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Het kabinet heeft de ambitie om tot een 
meer natuur inclusief beleid te komen1,2. Dat 
is een beleid waarbij we in ons handelen 
erkennen dat de natuur ons nuttige 
diensten levert, rekeninghoudend met de 
gevolgen van ons handelen voor de natuur. 
Een belangrijk streven van dit kabinet is 
dan ook om de baten van natuur en de 
impact van het gebruik ervan een betere 
positie in de besluitvorming te geven. Onze 
studie maakt het mogelijk om dit beleid 
meer handen en voeten te geven door 
kansen concreet te benoemen en hande-
lingsperspectieven te schetsen.

Praktijkprojecten

De kansen en belemmeringen van het 
samengaan van natuur en economie is in 

Lokaal uitgevoerde praktijk-
projecten in het kader van 
het programma Natuurlijk 
Kapitaal Nederland laten zien 
dat er kansen zijn voor de 
wederzijdse versterking van 
natuur en economie. Dit leidt 
tot de volgende vragen: welke 
kansen zijn er om de opgedane 
kennis binnen deze praktijk-
projecten op te schalen naar 
andere gebieden in Nederland? 
Waar liggen deze kansrijke 
gebieden? Wat zijn mogelijke 
maatregelen en relevante 
stakeholders om deze kansen 
daadwerkelijk in winst om te 
zetten? Om antwoord te krijgen 
op deze vragen zijn de prak-
tijkprojecten met behulp van 
‘kansenkaarten’ in landelijk 
perspectief geplaatst. 

het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal 
Nederland (NKN)3 getoetst en verkend 
aan de hand van een aantal praktijkpro-
jecten. Deze zijn uitgevoerd in één of enkele 
gebieden, hetgeen de vraag opwerpt waar 
deze problematiek nog meer speelt. Hiertoe 
zijn de lokaal uitgevoerde praktijkprojecten 
met behulp van kansenkaarten in lande-
lijk perspectief geplaatst. We bespreken 
hier drie kansenkaarten die passen bij 
de praktijkprojecten Vergroening van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)4, 
Schoon Water5 en Deltaprogramma6.

1. Vergroening van het GLB
De huidige productie van voedsel is vaak 
niet duurzaam omdat er wordt gestreefd 
naar een maximalisatie van de productie, 
terwijl andere ecosysteemdiensten (bijvoor-
beeld plaagonderdrukking of natuurlijk 
erfgoed) niet herkend of negatief beïnvloed 
worden. In het praktijkproject vergroening 
van het GLB4 is onderzocht in hoeverre het 
herkennen, waarderen en verzilveren van 
ecosysteemdiensten bruikbaar is voor het 
genereren van mogelijkheden voor herzie-
ning van het GLB na 2020 om de agrari-
sche productie duurzamer te maken. Hier 
zijn twee agrarische praktijkgebieden bij 
betrokken: Salland en de Veenkoloniën.

In deze praktijkprojecten is onderzocht 
welke maatregelen genomen kunnen 
worden waarbij natuurlijk kapitaal duur-
zaam benut en behouden blijft. Een goede 
bodemkwaliteit is bijvoorbeeld van essen-
tieel belang voor de productie van voedsel. 
Agrariers laten zien dat bijvoorbeeld door 
het gebruiken van compost of laten liggen 
van oogstresten op het land, het organische 
stofgehalte in de bodem wordt verhoogd en 

daarmee de vruchtbaarheid van de bodem 
wordt bevorderd. Bovendien heeft dit een 
positieve invloed op de vastlegging van 
koolstof en op de waterbergingscapaciteit 
van de bodem.

