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Planet De ruimte in Europa wordt intensief gebruikt. 

Gunstige natuurlijke omstandigheden maakten 

Europa tot een grote landbouwproducent, maar  

tegelijkertijd is Europa het meest dichtbevolkte  

continent ter wereld en is het sterk verstedelijkt.  

Dit heeft uiteraard gevolgen voor natuur en milieu. 

Toch bestaat er in Europa juist veel aandacht voor 

deze thema’s, waardoor de lucht en het water,  

bijvoorbeeld, in de afgelopen decennia schoner  

zijn geworden. Desondanks blijft de milieudruk  

aandacht vragen op terreinen als biodiversiteit, 

grondwater en verwoestijning. Ook klimaat-

verandering zal op talrijke manieren gevolgen  

hebben voor de Europese ruimte.
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Het aanzien van Europa wordt bepaald door de fysieke gesteldheid   
en het gebruik door zijn bevolking. Bergen, meren, moerassen en 
woestijnen vormen vaak barrières voor verplaatsingen, terwijl rivieren 
en kusten uiteenlopende activiteiten aantrekken. De mens heeft het 
uiterlijk van Europa in de afgelopen eeuwen ingrijpend veranderd  
door meren droog te leggen, woestijnen te irrigeren, steden te bouwen 
en infrastructuur aan te leggen. Maar ook door bossen te kappen en 
(meer recentelijk) natuurgebieden te ontwikkelen.

Europeanen gaan intensief met hun ruimte om. Europa is een relatief  
klein continent, dat zich kan meten met individuele landen als Australië  
en Kazachstan. In landoppervlak is de eu de helft kleiner dan de Verenigde 
Staten. Toch biedt zij onderdak aan bijna een half miljard mensen, waar-
mee het dus zeer dicht bevolkt is [>Demografie]. Ondanks (of dankzij)  
de dichte bevolking bevindt zich 23 procent van alle landbouwgebieden 
ter wereld in Europa [>Natuur en landschap]. Hoe worden deze tegen-
strijdige belangen ingepast in het Europese territorium? (Zie figuur 1)

Landgebruik exact in kaart 

Hoe intensief Europeanen met de grond omgaan, is te zien op de land-
gebruikskaart (zie figuur 3). Deze kaart, gebaseerd op satellietbeelden, 
toont de spreiding van elf landgebruiksklassen. We groeperen deze elf 
klassen in de drie hoofdcategorieën landbouw, natuur en steden, omdat 
deze drie functies het belangrijkst zijn in termen van functioneel grond-
gebruik. (Zie figuur 2,3)

Landbouw
Drieëntwintig procent van alle landbouwgebieden in de wereld ligt in 
Europa; vergeleken met het landoppervlak van andere continenten, wordt 
een groot deel van het Europese grondgebied voor landbouwdoeleinden 
gebruikt (55 procent). De landbouw is vooral geconcentreerd in vrucht-
bare gebieden in de buurt van hoge bevolkingsconcentraties. Grofweg 
gaat het om een ongeveer 1.500 kilometer lange strook langs het Kanaal  
en de Noordzee, van Poitou-Charentes tot ongeveer Schleswig-Holstein. 
Andere hoge concentraties zijn te vinden in Engeland, Piemonte en 
Veneto in Italië en in grote delen van Hongarije. De laagste concentraties 
landbouw zijn te vinden in Noord-Europa (Noorwegen, Zweden, Estland 
en Finland) en in de Alpen, maar ook in Griekenland, Roemenië en delen 
van Spanje [>Natuur en landschap]. (Zie figuur 4)
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Natuur 
De natuur beslaat 39 procent van de ruimte. Woeste gronden of oerbossen 
komen in Europa nog maar weinig voor. Veel huidige natuurgebieden zijn 
overblijfselen van land- of bosbouw; zo zijn heidevelden en stuifzanden 
ontstaan op gronden die door de landbouw zijn uitgeput, en zijn bossen 
aangeplant om erosie van de bodem na het verdwijnen van de landbouw 
tegen te gaan. Bossen zijn daarnaast door de eeuwen heen aangelegd voor 
allerlei economische doelen, zoals voor brandstofvoorziening, woning-
bouw en mijnbouw. Veel gebieden die we nu als natuur beschouwen,  
kunnen we misschien beter tot agrarisch of cultureel erfgoed bestempelen 
(zoals het Zwarte Woud in Duitsland of de Veluwe in Nederland). Echte 
‘wilde’ natuur vinden we alleen in gebieden die te bar zijn voor menselijke 
bewoning, zoals in het noorden van Scandinavië en de berggebieden in  
de rest van Europa. Nabij de steden, rivieren en kusten neemt de groene 
ruimte overwegend de vorm aan van parken of recreatiegebieden 
[>Natuur en landschap]. (Zie figuur 5)

