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INLEIDING
Het was op een soort aha-erlebnis
toen we ons realiseerden dat de rode
draad in ons werk gevangen kan
worden in de term “duurzame
economie”. Binnen Blueconomy zijn
we ieder op onze eigen manier en
met onze verschillende
achtergronden - variërend van
economie tot stedenbouwkunde en
van bestuurskunde tot bouwkunde - al
geruime tijd bezig met projecten op
het gebied van duurzame economie.
We werkten aan adaptieve strategieën
om met klimaatverandering om te
gaan, aan het versterken van de
Nederlandse concurrentiepositie op
het gebied van clean tech, aan de
verduurzaming van de (bestaande)

woningbouwvoorraad en aan de
transitie naar een duurzame
mobiliteit. En nu wisten we ook wat
de rode draad in al deze
bezigheden was.
Opgetogen over dit inzicht spraken
we door, vaak tot laat in de avond al
dan niet vergezeld van drank en
spijzen (dank stamcafe Olivier!),
over hoe Nederland richting een
duurzame economie zou kunnen
groeien. Al gauw bleek dat er, zelfs
in onze eigen beperkte kring, nogal
verschillende beelden bestonden
over wat een duurzame economie is
of zelfs wat het begrip in houdt.

Inleiding

We gingen ons verdiepen in de
(beperkte!?) literatuur op dit gebied
en kwamen uit bij een deﬁnitie
gegeven door de SER: “Een
duurzame economie is een economie
die zich ontwikkelt in een richting
waarin het mogelijk is alle geledingen
van de samenleving te voorzien in

i

materiële en immateriële
behoeftebevrediging zonder
afwenteling van negatieve
neveneffecten op toekomstige
generaties of andere landen.” (SERrapport: meer werken aan duurzame
groei, 2010).

Maar ook stuitten we op andere
deﬁnities, waaronder:

doorbraakinnovaties hebben plaats
gevonden en zijn toegepast.

Een duurzame economie is een economie waarin
“groei,
versterking van de concurrentiekracht en een
toename van de werkgelegenheid gecombineerd
worden met een beter beheer van ruimte, natuur
en een vermindering van de milieudruk.

De deﬁnities spraken ons aan, maar
gaven nog weinig houvast over het
hoe, waarom en wanneer. We
besloten als eerste een stip op de
horizon te zetten door 2050 als
zichtjaar te kiezen. Hoe ziet de wereld
er in 2050 uit en wat is er voor nodig
om tot een duurzame economie te
komen? De reden waarom we voor
2050 kozen is dat op deze termijn
alles mogelijk is (ok, niet alles maar
wel heel veel). In diverse projecten
die we uitvoerden bleek bijvoorbeeld
dat onze wereld in het jaar 2030 –
toch ook niet bepaald dichtbij – nog
sterk zal lijken op die van vandaag.
Voor veel technologische
ontwikkelingen is een tijdspanne van
20 jaar of meer nodig wil dit breed in
de samenleving ingang hebben
gevonden. Op de termijn van 2050
echter kunnen tal van

”

Alleen al een voorstelling maken van
onze wereld in 2050 is een
geweldige oefening voor de
verbeeldingskracht, en voor
iedereen aan te raden! We kregen
de smaak te pakken. We dachten
aan “gratis” energie uit duurzame
bronnen; mobiliteit die volledig
duurzaam is; steden die gezond en
fris zijn. Allemaal mogelijkheden,
maar het eerlijke antwoord is dat
geen van ons eigenlijk een ﬂauw
idee heeft van de uitvindingen die
nog gedaan zullen worden en de
impact die dat op onze levens zal
hebben.
Geoefend als we zijn in het opstellen
van scenario’s en het werken met
adaptatiepaden wisten we dat het
eigenlijk onzinnig is om op deze
manier de toekomst te verkennen.

Inleiding

i

Bron: foodguerrilla.nl

We zochten verder naar goede
toekomstverkenningen voor 2050.
Enkele publicaties inspireerden ons
en geven we hier als link weer. In het
bijzonder de horizonscan 2050 van
het PBL sprak ons aan vanwege de
verhaallijnen die men heeft gekozen.

We hebben hier in deze publicatie
regelmatig gebruik van gemaakt. Tot
slot is de publicatie van Urgenda
beslist aan te raden, omdat hierin ook
concrete handelingsperspectieven
worden geboden.
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Bron: refdag.nl
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VIJF GROTE UITDAGINGEN
Geheel tegen onze natuur in, besloten
we om scenario’s deze keer in de kast
te laten en omgekeerd te werk te
gaan. In plaats van de onzekerheden
centraal te stellen stelden we de
“zekerheden” centraal. Veel trends en
ontwikkelingen zijn duidelijk, hooguit
is de mate waarin en de snelheid
waarmee een en ander zich voltrekt
onbekend. De richting is echter wel
duidelijk. Na het lezen van tal van
rapporten, het bekijken van
geweldige en minder geweldige
ﬁlmpjes en powerpoints kwamen we
tot vijf Grote Uitdagingen:
1) Meer mensen op aarde
2) Klimaatverandering
3) Schaarste aan natuurlijke
grondstoffen
4) Multi-polaire wereldorde
5) Aanpassing aan technologische
vooruitgang
Op de volgende bladzijden hebben
we de Grote Uitdagingen voor 2050
gevisualiseerd en toegelicht.

We zijn ons er volledig van bewust
dat het een grove vereenvoudiging
is en dat er zo ontzettend veel meer
over te zeggen valt dan dit!
Tegelijkertijd kiezen we er omwille
van de hanteerbaarheid en om
redenen van overzicht en
samenhang voor om het toch zo te
presenteren.
Waar wij zo ontzettend benieuwd
naar zijn, is wat deze Grote
Uitdagingen voor ons, in Nederland
gaan betekenen. Dat is een grote
denkopgave, te groot voor één
persoon of één organisatie. We
hebben daarom enkele personen in
ons netwerk gevraagd om een
bijdrage te schrijven op hun
vakgebied. Dit zijn personen
waarvan we weten dat ze verder
denken dan gemiddeld en een echte
visie hebben op de toekomst van
een sector of aandachtsgebied. We
hebben ze gevraagd om in de vorm
van een essay hun kijk op de
toekomst te schrijven.
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MEER MENSEN, GROTERE ECONOMIE
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KLIMAATVERANDERING
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SCHAARSTE AAN GRONDSTOFFEN

Inleiding

i

8

4

GLOBALISERING EN
MULTI-POLAIRE WERELDORDE
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(AANPASSING AAN)
TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG
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Duurzame energie
en mobiliteit:
van olie naar waterstof
Iedereen wil mobiel zijn. Maar om
mobiel te blijven is verduurzaming
nodig. Want de populairste manier
van verplaatsen is in een auto met
verbrandingsmotor op benzine of
diesel, en dat is onhoudbaar vanwege
klimaatverandering. Fundamentele
technische belemmeringen voor het
gebruik van elektrische auto’s met een
brandstofcel op waterstof ontbreken.
Dat is dan ook waar we naartoe gaan,
hand in hand met de overgang op
een duurzame energievoorziening en
de rol die waterstof daarin speelt.
Zon en wind zijn onuitputtelijke
bronnen van schone energie. En
overal beschikbaar. Daarom zal de
energievoorziening in 2050 sterk op
zon en wind leunen met elektriciteit

als opbrengst. Zon en wind zijn
onvoorspelbaar: periodes van
overvloedige en beperkte
beschikbaarheid wisselen elkaar af.
Om er voor te zorgen dat we altijd
over de gewenste hoeveelheid
energie kunnen beschikken, hebben
we dan ook een opslagmogelijkheid
nodig. Dan kunnen we vraag en
aanbod op elkaar afstemmen en
hebben we gegarandeerd energie
ook al is het nacht of windstil.
Waterstof is een geschikte
opslagkandidaat. We gebruiken
(overtollige) groene stroom dan om
water te splitsen in waterstof (H2) en
zuurstof. Dit heet elektrolyse.
Waterstof maken is aantrekkelijk,
omdat je het eenvoudig in grote
hoeveelheden kunt maken en

Bron: rotterdamclimateinitiative.nl

ESSAY

Jean-Paul de Poorter
MMG Advies

opslaan, makkelijk kunt vervoeren en
omdat je met waterstof veel kanten op
kan. Eén van die kanten is het laten

rijden van de auto van de toekomst,
de brandstofcelauto.

