOERISME?

- ZOET EN / OF ZOUT?



Laag-Nederland
Zeeland

Zacht en Zeewaarts:

- voordelta en kustfundament

- dubbele dijken

- wisselpolders



Laag-Nederland
Zeeland

Eilanden:

- laagten

- identiteit en (meer) kwaliteit

- biodiversiteit
 



Laag-Nederland
Zeeland

Zoet en zout scheiden:

- gescheiden systemen

-zout: zilte teelt en biodiversiteit

- zoet: vasthouden - (her)gebruiken - bergen - 
(her-)gebruiken - niet afvoeren

- agrarische productie: afstemmen op condities 
strokenteelt en gemengd
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Laag-Nederland
stelling

2. Een circulaire landbouw in Zeeland vraagt om een 
combinatie van plantaardige en dierlijke productie op lo-
kaal en regionaal niveau, strokenteelt en zilte landbouw.



loslaten, herstel van systemen

controleren van systemenRockström, 2018

vgl: lagenbenadering

Nature based solutions
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3. De zogenaamde ‘nature based solutions’ stellen ons in 
staat natuurlijke systemen beter te laten functioneren, en 
liggen daarmee aan de grondslag van duurzame ontwik-
keling.

Nature based solutions
stelling
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Met dank aan u en het gehele ontwerpteam:

Martine van Mourik, Raidun Schott, Thamar Zeinstra, Eline van Remortel, Hans van 
Engen, Maurice Wenker, Anneke Adegeest, Bertram de Rooij, Nahid Tabrizi, Kai van 
Reenen, Mariette van Muijen, Margot Meeuwissen en Michaël van Buuren.