2. Schoon Water
Het praktijkproject Schoon Water5 gaat over 
de drinkwaterwinning door het drinkwa-
terbedrijf Brabant Water in de provincie 
Noord-Brabant. De grondwaterkwaliteit 
voldoet niet aan de normen voor drink-
water, want steeds vaker worden vervui-
lende stoffen zoals gewasbeschermings-
middelen en nitraat uit de landbouwsector 
in het water aangetroffen. Met moderne 
technieken kan het verontreinigd grond-
water gezuiverd worden tot goede drink-
waterkwaliteit, maar deze zuiveringspro-
cessen zijn ingewikkeld, duur en tijdrovend. 
Daarom hebben Brabant Water en de 
provincie Noord-Brabant enkele projecten 
gestart om de grondwaterkwaliteit in 
Brabant te verbeteren in nauwe samenwer-
king met verschillende stakeholders zoals 
agrariërs, gemeenten, natuurbeheerorgani-
saties en bewoners.
 
In het praktijkproject Schoon Water blijkt 
dat agrariërs door middel van technische 
oplossingen toe kunnen met minder gewas-
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beschermingsmiddelen, zonder gevaar voor 
oogstverlies. In andere praktijkprojecten 
hebben agrariërs gewerkt aan beter bodem-
beheer en de aanleg van kleine landschaps-
elementen zoals akker- en weidenranden ter 
bevordering van de natuurlijke plaagbestrij-
ding. Bloeiende akkerranden stimuleren ook 
het bestuivingspotentiaal en de landschap-
pelijke aantrekkelijkheid voor de recreant. 
Natuurlijke vegetatie langs watergangen 
versterkt bovendien het reinigend vermogen 
van het ecosysteem. 

3. Deltaprogramma
In het praktijkproject Deltaprogramma6 is 
aan de hand van twee praktijkgebieden 
bepaald wat de mogelijke economische 
en ecologische meerwaarde is van het 
behouden en ontwikkelen van natuurlijk 
kapitaal voor de waterveiligheidsopgaven. 
De huidige dijk langs de Waddenkust tussen 
Eemshaven en Delfzijl voldoet niet meer aan 
de veiligheidsnormen. Bovendien ligt het 
in een aardbevingsgevoelig gebied dat ook 
onderhevig is aan bodemdaling. Ook langs 
rivieren komt de waterveiligheid onder druk 
te staan door periodiek snelle stijging van 
de waterstand en het niet voldoen van alle 
dijken aan de veiligheidsnormen, zoals in 
Varik-Heesselt. Een zachtere vorm van kust- 
en hoogwaterverdediging, waarbij gebruikt 
wordt gemaakt van duinen, vooroevers of 
overstromingsgebieden langs de rivieren, 
kan bijvoorbeeld zowel voorzien in de 
bescherming tegen water als een bijdrage 

leveren aan het behoud van biodiversiteit 
en voorzien in de behoefte naar groene 
recreatie.
Uit het praktijkproject blijkt dat de mogelijke 
aanleg van een hoogwatergeul een voorbeeld 
is waarbij natuurlijk kapitaal duurzaam 
wordt benut. Dit vergroot het waterbergend 
vermogen en garandeert tevens de watervei-
ligheid op lange termijn. Een hoogwatergeul 
heeft ook een positief effect op de biodiversi-
teit en biedt nieuwe kansen voor recreatie. 

Ecosysteemdiensten bieden 

kansen

De praktijkprojecten4,5,6 laten zien dat er 
kansen liggen voor de versterking van 
natuur en economie. Er liggen kansen om 
ecosysteemdiensten in te zetten om tot 
duurzamere oplossingen te komen3. Zo kan 
bijvoorbeeld in de landbouw meer gebruik 
worden gemaakt van ecosysteemdiensten 
zoals natuurlijke plaagonderdrukking en 
natuurlijke bodemvruchtbaarheid, waardoor 
het gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen, kunstmest en water wordt geredu-
ceerd. Deze ecosysteemdiensten noemen 
we primaire ecosysteemdiensten omdat 
ze een directe bijdrage leveren aan het 
beoogde doel van een duurzame leve-
ring van finale ecosysteemdiensten zoals 
voedsel, schoon drinkwater en waterveilig-
heid. Ontwikkeling van natuurlijk kapitaal 
resulteert in een hoger aanbod van primaire 
ecosysteemdiensten wat kan leiden tot 
een duurzame voedselproductie, drink-

