
 
 

Toekomstbeeld groenblauwe leefomgeving Zuid-Holland 

In de periode van december 2017 tot en met april 2018 heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-

Holland (NMZH) in opdracht van de provincie Zuid-Holland inbreng opgehaald vanuit haar netwerk 

voor een nieuwe visie op de groenblauwe leefomgeving. Vanuit deze opgehaalde inbreng is een 

beeld ontstaan van de wensen, ambities en verwachtingen die er leven op het gebied van de 

toekomst van de Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving. Dit betreft een groenblauwe 

leefomgeving die van essentieel belang is voor het Zuid-Hollandse vestigingsklimaat en de basis 

vormt voor de economie, maar die ook een goed leefgebied vormt voor robuuste populaties van 

wilde dieren en planten. De groenblauwe leefomgeving biedt de inwoners van Zuid-Holland veel, 

zoals ruimte om te ontspannen en tot rust te komen, ruimte om te genieten van mooie 

landschappen en erfgoed, schone lucht en schoon water en bescherming tegen de gevolgen van het 

veranderende klimaat. Al deze ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol in de keuzes die 

gemaakt worden over (ruimtelijke) ontwikkelingen: ons natuurlijk kapitaal mag niet ten koste gaan 

van economische belangen op de korte termijn. Iedereen beseft zich ten volle dat de aantasting van 

biodiversiteit uiteindelijk als een boemerang terugkomt omdat hiermee de ecosysteemdiensten die 

we zelf hard nodig hebben afnemen. De natuur biedt ons veel, maar om daarvan te kunnen blijven 

profiteren moeten wij goed voor de natuur zorgen. 

 

Afstand tussen mensen en natuur klein 

In het toekomstige Zuid-Holland zijn groen, blauw en natuur nooit ver weg. Juist in de steden, waarin 

in de toekomst nog meer mensen wonen dan nu, hebben groen en blauw vele functies. Groene en 

blauwe structuren zorgen ervoor dat het landschap de stad in komt en fungeren tevens als 

ecologische corridors. Ook vormen deze groenblauwe aders aantrekkelijke routes om te fietsen of 

lopen. De auto heeft in de stad een ondergeschikte rol. Daardoor is veel ruimte van parkeerplaatsen 

en autowegen vrijgekomen die benut kan worden om inbreiding (woningbouwopgave) en 

vergroening van de stad hand in hand te laten gaan. Braakliggende terreinen worden gebruik voor 

tijdelijke natuur zodat een dynamisch netwerk van tijdelijke gebiedjes de natuur in de permanente 

stedelijke groenblauwe structuren ondersteunt. Bij nieuwbouw of verbouw worden alle 

mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen benut, het inbouwen van nesten voor vogels en 

vleermuizen is het uitgangspunt en waar mogelijk worden gebouwen ook vergroend met groene 

daken en geveltuinen. Doordat fietsen en lopen, in combinatie met openbaar vervoer, de 

belangrijkste vervoersmodaliteiten in de stad zijn geworden, is de luchtvervuiling en de CO2 uitstoot 

sterk teruggedrongen en zijn de stadsbewoners veel gezonder geworden. Ook zorgverzekeraars en 

werkgevers zien de voordelen hiervan in en investeren dus in een gezonde leefomgeving in plaats 

van veel geld uit te geven aan zieke werknemers en dure behandelingen van ziektes die ontstaan als 

gevolg van een ongezonde leefomgeving.  

 

Het groen en blauw in de stad vormen niet alleen een gekleurd decor, maar zijn ook van hoge 

kwaliteit: oevers van sloten en vaarten zijn natuurvriendelijk, bermen en parken worden ecologisch 

beheerd en beplanting bestaat grotendeels uit inheemse soorten die daarmee een bron van voedsel 

vormen voor een grote rijkdom aan insecten. De stad kent zijn eigen icoonsoorten, ook planten die 

alleen voorkomen op kades en muren horen daarbij. Icoonsoorten spelen een belangrijke rol in het 



 
 

vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij natuur. Al deze soorten maken een wandeling of 

fietstocht via de groenblauwe aders in de stad een nog mooiere belevenis en zorgen ervoor dat 

iedereen dichtbij huis de natuur kan ervaren. Soorten die onder de Wet natuurbescherming hun 

beschermde status zijn kwijtgeraakt, maar die wel kwetsbaar zijn en zonder aandacht bij 

bijvoorbeeld het beheer van groen aangetast dreigen te worden, worden waar nodig toegevoegd aan 

de lijst met icoonsoorten omdat ook deze soorten van groot belang zijn in Zuid-Holland.  