Gereisde kilometers door personen naar vervoerswijze, 2012
Bron: CBS

De brandstofcelauto tank je in vijf
i
minuten vol en dan kun je 500
kilometer rijden terwijl er uit de uitlaat
alleen maar water komt. Een sterk

In 2050 zijn onze energievoorziening
en onze mobiliteit duurzaam. De
weg daar naartoe verloopt niet
zonder slag of stoot. Want de

Link: "Tegenlicht - Waterstofrevolutie
We gaan van een economie die
draait op olie naar een waterstofeconomie. En mobiliteit gaat
daarin mee. Deze samenvattingen
van de Tegenlicht documentaire
‘De waterstofrevolutie’ brengen

Press to PLAY

het hoe en waarom in beeld.
Link:" Waterstofnet
Link:! NWBA
wapen dus in de strijd om ons
klimaat te redden en onze steden
schone lucht te geven, waarbij we
tegelijkertijd mobiel blijven.
Brandstofcelauto’s zijn elektrische
auto’s. In plaats van opgeladen
batterijen zorgen een tank met 5
kilogram waterstof en een
brandstofcel voor de benodigde
energie. De werking is simpel: in de
brandstofcel komen waterstof uit de
tank en zuurstof uit de buitenlucht
samen wat elektriciteit oplevert voor
de elektromotor en water voor de
uitlaat. In feite het omgekeerde
elektrolyseproces om waterstof te
maken.

economische belangen om olie en
gas te blijven gebruiken zijn groot
en duurzame technieken moeten
nog uitontwikkeld worden. Maar de
trend is onmiskenbaar: het aantal
windmolens en zonnepanelen groeit
en ook het aantal elektrische auto’s.
En die trend is niet te stuiten. Op
een gegeven moment bereikt de
maatschappelijke afkeer een
kantelpunt (2030), waarna ook de
massa af wil van fossiele
brandstoffen omdat ze veel geld
kosten, klimaatproblemen
veroorzaken, onze gezondheid
aantasten, ons afhankelijk houden
van olieproducerende landen en

Energie

Voor wie de werking wil nalezen
is deze tekst met infographic
interessant: Link

Economie

Stad

vroeg of laat toch een keer op zijn.
En dan kan het snel gaan. Zeker als
er volwassen duurzame alternatieven
zijn die bovendien onze eigen
economie versterken.

Press to PLAY

Press to PLAY

De Consumentenbond deelt zijn

Toyota toont in een fraai ﬁlmpje de

eerste ervaringen met de inmiddels

werking van een brandstofcel elek-

in Nederland verkrijgbare Hyundai

trische auto.

ix35 FCEV.

Bron: zerauto.com
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Waterstof draagt bij aan groene groei
• Rijden met brandstofcelvoertuigen vergt een nieuw op te bouwen
infrastructuur met nieuwe economische activiteiten waarvan Nederlandse
bedrijven op uiteenlopende terreinen voordeel zullen hebben:
voertuigfabrikanten (in Nederland vooral bussen en vrachtauto’s),
brandstofcelproducenten, waterstofproducenten, toeleveranciers en
retailers.
• Rijden met brandstofcelvoertuigen zorgt dat we kunnen proﬁteren van
(economische groei door) mobiliteitsgroei, omdat elektrische mobiliteit het
milieu veel minder belast.
• Nederland beschikt over interessante opslagmogelijkheden voor waterstof
en kan zich positioneren als ‘de accu van Europa’: productie en opslag van
waterstof in Nederland borgen dat (overtollige) groene Europese stroom
altijd ﬂexibel beschikbaar is.

Bron: h2euro.com
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Bron: autowereld.nl

Om vanaf 2030 te kunnen oogsten
moeten we nu zaaien. Daarom is er bij
het uitwerken van het SER
Energieakkoord in 2014 en 2015
uitgebreid aandacht besteed aan
rijden op waterstof. Op basis van een
visierapport zijn er ambities
geformuleerd om Nederland in de
komende jaren voor te bereiden op de
introductie van brandstofcelauto’s.
Tussen 2015 en 2020 werken

marktpartijen en overheden binnen
het recent opgerichte Nationaal
Waterstof Platform aan de realisatie
van: 20 openbare waterstoftankstations, 2.000 brandstofcel
personenauto’s, 500 brandstofcel
bestelwagens, 100 waterstofbussen
in het OV en 20 waterstof
stadsdistributietrucks en stedelijke
utiliteitsvoertuigen, waaronder
vuilnisauto’s.

Link:" Visierapport
Link:! Nationaal Waterstof Platform
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De Stedelijke
Kenniseconomie van
Nederland in 2050
Alles wijst erop dat steden de
komende decennia de motoren
worden van de kenniseconomie, een
mooi voorbeeld van duurzame
economie. Maar wat betekent dat
voor de Nederlandse steden in 2050?
Belangrijke voortrekkers van die
kenniseconomie worden gevormd
door een beperkt aantal economische

Met als voorbeeld de economische
activiteiten behorend tot Informatie
en Communicatie (I&C) wordt het
ruimtelijk patroon in het huidige ICTtijdperk duidelijk: ontstaan in de
grote steden dalen zij daarna
langzaam in naar de middelgrote
steden er omheen. Bereikbaarheid
en ruimtelijke nabijheid vormen

“Sterke steden zijn niet per deﬁnitie groot
activiteiten. Dit zijn economische
activiteiten die een hoog kennis- of
informatiegehalte hebben, intensief
gebruik maken van ICT en bovendien
veel face-to-face contacten kennen.

”

daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Er is geen reden om te
veronderstellen dat dit bij andere
(mogelijke) doorbraaktechnologieën
in 2050 anders zal gaan.

Bron: buildingbusiness.nl

ESSAY

Gerlof Rienstra
Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV

In dit essay ga ik in op heden en
toekomst van de kenniseconomie in
de Nederlandse steden en de
gevolgen daarvan voor de ruimtelijkeconomische structuur in 2050. Maar
voordat ik de toekomst gaan
verkennen, breng ik in kaart wat de
actuele situatie is bij I&C diensten, als
het gaat om:
a) de werkgelegenheid in absolute
aantallen
b) de lokale over/ondervertegenwoordiging in de economische
structuur, en
c) de regionale clustering van I&C.
Ik gebruik daartoe de meest recente
gemeentelijke gegevens van het CBS
(maart 2015).

