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2020 – nu al(weer) een jaar van extremen
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Nederland in 2120 volgens 1 op de 5 Nederlanders

Bron: RTL nieuws | Waterschappen 

(28 januari 2020)



Bending the curve of terrestrial biodiversity 
needs an integrated strategy (Nature, 2020)
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The challenge: Climate + Biodiversity action

6Biodiversiteit

IPCC, 2018

Mitigatie

Adaptatie

De De opgaven: klimaat en biodiversiteit
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...en de SDG’s

source: Rockström, Stockholm Resilience Institute, 2018

“nature based‐solutions” 
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Nature-based solutions



Een nieuw verhaal voor Nederland
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Een nieuw verhaal voor Nederland

....voor alle ruimtelijke opgaven



 ... één kaartbeeld, geen scenario’s

 ...een typisch ‘systemisch’ Wagenings perspectief

 ...geen doembeeld, maar een groen beeld

 ...multidisciplinaire kennis bijeen brengen (synthese)

...in een kaart voor Nederland in 2120
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Aannames:
 Zeespiegelstijging van 1,5 m in 2120 (t.o.v. 1990)
 Temperatuurverhoging, extremer weer
 Verschuiven van klimaatzones
 Randstad blijft, maar groei in Hoog‐Nederland
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Disclaimer



5 leidende principes
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1. Natuurlijk systeem aan de basis
landschap- en bodemtype, hoogteverschillen, watersystemen 

5. Natuur-inclusieve samenleving
biodiversiteit, natuurbescherming/ontwikkeling, ecosysteemdiensten

3. Circulaire economie
klimaatpositief, dienstensector, kringlooplandbouw

4. Meebewegende –adaptieve– ruimtelijke inrichting
met de natuur mee, benutten natuurlijke processen

2. Optimaal benutten van water
vasthouden, benutten, bergen en dan pas afvoeren 
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Nederland in 2120



Energie en voedsel van zee
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Plantaardige voedselproductie en kringlooplandbouw
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Meer ruimte voor water
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Volop robuuste natuur
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Klimaatslimme bossen
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Groene steden

19



20

...blijkbaar een wenkend perspectief!



Hoe verder?
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 Gesprekken en discussies over NL2120

 Nadere onderbouwing – NBS, biodiversiteit, gezondheid, 
voedselproductie, stedelijke ontwikkeling, circulaire economie, 
kosten en baten, etc

 Gezamenlijk bouwen kennisagenda en integraal kennisprogramma

 Uitwerking NL2120 in regio’s

 Vertaling naar handelingsperspectief voor het hier en nu  Groen 
herstelplan post Corona

De toekomst begint nu!!

Hoe verder?
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A Nature based vision for EU in 2120A nature-based future for EU!
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Finding 
answers 
together



Dank voor 
uw aandacht !

NL2120 team Meer info/contact:

- Martin Baptist Tim.vanhattum@wur.nl
- Stijn Reinhard
- Michael van Buuren
- Bertram de Rooij
- Xiaolu Hu
- Sabine van Rooij
- Nico Polman
- Sander van den Burg
- GerJan Piet
- Tom Ysebaert
- Brenda Walles
- Jeroen Veraart
- Wieger Wamelink
- Bram Bregman
- Bram Bos
- Trond Selnes

24


