
Kwaliteit van de omgeving

Een goed functionerende leefomgeving is essentieel voor welvaart, welzijn en gezondheid. 
Onze omgeving vormt de bron voor schone lucht, gezond voedsel, voldoende schoon water 
en vele andere natuurlijke hulpbronnen. De omgeving creëert ook woon-, werk- en recrea-
tiemogelijkheden, en de beleving ervan draagt bij aan geluk en gezondheid. Om effectief te 
kunnen anticiperen op veranderingen in onze leefomgeving, moeten we al deze factoren en 
de wisselwerkingen daartussen begrijpen, en de verbondenheid van individuen en groepen 
met hun omgeving in kaart brengen.

Onze huidige manier van produceren en consume-
ren, waarbij grondstoffen en producten steeds vaker 
mondiaal worden verscheept, kunnen we alleen 
volhouden als we de problemen die daardoor ontstaan 
afwentelen op andere gebieden en toekomstige gene-
raties. Dit gaat lang goed, maar het socio-ecologische 
systeem wordt steeds kwetsbaarder. 
Duurzame oplossingen vergen een goede weten-
schappelijke onderbouwing van de vele aspecten van 
omgevingskwaliteit in hun onderlinge samenhang en 
afhankelijkheid. Het verbinden van al deze aspecten 
vereist dan ook een innovatieve, integrale en trans-
disciplinaire wetenschappelijke benadering, waarbij 
onderzoekers verbindingen maken met burgers, 
bestuurders en andere belanghebbenden, zoals maat-
schappelijke organisaties en bedrijfsleven.

De kern van zo’n wetenschappelijke benadering 
wordt gevormd door een breed integratief kader dat 
allerlei activiteiten, processen en hun interacties 
langs verschillende dimensies en de daarbij horende 
schaalniveaus combineert. Zo’n kader moet worden 
opgezet met input van experts uit natuur-,  mens- en 
maatschappijwetenschappen en zal direct worden ge-
toetst aan en verder ontwikkeld worden in realistische 
living labs. Dit zijn kennisgerichte gebiedscollectieven 
waarin overheden, bedrijven, NGO’s, particulieren en 
kennisinstellingen samenwerken om tot nieuwe op-
lossingen te komen voor duurzaam ruimtegebruik, dat 
niet conflicteert met de huidige omgevingscondities. 
Vier potentiële gamechangers;

Natuur-inclusieve samenlevingen
Het duurzaam benutten van onze natuurlijke hulpbron-
nen en tegelijkertijd de natuur beschermen is en blijft 
een uitdaging. Hoe verbind je natuur met burgers en 
andere belanghebbenden? Als je een ombuiging wilt 
bewerkstelligen in de samenleving, hoe stuur je dan 
bedrijven en hele sectoren naar een meer duurza-
me benutting van natuurlijk kapitaal? Hoe creëer je 
draagvlak voor op de natuur gebaseerde oplossingen 
bij degenen die de leefomgeving vorm geven? Welke 
vormen van sturing zijn effectief en gelegitimeerd? 
Hoe pas je het bestaande overheidsbeleid aan om 
meer ruimte te creëren voor integraliteit en maat-
schappelijke innovatie met voldoende beschermde na-
tuur als onderdeel van de oplossingen? Hoe versterk 
je de beleidssamenhang op diverse schaalniveaus? 
En hoe meet je voortgang en succes? Al deze vragen 
over meer duurzame natuur-inclusieve samenlevingen 
moeten worden beantwoord door transdisciplinair 
onderzoek waarin communicatiewetenschappen een 
centrale rol spelen.

Landschap en duurzaam ruimtegebruik in 
een snel veranderende omgeving
Landschap is een gebied dat het resultaat is van 
de dynamische interactie tussen natuur en cultuur. 
Landschap is cultureel erfgoed en automatisch 
ook het speelveld van nieuwe ingrepen. Ruimtelij-
ke opgaven vereisen onderzoek dat niet alleen is 
gericht op inventarisatie en analyse, maar ook op 
het ontwerpen en herleiden van de potenties van het 
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landschap en de interactie tussen landschap, natuur, 
welzijn en gezondheid. Het betrekken van burgers bij 
landschapsveranderingen is essentieel. Het gaat dan 
om thema’s zoals ‘landschap en identiteit’, maar ook 
om vormen van citizen science. Het onderzoek moet 
worden gericht op de ambitie om ingrijpende ruimtelij-
ke transities zodanig vorm te geven dat het landschap 
van de toekomst een hoge kwaliteit houdt of krijgt en 
dat zoveel mogelijk wordt voortgebouwd op bestaande 
kwaliteiten.