Steden 
De steden vormen de kleinste ruimtegebruiker (4 procent). De beschik-
baarheid van water, het gematigde klimaat, het uitblijven van grote natuur-
rampen en het relatief vlakke terrein maken Europa goed bewoonbaar.  
De bevolking is in een herkenbaar ‘melkwegpatroon’ verspreid over 
Europa, met de boog Amsterdam-Venetië als centrale lijn, onderbroken 
door de Alpen. Er zijn vele pogingen gedaan om deze stedelijke structuur 
te beschrijven, onder andere met de termen ‘Blue Banana’ en ‘Pentagon’ 
[>Ruimtelijke concepten] .
 Binnen Europa zijn er wel grote bevolkingsconcentraties, maar de 
megapoli zoals we die in Azië, Afrika en Zuid-Amerika aantreffen, ont-
breken er. De bevolking is over grote delen van Europa verspreid, soms  
in lage dichtheden, soms geclusterd in kleine kernen en soms geconcen-
treerd in grote steden [>Steden]. (Zie figuur 6)

Verandering in het landgebruik

Tussen 1990 en 2000 is de verandering in het landgebruik in Europa  
gemeten. In sommige landen is de transformatie groter dan in andere, 
samenhangend met de kenmerken van gebieden, maar ook met lokale  
en regionale regelgeving. In Ierland en Tsjechië blijkt het ruimtegebruik 
het meest dynamisch te zijn: ongeveer 4 procent van het totale land-
oppervlak heeft in dat decennium een ander gebruik gekregen. In landen 
als Frankrijk, Oostenrijk, Slovenië en Bulgarije veranderde daarentegen 
bijna niets (minder dan 0,25 procent). Nederland is een van de landen  
met een hoge verstedelijking; hier is in deze periode 2 procent van het 
landoppervlak omgezet in woongebied, bedrijventerrein en infrastruc-
tuur. Ook in Portugal, Luxemburg, Duitsland en België is de verstede- 
lijking relatief sterk toegenomen.

De ontwikkeling van de landbouw laat een divers beeld zien. Zo neemt  
in veel landen, waaronder Denemarken, Nederland en Duitsland, de 
akkerbouw af, terwijl deze in Ierland en Litouwen juist toeneemt. Gras-
landen verdwijnen in sommige landen in een nog hoger tempo dan de 
akkerbouw, vooral in Nederland, Letland, Litouwen en Ierland. In het  
ene land wijkt de landbouw voor verstedelijking (vooral in West-Europa), 
elders vindt omzetting plaats naar andere vormen van landbouw, of naar 
natuur (vooral in Oost-Europa). In Tsjechië valt bijvoorbeeld op dat veel 
landbouwgrond is veranderd in weiland. In Spanje en Portugal is juist 
gekozen voor een uitbreiding van het areaal boomgaarden. (Zie figuur 7)