waterwinning of waterveiligheid. Naast 
de primaire diensten kunnen ook andere 
ecosysteemdiensten meeprofiteren. Zo 
neemt bijvoorbeeld de recreatieve aantrek-
kelijkheid van het landschap toe indien meer 
landschapselementen voor een verbeterde 
plaagonderdrukking worden toegepast. De 
ecosysteemdiensten die meeliften noemen 
we secundaire ecosysteemdiensten. In tabel 
1 staan de primaire en secundaire ecosys-
teemdiensten zoals ze zijn geïdentificeerd in 
de drie praktijkprojecten. 

Tekorten aan ecosysteemdiensten

Om te bepalen waar in Nederland kansen 
liggen om natuurlijk kapitaal duurzaam te 
benutten of het duurzaam gebruik ervan 
te vergroten, zijn de potentiële vraag en 
aanbod van de primaire en secundaire 
ecosysteemdiensten per praktijkproject in 
kaart gebracht. De omvang en de locatie 
van de potentiële vraag naar ecosysteem-
diensten wordt bepaald door de mensen die 
deze ecosysteemdiensten willen gebruiken. 
Het potentiële aanbod wordt bepaald door 
de hoeveelheid, kwaliteit en ruimtelijke 
configuratie van ecosystemen die deze 
ecosysteemdiensten leveren. Waar het 
aanbod kleiner is dan de vraag spreken we 
van een tekort7,8. Er is bijvoorbeeld een tekort 
aan recreatie als het aanbod van het aantal 
recreatief aantrekkelijke plekken rondom 
bewoonde gebieden niet voorziet in de 
behoefte7. Ook is het grondwater niet overal 
van voldoende kwaliteit, omdat beschikbare 

Tabel 1. Geïdentificeerde primaire en secundaire ecosysteemdiensten per praktijkproject.

Praktijkproject:   Vergroening GLB  Schoon Water  Deltaprogramma
Finale ecosysteemdienst:  voedselproductie  schoon drinkwater waterveiligheid
Primaire ecosysteemdiensten: plaagonderdrukking plaagonderdrukking kust- en hoogwaterbescherming
     bodemvruchtbaarheid bodemvruchtbaarheid 
     bestuiving   waterzuivering  
     erosiebestrijding
Secundaire ecosysteemdiensten: natuurlijk erfgoed  natuurlijk erfgoed  natuurlijk erfgoed
     groene recreatie  groene recreatie  groene recreatie
     vastleggen koolstof vastleggen koolstof
     waterberging  waterberging
     waterzuivering  bestuiving  
     drinkwaterproductie
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Figuur 1: Door combinatie van kaarten met tekorten voor primaire en secundaire ecosys-
teemdiensten ontstaan vier kwadranten die potentiële winst voor verschillende ecosys-
teemdiensten aangeven.

ecosystemen onvoldoende in staat zijn om 
de vervuiling uit het water te zuiveren7. 
Het oplossen van deze tekorten, bijvoor-
beeld door de aanleg van wandelpaden of 
begroeiing langs sloten, betekent een kans 
voor verduurzaming.
Wanneer we de praktijkprojecten in landelijk 
perspectief plaatsen, gaan we ervan uit dat 
het beoogde doel en de opgave ervan ook 
elders in Nederland van toepassing zijn. Uit 
eerder onderzoek blijkt dat in de huidige situ-
atie voor Nederland als geheel, het potentiële 
aanbod van geen enkele ecosysteemdienst 
voorziet in de potentiële vraag ernaar en dat 
de vraag en het aanbod naar deze diensten 
in de afgelopen decennia verder uit elkaar 
is gegroeid7. Knelpunten en kansen kunnen 
wel verschillen tussen gebieden omdat de 
mismatch tussen het potentiële aanbod van 
ecosysteemdiensten en de vraag ernaar niet 
overal gelijk is. 