Soms kunnen meerdere ecosysteemdiensten uit  
hetzelfde gebied worden verkregen. Denk aan bio-
diversiteit, water- en voedselvoorziening en water-
veiligheid. In andere gevallen zijn keuzes nodig om 
specifieke ecologische, culturele of economische 
kernwaarden veilig te stellen. Welke aanpak waar het 
beste is, kunnen we alleen bepalen op grond van een 
vernieuwende onderzoeksinspanning. Hierbij is ook 
behoefte aan verbindingen tussen compartimenten 
die momenteel veelal gescheiden worden beschouwd 
en beheerd: land en water, bodem en ondergrond, 
cultuur, natuur en gezondheid.We weten nu nog te 
weinig over de interactie tussen ecosysteemdien-
sten, schaalafhankelijkheid, veerkracht, behoud en 
herstel van soorten en functionele biodiversiteit, 
gemeenschappen en ecosystemen, en koppeling van 
ecologische, aardwetenschappelijke, sociologische en 
economische benaderingen. In de living labs kunnen 
innovatieve oplossingen voor duurzaam ruimtegebruik 
worden ontwikkeld. Deze living labs spelen een grote 
rol bij de verdere dataverzameling, monitoring en 
integratie en kunnen hierin aansluiten bij het Land-
schapsobservatorium, waarin verschillende partners 
met elkaar samenwerken om de kwaliteit van het 
landschap te garanderen.

 Leefomgeving en gezondheid:  
het exposoom
Wat zijn de gezondheidseffecten van gecombineerde 
blootstelling aan meerdere omgevingsfactoren, zoals 
luchtverontreiniging, elektromagnetische velden, 
geluid, bestrijdingsmiddelen, hormoon-verstorende 

stoffen en hitte? Hoe beïnvloeden landschapsfactoren 
gezondheid? En verschilt dat nog, afhankelijk van 
de levensfase? Onderzoek heeft tot nu toe vooral 
naar afzonderlijke factoren gekeken. Met kennis 
over gecombineerde blootstelling wordt het voor het 
eerst mogelijk om preventiemogelijkheden voor deze 
gecombineerde gezondheidseffecten te ontwikkelen. 
De wetenschappelijke uitdaging is om grote hoeveel-
heden uiteenlopende soorten gegevens te integreren, 
zodat er praktisch bruikbare conclusies uitkomen.
De leefomgeving heeft grote invloed op onze gezond-
heid. In Nederland kan 12 procent van de sterfte toe-
geschreven worden aan milieufactoren, zoals fijnstof. 
De effecten van cumulatieve blootstelling gedurende 
de gehele levensloop en aan combinaties van ver-
schillende milieufactoren zijn niet goed bekend. Om 
deze lacune te onderzoeken, is het revolutionaire be-
grip ‘exposoom’ uitgewerkt. De belangrijkste noodza-
kelijke vernieuwing is het integraal karakteriseren van 
de inwendige en uitwendige blootstelling van individu-
en aan een veelheid van omgevingsfactoren geduren-
de hun gehele levensloop. Het exposoom integreert 
al deze factoren. Nieuwe sensortechnieken met een 
hoge dekkingsgraad, ruimtelijke modellen, apps en 
de snelle ontwikkeling van diverse vakgebieden zoals 
genomics, metabolomics en proteomics  maken het 
steeds beter mogelijk om dit concept in de praktijk toe 
te passen. Ook diverse vormen van citizen science 
kunnen hieraan bijdragen.

 Veerkracht als verbindend concept voor 
socio-ecologische systemen
Omgevingskwaliteit combineert ecologische, sociale 
en economische factoren en de veranderingen daarin. 
Deze processen zijn nauw met elkaar verbonden, zo-
wel als het gaat om de ruimtelijke verdeling ervan, als 
om de invloed van de verschillende factoren op elkaar. 
Hoe functioneren herstel en incasseringsvermogen 
van deze systemen? En hoe verlopen transities naar 
nieuwe systemen? Wat zijn de gevolgen van natuurlijke 
en sociaaleconomische veranderingen en hoe kan 
hierop worden geanticipeerd? Een systeembenadering 
met een langetermijnperspectief moet worden ontwik-
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keld op basis van een beter begrip van hoe diverse pro-
cessen en factoren elkaar beïnvloeden. De uitkomsten 
dragen bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van een 
hoogwaardige leefomgeving met behoud van biodiver-
siteit, economische activiteiten en leefbaarheid. Dit on-
derzoek is interdisciplinair en transdisciplinair en wordt 
uitgevoerd in living labs. Naast wetenschappelijke 
disciplines moeten ook maatschappelijke partijen zoals 
overheden, maatschappelijke organisaties, natuurbe-
scherming, brancheverenigingen en burgerinitiatieven 
meedenken over systeemoplossingen die aansluiten bij 
hun praktijk.