Europese zeeën

Europa is niet alleen klein, maar ook waterrijk. Zo heeft het meer dan 
65.000 kilometer kustlijn, drie keer meer dan de Verenigde Staten,  
terwijl Europa in oppervlakte veel kleiner is (esri Basemaps).Het bij 
Europa horende zeegebied kan op verschillende manieren worden  
gemeten. Gewoonlijk worden de territoriale wateren tot het zeegebied 
gerekend, wat voor Europa neerkomt op 2,5 miljoen km2. De gehele 
Exclusieve Economische Zone (eeZ) van Europa is zelfs meer dan  
11 miljoen km2 (World Resource Institute).2 (Zie figuur 8)
 Water is op de kaart vaak een blauw vlak. In werkelijkheid is het een 
drukke bedoening van kabels, leidingen en scheepvaartroutes [>Infra-
structuur en transport]en boorplatformen. [>Energie] Transport naar  
buiten de eu vindt naar gewicht nog altijd voor 72 procent plaats over zee 
(Eurostat 2005). Daarnaast is de zee een belangrijke bron van voedsel, 
energie en toeristische inkomsten.

Ecologische voetafdruk

Het ruimtegebruik in Europa is als gezegd zeer intensief. Maar Europa  
legt ook een groot beslag op de ruimte in andere delen van de wereld.  
Een maat die aangeeft hoeveel een land/regio buiten zijn eigen grenzen 
beslag legt op het ruimtegebruik elders, is de zogeheten ecologische 
voetafdruk. Die maat is voor Europa 2,2. 
 Dat betekent dus dat Europa meer dan twee keer zijn eigen (land- en 
zee)oppervlak gebruikt om zijn bevolking te voeden, te kleden en van  
olie en benzine te voorzien, om slechts enkele voorbeelden te noemen. 
Het grootste gedeelte van de ecologische voetafdruk van Europa zit in 
energie [>Energie]. (Zie figuur 9,10)
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Figuur 1. De eu in de top tien van grootste landen. Bron: Gisco (2002)
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Rusland Canada Verenigde Staten China

Oppervlakte (km²) 17.075.200 9.984.670 9.631.418 9.596.960

Kustlengte (km) 37.653 202.080 19.924 14.500

Inwoners 143.420.309 32.805.041 295.734.134 1.306.313.812

Brazilië Australië Europese Unie India Argentinië Kazachstan

Oppervlakte (km²) 8.511.965 7.686.850 3.976.372 3.287.590 2.766.890 2.717.300

Kustlengte (km) 7.491 25.760 65.413 7.000 4.989 0

Inwoners 186.112.794 20.090.437 454.695.325 1.080.264.388 39.537.943 15.185.844
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Figuur 2. Satellietfoto van Europa. Bron: nasa
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Bebouwd gebied

Bos en struikgewas

Akker- of tuinbouw

Heterogene landbouwgrond

Weiland

Boomgaard (olijf, fruit, wijn)

Open ruimte met weinig begroeiing

Water en wetlands

Figuur 3. Landgebruik. Bron: corine (2000)
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Percentage landbouw

 69,50-93,5 %

 51,87-69,40

 48,86-51,86

 33,30-48,85

 00,30-33,20

Figuur 4. Landbouwintensiteit. Bron: espon 1.1.2 (2005)
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Percentage natuur

 62,8-99,5 %

 48,27-62,7

 44,06-48,26

 21,4-44,05

 00,1-21,3
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Figuur 5. Natuurintensiteit. Bron: espon 1.1.2 (2005) 
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Percentage bebouwing 

 8,4-98,1 %

 3,79-8,3

 3,18-3,78

 1,53-3,17

 0-1,52
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Figuur 6. Verstedelijkingsintensiteit. Bron: espon 1.1.2 (2005) 
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Figuur 7. Verandering in het landgebruik in Europa, 1990-2000. Bron: corine (1999, 2000)
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 Veerboten

 Windmolenparken

 Belangrijkste scheepvaartroutes

 Gasleidingen

 Natura2000 in zee

Figuur 8. Europese zeeën Veerboten
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Gasleidingen

Natura2000 in zee
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Figuur 10.  Ecologische voetafdruk per eu-land, in hectares. Bron: WWF (2005)

Figuur 9. Verandering in de ecologische voetafdruk van eu-landen. Bron: WWF (2005)