Combineren van 

ecosysteemdiensten

Voor alle praktijkprojecten zijn de kaarten 
met de tekorten van alle relevante primaire 
ecosysteemdiensten gestapeld. Deze stape-
ling is ook uitgevoerd voor de secundaire 
ecosysteemdiensten. Door vervolgens deze 
twee gestapelde kaarten met elkaar te 
combineren, ontstaan vier verschillende 
situaties (figuur 1):

1. Daar waar er tekorten zijn voor primaire  
 ecosysteemdiensten en bij het oplossen  
 ervan secundaire ecosysteemdiensten  
 kunnen meeprofiteren (kwadrant I);
2. Daar waar er alleen tekorten zijn voor  
 primaire ecosysteemdiensten en bij het  
 oplossen van deze tekorten er enkel  
 winst is voor de primaire ecosysteem- 
 diensten (kwadrant II);
3. Daar waar er geen tekorten zijn voor  
 primaire of secundaire ecosysteem- 
 diensten (kwadrant III). Dit geldt  
 wanneer er op een locatie in de bestaande  
 vraag naar ecosysteemdiensten wordt  
 voorzien of er zelfs een overschot is;
4. Daar waar er alleen tekorten zijn voor  

 secundaire ecosysteemdiensten en bij  
 het oplossen van deze tekorten enkel  
 winst oplevert voor de winst secundaire  
 ecosysteemdiensten (kwadrant IV).

In dit artikel focussen we ons op de 
kaarten die zicht geven op de kansen voor 
winst voor primaire ecosysteemdiensten 
(kwadrant I en II). Dit maakt duidelijk waar 
in ons land een duurzame voedselproductie, 
watervoorziening en waterveiligheid door 
middel van een meer natuur inclusieve 
aanpak het meest voor de hand ligt. In het 
achtergronddocument8 komen de andere 
kwadranten ook aan bod. Kwadrant III en 
IV zijn voor dit artikel samengevoegd. Het 
gaat hier om gebieden waarin potentie voor 
finale ecosysteemdiensten reeds mogelijk 
is en waar al dan niet kansen voor secun-
daire ecosysteemdiensten zich voordoen. 
Het gebruik van de vier kwadranten kan 
helpen bij het identificeren van de relevante 
stakeholders bij initiatieven3.

Urgentie

Als laatste stap is voor de kansenkaarten 
Schoon Water en Deltaprogramma aange-
geven welke gebieden de grootste urgentie 
hebben om in natuurlijk kapitaal te 
investeren. Zo ligt er voor verduurzaming 
van de drinkwatervoorziening urgentie 
op de drinkwaterwingebieden waar de 
drinkwaternorm voor gewasbeschermings-
middelen, nitraat en daaraan gerelateerde 
parameters is overschreden9. Voor de 
verduurzaming van de waterveiligheid is er 
urgentie op de primaire waterkeringen die 
nu niet voldoen aan de veiligheidsnormen10. 
Op deze plekken dient er een ingreep plaats 
te vinden om het veiligheidsniveau weer 
op peil te krijgen, waarbij er een kans ligt 
om bij de ingreep meer rekening te houden 
met het natuurlijk kapitaal. Er zijn verschil-
lende manieren om de urgentie voor het 
praktijkproject vergroening van het GLB 
in te vullen. Dit wordt in dit artikel niet 
gepresenteerd.
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Kansenkaart vergroening van 

het GLB

Voor elke ecosysteemdienst is apart in 
beeld gebracht hoe vraag en aanbod zich 
tot elkaar verhouden. In figuur 2 is dit voor 
het voorbeeld plaagonderdrukking geïl-
lustreerd7,8. De vraag naar plaagonderdruk-
king is alleen van toepassing op gewassen 
die potentieel last hebben van plagen zoals 
aardappelen, granen en fruit. Ruimtelijke 
informatie waar deze gewassen groeien is 
op perceelniveau bekend. Vervolgens is het 
aanbod in beeld gebracht door te bepalen 
welke ecosystemen over welke afstand en 
met welke intensiteit een plaagonderdruk-
kende werking hebben. De kaarten van 
vraag en aanbod zijn tot slot gecombineerd 
om vast te stellen waar er wel of geen 
tekorten zijn.