De I&C-activiteiten kennen vooral
een (groot)stedelijk patroon. De
meeste werkgelegenheid bij deze
bedrijven, in absolute aantallen, is
zichtbaar in de 5 grote steden
Amsterdam, Utrecht, Den Haag,
Rotterdam en Eindhoven (ﬁguur 1a).
Ook rond en tussen deze grote
steden is veel werkgelegenheid
gelokaliseerd, zoals in Hilversum
(media), Haarlemmermeer
(Hoofddorp/Schiphol), Amersfoort,
Nieuwegein, Houten, Zoetermeer en
Delft. Regionale zwaartepunten in
absolute zin zijn te vinden in ’sHertogenbosch, Groningen en
Maastricht.
De betekenis van I&C voor de lokale
en regionale economie kan verder in

beeld worden gebracht door het
i
berekenen van locatiequotiënten.
Deze quotiënten geven een relatieve
over- of ondervertegenwoordiging
weer van de I&C diensten in de lokale
economische structuur.
In ﬁguur 1b zijn drie ontwikkelingsassen of kralensnoeren langs snel- en
spoorwegen te herkennen, waarlangs
I&C diensten relatief
oververtegenwoordigd zijn (rode en
oranje gebieden > 1.05).

Dat is de A1-zone vanaf Amsterdam
tot Apeldoorn en daarna met lokale
zwaartepunten in Deventer en
Enschede. Een tweede kralensnoer
vinden we langs de A2 vanaf
Amsterdam via Utrecht en ’sHertogenbosch naar Eindhoven en
Maastricht. En daarnaast is er een
ontwikkelingsas te herkennen langs
de A12 vanaf Den Haag. Ten slotte
valt een lokaal zwaartepunt in de
stad Groningen op.

Figuur 1 Banen van werknemers in de hoofdgroep Informatie en
Communicatie (december 2013)
Bron: CBS, bewerking Rienstra/QGIS

a) Absoluut aantal

b) Locatiequotiënten (Nederland=1.00)
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Of deze assen en lokale
zwaartepunten nu regionale clusters
met ruimtelijke nabijheid van
bedrijven vormen is een volgende
vraag.

nabijheid van ICT“ Denetwerken
en de

nabijheid van snel-/
spoorwegen spelen een
belangrijke rol in
stedelijke I&C clusters.

”

De ruimtelijke nabijheid tussen deze
bedrijven zou, zo leert ons de
clustertheorie van Michael Porter
(1990), de leerprocessen en de
onderlinge concurrentie stimuleren.
Porters clustertheorie beklemtoonde
als geen ander het belang van
nabijheid. Maar met de stormachtige
opkomst van Internet en ICT in het
algemeen werd het belang van die
nabijheid in de late jaren negentig van
de vorige eeuw juist sterk
gerelativeerd (Death of distance).
Ruimte en tijd waren voortaan met
een tik op de toets simpel te
overbruggen. Geen enkele reden
meer om op elkaars lip te gaan zitten.
Weg met het cluster-concept. Toch zit

Stad

Elektrisch

Michael Porter anno 2015 met zijn
ideeën niet ver van de werkelijkheid.
De voorspelling dat informatietechnologie het (industriële) cluster
zou oplossen en overbodig maken,
kwam niet uit. De afstand blijkt verre
van dood, zelfs niet waar de
'afstandstechnologie' het meest
geavanceerd is, zoals in Silicon
Valley. Dit blijkt al uit de kaarten in
ﬁguur 1. De nabijheid van ICTnetwerken (bijv. de Amsterdam
Internet Exchange) en de nabijheid
van snel-/spoorwegen spelen een
belangrijke rol in het stedelijk
locatiepatroon van de I&C-diensten.
Daardoor is er toch sprake van een
zekere padafhankelijkheid. En juist in
deze sector zou je dat eigenlijk niet
verwachten.
Met behulp van de Exploratory
Spatial Data Analysis-methode
(ESDA) is het mogelijk te bepalen of
de ruimtelijke concentratie van
werkgelegenheid in sectoren
statistisch signiﬁcant clustert in
stedelijke agglomeraties of andere
ii
regio’s (Anselin, 2014). Figuur 2a
geeft op deze wijze het ruimtelijk
beeld weer van de relatieve
specialisaties (aandelen) in de
werkgelegenheid van I&C diensten
in de Nederlandse gemeenten, en
ﬁguur 2b de statistische signiﬁcantie
van die clusters.
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Figuur 2 Banen van werknemers in de hoofdgroep Informatie en
Communicatie (december 2013)
Bron: CBS, bewerking Rienstra/QGIS

a) Vier typen gemeentelijke clusters
De gemeenten kunnen daarbij in vier
typen worden weergegeven:
1. High-High: gemeenten met een
relatief groot aandeel werkgelegenheid in een bepaalde
sector, en die bovendien worden
omgeven door gemeenten met
eveneens een groot werkgelegenheidsaandeel in die
sector.
2. Low-Low: gemeenten met een
relatief gering aandeel werkgelegenheid in een bepaalde

b) Signiﬁcantietoets clustering
sector, en die bovendien
worden omgeven door
gemeenten met eveneens een
gering werkgelegenheidsaandeel in die sector.
3. Low-High: gemeenten met een
relatief gering aandeel werkgelegenheid in een bepaalde
sector, maar die worden
omgeven door gemeenten met
een groot werkgelegenheidsaandeel in die sector.
4. High-Low: gemeenten met een
relatief groot aandeel

Energie

Economie

werkgelegenheid in een bepaalde
sector, maar die worden omgeven
door gemeenten met een gering
werkgelegenheidsaandeel in die
sector.
Op deze maat van clustering over
gemeenten heen is per waarneming
een signiﬁcantietoets mogelijk. In
ﬁguur 2b zijn de signiﬁcante
gemeentelijke clusteringwaarden
weergegeven.
De I&C diensten clusteren zich in
stedelijke gemeenten, en meer
aaneengesloten regionaal in de
Randstad. Van de regio’s waar de
clustering in deze sector het grootst is
(High-High, rode vlakken), is in de
Randstad de grootstedelijke regio die
Amsterdam en Utrecht verbindt de
belangrijkste, zowel in de steden
Amsterdam en Utrecht als de
middelgrote gemeenten en
suburbane gebieden rondom deze
grote steden. Ten tweede is er een
clustering rond Leiden zichtbaar. In
het algemeen geldt buiten de
Randstad, dat deze sector verbonden
is aan een stedelijk patroon van
middelgrote steden; voorbeelden
hiervan zijn Groningen, Leeuwarden
en Nijmegen. Binnen deze steden
concentreren de belangrijkste I&C
diensten zich op campussen, science
parks en grote kantoorlocaties.

Stad
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Backofﬁces en nevenvestigingen
richten zich op goed bereikbare
werklocaties langs snel- en
spoorwegen.
Wat betekent dit nu voor de toekomst
van de stedelijke kenniseconomie?
Door de ontwikkeling van de
diensteneconomie en de opkomst
van de kenniseconomie zijn de
Nederlandse steden weer
opgebloeid. In steden komen
mensen samen die van elkaars
aanwezigheid proﬁteren, de
zogenoemde agglomeratievoordelen. Ruimtelijke nabijheid is
en blijft ondanks de vermindering
van het belang van transportkosten
en de effecten van ICT nog steeds
een belangrijke vestigingsfactor.
Steden zijn ook de plaatsen waar
nieuwe technologie wordt
ontwikkeld. Aan het begin van de
twintigste eeuw vestigden
productiebedrijven zich in elkaars
nabijheid om te proﬁteren van de
kennis die werd opgedaan bij de
ontwikkeling van elektriciteit.
Steden zijn ook de plaatsen waar
veel hoogopgeleiden wonen, waar
starters zich kunnen ontplooien en
waar face-to-face contact
gemakkelijk is. Door al die factoren
neemt in steden de productiviteit
sneller toe dan daar buiten. Steden
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zijn de lokale netwerken voor face-toface verbindingen bij de ontwikkeling
van kennis en het matchen van
bedrijven met werknemers. Het zijn
ook knooppunten in het mondiale
netwerk van steden en ze bepalen de
verdeling van productie over de
ruimte. De overheid moet steden
ontwikkelen, congestieproblemen
aanpakken en zorgdragen voor
gezonde steden en goede
verbindingen. (CPB, The Netherlands
of 2040, 2010).
Een van de meest betrouwbare
voorspellende factoren voor stedelijke
ontwikkeling is het opleidingsniveau

van een stad. Steden met een hoog
opgeleide beroepsbevolking
presteren economisch beter dan
andere, en kunnen zich bovendien
sneller aanpassen aan nieuwe
technologische ontwikkelingen (E.
Glaeser, Triumph of the City, 2012).
Steden trekken juist hoogopgeleide
mensen aan die voordeel hebben
van face-to-face contacten. Het is
dan ook niet verbazingwekkend dat
de steden Utrecht (60%) en
Amsterdam (52%) gezien onze
kaartbeelden de hoogste aandelen
hoogopgeleide beroepsbevolking
kennen, d.w.z. op HBO en WOniveau.