Deze kleinere afstand tussen inwoners en natuur zorgt ervoor dat steeds meer mensen een actieve 

bijdrage willen leveren aan de groenblauwe leefomgeving: van het vergroenen van de eigen tuin en 

het ophangen van nestkasten of bijenhotels tot het ontwikkelen van buurtinitiatieven, helpen bij het 

beheer van een natuurgebied buiten de stad, het inventariseren van flora en fauna en het 

meedenken over het natuurbeleid. Maatschappelijke organisaties faciliteren deze verschillende 

vormen van participatie en slaan zo een brug tussen inwoners en overheid. Ook kinderen hebben in 

de buurt en op het schoolplein genoeg mogelijkheden om te spelen in het groen en de natuur om de 

hoek te ontdekken en ook het onderwijs speelt hier op in.  

 

Kwalitatief hoogwaardige stadsranden zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat stedelingen het 

landschap en erfgoed buiten de stad op een makkelijke manier (zonder barrières van infrastructuur 

etc.) en via aantrekkelijke routes kunnen bereiken. Parkachtige zones vormen een overgang tussen 

de stad en het omliggende landschap. Bestaande bedrijventerreinen die zich vaak aan de randen van 

de steden bevonden zijn gerevitaliseerd en vergroend of zijn getransformeerd naar een woonfunctie. 

Staduitbreiding is door een slimmer (her)gebruik van de bestaande bebouwde ruimte dan ook niet 

meer nodig en is bovendien financieel niet erg aantrekkelijk omdat bouwen in het groen gepaard 

gaat met hoge heffingen voor verbruik van open ruimte die geïnvesteerd moeten worden in de 

kwaliteit van natuur en landschap. Waardevolle groene buffers tussen en om de steden blijven open 

en groen omdat ze van essentieel belang zijn voor het woon- en vestigingsklimaat.  

 

Groenblauwe leefomgeving is van alle inwoners van Zuid-Holland 

De groenblauwe leefomgeving is er van en voor alle inwoners van Zuid-Holland. Dit betekent echter 

ook dat de recreatiedruk op de groene ruimte groot is en dit zelfs ten koste kan gaan van de 

landschappelijke en ecologische kwaliteit. Om dat de voorkomen worden keuzes gemaakt: niet elk 

gebied is even goed bereikbaar en toegankelijk zodat er ook groene gebieden zijn waar rust, stilte en 

duisternis de kernkwaliteiten vormen en de meest kwetsbare soorten zich thuis voelen. Zuid-Holland 

is te dicht bevolkt en de druk op de ruimte is te groot om alle recreatievormen met eigen paden en 

voorzieningen overal te kunnen faciliteren. Parkachtige gebieden rond de steden voorzien in een 

grote recreatiebehoefte waarmee de meer kwetsbare natuurgebieden ontzien worden. Vanwege de 

grote druk op de groene gebieden wordt zorgvuldig omgegaan met het aantrekken van 

internationale toeristen. In sommige gebieden zijn zij van harte welkom omdat ze belangrijk zijn voor 

het verdienmodel van recreatiegebieden en extensief beheerde agrarische cultuurlandschappen. 

Naar andere gebieden worden zij niet actief getrokken omdat deze kwetsbaar zijn en de 

belevingsmogelijkheden in eerste instantie gericht zijn op inwoners van Zuid-Holland. Icoonsoorten 

vormen het visitekaartje van de verschillende gebieden en maken duidelijk dat Zuid-Holland een 

grote rijkdom aan landschappen en bijbehorende soorten kent.  



 
 

 

Multifunctioneel boerenland 

De behoefte aan groene ruimte voor recreatie, beleving en biodiversiteit is zo groot dat het niet 

langer acceptabel is om de landbouwgebieden, die anno 2018 bijna de helft van het grondgebied van 

Zuid-Holland beslaan, alleen in te zetten voor de agrarische productie en ten koste van natuur en 

landschap. De belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat de biodiversiteit in het agrarisch gebied 

en daarbuiten onder druk staat zijn grotendeels bekend: samengevat zijn dit voor insecten en 

akkervogels de bestrijdingsmiddelen in het milieu en voor weidevogels en slootkantplanten in de 

veenweidegebieden vooral de hoge bemesting en kunstmatige verlaging van de grondwaterstand. 

