
 
 

Samen werken aan een rijke groenblauwe leefomgeving in Zuid-

Holland 

1. Aanleiding 
 

De provincie Zuid-Holland werkt momenteel aan de uitwerking van een visie voor een rijke 

groenblauwe leefomgeving. De centrale ambitie hierbij is te komen tot de meest rijke groenblauwe 

leefomgeving van verstedelijkt gebied in de EU in 2030. Om deze ambitie waar te kunnen maken, wil 

de provincie externe partners intensief betrekken bij zowel de totstandkoming van de visie als de 

uitvoering ervan. In de zomer van 2017 is hier invulling aan gegeven door het organiseren van een 

drietal werkateliers waarin ‘deals’ werden gesloten tussen aanwezige partijen en organisaties rond 

activiteiten of projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de centrale ambitie.   

 

2. Opgaven 
 

Aan het traject dat de provincie nu is gestart, ligt geen uitgebreide analyse van opgaven of het op te 

lossen probleem ten grondslag. Wel zijn er een aantal thema’s benoemd: 

 Bescherming en beheer 

 Leven en een rijke groenblauwe leefomgeving 

 Water en groen als partner 

 Groenblauwe verstedelijking 

 Water en groen op uitnodiging 

 Water, groen en landbouw / landschap 

 

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) hecht er, samen met de andere Zuid-Hollandse 

natuur- en landschapsorganisaties (NLO), waarde aan dat in de uiteindelijke visie benoemd wordt 

voor welke opgaven de uitwerking en uitvoering van de visie een oplossing moet gaan bieden. 

Daarom wordt hier een overzicht gegeven van de opgaven die aan de orde zijn.  

 

2.1 Opgaven die voortvloeien uit verplichtingen Wet natuurbescherming 

In de Wet natuurbescherming (sinds 1 januari 2017 in werking getreden) is opgenomen dat 

Provinciale Staten een natuurvisie vast moeten stellen (artikel 1.7). Deze natuurvisie moet in ieder 

geval op hoofdlijnen bevatten wat het te voeren provinciale beleid is dat zich richt op het behoud en 

het zo mogelijk versterken van de biologische diversiteit en het duurzame gebruik van de 

bestanddelen daarvan, waartoe in elk geval behoort het beleid gericht op de uitvoering van de 

verplichtingen, genoemd in artikel 1.12, eerste en tweede lid; 

 

Artikel 1.12 eerste en tweede lid luiden als volgt: 

 

1 Gedeputeerde staten van de provincies dragen, ieder in hun provincie, tezamen zorg voor het 

nemen van de nodige maatregelen voor: 

 



 
 

a. de bescherming, de instandhouding of het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende 

gevarieerdheid voor alle in Nederland natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en in het bijzonder 

de vogelsoorten, genoemd in bijlage I bij de Vogelrichtlijn, en de niet in die bijlage genoemde 

geregeld in Nederland voorkomende trekvogelsoorten; 

 

b. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in 

Nederland in het wild voorkomende soorten dieren en planten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij 

de Habitatrichtlijn, en van de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats, genoemd in 

bijlage I bij de Habitatrichtlijn en habitats van soorten, genoemd in de bijlagen II, IV en V bij de 

Habitatrichtlijn, en 

 

c. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing 

bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en 

plantensoorten, bedoeld in artikel 1.5, vierde lid. 

 

2 Met het oog op het eerste lid dragen gedeputeerde staten in hun provincie in elk geval zorg voor de 

totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd 

"natuurnetwerk Nederland". Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk 

behoren. 

 

Daarnaast kan een natuurvisie indien de provincie dit van belang acht, ook beleid bevatten ten 

aanzien van de bevoegdheid van de provincie om bijzondere provinciale landschappen en 

natuurgebieden aan te wijzen, het behoud, beheer en herstel van waardevolle landschappen en het 

behoud en versterken van de recreatieve, educatieve en belevingswaarde van natuur en landschap.  