van 2050 wordt bepaald door
“ De kenniseconomie
activiteiten met een hoog kennis- of

informatiegehalte, die intensief gebruik maken van
ICT maar toch ook veel face-to-face contacten kennen.

i
Een locatiequotiënt wordt als volgt berekend: LQir = [Eir/Er] / [Ein/En], met:
Eir = het aantal banen van werknemers in sector i en regio r
Er = het totaal aantal banen van werknemers in regio r
Ein = aantal banen in sector i in heel Nederland
En = totaal aantal banen van werknemers in Nederland

”
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ESDA is een techniek om ruimtelijke autocorrelatie (ruimtelijke nabijheid) tot
uitdrukking te laten komen (Anselin & Rey, 2014; Ruimtelijk Planbureau, 2007).
Hiermee kan clustering door aangrenzendheid in beeld worden gebracht, waarbij
positieve ruimtelijke autocorrelatie optreedt wanneer hoge of lage waarden (in dit
geval van een gemeentelijk aandeel van een sector in het totaal) de neiging hebben
zich in de ruimte te concentreren oftewel te clusteren. Negatieve ruimtelijke
autocorrelatie treedt daarentegen op wanneer naburige locaties sterk verschillende
(hoge en lage) waarden laten zien. De ruimtelijke autocorrelatie wordt bepaald met
behulp van de Moran I-statistiek. De individuele gemeentelijke waarden van de
Moran-statistiek kunnen voor alle gemeenten afzonderlijk in een kaartbeeld, de
zogenoemde Moran-scatterkaart, worden weergegeven.

Sterke steden zijn broedplaats voor
informatie en communicatie, ook voor
nieuwe doorbraaktechnologie
Sterke steden met een goed
vestigingsklimaat zijn in staat om een
hoogwaardig cluster van bedrijven en
werknemers aan te trekken en te
behouden. In deze steden vestigen
bedrijven zich bij elkaar om te
proﬁteren van kennisuitwisseling,
korte aanvoerlijnen en een grote
afzetmarkt. Sterke steden zijn niet per
deﬁnitie groot. De komende 35 jaar
zijn grote steden succesvol als een
nieuwe doorbraaktechnologie (zoals
bio- of nanotechnologie) zich gaat
ontwikkelen en intensieve
samenwerking en afstemming tussen
onderzoekers, ontwerpers,
producenten en dienstverleners
noodzakelijk is. Maar ook het
omgekeerde is denkbaar. Kleine

steden met goede wereldwijde
netwerken zijn aantrekkelijk als ICT
zich verder ontwikkelt. Daardoor zal
de fysieke nabijheid voor bepaalde
productieprocessen van minder
belang worden. Productieprocessen
die minder afhankelijk zijn van
interacties tussen mensen, zoals de
backofﬁces, zullen wegtrekken uit
dure locaties in de grotere steden of
agglomeraties. Grote steden moeten
kunnen groeien, met een lokaal
netwerk van openbaar vervoer en
wegen en met excellente
kennisinstituten. Kleine steden
hebben behoefte aan uitstekende
verbindingen in de vorm van
snelwegen en ICT-netwerken (CPB,
The Netherlands of 2040).
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Elektrisch Vervoer:
vehikel voor groene groei
en energietransitie
Nederland is wereldwijd één van de
koplopers op het gebied van
Elektrisch Vervoer (EV). Wat betreft
aantallen voertuigen, interoperabel
laden en de marktontwikkelingen. De
koppositie biedt grote kansen op
groene groei. Maar dat niet alleen, EV
is een vehikel dat ons kan helpen
sneller de post fossiele samenleving
te bereiken. Als we deze
mogelijkheden willen benutten,
moeten we nog even doorzetten!
Hoe valt het Nederlandse succes te
verklaren? Wat me om te beginnen
altijd opvalt in de wereld van het EV is
het elan, het enthousiasme, de wil en
de durf om te pionieren. Als mensen
mij vragen: wat moet ik doen om EV
van de grond te krijgen, antwoord ik

steevast eerst: ga aan de slag! Niet
wachten op technologische
innovaties die er aan komen, want
de technologie blijft zich immers
voorlopig doorontwikkelen;
afwachten heeft dus geen enkele
zin. Gewoon doen en dan kijken
waar je uitkomt. Wat er dan gebeurt
is slechts ten dele voorspelbaar,
maar dat er iets gebeurt, is zeker.
Mooi voorbeeld is Amsterdam, dat in
2008 besloot om een groot netwerk
van laadpalen in de markt te zetten.
De vraag was er op dat moment nog
niet, maar dit initiatief gaf de
hoofdstad wel meteen een
koppositie en zette Nederland
internationaal op de mental map van
innovatieve ondernemers die binnen
het veld van EV actief waren. Denk

Bron: evnet.nl
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aan Car2go, dat nooit naar de
hoofdstad was gekomen als al die
laadpalen er niet waren geweest.
Het beleid van de rijksoverheid heeft
de ontwikkelingen gestimuleerd.
Verrassend genoeg, want niet altijd
was dat beleid even handig. De
stimulerende maatregelen (subsidies
en maatregelen in de ﬁscale sfeer)
hebben uiteraard geholpen. Ze
maakten dat EV volume kreeg, wat het
voor marktpartijen aantrekkelijk
maakte te innoveren en te investeren.
Toch vroeg ik me regelmatig af of de
markt niet te weinig werd
ondersteund. Maar het effect was wel
dat de markt niet ‘lui’ werd en zelf
ging investeren en ontwikkelen. Wat
de overheid wel handig deed, bewust

of onbewust, was het ontwikkelen
van adaptief beleid: innovatie vraagt
om ﬂexibel beleid, indachtig ook de
snelle en onvoorspelbare
technologische ontwikkelingen. Ga
niet alles vooraf dichttimmeren.
Neem e-laad, het
samenwerkingsverband van
netbeheerders. Er werd links en
rechts gemopperd dat ze met
publiek geld investeerden in een
private onderneming. Daar had het
Rijk voor kunnen gaan liggen, maar
dankzij de inspanningen van e-laad
hebben we 24.000 (getal uit 2013)
interoperabele laadpalen in
Nederland. Bovendien klopte e-laad
bij gemeenten aan, die vervolgens
laadpalen gingen plaatsen voordat
er een enkele elektrische auto

binnen hun grenzen te zien was. Maar
goed voorbeeld deed goed volgen,
want uit onderzoek blijkt dat juist in
deze gemeenten het gebruik van EV
snel groeide.

So far so good. We zijn ergens
gekomen, maar we zijn er nog niet!
De Brandstofvisie is een Nederlands
polderproduct in de goede zin van
het woord, voortgekomen uit het

Een duurzame brandstofvisie
met LEF!