Deze factoren worden dan ook aangepakt, want inwoners van Zuid-Holland zijn niet langer bereid om 

hun landschap op te offeren voor voedselproductie die op de wereldmarkt probeert te concurreren. 

Een progressieve belasting op bestrijdingsmiddelen, veevoer en kunstmest zorgt ervoor dat tegen de 

natuur in boeren niet langer financieel aantrekkelijk is.  

Een deel van de landbouwgebieden heeft vanwege de bodemdaling door veenoxidatie een andere 

functie gekregen en is omgezet in natte natuur en recreatiegebied of hier vindt natte landbouw 

plaats. In andere landbouwgebieden ligt de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit en worden 

naast kwalitatief hoogwaardige producten ook natuur, landschap en recreatiemogelijkheden 

‘geproduceerd’. Hierdoor nemen op het boerenland niet alleen weide- en akkervogels, bloemen en 

insecten weer in aantallen toe, maar neemt ook de achteruitgang van het aantal boeren af. Met de 

productie van kwaliteitsproducten en het leveren van maatschappelijke diensten is namelijk een 

goede boterham te verdienen, naast een hoop waardering van de inwoners van Zuid-Holland die 

genieten van het mooie boerenland en de lekkere en duurzame producten die hier vandaan komen. 

Doordat er geen mest en bestrijdingsmiddelen meer vanuit de landbouw (waaronder ook de 

glastuinbouw) in het milieu terechtkomen, profiteert de natuur zowel binnen als buiten de 

beschermde natuurgebieden hiervan. Schone sloten zijn een bron van leven en maken het op steeds 

meer plekken mogelijk om te zwemmen of soorten als de snoek of zelfs een otter te zien.  

 

Soortenrijke landschappen 

Biodiversiteit vormt een onlosmakelijk onderdeel van een kwalitatief hoogwaardige groenblauwe 

leefomgeving. Soorten dieren en planten hebben een intrinsieke waarde, maar zijn daarnaast ook 

van belang voor de mensen. Zo vergroot soortenrijkdom bijvoorbeeld de belevingswaarde van de 

groenblauwe leefomgeving en zijn soorten dieren en planten een indicator voor een schoon milieu 

en zorgen soorten ook voor het opvangen en afbreken van vervuilende stoffen. Daarnaast zijn we 

voor onze voedselvoorziening afhankelijk van biodiversiteit en levert de natuur andere belangrijke 

grondstoffen. Om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, zijn we er echter nog niet. 

Omdat met uitvoering van de geplande maatregelen in 2027 de doelen van de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn voor 65% gehaald worden, zijn aanvullende maatregelen nodig. Om richting een 

doelbereik van 100% te gaan, zal het Nationaal Natuurnetwerk verder uitgebreid moeten worden. 

Uitbreiding van het oppervlak aan beschermde natuurgebieden krijgt vorm doordat grond van 

sommige boeren die stoppen wordt opgekocht (en zo nodig weer geruild zodat natuurontwikkeling 

op de juiste locaties plaatsvindt). Met een veel extensievere en natuurinclusieve landbouw neemt de 

biodiversiteit in het agrarisch gebied sterk toe en verbeteren ook de milieucondities in de 



 
 

beschermde natuurgebieden fors, de biodiversiteit profiteert hiervan. Door een groenblauwe 

dooradering van het bebouwde gebied is er minder versnippering. Ook wordt de inrichting en het 

beheer van het groen en blauw buiten de natuurgebieden (recreatiegebieden, stadsgroen etc.) meer 

gericht op (ecologische) kwaliteit, hierdoor zijn deze blauwgroene structuren soortenrijker en wordt 

daarmee ook de belevingswaarde vergroot. Alle icoonsoorten kennen een gunstige staat van 

instandhouding, dit betekent ook dat de condities voor andere soorten gunstig zijn. Doordat 

industrie en verkeer schoon en duurzaam (circulair) zijn geworden, zorgen ook deze sectoren niet 

meer voor een negatieve invloed op de milieucondities in natuurgebieden. Zuid-Holland laat hiermee 

zien dat zij voorop loopt in de transitie naar een schone economie en dat duurzaamheid niet alleen 

het terugdringen van de CO2 uitstoot betekent, maar ook het zorgvuldig omgaan met ruimte, het 

behoud en versterken van soortenrijkdom en het creëren van een mooie en gezonde leefomgeving 

omvat. Zuid-Holland staat hierdoor bekend als exporteur van kennis en duurzame innovaties. 

Welvaart en welzijn gaan daarmee in Zuid-Holland hand in hand.  