Voor de relevante ecosysteemdiensten, 
zoals bepaald in het GLB-praktijkproject 
(tabel 1), zijn de kaarten van vraag en 
aanbod per ecosysteemdienst gecombi-
neerd door stapeling (linker bovenzijde 
figuur 3). Deze kaart laat zien waar op loca-
ties in Nederland tekorten aan primaire 
ecosysteemdiensten voorkomen zoals 
in Salland en Veenkoloniën. De groene 
gebieden geven aan waar nu geen tekorten 
zijn. Dit zijn gebieden waar de natuur-

lijke uitgangsituatie van het ecosysteem 
voldoende goed is om voedsel op duurzame 
wijze te produceren. Andere gebieden 
hebben één of meerdere tekorten, wat 
inzicht geeft in de opgave die er ligt om 
de tekorten op te lossen. Het oplossen van 
deze tekorten biedt kansen om het duur-
zaam gebruik van natuurlijk kapitaal te 
vergroten en te komen tot verduurzaming 
van de voedselproductie. 

Op circa 20% van het landbouwareaal is 
er reeds een goede natuurlijke uitgangs-
situatie wat duurzame voedselproductie 
mogelijk maakt (groene gebieden in 
kaart rechterzijde figuur). De gebieden 
liggen vooral op de zandgebieden in zuid, 
oost en noord Nederland. Deze gebieden 
vragen dan vooral om bescherming van 
het natuurlijk kapitaal. Op circa 65% van 
het landbouwareaal zijn er tekorten voor 
één of meer primaire ecosysteemdiensten 
en zijn er, wanneer maatregelen worden 
getroffen om de tekorten van deze dien-
sten op te lossen, tegelijkertijd kansen dat 
secundaire ecosysteemdiensten (linker 
onderzijde figuur 3) zullen meeprofi-
teren (paarse gebieden in figuur 3). Deze 
gebieden liggen op laagveengebieden 
waar de bodemvruchtbaarheid laag is. Als 
de bodemkwaliteit hier wordt verhoogd, 

kunnen andere ecosysteemdiensten zoals 
koolstofvastlegging, groene recreatie 
en natuurlijk erfgoed meeprofiteren. Op 
de droogmakerijen en zeekleigebieden 
zijn er vooral tekorten aan bestuiving en 
plaagonderdrukking waar diensten zoals 
waterberging, waterzuivering en natuur-
lijk erfgoed kunnen meeprofiteren. Op het 
zuidoostelijk deel van het zandgebied zijn 
kansrijke gebieden met een tekort aan alle 
vier primaire ecosysteemdiensten (tabel 
1), terwijl meekoppeling met drinkwater, 
waterberging en natuurlijk erfgoed moge-
lijk is. De paarse gebieden bieden naast 
kansen voor duurzame voedselproductie 
dus ook kansen voor het realiseren van 
andere doelen, zoals biodiversiteit-
bescherming of versterken van de recrea-
tieve aantrekkelijkheid. 

Op een kleiner deel (circa 15%) van het 
landbouwareaal is er alleen winst voor 
primaire ecosysteemdiensten (blauwe 
gebieden in figuur 3). Deze gebieden liggen 
bijvoorbeeld op de Zeeuwse zeeklei-
gronden en de noordelijke en oostelijke 
zandgronden en veenkoloniën.

Voor de paarse gebieden geldt dat maat-
schappelijke partijen een gedeeld belang 
hebben om zich in te zetten de tekorten op 
te lossen. Voor de blauwe gebieden is het 
aan de agrarische sector zelf om maatre-
gelen te nemen voor een verduurzaming 
van de voedselproductie. Voor de groene 
gebieden is hier aan de agrarische sector 
en kennisinstellingen om te kijken hoe 
deze potentie gehandhaafd en daadwerke-
lijk in de praktijk benut kan worden, want 
dat is nog niet altijd het geval.