Ook dient de natuurvisie in het bijzonder aandacht te besteden aan de integratie van het 

natuurbeleid met het provinciale algemene economisch beleid, ruimtelijke beleid, milieubeleid, 

waterbeleid en cultuurbeleid.  

 

2.2 Ambities vanuit natuurpact 
In 2013 werd het Natuurpact gesloten tussen het rijk en de provincies. Dit pact bevat de hoofdlijnen 

van het nieuwe natuurbeleid waarin de provincies de verantwoordelijkheid hebben gekregen om het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. De gemaakte afspraken zijn breder dan alleen het 

realiseren van het NNN en richten zich op drie ambities: 

 

 Het verbeteren van de biodiversiteit 

Het verbeteren van de biodiversiteit, de verscheidenheid aan flora en fauna, is al 

decennialang een belangrijke ambitie van het natuurbeleid. In Europees verband zijn 

hiervoor concrete doelen gesteld, die staan in de Vogel– en Habitatrichtlijnen en de 

Kaderrichtlijn Water. 

 Het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur 

Het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur is een belangrijke 

nieuwe ambitie in het natuurbeleid. Het Rijk en provincies willen samen met 

maatschappelijke partijen de natuur in Nederland duurzaam versterken. Ze willen daarom 

ruimte bieden aan de relatie tussen mens en natuur. De betrokkenheid van 



 
 

maatschappelijke partijen en burgers bij natuur en het natuurbeleid biedt hiervoor mogelijk 

een kans. 

 Het versterken van de relatie tussen natuur en economie. 

Een belangrijke ambitie van het nieuwe natuurbeleid is het versterken van de relatie tussen 

natuur en economie. Het idee hierachter is dat natuur bijdraagt aan de economische 

ontwikkeling en dat de economische ontwikkeling ten goede komt aan de natuur. 

 

Bovendien wordt in de Lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL, 2017) geconstateerd dat de 

gezamenlijke plannen van provincies samen met het beleid voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en 

het (inter)nationale stikstofbronbeleid het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) voor 

landnatuur naar verwachting kunnen vergroten van circa 55 procent in 2015 tot circa 65 procent in 

2027. Om deze winst voor de VHR soorten ook daadwerkelijk te verzilveren is het vooral nodig dat 

provincies hun voorgenomen plannen volledig realiseren. Daarnaast zijn dus aanvullende 

maatregelen nodig om tot een doelbereik ban 100% te komen. Het PBL geeft aan dat een 

verduurzaming van de landbouw (naar natuurinclusieve landbouw) daarbij essentieel is.  

 

2.3 Visie NMZH op opgaven in Zuid-Holland 

De NMZH constateert dat er veel inspanningen nodig zullen zijn om aan de verplichtingen die voor de 

provincie voortvloeien uit de Wet natuurbescherming te voldoen. Daarnaast zien zij ook nog een 

aantal aanvullende opgaven.  

 

Achteruitgang soorten 
De soortenrijkdom staat onder druk: nog maar 15% van de soorten die oorspronkelijk aanwezig 

waren is overgebleven. In de natuurgebieden lijkt deze achteruitgang nu gelukkig (gemiddeld 

genomen) tot staan te zijn gebracht. Maar in het agrarisch gebied, dat ongeveer de helft van het 

oppervlak van Zuid-Holland beslaat, is een stabilisatie of herstel van de achteruitgang nog niet in 

zicht. Bovendien ontbreekt nog veel kennis over wat deze achteruitgang voor soortengroepen zoals 

insecten of het bodemleven betekent, terwijl die misschien wel een hele belangrijke rol vervullen 

zoals bijvoorbeeld de bijen. Ook de meeste kwetsbare soorten (rode lijst) blijven achteruit gaan.  