 

Sturing 

Om dit toekomstbeeld te bereiken is naast de inzet van de provincie zelf ook de samenwerking met 

en inzet van andere partners vereist. Door gebruik te maken van elkaar kracht en beschikbare 

instrumenten en mogelijkheden kan gewerkt worden aan het bereiken van gezamenlijk doelen. In 

deze samenwerking heeft iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheden en kan hier ook op 

aangesproken worden.  

Met haar ruimtelijk instrumentarium (Verordening Ruimte, straks de provinciale 

Omgevingsverordening) heeft de provincie een sterk instrument in handen om te sturen op 

ruimtelijke kwaliteit en waardevolle landschappen ruimtelijk strikt te beschermen. Landschappen 

overstijgen gemeentegrenzen waardoor landschapsbeleid niet (alleen) aan gemeenten overgelaten 

kan worden. Ook is de provincie de aangewezen partij om ervoor te zorgen dat plannen en 

ontwikkelingen van gemeenten op elkaar afgestemd worden en de kwaliteiten en het aanbod in 

verschillende gemeenten elkaar versterkt in plaats van dat gemeenten en regio’s met elkaar 

concurreren. Voor opgaven en ontwikkelingen die de provinciegrenzen overstijgen, vindt nauwe 

afstemming met andere provincies en het rijk plaats. Het is voor iedereen duidelijk waar de provincie 

voor staat en in de uitvoering van programma’s, projecten en (gebieds)ontwikkelingen neemt de 

provincie de regie. Zij is daarmee als dat nodig is een strenge en daadkrachtige, maar bovenal een 

betrouwbare partner. Via de waterschappen vormt ook het waterpeil een belangrijk instrument om 

mee te sturen, want dit is sterk bepalend voor de functies die mogelijk worden gemaakt in de 

veenweidegebieden en de natuurkwaliteit. Ook worden voldoende gebieden veilig gesteld voor 

drinkwaterwinning om te voldoen aan de groeiende vraag hiernaar door de trek naar de stad. In deze 

gebieden gaat drinkwaterwinning hand in hand met natuur, zoals nu ook al in de duinen het geval is.   

Het bereiken van dit toekomstbeeld kan niet zonder investeringen. Dat kost geld, maar levert nog 

veel meer op, niet alleen in euro’s, maar ook in natuurwaarden, geluk en gezondheid van inwoners 

van Zuid-Holland, een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat etc. Omdat private partijen hier volop 

van profiteren worden constructies gemaakt waardoor ook zij gaan investeren in de groenblauwe 

leefomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan een heffing voor bouwen in het groen, het toepassen 

van het vervuiler betaalt principe en regionale groenfondsen. Wanneer hier instrumenten van de 



 
 

rijksoverheid voor nodig zijn (bijvoorbeeld aanpassingen van het belastingstelsel) gaan de provincie 

en haar partners hier samen voor lobbyen bij het rijk.  

Naast investeringen in groen en natuur zet de provincie zelf haar subsidie instrument ook in om 

innovaties in de landbouw aan te jagen. Door een schonere productie wordt de negatieve impact van 

de landbouw op de leefomgeving gestopt. Bovendien vormen kennis en innovatie een belangrijk 

exportproduct dat ons meer oplevert dan het exporten van goedkope en vervuilende producten. 

Bedrijven die vooroplopen me innovaties en duurzaamheid leggen de lat ook voor andere bedrijven 

steeds een stukje hoger om hele sectoren in de richting van schoon, duurzaam en natuurinclusief te 

bewegen. Voor bedrijven die hier niet in mee willen gaan wordt uiteindelijk letterlijk geen ruimte 

meer geboden.  

Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het leggen van verbindingen tussen de 

samenleving en de groenblauwe leefomgeving. Zij vangen signalen op over nieuwe trends en 

ontwikkelingen, want inwoners van Zuid-Holland vormen de oren en ogen in het veld. Ook 

stimuleren en faciliteren zij participatie en betrokkenheid  bij de groenblauwe leefomgeving, het 

beleid op dit vlak en initiatieven die een bijdrage leveren aan het realiseren van de gezamenlijk 

doelen. Doordat er een constante dialoog gaande is over de ambities die we gezamenlijk willen 

bereiken is er sprake van een sterk onderling vertrouwen. Dit is van groot belang om samen 

oplossingen te vinden voor de grote ontwikkelingen die op de Zuid-Hollandse groenblauwe 

leefomgeving afkomen zoals de transitie naar een duurzame energievoorziening.  

 
 

 