Kansenkaart Schoon Water

Figuur 4 laat zien dat er kansen zijn om het 
praktijkproject Schoon Water op te schalen. 
Door de transitie van een curatief naar 
een preventief landbouwsysteem, waarbij 
het gebruik van natuurlijk kapitaal wordt 
vergroot, kan schoon drinkwater op 
duurzame wijze worden geproduceerd. 

Figuur 2: Vraag en aanbod van de ecosysteemdienst plaagonderdrukking.
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Hierdoor komen vervuilende stoffen niet 
in het opgepompte water terecht en hoeft 
het niet of minder gezuiverd te worden. In 
meer dan de helft (55%) van het areaal aan 
drinkwaterwingebied, het intrekgebied 
rond het winningspunt voor drinkwater 
(100 jaar zone), wordt al gebruik gemaakt 
van natuurlijk kapitaal. Hier is dus sprake 
van een duurzame drinkwaterwinning 

(groen in figuur 4). Het gaat hier bijvoor-
beeld om natuurgebieden of gebieden met 
biologische landbouw. Het areaal met de 
kansen op winst beperkt zich tot de land-
bouwgebieden binnen de inzijggebieden 
waar nog te veel mest en gewasbescher-
mingsmiddelen door agrarisch gebruik 
in het grondwater komen. Voor circa 30% 
van het totale drinkwaterwingebied is er 

een kans dat het investeren in natuurlijk 
kapitaal ook positief uitpakt voor andere 
ecosysteemdiensten zoals koolstofvastleg-
ging, waterberging en groene recreatie 
(paars in figuur 4). Deze plekken liggen 
vooral in gebieden waar Vitens, WML en 
Brabant Water drinkwater winnen. Voor 
deze gebieden geldt dat zowel agrariërs als 
maatschappelijke partijen als drinkwa-
terwinningsbedrijven een gedeeld belang 
hebben om tot een verduurzaming van 
de drinkwatervoorziening te komen. Voor 
circa 15% van het areaal van het drink-
waterwingebied is er geen meekoppeling 
met andere ecosysteemdiensten (blauw 
in figuur 4). In deze gebieden is het aan de 
drinkwaterleidingmaatschappijen zelf om 
samen met de agrariërs te komen tot een 
duurzame oplossing.

Een deel van de grondwaterwinning is 
kwetsbaar omdat in deze gebieden de 
drinkwaternorm voor gewasbescher-
mingsmiddelen, nitraat, sulfaat en nikkel 
geheel of gedeeltelijk (75% van de norm) 
wordt overschreden9 (kaart in figuur 4). In 
deze gebieden is de urgentie het hoogst om 
te investeren in behoud en ontwikkeling 
van natuurlijk kapitaal.

Kansenkaart Deltaprogramma

De groene trajecten in figuur 5 die bestaan 
uit duinen langs de kust en hoge gronden 
langs rivieren, laten zien waar het natuur-
lijk kapitaal wordt benut voor duurzame 
waterveiligheid. Deze primaire water-
keringen zorgen voor voldoende kust- en 
hoogwaterbescherming. Gebieden waar 
bij het ontwikkelen van natuurlijk kapitaal 
winst ontstaat voor duurzame watervei-
ligheid en andere ecosysteemdiensten 
(natuurlijk erfgoed en groene recreatie) 
liggen verspreid langs de Nederlandse kust 

