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Inleiding
p.m.

onderzoeksprogramma
doel atelier
etc.

Programma 
09.30 - 10.00: Inloop, koffie, kennis maken
10.00 - 10.10: Introductie project, doel en program-
ma workshop, voorstelrondje
10.10 - 10.35: Introductie thematiek natuur. Pre-
sentatie van Arnhem 2120 studie als voorbeeld 
voor de thematiek. Natuurlijk basissysteem van de 
Vallei en Veluwe. Veranderend klimaat: Het klimaat 
van Bordeaux nu, wordt het klimaat in 2120
10.35 - 10.55: Mentimeter natuur Waar denkt u aan 
bij natuur in 2120 in Vallei en Veluwe?
10.55 - 11.10: Pauze en uitleg volgende onderdeel
11.10 - 11.35: Groepswerk 1: Wat is de visie op 
natuur in 2120 op de gradiënt van NL (tot D). Waar 
geven we de natuur de ruimte (en waar niet)? Wel-
ke prioriteiten stellen we?  En welke natuurlijke 
systemen horen daarbij?  Visie/droom over natuur 
over 100 jaar.
11.35 - 11.45: Tussenpresentaties
11.45 - 12.15: Groepswerk 2: Wat zijn de natuur-
waarden in 2120? Is er een interventie nodig en zo 
ja welke om dit te bereiken?
12.15 - 12.35: Lunch - Broodjes en soep
12.35 - 13.00: Plenaire presentatie van resultaten.
Ruimte voor vragen en reacties nav de drie pre-
sentaties 
13.00 - 13.10: Tot slot reflectie en wrap-up
13.10 - 13.15: Afsluiten, vooruitblik en bedanken
13.15 - 13.30: Eventuele andere afspraken, 
ideeën, bilateraaltjes, wvttk. Vrij programma!
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Atelierverslag Vallei en Veluwe 
Thema Nauut – groepen Ilse
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Atelierverslag Vallei en Veluwe 
Thema Natuur – groepen Martine
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Atelierverslag Vallei en Veluwe 
Thema Natuur – groepen Jan Maurits  

Eerste werksessie – niveau dwarsdoorsnede 
NL

Waar neemt de natuur de ruimte?
• In de Deltanatuur kunnen we de controle 
(grotendeels) loslaten en de natuur de ruimte 
geven. We noemen dat natuur-natuur! In de 
Deltanatuur gaat water onafwendbaar de ruimte 
nemen met zeespiegelstijging en afvoer rivieren 
van achterland. In 2021 geven we dat de ruimte 
met ongekende nieuwe natuur tot gevolg
Het gaat dan verder dan alleen de grote rivieren. 
De Deltanatuur zal ook de kleine rivieren, 
veenbeken en grote waterwegen beslaan. Alle 
rivieren en waterwegen krijgen meer ruimte in de 
breedte. Ook nieuwe lopen zijn nodig voor afvoer 
en capaciteit. Specifiek is er ook meer ruimte voor 
rivierbossen (tevens ter compensatie van bos dat 
op hoge delen voor bewoning verloren zal gaan). 
Delta natuur is direct van invloed op de 
veengebieden en polders in het huidige Groene 
Hart. Het Groene Hart wordt een Blauw Hart waar 
natuurontwikkeling in combinatie met innovatieve 
natte landbouw de toekomst is.
• Op andere plekken is beheer / beheersing 
van natuur nodig voor de combinatie natuur en 
bewoning om overlast en mens-dier conflicten 
te voorkomen. We noemen dat beleefnatuur 
/ multifunctionele natuur. De Zandnatuur op 
de Heuvelrug, Veluwe, Twente, Brabant etc is 
beleefnatuur in 2120. Deze gebieden worden 
integraal ontwikkeld in combinatie van natuur 
met woningbouw en andere watergevoelige 

functies. Zorg voor natuurverbindingen tussen de 
zandgebieden over o.a. de IJsselvallei heen.
• De oostflank van de Veluwe en westflank van 
de Utrechtse Heuvelrug vormen belangrijke 
gradiënten en zijn derhalve bijzonder waardevol 
voor natuurontwikkeling in de toekomst. Door 
de flanken te sluiten langs de Rijn ontstaat de 
mogelijkheid om de Gelderse Vallei te ontwikkelen 
tot een multifunctioneel hart. Dat multifunctionele 
hart werd uitgewerkt in de tweede werksessie.
N.B. geconstateerd wordt dat het beeld van NL 
2120 hierbij illustratief is voor de toekomst. Men 
ziet weinig reden om daar vanaf te wijken.