Rijksoverheid
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De marktomgeving is een andere
factor die de ontwikkeling van EV
heeft gestimuleerd. In Nederland
hoeft EV niet op te boksen tegen de
sterke lobby van een nationale autoindustrie. Dat was voor Tesla een
reden zich hier te vestigen.
Bovendien blinken we uit in innovatie
en dienstverlening. En we zijn sterk
in samenwerken, in polderen. Dat is
noodzakelijk als je een nieuwe markt
als deze wilt ontwikkelen.
Exemplarisch is de goede
samenwerking tussen
kennisinstellingen, bedrijfsleven en
overheid, de triple helix. Het
buitenland kijkt jaloers naar dit
Nederlandse model. Het Formule
E-team geldt in de hele wereld als
een lichtend voorbeeld.

Energieakkoord. In dit akkoord, tot
stand gebracht door de SER, is
afgesproken dat we een
gezamenlijke visie ontwikkelen over
duurzame brandstoffen in 2035 en
2050 en hoe daar te komen. In de
Brandstofvisie worden stevige
ambities voor EV geformuleerd. In
2050 moet elk personenvoertuig
zero emissie moet zijn. Dat betekent
dat alle voertuigen worden
aangedreven door een elektrische
aandrijﬂijn, waarbij de elektrisch
energie afkomstig is van batterijen
of waterstof brandstofcellen. Gezien
de huidige stand van de techniek
zijn batterijen voor het
personenvervoer en waterstof voor
het vrachtverkeer de meest logische
toepassing. Willen we dat voor
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elkaar krijgen, dan moet vanaf 2035
elk nieuw verkocht voertuig een
elektrische aandrijﬂijn hebben. En
deze doelstelling halen we als de
elektrische auto in 2025 zonder
ﬁscale of andere ondersteuning kan
concurreren met een fossiel
aangedreven voertuig.
Voordat ik in ga op de vraag hoe we
daar gaan komen, wil ik vertellen
waarom we daar willen zijn! Laten we
eens beginnen bij een lastig meetbare
grootheid: het maatschappelijk

Delta’s

Wonen

rendement. EV draagt bij aan de
leefbaarheid en gezondheid in de
grote steden. Behoeft dat nog
discussie? Ook buiten de grote
steden is de reductie van ﬁjnstof
goed voor de gezondheid. Minder
longkanker en andere ziekten door
ﬁjnstof resulteert niet alleen in
gezonde mensen maar ook in lagere
gezondheidskosten.
Dan de groene groei. Je ziet nu al
dat Nederlandse kennis, producten
en dienstverlening op het gebied
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van EV wereldwijd gevraagd worden.
Met name rondom laadpalen
(hardware, software en dienstverlening)
hebben we een sterk exportproduct. In
2008 hadden we in Nederland 300
direct aan EV gerelateerde banen
(fte’s). In 2013 waren dat er 1600 en in
2020 kunnen dat er zo’n 10.000 tot (in
het meest gunstige scenario) 19.000
zijn, aldus het onafhankelijke
onderzoeksinstituut CE Delft. De
voorspelde omzet van het bedrijfsleven
in 2017 bedraagt 201 miljoen, met een
bedrijfswaarde van 8 miljard.

Press to PLAY
Toekomstvisie
Elektrisch Vervoer
De aarde, het jaar 2040
Groot is de betekenis van EV voor de
energietransitie. Een van de
uitdagingen bij groene energie is het
managen van de decentrale opwekking
en de pieken in vraag en aanbod.
Immers, niet altijd waait het en niet
altijd schijnt de zon; en ’s nachts
vragen we nu eenmaal minder energie
dan overdag. Vanwege de

piekbelasting moet de capaciteit
van ons netwerk worden uitgebreid,
zo realiseren de netbeheerders zich.
Daarmee zijn enorme kosten
gemoeid. Elektrische voertuigen
managen als onderdeel van een
smart grid de pieken en dalen. Als
de groei van het EV zo doorgaat,
kan het zo maar zijn dat ze in 2020
een kleine 10 gigawatt aan
opgesteld vermogen leveren. Dat is
evenveel als een kerncentrale! En
opslaan is veel kostenefﬁciënter dan
uitbreiding van het netwerk.

Press to PLAY
"The Missing Piece"
Tesla Powerwall Keynote by Elon
Musk
In het EV hebben we de
innovatieperiode nu bijna achter de
rug. Een opwindende tijd, waarin
start ups op de markt verschijnen en
de politiek een fris gezicht kan laten
zien door zich te verbinden aan
duurzame vernieuwingen. Nu breekt
een cruciale fase aan: vinden we EV
nog steeds sexy? Continueren we
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de inzet en houden we de voorsprong
vast? Of verslapt de aandacht en
inzet en zakt de groeicurve in?
Kortom: EV bevindt zich na de
innovatiefase in de gevreesde Valley
of Death.
Mijn stellige overtuiging is dat we met
relatief weinig inspanningen de groei
naar market readiness kunnen
voltooien. Nog tien jaar van kleine
zetjes geven, dan is de technologie
zo ver doorontwikkeld en zo
goedkoop geworden, dat EV volledig
op eigen benen staan. ’Kleine zetjes’
zijn bijvoorbeeld kleine ﬁscale
voordelen handhaven en nieuw
proeftuinen faciliteren en steunen. Ja,
dat kost geld, maar het benodigde

bedrag is laag in vergelijking met
wat we bijvoorbeeld uitgeven aan
infrastructuur. En nee, tien jaar is niet
lang omdat je het hebt over een
volledig nieuwe markt. Een periode
van pakweg 15 jaar is normaal om
het stadium van volwassenheid te
bereiken.
Wat is er nog meer nodig om EV
door The Valley of Death heen te
helpen? Voortgaan op de ingeslagen
weg van adaptief beleid, zou ik
zeggen. Niet voor twintig jaar beleid
vastleggen maar in fases denken.
Wel vasthouden aan je
doelstellingen. Tegelijk is een
balans nodig tussen ﬂexibiliteit en
continuïteit. Bijvoorbeeld als het
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gaat om het bieden van ﬁscale
voordelen. In Duitsland zijn die voor
een lange periode vastgelegd, hier in
Nederland plegen we nogal te
zwabberen. Niet verstandig.
Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid
is voor ondernemers noodzakelijk om
een business cases te maken op
grond waarvan ze groen kunnen
investeren. En private investeringen
hebben we nodig om door de Valley
of Death te komen.
Gemeenten hebben een belangrijke
rol gespeeld in het succes van EV. Ze
kunnen EV nog steeds stimuleren
door het nemen van maatregelen.
alleen schoon bevoorradingsverkeer
toe. Of biedt EV de mogelijkheid te

Maatregelen die weinig geld kosten.
Laat in je binnenstad bijvoorbeeld
alleen schoon bevoorradingsverkeer
toe. Of biedt EV de mogelijkheid te
bevoorraden buiten venstertijden.
Geef het bedrijfsleven wel de kans
geleidelijk over te gaan naar een
schoon wagenpark; zekerheid in de
vorm van beleidscontinuïteit is ook
hier belangrijk. Dan wordt investeren
in een groene vloot aantrekkelijk.
In het economische
Topsectorenbeleid heeft EV nog niet
een volwaardige plek. Jammer. EV
past er juist zo goed in. Het
Topsectorenbeleid gaat over het
verbinden van thema’s. Dat is nu
precies wat EV doet. Het verbindt

Bron: zerauto.nl
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In het economische Topsectorenbeleid heeft EV nog niet een
volwaardige plek. Jammer. EV past er
juist zo goed in. Het Topsectorenbeleid gaat over het verbinden van
thema’s. Dat is nu precies wat EV
doet. Het verbindt High Tech, met
energietransitie, transport en ICT.
Inductieladen (rijdend laden) wordt
groot. Nederland loopt hier al voorop.
Door pilots te ﬁnancieren vanuit een
nieuwe Topsector EV handhaven we
onze voorsprong.