Figuur 3: Kansenkaart voor behoud en ontwikkeling van natuurlijk kapitaal voor duurzame voedselproductie. De stapeling van de ecosys-
teemdiensten aan de linkerzijde van de figuur geeft voor de primaire (linksboven) en secundaire (linksonder) ecosysteemdiensten weer waar 
er nu tekorten zijn (rood) of waar de natuurlijke uitgangssituatie nu al goed is (groen). In aanvulling op de groene gebieden waar duurzame 
voedselproductie mogelijk is, geeft de kansenkaart aan de rechterzijde met de paarse gebieden die situaties weer waar het oplossen van de 
tekorten aan primaire ecosysteemdiensten (plaagonderdrukking, bodemvruchtbaarheid, bestuiving, erosiebestrijding) leidt tot winst voor 
de secundaire ecosysteemdiensten (natuurlijk erfgoed, groene recreatie, vastlegging koolstof, waterberging, waterzuivering, drinkwaterwin-
ning). De blauwe gebieden geven weer waar oplossing van het tekort enkel leidt tot winst voor de primaire ecosysteemdiensten.
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en rivieren (paarse trajecten in figuur 5). 
Het gaat hier om ongeveer 60% van de 
totale lengte aan primaire waterkeringen. 
Plekken waar er geen meekoppeling is met 
secundaireecosysteemdiensten (blauwe 
trajecten in figuur 5) liggen vooral langs 
de Maas, IJssel en in Zeeland (bijna 30%). 
Andere diensten zoals recreatie zijn hier 
wel belangrijk maar er is geen tekort.

Voor waterveiligheid is het van belang 
welke primaire waterkeringen op dit 
moment niet voldoen aan de veilig-
heidsnormen10 (rechterzijde figuur 5). 
Voor deze dijken geldt een urgentie om 
de veiligheid te vergroten wat een kans 
biedt voor de inzet van natuurlijk kapi-
taal. Het behouden en/of beter benutten 
van ondieptes, vooroevers, kwelders en 
rietkragen, maar ook van natuurgebieden 
langs de rivier kunnen op de urgente loca-
ties een bijdrage leveren aan een duurzame 
waterveiligheid. 

Gebruik en toepassing

De kansenkaarten geven aan waar poten-
tiële zoekgebieden liggen voor de weder-
zijdse versterking van natuur en economie 
door duurzame benutting van natuurlijk 
kapitaal, gekoppeld aan een beleidsopgave. 
De verschillende kaarten maken concreet 
wat de opgave is en op welke ecosys-
teemdiensten moet worden ingezet om te 
komen tot verduurzaming van de voed-
selproductie, de drinkwaterwinning en 
de waterveiligheid. Dit soort kaarten zijn 
ook te maken voor andere opgaven zoals 
klimaatadaptatie in de stad of combinaties 
van beleidsopgaven zoals agrarisch natuur-
beheer en duurzame voedselproductie.

De kaarten geven daarnaast ook de moge-
lijkheid om te identificeren waar de grootste 
urgentie is om een schaalsprong te maken 
tot meer gebruik van natuurlijk kapitaal. Er 
kunnen verschillende redenen zijn waarom 
er urgentie in het gebied aanwezig is om te 
investeren in de ontwikkeling van natuur-
lijk kapitaal. In dit artikel zijn voorbeelden 

Figuur 4: Kansen voor behoud en ontwikkeling van natuurlijk kapitaal voor duurzame 
drinkwaterwinning. De groene kleur geeft het areaal aan drinkwaterwingebied weer, waar 
de drinkwatervoorziening nu al duurzaam is omdat daar het natuurlijk kapitaal op orde 
is. De paarse kleur geeft het areaal weer waar bij het vergroten van natuurlijk kapitaal 
(plaagonderdrukking, bodemvruchtbaarheid, waterzuivering) winst ontstaat voor duur-
zame drinkwaterwinning en andere ecosysteemdiensten (natuurlijk erfgoed, groene recre-
atie, vastlegging koolstof, waterberging, bestuiving). De blauwe kleur geeft het oppervlak 
weer waar bij het ontwikkelen van natuurlijk kapitaal alleen winst ontstaat voor duurzame 
drinkwatervoorziening. De kaart geeft die drinkwaterwingebieden weer waar een urgentie 
geldt omdat de drinkwaternorm wordt overschreden.
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gegeven hoe je deze urgentie in kan vullen. 
Naast de urgentie zal de bereidheid van 
stakeholders om de transitie te maken een 
belangrijke rol spelen, maar ook de mate 
waarin er synergie ontstaat met realisatie 
van andere (beleids)doelen, zoals voor 
natuurlijk erfgoed of recreatie.