Welke (eco)systemen liggen in 2120 aan de ba-
sis van de natuurwaarden?
• Het watersysteem ligt altijd aan de basis van 
natuurwaarden. Watersysteem kent veel gezichten: 
teveel water, te weinig water, kwel, beken, rivieren 
etc.

Keuze voor een type natuur waar in 2120 de pri-
oriteit op moet liggen (beleid):
• Nadruk op de Deltanatuur in de breedte. 
• Maar… vlak de zandnatuur niet uit!

Tweede werksessie – uitwerking multifunctio-
nele hart

Vanuit natuur geredeneerd werd een 
ordeningsprincipe voor 2120 voor de Gelderse 
Vallei ontwikkeld. Dat bestaat uit de volgende 
onderdelen:
• De oostflank van de Veluwe en de westflank 
van de Utrechtse Heuvelrug wordt ontwikkeld 
tot prioritaire natuur. Natuur-natuur! De gradient 
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wordt daarbij nadrukkelijk uitgebreid tot en met 
voet van de flanken met de IJsselvallei en de 
Langbroekerweteringlandschap. In deze gebieden 
ontstaat top natuur!
• Om de vallei te beschermen worden Veluwe 
en Heuvelrug verbonden. Dat kan een klimaatdijk 
zijn maar ook nieuwe flank die de gradienten en 
natuurgebieden met elkaar verbindt.
• Het bekensysteem van de Veluwe is leidend 
voor de ontwikkeling van de Vallei. Brede 
groenblauwe verbindingen van ‘beleefnatuur’ (BN) 
geven het bekensysteem de ruimte. Hier wordt 
natuur, beleving en recreatie (fietsen, kanoën, 
etc.) gecombineerd. In het bekensysteem wordt 
afvoer vertraagd om water zo hoog mogelijk in het 
systeem vast te houden.
• De beken monden uit in het randmeer via de 
Eemvallei. Dit natte gebied krijgt natuur prioriteit, 
natuur-natuur. In dit natte gebied wordt ook 
drinkwater gewonnen.
• Steden breiden uit op de westzijde van 
de Veluwe en de oostzijde van de Utrechtse 
Heuvelrug zowel op de flanken als aan de voet. 
Daarbij is ruimte voor uitbreidingen maar ook 
voor nieuwe dorpen of steden. Uiteraard altijd 
natuurinclusief. 
• Tussen steden en dorpen, parallel aan de beken 
worden multifunctionele zones ontwikkeld met 
ruimte voor landbouw, natuur en kleinschalige 
wonen maar ook nieuwe functies van 2120.
• De flank van de Veluwe naar de randmeren 
kreeg minder aandacht in de werksessie. 
Natuurlijke poorten zijn hier wel benoemd die om 
de Veluwe met het randmeer te verbinden.
• Bij de uitwerking moet er aandacht besteed 
worden aan cultuurhistorie zoals de toekomst van 

de enclave rond Speuld.

Vragen & antwoorden:
Is er menselijke interventie nodig?
• Natuur-natuur (NN): moet ontstaan
• Beleef-natuur (BN): wordt gemaakt
• Afvoer vertragen vraagt ingrepen
• Sluiten van de Vallei met klimaatdijk of nieuwe 
stuwwal vraagt grootschalig ingrijpen.

Zowel de NN als de BN is volhoudbaar in 2120.
Natura 2100 is een ontwikkelingsgerichte 
beleidscategorie die zich richt op breder en 
grootschaliger denken (i.t.t. conserverende beleid 
van Natura 2000)

Nieuwe soorten verrijken het ecosysteem van 
2120 door hogere temperaturen. De Lynx kan 
de doelsoort worden. Ook genoemd worden: 
Zilverreiger, Hop, Bijeneter en Scharrelaars.
Andere thema’s:
• Landbouw: in multifunctionele zones
• Drinkwater: in Eemland (specifiek in de winter)
• Recreatie en toerisme: in multifunctionele zones 
en in beleefnatuur
• Wonen: nadrukkelijk benoemd op de flank en 
aan de voet van Veluwe en Heuvelrug
• Klimaatadaptatie: Ruimte voor zeespiegelstijging 
in Eemland, ruimte voor groter buien in 
bekensysteem, vertraagd afvoeren om droogte 
te bestrijden, groene natuurinclusieve stedelijke 
ontwikkeling op de flanken.
Energietransitie en mobiliteit zijn niet specifiek aan 
de orde geweest.
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