Over de triple helix hebben we het al
eerder gehad. De samenwerking
tussen overheden, kennisinstellingen
en bedrijfsleven is wereldwijd uniek
en wordt vanuit het buitenland met
belangstelling gevolgd. Met elkaar in
gesprek gaan over barrières en
knelpunten. Daar een agenda op
ontwikkelen, dat helpt enorm. Laten
we hand in hand door de Valley of
Death lopen, dan kunnen we de
steile groeicurve doortrekken.
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Echt duurzaam wonen:
beter wonen voor
hetzelfde geld
Wonen in 2050
De gebouwde omgeving was altijd
prettig geordend. Elke functie heeft
zijn eigen gebouw. We wonen in
huizen, werken in kantoren, volgen
opleidingen in schoolgebouwen,
worden verzorgd in ziekenhuizen,
gaan eten in restaurants en shoppen
in echte winkels. Daartussen liggen
straten en parkeerplaatsen.
In 2050 ziet die gebouwde omgeving
er anders uit, dat is zeker. Er zijn
bijvoorbeeld meer en kleinere
huishoudens en ook een stuk meer
ouderen die ook langer zelfstandig
wonen. Parkeren doen we wellicht niet
meer: dat doen auto's zelf, uit het
zicht, als het fenomeen 'auto'
überhaupt nog bestaat in de omvang
zoals wij het kennen. Werk aan huis

en online winkelen: minder mensen
maar meer spullen op de weg. En
hoeveel bedden staan er nog in
ziekenhuizen?
Om me te beperken tot woningen,
feit is dat allerlei functies nu al
steeds vaker door elkaar lopen.
'Thuis' is niet meer slechts de plek
waar je woont, maar ook vaak werkt,
en waar je allerlei diensten afneemt.
Dit vraagt wat van de ﬂexibiliteit van
een huis. Immers, elke nieuwe
bewoner neemt zijn eigen behoeften
mee. En ook de behoeften van
degenen die niet verhuizen
veranderen. Maar als je aan je huis
iets wil veranderen blijkt dat taai.
En dat is niet iets nieuws, dat lijkt
een probleem van alle tijden.

Bron: BedZED.com
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Verbouwen is gedoe
Neem nu de zorg: ouderen blijven
steeds langer thuis wonen. Om dat
mogelijk te maken moet de woning
worden verbouwd: bredere deuren,
een traplift of slaap- en badkamer
beneden en communicatievoorzieningen met de zorgaanbieder.
En hoewel hier veel klanten voor zijn,
er is niet zomaar een winkel te vinden
waarin dit hele pakket wordt verkocht.
Tegen een vaste prijs en met de
garantie dat alles werkt. Verbouwen is
per deﬁnitie gedoe, en een dankbaar
klaagonderwerp op feestjes.
Wat is dat toch dat we dat kennelijk
toch al decennia accepteren van de
bouw, terwijl we een defecte koelkast
of auto meteen zouden terugsturen?
Een verbouwing is dan ook geen

'product' zoals we dat kennen, en
een huis trouwens ook niet. Het heeft
niet die kenmerken. Er is geen
herkenbare producteigenaar, de
betrokkenheid van de ontwikkelaar
of aannemer is tijdelijk. Er worden
geen garanties verstrekt en je kan
als consument nergens aankloppen
("hij doet 't niet!"). Eigenlijk zijn alle
huizen en verbouwingen ad hoc
projecten, en verkoopt de bouwer
dus vooral capaciteit.

Stroomversnelling
Maar het kan ook anders. Wellicht zet
het energievraagstuk de bouw aan
tot een revolutie met een groot en
blijvend effect op onze woonomgeving. Kijk naar onderstaand
ﬁlmpje. Een rijtjeswoning wordt binnen
1 dag getransformeerd tot een

Deze verbouwing is een prototype
van een van de bouwers die
meedoet met de zogenaamde
'Stroomversnelling'. Dat is een
overeenkomst tussen een aantal
woningcorporaties en bouwers om
voor de prijs van de vermeden

VolkerWessels
Renovatie in een dag
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comfortabel nieuw huis. De nieuwe
woning is gegarandeerd 'nul-op-demeter', dat wil zeggen dat de woning
per jaar evenveel energie opwekt als
hij nodig heeft. De verbouwing betaalt
zichzelf direct terug uit de vermeden
energiekosten. Kortom: de
woonlasten voor de bewoner blijven
gelijk, terwijl hij meteen beter woont.
Merk op dat de verbouwing niet perse
iets met energie te maken lijkt te
hebben. En daarin schuilt nou juist de
aantrekkingskracht voor een grote
doelgroep. De kern is: modern en
comfortabel wonen voor hetzelfde
geld.

energierekening om te beginnen
11.000 woningen nul-op-de-meter te
maken. Dit contract vloeide voort uit
het innovatieprogramma
Energiesprong. Inmiddels is de
Stroomversnelling verbreed, en zijn
vele aanbieders bezig met de
ontwikkeling van producten en
diensten, aangespoord door het
grote enthousiasme onder
woningcorporaties en particuliere
huiseigenaren.
Energiekosten
Gezamenlijk betalen alle huishoudens in Nederland per jaar zo'n
13 miljard euro aan energie. En die
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Ontwikkeling energiekosten

prijs is in ontwikkeling. Aanvankelijk
stegen de energieprijzen fors, zeker
het eerste decennium. De lagere
energieprijzen van de afgelopen jaren
worden deels gecompenseerd door
hogere belastingen en
leveringskosten. Inmiddels bedraagt
de gemiddelde energierekening zo'n
175 euro per maand, ofwel 2.000 euro
per jaar. Over een gemiddelde
'wooncarrière' van 50 jaar is dat een
ton. Een uitgave waarvan vaak wordt
gedacht: ach, dat is nou eenmaal

Bron: kerkrade.nl
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het wat kost. En besparen
associëren we ofwel met verbouwen
(en dus gedoe) ofwel met inleveren
op comfort (thermostaat omlaag en
dikke trui aan).
Consumenten zijn gewend om deze
energierekening gewoon maar te
betalen. Bovenstaande graﬁek toont
de ontwikkeling van de energiekosten afgezet tegen de gemiddelde
prijsontwikkeling.
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Ondertussen komt de betaalbaarheid
van een groot deel van de
woningvoorraad onder druk te staan.
Zeker in het segment van naoorlogse,
goedkope huurwoningen. Deze zijn
vaak tochtig en oncomfortabel, met
hoge energierekeningen tegen
bescheiden huren. Bij verdere stijging
van de energiekosten komen de
woonlasten op een punt dat ze niet
mee gedragen kunnen worden door
een deel van de doelgroep. Nu al zien
we regelmatig situaties waarbij een
huurder geconfronteerd wordt met
een ﬂinke energierekening van 200 of
250 euro, bovenop de 350 euro
sociale huur. Onverhuurbaarheid
dreigt, zeker als huurders ook kunnen
kiezen voor een nieuwe woning.
Woningcorporaties combineren
grootschalig onderhoud vaak met een
beperkte opwaardering naar

energielabel B. Besparingen op
energie zijn dan vaak beperkt tot
enkele tientjes per maand, terwijl
een nieuwe upgrade daarmee 10
jaar of langer van de baan is. Bij
koopwoningen is de problematiek
niet minder ernstig, vaak ook door
combinatie met achterstallig
onderhoud. En woningeigenaren
met weinig mogelijkheden om te
investeren in woningverbetering.
De uitgaven aan energie geven
even elektriciteit en warmte maar
gaan uiteindelijk letterlijk in rook op.
En ondanks alle door de overheid
geïnitieerde en gesubsidieerde
verduurzamingsprogramma's blijft
energiebesparing een thema dat
slechts een kleine doelgroep
aanspreekt. Te technisch, te
geitenwollensokken, te saai ook.