 

De Wet natuurbescherming verplicht de provincie om maatregelen te nemen om de achteruitgang 

van deze soorten te stoppen en te zorgen voor een gunstige staat van instandhouding. Om 

inzichtelijk te krijgen welke maatregelen dit moeten zijn, zal eerst duidelijk moeten worden op welke 

soorten deze zich zouden moeten richten. Hiervoor kunnen indicator- of icoonsoorten worden 

aangewezen: soorten die indicatief zijn voor de status van een bepaald ecosysteem, bijvoorbeeld de 

grutto voor de natuur in het agrarisch gebied. Van maatregelen die zich op deze soorten richten, 

profiteren ook andere soorten uit hetzelfde ecosysteem.  

 

De NMZH vindt het hierbij van belang dat bij deze opgave met betrekking tot het stoppen van de 

achteruitgang van soorten ook de constatering dat uitvoering van het huidige beleid naar 

verwachting zal leiden tot het behalen van 65% van de VHR-doelen wordt betrokken. Uiteindelijk is 

het behalen van 100% van de doelen noodzakelijk, dus zullen er substantiële extra maatregelen 

nodig zijn.   

 



 
 

Natuurnetwerk Nederland 
Het is een (wettelijke) taak van de provincie om het natuurnetwerk Nederland af te maken. De NMZH 

constateert dat de voortgang hierin de afgelopen tijd gestagneerd is. Uit de voortgangsrapportage 

uitvoeringsstrategie NNN van de provincie Zuid-Holland (2016), blijkt dat in de periode 2013-2016 

van de geprognotiseerde 750 ha nieuw te realiseren natuurgebied (verwerving en functiewijziging) 

480 ha gerealiseerd is. Wat inrichting betreft is voor dezelfde periode van de geprognotiseerde 1140 

ha een oppervlakte van 790 ha gerealiseerd. De voortgangsrapportage Groen 2016 laat zien dat voor 

de periode 2013-2016 circa 30% van de begrote financiële middelen is uitgegeven aan de 

uitvoeringsstrategie NNN.  

 

De NMZH vindt het zorgelijk dat de provincie er klaarblijkelijk niet goed in slaagt om de opgave die er 

nog ligt met betrekking tot het afmaken van het NNN succesvol te realiseren. De visie op de 

groenblauwe leefomgeving zou volgens hen dan ook inzicht moeten geven in een bijstelling van de 

strategie om wel tijdig tot afronding van het NNN te komen.  

 

In de Lerende evaluatie van het natuurpact (PBL, 2017) wordt geconstateerd dat de laatste gronden 

voor realisatie van het Natuurnetwerk lastig beschikbaar komen, omdat de medewerking van de 

grondeigenaren ontbreekt.  

 

Beschermen en versterken landschap 
Het landschap van Zuid-Holland is onder andere vanwege haar variatie van ongekende waarde, zowel 

voor natuur, cultuurhistorie als het leef- en vestigingsklimaat. Het rivierdelta-, kust-, veenweide- en 

het metropolitane landschap geven de provincie haar identiteit. Het landschap verdient een goed 

beleid dat zich richt op bescherming en ontwikkeling om de aanwezige kwaliteiten te behouden en te 

versterken. Dat de bescherming van het landschap nog lang niet altijd op orde is, blijkt bijvoorbeeld 

uit de blijvende toename van bebouwing binnen het Groene Hart. Ook de recente discussie rond 

kustbebouwing toonde aan de aanscherping van het provinciale ruimtelijke beleid ten aanzien van 

het kustlandschap nodig was. Maar naast de ruimtelijke aspecten, staat ook de kwaliteit van de 

landschappen onder druk. Zie hiervoor bijvoorbeeld de maatschappelijke discussie rond 

‘landschapspijn’ die nu gevoerd wordt: in het agrarisch gebied hebben bloemrijke weides 

plaatsgemaakt voor grasakkers waardoor naast het verdwijnen van biodiversiteit ook de 

belevingswaarde van het landschap geminimaliseerd is.  

