
In 2020 heeft de WUR een kaart 
gemaakt hoe Nederland er in 
2120 er uit kan zien. Een zeer po-
sitief verhaal!
 

Vanuit de Manifest Regio Vallei en 
Veluwe zijn we nu samen met de WUR 
en deelnemers van diverse partij-
en een kaart aan het maken voor de  
regio Vallei en Veluwe. Dit is een van 
de actiepunten die is opgepakt uit het  
Regionaal Adaptatie Plan. Het belang-
rijkste uitgangspunt voor deze kaart is 
dat bodem en water sturend zijn.

KAART VALLEI EN VELUWE IN 2120



UITGANGSPUNTEN 
In 2120 is het klimaat sterk veranderd. Daarbij houden we rekening  
met een zeespiegelstijging van 1,5 meter, 3 graden temperatuurstij-
ging, intensere buien en lange droge periodes. Door de klimaatveran-
dering wordt het westen van Nederland steeds onleefbaarder, delen 
staan onder water. Hierdoor kunnen we ook verwachten dat het oos-
ten van Nederland steeds aantrekkelijk wordt om naar toe te verhui-
zen. Daarnaast staat het natuurlijk water en bodemsysteem aan de 
basis van de kaart.  

Één kaart voor 
ALLE SECTOREN IN 
DE VALLEI & VELUWE

Een volgende stap is om tot één 
kaart te komen voor alle sectoren. 
Dit doen we via een serie aan ont-
werpsessies met visionaire land-
schapsarchitecten, strategen en 
stedenbouwkundigen van de part-
ners. Hierbij wordt gewerkt aan een 
ruimtelijke synthese van de eerder 
opgehaalde kennis uit de themati-
sche workshops. 

Zo willen we samen komen tot een 
mooie klimaatrobuuste leefomge-
ving, waar de inrichting een kop-
peling heeft met het bodem en wa-
tersysteem van de regio. 

ONZE MISSIE 
met de kaart Vallei en Veluwe 2120 

Het gaat hierbij vooral om bewustwording en kansen zien. 

Het starten van de dialoog zou een mooi resultaat kunnen 

zijn, wat mogelijk weer leidt tot nieuwe stappen. Ook zou 

het prikkelend kunnen werken en de ogen mogen openen van 

politici en planningsprofessionals voor klimaatadaptieve ont-

wikkelingen op lange termijn (100 jaar).

ONTDEKKINGSTOCHT 
via workshops

In een serie van thematische work-
shops zijn we aan het ontdekken 
hoe de verschillende deelnemers het  
gebied over 100 jaar zien. Dit doen 
we per thema, in een proces waarin  
ruimte is om vrij te denken. Zonder 
last te hebben van de waan van de dag 
en zonder dat iets goed of fout is. 

Samen met wetenschappers van de 
WUR, beleidsmakers van de diverse 
overheidspartijen en mensen uit het 
bedrijfsleven denken we ‘out of the 
box’ na over hoe ons gebied er in 2120 
uit zou kunnen zien. Welke kansen 
zien we? Waar? Waarom? 

THEMA’S LANDBOUW NATUUR RECREATIE 
& TOERISME

ECONOMIE DRINKWATER 
& AFVALWATER 

MOBILITEITWONEN

Basisontwerp 
TER INSPIRATIE 

Allereerst wordt een functioneel 
basisontwerp gemaakt dat vervol-
gens in meerdere ‘sprints’ steeds 
verder wordt aangescherpt. Deze 
kaart leggen we ter inspiratie 
voor aan bestuurders en dient 
als een lange termijn ‘spiegel’. Dit 
kan helpen bij het keuzes maken 
en het gaan aanjagen van huidige 
initiatieven. 

Dit alles komt samen in een po-
sitieve visie met als doel: een 
mooie klimaatrobuuste leefom-
geving, waar de inrichting een 
koppeling heeft met het bodem 
en watersysteem van onze regio.



2022 2022 2023 2023

2023

CASCAS

PLANNING 

Partners werken samen aan dit Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), 
waarbij wetenschappers en publieke en private partijen samen werken aan innovatieve producten. 

In de 1ste helft van 2022 

hebben we workshops gehouden 

op de thema’s wonen, landbouw, 

natuur, recreatie en toerisme. 

In de tweede helft 2022 

volgen workshops op de thema’s 

economie, drinkwater & afvalwater 

en mobiliteit. 

Begin 2023 

ruimtelijke synthese van 

opgehaalde data. 

Begin 2023 

bestuurders krijgen 

eerste kaartbeelden 

gepresenteerd. 

In de tweede helft van 2023 de presentatie van

‘KAARTBEELD VALLEI EN VELUWE IN 2120’ 

Ook worden handelingsperspectieven gepresenteerd, 
om vanuit nu naar 2120 te werken. 