Bron: mensinkbouwbedrijf.nl
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De energierekening als investeringsmotor
Ondertussen wordt die
energierekening wel gewoon betaald.
Wat nu als deze geldstroom kan
worden vrijgespeeld? Als we die 13
miljard slim inzetten, kan daarmee
een bouwomzet van 260 tot 300
miljard worden geﬁnancierd. Ofwel
grofweg 40.000 tot 50.000 euro per
Nederlandse woning. Te besteden
aan woningverbetering in plaats van
aan gas en elektriciteit. Mits de
energierekening daarmee maar
verdwijnt. Ofwel: kunnen we de
bewoner ook wat anders bieden voor
die 175 euro per maand?
Voor woningcorporaties is dit te
ondervangen door hen wettelijk toe te
staan de energierekening te mogen
incasseren via de zogenaamde
Energie Prestatie Vergoeding (EPV).
Dit is een maandelijkse vergoeding
die de woningcorporatie in rekening
brengt bij de huurder, voor
energielevering en de aangebrachte
energiebesparende voorzieningen bij
een nul-op-de-meter-woning, als
onderdeel van de servicekosten. Naar
verwachting wordt de regelgeving in
de loop van dit jaar ingevoerd, als
onderdeel van de Stroomversnelling.
Voor particulieren ligt dat wat anders.
Zij zouden eigenlijk met die 175 euro
naar de bank moeten kunnen gaan,
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om voor diezelfde maandlast hun
nul-op-de-meter-verbouwing te
ﬁnancieren. Om dat mogelijk te
maken wordt nu parallel aan twee
condities gewerkt: 1) verruiming van
de hypotheekmogelijkheden voor
particulieren, speciﬁek bij nul-op-demeter en 2) opnemen van
energieprestaties in de
taxatiemethode. Alle grote
hypotheekbanken en de
taxateurskoepels hebben zich,
eveneens via de stroomversnelling,
gecommitteerd aan dit traject. Elk
jaar stijgt het bedrag dat kopers
extra mogen lenen bij nul-op-demeter; sinds begin dit jaar is dat al
25.000 euro. Gezien de sterke
koppeling tussen leenruimte en
woningwaarde is dit een gunstige
ontwikkeling voor het segment
energieneutrale woningen.
Uit ervaringen binnen Energiesprong
en elders is bekend dat
energiebesparing op zich geen sterk
motief is om een brede doelgroep tot
actie te bewegen. De kern van de
propositie voor de bewoner is dan
ook 'beter wonen'. Het wegnemen
van de energierekening is hiertoe
slechts een middel, het is geen doel
op zich.
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Revolutie
De verduurzamingsopgave is feitelijk
niet meer dan een aanleiding voor
een fundamentele verandering in de
sector. Wil de bouwsector die
energierekening kunnen verzilveren,
dan zal allereerst de kostprijs van een
verbouwing ﬂink moeten dalen. Tot
ongeveer 45.000 euro voor een
verbouwing van een typische
naoorlogse rijwoning, of ongeveer
60.000 inclusief een nieuwe
badkamer, keuken en toilet. Dat kan
alleen door een hoge mate van
standaardisatie. Niet in de betekenis
van eenvormigheid van het product,
maar eenvormigheid van het proces
met een breed scala aan mogelijke
modiﬁcaties. In de projecten die de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd zien
we een sterke daling van de prijs,
terwijl de energieprestaties juist
toenemen.

we een sterke daling van de prijs,
terwijl de energieprestaties juist
toenemen.
Maar de meest verstrekkende
voorwaarde onder al deze
ontwikkelingen is dat bouwers
voortaan een garantie afgeven op de
prestaties van hun product.
Uitgedrukt in voor de consument
hanteerbare grootheden, die hij
herkent en snapt. Zoals een
gegarandeerde opwekking of
besparing in kilowattuur of euro's, of
een gegarandeerde goede
luchtkwaliteit in huis. Met het daarbij
behorend niveau van service en
onderhoud.
En daarmee komen we bij de
werkelijke revolutie. Want om die
prestaties te kunnen garanderen
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moeten klant en bouwer afstappen
van contracten op basis van een
bestek. Om de parallel te trekken met
de auto-industrie: de topsnelheid is
een prestatie waar de klant zijn
leverancier op kan aanspreken,
zonder verstand te hoeven hebben
van autotechniek. De bouwer komt tot
het besef dat hij hiertoe zijn
productieketen compleet anders moet
inrichten. En dat hij zich ook bewust
moet zijn van zijn rol in die keten.
Zo staan er binnen de
Stroomversnelling bouwers op die
schaalgrootte creëren door
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samenwerking te zoeken met
toeleveranciers. Naar voorbeeld van
de automotive industie, waar in het
midden van die keten een partij als
Original Equipment Manufactorer
(OEM) optreedt. Met een fabriek
waar meerdere componenten van
verschillende merken worden
samengevoegd tot een compleet
eindproduct. De propositie van de
OEM wordt compleet door
samenwerking met lokale bouwers
die zorg dragen voor assemblage,
en met retail- en onderhoudskanalen
voor verkoop.

Kostprijs/prestatie

25

Impact
De revolutie begint klein maar de
bijzondere oplossingen worden al
zichtbaar. Het ﬁlmpje laat al zien dat
voorzetgevels, daken en andere
bouwkundige delen worden
geprefabriceerd. Installaties worden
geïntegreerd tot compacte units, en
leidingen en kanalen worden
geïntegreerd in de bouwdelen. Om
mee te kunnen in dit hoge
renovatietempo worden ook slimme
methoden ontwikkeld voor badkamer
en keuken, om sloop en afwerking te
minimaliseren.
In deze nieuwe industrie van bouwen verbouwconcepten liften andere
waardeverhogende proposities mee.
Immers, als prestaties op het gebied
van energie en binnenmilieu kunnen
worden afgegeven, waarom dan niet
ook voor bijvoorbeeld veiligheid?
Denk aan een renovatieconcept
waarop direct het politiekeurmerk kan
worden afgegeven.
Een aan het renovatieconcept
gekoppeld 'keurmerk' kan een
verscheidenheid aan prestaties in
zich dragen. Zo ook op het gebied

van watergebruik. Door integratie
van regenwateropslag in het
concept, samen met installaties
voor hergebruik of gelijkmatige
dosering naar het riool, wordt de
druk op het watersysteem minimaal.
De baten hiervan landen onder
andere bij gemeente, waterschap
en waterbedrijf. Puur op basis van
die baten kan een verbouwing
economisch niet worden
verantwoord, maar in combinatie
met de geldstroom voor nul-op-demeter wel.
En dat brengt ons terug bij het
voorbeeld van de rolstoeltoegankelijke seniorenwoning. Best
een overzichtelijke ingreep eigenlijk
als je ziet waartoe de bouw in staat
is. Zullen we die woning meteen ook
energieneutraal maken wanneer hij
toch wordt aangepakt? Of liever
nog, we draaien het om. We maken
de woning energieneutraal, om
daarmee de verbouwing een stuk
betaalbaarder te maken. En met de
garantie voor de gebruikers dat
alles werkt zoals gewenst.
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Stedelijke delta’s als
duurzame economieën
in het licht van
klimaatverandering
kansen voor het Nederlandse watermanagement