 

Verbinding natuur en economie 
Een betere inbedding van het natuurbeleid in de maatschappij en het versterken van de relatie 

tussen natuur en economie, zijn ambities uit het natuurpact tussen rijk en de provincies (zie 

paragraaf 2.2). Er wordt in de Lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL, 2017) echter 

geconstateerd dat deze nieuwe ambities niet zijn uitgewerkt in concrete doelen en 

beleidsstrategieën. Provincies richten hun beleid vooral op de doelen uit de Vogel- en de 

Habitatrichtlijn (VHR), vanwege het verplichtende karakter hiervan en de afspraken in het 

Natuurpact. 

 

Vooral het verduurzamen en natuurinclusief maken van de landbouw is een grote opgave. In de 

Lerende evaluatie van het natuurpact (PBL, 2017), wordt geconstateerd dat een transitie van de 

landbouw naar natuurinclusief onontkoombaar is om de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te 

behalen. De provincie is aan zet om de regie te voeren om tot afspraken te komen over het 



 
 

ambitieniveau voor de landschapskwaliteit, de noodzakelijke maatregelen, de financiële 

tegemoetkomingen en de beschikbare financieringsbronnen. Concrete ambities voor 

natuurinclusieve landbouw buiten de kerngebieden voor het agrarisch natuurbeheer zijn echter nog 

nauwelijks aanwezig volgens het PBL.  

 

Ook voor andere sectoren en economische ontwikkelingen dan de landbouw is er sprake van een 

opgave om tegenstellingen tussen natuur en economie om te buigen naar een situatie waar deze van 

elkaar profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het duurzaam benutten van ecosysteemdiensten, 

bijvoorbeeld in de vorm van multifunctionele natuurgebieden die een stevige basis leveren voor de 

economie van Zuid-Holland. Maar er kan ook gedacht worden aan zaken als natuurinclusief bouwen, 

natuurontwikkeling koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen of het laten terugvloeien van winsten 

die de private sector maakt ten koste van de leefomgeving in het versterken ervan.  

 

Verbinden van natuur met mensen en maatschappij 
Om draagvlak voor het natuurbeleid te krijgen, is maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. 

Het gaat hierbij onder andere om zaken als het verbinden van natuur en gezondheid, het 

verduurzamen van de landbouw, het faciliteren en stimuleren van de inzet van vrijwilligers en het 

natuurinclusief maken van ruimtelijke ontwikkelingen. En heel belangrijk om op lange termijn 

draagvlak voor natuurbeleid te krijgen is om kinderen zo vroeg en zo vaak mogelijk in contact te 

brengen met de natuur, zodat ze daarvan de waarde inzien.  

 

Door een afbrokkelende verbinding en afnemende contactmomenten tussen kind en natuur zullen 

kinderen later niet de natuur beschermen. Minder contact met natuur leidt tot vervreemding van 

natuur, minder interesse in natuur en minder betrokkenheid bij natuur. Het gevolg is dat er een 

generatie opgroeit die in grotere mate onverschillig staat tegenover natuur. Door kinderen zo vroeg 

en zo vaak mogelijk in contact te brengen met de natuur gaan ze de waarde daarvan inzien. Onze 

kinderen bepalen straks het beleid. We moeten ervoor zorgen dat de toekomstige beleidsmakers nu 

niet van de natuur vervreemden, maar juist het groen in hun hart sluiten. Hoe kunnen we 

verwachten dat zij later voor de natuur zorgen en werken aan een duurzame samenleving als zij er 

geen band mee hebben? 

 

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed 

heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Natuur is goed voor hun zintuigen, motoriek, 

concentratie, denkvermogen en creativiteit.  Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale 

vaardigheden. Kinderen maken immers sneller vriendjes als ze buiten spelen. Vaker eropuit dus! 

Helaas is het omgekeerde het geval. Kinderen komen steeds minder in de natuur, wat kan leiden tot 

lichamelijke en psychische klachten. 