Het gebruik van de vier kwadranten kan 
helpen bij het identificeren van de rele-
vante stakeholders. Zo kunnen de kaarten 
worden gebruikt binnen de drie arena’s 
zoals onderscheiden in het NKN project3: 
integrale gebiedsontwikkeling, duurzaam 
ondernemen en ondernemend natuur-
beheer. Het gaat dan ten eerste om het 
faciliteren van gebiedsprocessen met ruim-
telijke informatie over natuurlijk kapitaal. 
Ten tweede geven de kaarten zicht op de 
mogelijkheden om natuurlijk kapitaal in te 

zetten om de levering van essentiële grond-
stoffen voor de economie te verduurzamen 
en veilig te stellen. Ten derde kunnen de 
kansenkaarten gebruikt worden om aan te 
geven waar natuurlijk kapitaal beter benut 
kan worden als middel biodiversiteit te 
beschermen. 

De kansenkaarten zijn het eerste lande-
lijke resultaat van een verkenning waarbij 
diverse databronnen en expert inschat-
tingen zijn benut. De uitdaging is nu om 
het gebruik van de kaarten in de praktijk 
toe te passen, bijvoorbeeld bij het vorm-
geven van beleidsambities en strategieën. 
Het daadwerkelijk verzilveren van de 
gesignaleerde kansen vraagt om een eigen 
traject, waarbij de energie en bereidheid 
tot verandering van relevante stakeholders 
nodig zijn. 

Referenties
1. Ministerie EZ, 2013. Uitvoeringsagenda

Natuurlijk Kapitaal: behoud en
duurzaam gebruik van biodiversiteit.
Kamerstuk 22-06-2013. Den Haag.

2. Ministerie EZ, 2014. Rijksnatuurvisie
2014 ‘Natuurlijk verder’. Den Haag.

3. Egmond, P. en A. Ruijs. Lessen voor de
praktijk, zie elders in dit nummer.

4. Melman D. en A. Van Doorn, 2015.
Verdere vergroening van het GLB:
collectieven en ecosysteemdiensten.
Landschap 4: 21-25.

5. Van Lienen, F. en M. Schuerhoff.
Ecosysteemdiensten als pijler ruimte-
lijk beleid zie elders in dit nummer.

6. Franken, R. et all, n S. Meerwaarde
ecosysteemdiensten voor
Deltaprogramma, zie elders in dit
nummer.

7. Knegt, B. de et all, 2014. Graadmeter
Diensten van Natuur. Aanbod,
vraag en historische trend van
goederen en diensten uit ecosys-
temen in Nederland, Wettelijke
Onderzoekstaken Natuur en Milieu,
Wageningen: Wageningen UR.

8. De Knegt, B. et all, in voorbereiding.
Kansenkaarten voor duurzaam
benutten Natuurlijk Kapitaal in
Nederland. Alterra-rapport.

9. Wuijts, S., J.J. Bogte, H.H.J. Dik,
W.H.J. Verweij, N.G.F.M. van der Aa,
2014.  Eindevaluatie gebiedsdossiers
drinkwaterwinningen. RIVM rapport
270005001/2014. Bilthoven.

10. Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 2013. Inspectie Leefomgeving
en Transport (2013), Verlengde
derde toets primaire waterkeringen.
Landelijke rapportage 2012-2013. Den
Haag.

Figuur 5: Kansenkaart voor behoud en ontwikkeling van natuurlijk kapitaal voor waterveiligheid. De groene trajecten geven aan waar de 
primaire waterkering nu al duurzaam is omdat daar het natuurlijk kapitaal op orde is. De paarse trajecten geven aan waar bij ontwikkeling 
van natuurlijk kapitaal winst ontstaat voor duurzame waterveiligheid en andere ecosysteemdiensten (natuurlijk erfgoed, groene recreatie). 
De blauwe trajecten geven weer waar oplossing van het tekort enkel leidt tot winst voor waterveiligheid. De kaart aan de rechterzijde geeft 
die trajecten weer waar een urgentie geldt omdat de veiligheidsnorm wordt overschreden. 