Living labs 
Nederland ligt in een zeer diverse delta met een 
typerende geschiedenis die het beeld van vele ver-
schillende landschappen heeft bepaald. Het Neder-
landse landschap, inclusief de vele natuurgebieden, is 
daarbij veelal door mensen gemaakt. Deze diversiteit 
betekent dat Nederland een heel scala aan living labs 
te bieden heeft, dat wordt gecomplementeerd met de 
overzeese gebiedsdelen. Deze gebieden zijn divers 
wat landschappen en functies betreft, maar ook in hoe 
de bewoners ervan wonen, werken en hun omgeving 
beleven. In Nederland gaat intensief ruimtegebruik 
bovendien over het algemeen goed samen met een 
aantrekkelijk landschap en natuurwaarden. 
Deze living labs bieden de gelegenheid om praktijkge-
richt onderzoek te doen naar praktische alternatieve 
oplossingen voor concrete problemen. Dit creëert 
directe maatschappelijke waarde. Aan dit praktijk-
onderzoek leveren de hogescholen een belangrijke 
bijdrage. Livings labs ondersteunen zo niet alleen de 
innovatie van de beroepspraktijk, maar bieden ook rij-
ke leeromgevingen voor studenten. Daarnaast bieden 
ze kansen voor citizens science, en kunnen adviesbu-
reaus er hun specifieke gebiedskennis inbrengen.

Vernieuwende aspecten
Het voorgestelde onderzoek is sterk vernieuwend 
vanwege zijn integrale en transdisciplinaire karakter, 
waarbij het betrekken van burgers en andere belang-
hebbenden centraal staat. De gekozen werkwijze 
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stimuleert technologische innovaties in bijvoorbeeld 
sensortechnieken, sensornetwerken, citizen science, 
big-data-analysemethodes en nieuwe ICT-diensten. 
De living labs dragen bij aan sociale innovaties en zijn 
op zich zelf een vorm van sociale innovatie.
Omgevingsveranderingen en hun onderliggende pro-
cessen en interacties gaan momenteel snel, maar de 
noodzakelijke maatschappelijke respons is te traag. 
Daarom moeten we zorgen dat we deze complexe 
socio-ecologische systemen snel beter gaan begrijpen. 
Kwantitatieve modellering maakt  het mogelijk om in te 
spelen op deze veranderingen. Daarnaast helpt mo-
dellering  bij het ontwikkelen en testen van alternatieve 
oplossingen, preventiemogelijkheden en verbeterde 
regelgeving, bij het kwantificeren van de consequenties 
van alternatieven, en bij het tijdig nemen van maatrege-
len. Het combineren van traditioneel grensverleggend 

en ontwerpgericht onderzoek met burgerparticipatie zal 
zeker bijdragen aan het succes van dit onderzoek. Het 
vergroot het draagvlak ervan en kan ook leiden tot ad-
ditionele financiële inbreng van NGO’s en bedrijfsleven.
Omgevingsonderzoek is bij uitstek interdisciplinair en 
transdisciplinair van aard. Inzichten en methoden uit 
een breed scala aan natuur-, mens-, maatschappij- en 
gezondheidswetenschappen versterken elkaar. Extra 
initiatieven zijn wel nodig om elkaars taal en cultuur te 
leren en gebruiken. Zulk grensoverschrijdend vermo-
gen moet verder ontwikkeld worden, te beginnen in de 
onderwijsprogramma’s van hogescholen en universitei-
ten. Omgevingsonderzoek wordt weliswaar niet tot de 
topsectoren gerekend, maar is wel essentieel voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van het omgevingsbeleid van 
de toekomst.

Sociale dimenties van  
blootstelling

b.v. huishouden gezin, 
gedragskeuzes, buurt en 
socilae netwerken.

Specifoeke chemische,  
biologische en fysieke externe 
blootstelling

b.v. elektro-magnetische straling, 
milieuverontreiniging, zoals 
luchtvervuiling, salutogenische 
blootstelling, eetgedrag en beroep

Biologische metingen reflecteren 
interne biologische processen en 
metabolismen en de biologische 
impact van blootstellingen

b.v. metabolismen, epigenetica, 
endogeen, cirrulerende hormonen, 
darmflora en ontsteking

Algemeen extern Specifiek Extern Intern

http://bit.ly/Kwaliteit_Omgeving4242