 

De verbinding tussen natuur en de mens is niet alleen voor kinderen van belang, maar ook voor 

volwassenen. Meer groen in de buurt brengt mensen bij elkaar en geeft de natuur extra ruimte. Ook 

voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kan de inzet voor het groen heel goed helpen om te 

re-integreren op de arbeidsmarkt. Groene initiatieven dragen bij aan de sociale cohesie in buurten. In 

de maatschappij groeit de behoefte onder burgers aan meer grip op en directe zeggenschap over 

hun leefomgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven in het publieke 

domein. Het is van belang om dit soort initiatieven voldoende ruimte te bieden om zich te kunnen 

ontplooien.  



 
 

Natuur en gezondheid 
Gezondheid is het belangrijkste thema in een mensenleven, zeker als het even wat minder gaat. In 

Nederland geven we er circa € 100 miljard per jaar aan uit (twee keer zoveel als in het jaar 2000). In 

Nederland lijden 4,5 miljoen mensen aan één of meer chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, 

diabetes, COPD en depressie- en angststoornissen. De zorgvraag wordt steeds complexer en 

zwaarder. Gezondheid betekent meer dan de afwezigheid van ziekte. In een gezonde samenleving 

zijn mensen verbonden met elkaar – jong en oud – en met hun omgeving. Belangrijk is dat alle 

mensen in Zuid-Holland, ook kwetsbare groepen, toegang hebben tot natuur en natuurbeleving. Die 

verbondenheid versterkt het draagvlak voor natuur. Steeds meer onderzoeken onderstrepen de 

positieve effecten van groen op de gezondheid. Natuur vermindert stress en verkleint de kans op 

ziektes. Een bezoek aan de natuur leidt tot een vermindering van pijn en negatieve emoties zoals 

boosheid, vermoeidheid en somberheid. Ook zorgt het voor een toename aan positieve gevoelens en 

energie. Bovendien nodigt de natuur uit tot bewegen. Natuur draagt bij aan een gezonde en 

veerkrachtige samenleving die daardoor kan werken aan sterke economie. 

 

Bekostiging natuur 
Het budget van de overheid is niet oneindig groot waardoor de financiering van nieuwe natuur en 

het beheer van bestaande natuur onder druk staan. Ook is het zo dat investeringen in natuur en 

landschap doorgaans veel baten opleveren, maar deze baten veelal niet terechtkomen bij de partij 

die de kosten draagt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan recreatieondernemers die hun inkomsten 

generen uit met publieke middelen gerealiseerde natuur- en recreatiegebieden. Om de benodigde 

investeringen in natuur en landschap te kunnen realiseren, zullen naast de voortzetting van het 

inzetten van publieke middelen hiervoor ook aanvullende financieringsconstructies tot stand moeten 

komen.  

 

Tekort groene recreatiemogelijkheden 
Zuid-Holland heeft het grootste tekort aan groene recreatiegebieden van het hele land. Daarom is 

het vergroten van de recreatiemogelijkheden rond het stedelijk gebied van groot belang. Voor de 

juiste invulling van deze opgave is provinciale regie een must. Om het beheer van deze gebieden voor 

de toekomst veilig te stellen zal voldoende bekostiging (zowel publiek als privaat) nodig zijn. In het 

bijzonder geldt dit voor het terreintoezicht door BOA’s. In de druk bezochte Zuid-Hollandse 

recreatiegebieden is hieraan grote behoefte en ook in de natuurgebieden, maar de financiering 

hiervoor ontbreekt. Door de grote recreatiedruk op de groene gebieden, kunnen kwetsbare 

natuurwaarden en drinkwatergebieden in het geding komen. Door in te zetten op grote, 

aaneengesloten gebieden zoals met de Nationale Parken gebeurt, zijn er meer mogelijkheden voor 

zonering van recreatie kunnen kwetsbare gebieden ontzien worden.  

Daarnaast kunnen de recreatiegebieden een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. 

Daarom is het belangrijk dat provinciaal geld beschikbaar wordt gesteld voor biodiversiteitsbeheer in 

de recreatiegebieden. Ook ligt er een belangrijke opgave op het gebied van het verbeteren van de 

verbinding tussen stad en land. Groene vingers die vanuit het landelijk gebied de stad in lopen maken 

de stad leefbaarder en maken het aantrekkelijk om vanuit de stad het buitengebied in te gaan. 

