2. Streefbeeld ‘Functionele Natuur’ 2040
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De mens is afhankelijk
van diensten van de
natuur als vis, energie uit
water/wind en sedimen6
tatie van zand en slib.
Streefbeeld is gericht
op duurzame benutting
van natuurlijke hulpbron6
nen (vis), uitputting tegen
te gaan en de milieudruk
te verminderen.
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UITGANGSPUNTEN

De Natuurverkenning (NVK) moet politiek en
maatschappelijke partijen helpen bij het
natuurbeleid voor de lange termijn.
De NVK brengt kansen en knelpunten in beeld en
mogelijke oplossingen.
Voor het eerst gebeurt dit ook voor de zee.

STREEFBEELDEN
De NVK beschrijft de huidige situatie en maat6
schappelijke ontwikkelingen.
Vier streefbeelden beschrijven vanuit 4 waarden
de toekomstige situatie van de natuur in zee.
De NVK kijkt tot 2040 maar dit vergezicht wordt
vertaald naar aanbevelingen voor de korte termijn.
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Oestergronden

NATUUR IN ZEE
Productie van algen,
oogstbare vis en schelp6
dieren.
Natuurlijke processen
wind en water waarborgt
een diverse bodemfauna.
Sedimentatieprocessen
zorgen voor afwisseling
van strand, duin en
kwelders.
Diepe zandputten en de
ondiepe kustzee is een
kinderkamer voor vis.
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Door duurzaam gebruik
ecosysteemdiensten is de
natuur sterk verweven
met functies gebruik.
Het systeem stelt wel
limieten aan het gebruik.
Robuuste natuurgebie6
den bieden kansen voor
ecotoerisme; wind6
parken hard substraat
voor bodemfauna.
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