Andersom maken deze groene vingers het aantrekkelijk om middels burgerparticipatie hier op aan te 

haken met groene initiatieven waarbij niet alleen positief wordt bijgedragen aan meer natuur in de 

bebouwde omgeving, biodiversiteit, klimaatadaptatie, hittestressbestrijding en waterhuishouding, 

maar ook aan sociale cohesie in buurten. 

 



 
 

Robuust watersysteem 
Op het gebied van water liggen er diverse uitdagingen in het verschiet. Zo heeft klimaatverandering 

consequenties voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Ook ligt er nog een flinke opgave 

om te voldoen aan de eisen voor waterkwaliteit van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De 

kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is namelijk nu nog het slechtste van Europa. 

 

Natuur en verstedelijking 
In de periode 2025 tot 2040 zijn nog ruim 200.000 woningen in de Zuidelijke Randstad nodig om aan 

de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Hiervan staan de locaties nog niet vast. Door de 

betrokken partijen (gemeenten, provincie, MRDH etc.) wordt voornamelijk gekeken hoe deze 

woningbouwopgave binnen het bestaande bebouwde gebied opgelost kan worden in plaats van naar 

nieuwe uitleglocaties te zoeken. Verdichting in de stad biedt veel voordelen op bijvoorbeeld het 

gebied van bereikbaarheid, het behoud van het open landschap rond en tussen de steden, het 

versterken van de samenhang binnen het stedelijk gebied, het verduurzamen van de bestaande 

woningvoorraad, bereikbaarheid etc. Een belangrijke opgave die hand in hand komt met deze 

verdichting is het behoud en versterking van het leefklimaat en biodiversiteit binnen de stad en het 

voldoende klimaatadaptief maken van het bebouwde gebied.  

 

3. Oplossingen 
 

De NMZH heefteen aantal voorstellen op hoofdlijnen als oplossingen voor de hierboven geschetste 

opgaven: 

 

 Een actualisatie van de strategie voor een snelle realisatie van het NNN die een oplossing 

biedt voor de stagnatie in voortgang die in de afgelopen jaren is opgetreden. 

 Het op orde brengen van de (abiotische) omstandigheden, waarna natuurlijk processen hun 

gang kunnen gaan om biodiversiteit te behouden of versterken(‘procesnatuur’). In sommige 

gevallen is in aanvulling hierop specifiek op soorten gericht beleid nodig.  

 Actief soortenbeleid voor bijzondere soorten buiten de natuur- en weidevogelgebieden, 

inclusief substantieel budget. Robuuste populaties zorgen voor het tegengaan van een 

knellende werking van natuurwetgeving voor de economie.  

 Een integraal plan om de VHR doelen volledig te kunnen behalen.  

 Een goede ruimtelijke bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie. Hierbij kan ook 

gebruik worden gemaakt aan de mogelijkheid die de Wet natuurbescherming biedt aan 

provincies om zelf bijzondere provinciale landschappen en natuurgebieden aan te wijzen 

(artikel 1.12, derde lid). 

 De provincie kan een belangrijke rol in spelen in het verbinden van natuur en gezondheid 

door te stimuleren dat mensen de natuur gaan gebruiken om gezond te blijven en dat 

zorginstellingen de natuur benutten voor het herstelproces van hun cliënten. In plaats van 

ontwikkelingen met negatieve effecten op natuur en milieu, en dus de gezondheid,  dient 

meer natuur te worden ontwikkeld die op een duurzame manier bereikbaar is voor alle 

inwoners van Zuid-Holland. Met dergelijke inspanningen wordt bijgedragen aan een 

aantrekkelijk en leefbaar Zuid-Holland met gezonde inwoners. 



 
 

 Het instellen van een landschapsinvesteringsregeling (‘revolving fund’) om investeringen te  

stimuleren en ‘natuurinclusief’ te maken. Dit fonds wordt gevoed doordat iedere 

economische investering (zoals infrastructuur of bedrijven) gekoppeld wordt aan een 

investering in natuur en landschap. Via deze constructie wordt gestimuleerd dat nieuwe 

ontwikkelingen ‘natuurinclusief’ worden. Ook kunnen op deze manier private geldstromen 

aan natuur worden gekoppeld waardoor natuur inclusief ondernemen gestimuleerd wordt. 

 Het benutten van het economisch belang van natuur voor uitbreiding en versterking van het 

groenblauwe netwerk. Ondernemers of grondeigenaren investeren in natuur omdat dit deel 

uitnaakt van hun businessmodel.   

 Bij nieuwbouw worden kansen voor natuur zo veel mogelijk benut. Denk bijvoorbeeld aan 

ingebouwde nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen, vleermuizen etc. in gebouwen, 

groene gevels etc.  

 De ecosysteemdiensten in Zuid-Holland worden in kaart gebracht. Daarmee kan bij 

ontwikkelingen  en initiatieven worden nagegaan in hoeverre deze ecosysteemdiensten 

benut kunnen worden en hoe voorkomen wordt dat deze worden aangetast of uitgeput.  

 Verduurzaming van de landbouw: schoner, natuur- en landschapsvriendelijker en eerlijke 

beloningen. Om toekomstperspectief te hebben, zal de landbouw moeten verduurzamen en 

inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Boeren in de nabijheid van de stad (zoals in 

Midden-Delfland) hebben vooral toekomst wanneer zij zich richten op het leveren van 

maatschappelijke diensten. Dit kan gerealiseerd worden wanneer wordt ingezet op 

samenwerking tussen agrariërs en natuurorganisaties, met name in de gebieden rond 

reservaten. En publieke middelen goed worden ingezet zodat agrariërs eerlijk worden 

beloond voor de  maatschappelijke diensten die zij leveren en in hun bedrijfsvoering dus 

minder afhankelijk zijn van kostprijzen. Dan kan een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap 

gerealiseerd worden met rijke akkerranden, een groene dooradering van het agrarisch 

gebied en waarin populaties van weidevogels in kerngebieden floreren. Hierbij kan gebruik 

worden gemaakt van een de inzet van een programma op grond van artikel 1.13 van de Wet 

natuurbescherming dat zich richt op natuur in het agrarisch gebied.  

 Het realiseren van klimaatcorridors waarin verschillende opgaven gecombineerd kunnen 

worden. Om aan de opgaven voor klimaat en water tegemoet te komen, pleiten wij voor de 

aanleg van de door het PBL voorgestelde klimaatcorridors kust en moeras (Groene Hart). 

Met het realiseren van deze klimaatcorridors kunnen verschillende opgaven gecombineerd 

worden. Bij de klimaatcorridor kust gaat het bijvoorbeeld om bodemdaling, natuur, 

waterveiligheid en recreatie. Bij de klimaatcorridor moeras kunnen, conform het advies van 

de Rijksadviseur voor het landschap over de Groene Ruggengraat , opgaven op het gebied 

van cultuurhistorie, landbouw, waterhuishouding en – veiligheid, natuur en recreatie 

integraal worden opgepakt. 

 Drinkwater en natuur heeft zich bewezen als een krachtige ruimtelijke combinatie. Hierin is  

synergie te bereiken door te investeren in uitbreiding en versterking van robuuste gebieden 

voor drinkwater en natuur. 

 Ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven die zich inzetten voor natuur en 

natuurbeleving, vooral bij kinderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; 

 Het verminderen van groentekorten rond de steden en het verbinden van de stad met het 

omliggende landschap via groene vingers die tot in de stad doorlopen onder meer door 

biodiversiteitsbeheer. De groene vingers dragen in de stad vervolgens bij aan meer natuur in 



 
 

de bebouwde omgeving, biodiversiteit, klimaatadaptatie, hittestressbestrijding en 

waterhuishouding, maar ook aan groene initiatieven die sociale cohesie bevorderen.  

 De realisatie van grote, aaneengesloten natuurgebieden zoals de Nationale Parken, biedt 

mogelijkheden voor het zoneren van recreatie waardoor de meest kwetsbare delen van deze 

gebieden ontzien kunnen worden.  

 Kies bij een oplossing voor de woningbouwopgave voor compacte en groene steden. Nieuwe 

uitleglocaties zijn ongewenst omdat deze ten koste gaan van het open en groene landschap 

en grote investeringen in nieuwe infrastructuur vergen. Juist het landschap tussen de steden 

is een belangrijke factor voor een goed vestigingsklimaat. Het oplossen van de 

woningbouwopgave binnen het bestaande bebouwde gebied dient hand in hand te gaan met 

het herstellen en verbeteren van groene en blauwe verbindingen tussen de stad en het 

landschap om de leefbaarheid binnen de steden te versterken. Het verminderde belang van 

de auto binnen de stad biedt letterlijk ruimte die ingezet kan worden voor het leefklimaat.  

 

Wat de NMZH betreft, zijn dit (meer en minder concrete) kansrijke oplossingen die een bijdrage 

leveren aan het oplossen van de opgaven. Wij zijn graag bereid om mee te denken over een verdere 

uitwerking hiervan.   

 

4. Oneliners 
 

Het basismateriaal om tot een visie op de groenblauwe leefomgeving te komen, vormen door de 

betrokken partners aan te leveren oneliners. Daarom vat de NMZH de input uit deze notitie hierbij 

samen in de volgende ambities in oneliners: 

 

 NNN: De nu nog enige infrastructuur in Nederland met de grote gaten moet straks een 

biodiversiteitssnelweg worden 

 Een actief soortenbeleid helpt tegen knel voor economie en voor een robuuste biodiversiteit 

 Heel hard naar honderd procent van de VHR doelen: onderzoek naar scenario’s (en 

bijbehorende kosten en baten) moet uitwijzen hoe dit gerealiseerd kan worden.  

 Meer groen op straat! 

 Behouden is beter dan herstellen:  Een adequate bescherming van natuur en landschap is 

daarom essentieel.  

 Groen is gezond, op naar een groene revolutie in de zorg, natuur integreren in de 

gezondheidszorg! 

 Investeren in een indrukwekkend landschap: een landschapsinvesteringsregeling helpt om 

ruimtelijk ontwikkelingen natuur- en landschapsinclusief te maken.  

 Ecosysteemdiensten zijn Zuid-Hollands verborgen kapitaal, benutten is slim, beschermen 

essentieel 

 Groen boert goed! 

 Duurzame, natuurinclusieve landbouw is goed boeren, daar plukken naast agrariërs ook 

natuur, landschap en burgers de vruchten van.  

 Klimaatcorridors combineren kansen. 

 In de meeste bodemdaling gevoelige gebieden moet functie volgt peil gaan gelden in plaats 

van peil volgt functie.  



 
 

 Beleven maakt betrokken! 

 Vrijwilligers en burgerinitiatieven zijn onmisbaar voor bescherming en versterking van natuur 

en natuurbeleving, vooral bij kinderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  

 Groen zien maakt gezond. 

 Kinderen zijn de natuurbeschermers van de toekomst! Door het contact tussen kind en 

natuur te herstellen leiden we spelenderwijs een nieuwe generatie verantwoordelijke 

burgers op. 

 Geen kind zou moeten opgroeien in een (be)leefwereld waarin natuur geen 

vanzelfsprekende rol speelt. Het is van groot belang om de kloof tussen kind en natuur te 

dichten. 

 Een voortreffelijk landschap levert een essentiële bijdrage aan een goed vestigingsklimaat.    

 Natuur als spons voor de stad. 

 Hittestress of een groene oase van rust? 

 Iedere (stadse) woning via een aantrekkelijke groenblauwe verbinding verbonden met het 

groene buitengebied.  