Watermanagement en klimaatverandering
Sinds eeuwen levert Nederland de
beste watermanagers in de wereld.
Dit vervult ons Nederlanders met trots.
Er kan zelfs gesteld worden dat
watermanagement onderdeel is van
de nationale geschiedenis en
identiteit. Iedereen is het er ook over
eens dat dit bij uitstek één van de
sectoren is waarin wij als Nederland in
de toekomst ons geld moeten blijven
verdienen. Dat betekent ook dat er op
dat gebied moet worden geïnvesteerd
en geïnnoveerd. Het huidige
topsectorenbeleid onderstreept dit.
Maar liggen wij nu op koers om onze
koppositie in de wereld van het
watermanagement de komende
generaties te handhaven? Elders in
de wereld worden nu al grotere

waterwerken gebouwd dan die waar
Nederland zo beroemd mee
geworden is. In het gunstige geval
zijn daar Nederlandse partijen bij
betrokken, bijvoorbeeld bij de bouw
van de 30 miljard dollar kostende
multifunctionele waterkering voor de
kust van Jakarta.
Link:"
Project kustverdediging Jakarta
Het is echter niet vanzelfsprekend
dat Nederland zijn sterke
internationale concurrentiepositie op
het gebied van watermanagement
weet vast te houden. Het toenemend
belang van effecten van
klimaatverandering is echter wél een

Bron: google maps
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zekerheid. In de omgang met
klimaatverandering ligt een
belangrijke succesfactor verscholen
voor watermanagement als onmisbare
pijler voor de duurzame Nederlandse
economie voor de komende
generaties.
Risico’s door klimaatverandering met
kleine kansen, maar met grote gevolgen
De vraag naar de oorzaken en
gevolgen van klimaatverandering zal
nog lang tot verhitte debatten leiden.
Echter, dát het klimaat verandert staat
inmiddels niet meer ter discussie.
Zeespiegelstijging, meer periodes
van droogte en zoetwatertekort,
frequentere gevallen van hevige
lokale regenval, meer dagen van

hittestress in de grote steden,
toenemende druk op de rivierdijken
door perioden van grotere
waterafvoer vanuit de buurlanden,
stijgende kosten door verzilting in de
landbouw... Het zijn reële
verwachtingen op basis van
wetenschappelijk onderzoek, maar
ook op basis van wat we om ons
heen zien gebeuren en in de kranten
kunnen lezen. Zelfs het kleinste
beetje klimaatverandering is voor
Nederland relevant. Veel van ons
economisch kapitaal bevindt zich
beneden zeeniveau, vaak sterk
geconcentreerd op relatief kleine en
kwetsbare gebieden, maar ook met
ﬁjnmazige infrastructurele
afhankelijkheden. Beleidsmakers zijn

daarom het meest bevreesd voor de
gevaren met een kleine kans, maar
met grote gevolgen. Stel bijvoorbeeld
dat een noordwesterstorm vergezeld
gaat van hevige regenval in het
Rijnmondgebied en wordt vooraf
gegaan door dagen van hevige
regenval in de Ardennen en de Eifel.
Voor deze samenloop van
omstandigheden biedt de
Maeslandtkering geen soelaas.

Sluipende gevolgen van klimaatverandering
voor het economisch precisie uurwerk
Sluipende gevolgen van
klimaatverandering kunnen evenzeer
enorme effecten hebben op de
Nederlandse economie. Dat een klein
land bijvoorbeeld tot de top drie van
exporteurs van agricultuur behoort
kan alleen maar door een zeer hoge
mate van precisie en efﬁciency.
Geleidelijke processen als een
warmer wordend klimaat en

Press to PLAY

Press to PLAY

Kennis voor klimaat TV
Voor een beter stadsklimaat

Rotterdam ziet dan zowel zeewater,
rivierwater als hemelwater op zich
afkomen. Het water kan geen kant op
en overstromingen zijn dan
onvermijdbaar. En als het
Rijnmondgebied 'plat gaat', dan heeft
dat vanzelfsprekend verstrekkende
gevolgen voor de rest van Nederland,
maar ook zelfs voor daarbuiten.
Een deuk in ons imago als veiligste
delta van de wereld is funest voor het
investeringsklimaat.

Kennis voor klimaat TV
Hitte en ouderen

toenemende verzilting door
zeespiegelstijging hebben op de
langere termijn ingrijpende gevolgen
voor de Nederlandse economie.
Gewassen hebben immers een
natuurlijke gevoeligheid,
bijvoorbeeld voor het zoutgehalte
van grondwater, en wij bouwen letterlijk en ﬁguurlijk - nu eenmaal op
dat ﬁjnmazige en efﬁciënte
economische bouwwerk dat
Nederland is. In de afgelopen

Stad

Elektrisch

Delta’s

decennia is Nederland geworden tot
een economisch precisie uurwerk.
Alles is in detail op elkaar afgestemd
geraakt. Dat alles maar goed blijft
gaan lijkt vanzelfsprekend. De
kwetsbaarheden en gevoeligheden
van het economisch systeem kunnen
makkelijk uit het oog worden verloren.
Sluipende gevolgen van
klimaatverandering mogen dan
minder zichtbaar lijken, op termijn

Press to PLAY
Kennis voor klimaat TV
Superstorm

kunnen de kosten des te groter zijn.
Of optimistischer gesteld, als de juiste
adaptatiemaatregelen tijdig worden
genomen zullen ze zich eerder terug
verdienen.
Kennis en expertise over drukte in de delta
Klimaatverandering is een van de
belangrijke aanleidingen om ons
precisie uurwerk tegen het licht van
mogelijke risico's te houden. Het is
dan ook niet meer dan logisch dat
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Nederland voorop loopt in onderzoek
naar aanpassing aan
klimaatverandering. Het nationale
Deltaprogramma en nationale
onderzoekprogramma's als Kennis
voor Klimaat hebben wetenschappelijke
inzichten over klimaatverandering
weten te vertalen naar beleid op
nationale, regionale en lokale schaal.
Het buitenland kijkt daar met grote
interesse bij mee. Wat hier speelt,

Press to PLAY
Kennis voor klimaat TV
De waterbuffer

speelt in andere delta's ook, of gaat
daar in de toekomst ongetwijfeld nog
spelen. De aantrekkingskracht van
delta's en steden resulteert wereldwijd
in een concentratie van menselijk en
economisch kapitaal in gebieden die
kwetsbaar zijn voor de gevolgen van
klimaatverandering. Veel van die
delta's worden nu op de vleugels van
economische groei gebouwd en
verbouwd. Maar als daar de grote
ruimtelijke infrastructuur is aangelegd,
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de bouwzucht is uitgewoekerd en de
ﬁnanciële bomen niet meer tot in de
hemel reiken, dan zal men zich
gesteld zien voor de vraag hoe om te
gaan met het precisie uurwerk,
bijvoorbeeld in het licht van
klimaatverandering. Een land als
Singapore, dat als kleine maar sterke
handelsstaat belangrijke gelijkenissen
met ons land vertoont, zet niets voor
niets in op sterke samenwerking met
Nederlandse partners om de
kwetsbaarheden voor
klimaatverandering zo goed mogelijk
het hoofd te kunnen bieden.
Link:! Kennis voor Klimaat
Link: !Deltacommissaris
Link:! NUSDeltares Singapore
Investeringen in integrale
gebiedsbenadering als ‘unique selling point’
Nederlandse universiteiten,
kennisinstellingen, overheden,
waterschappen, bedrijven en nonproﬁt organisaties die zich bezig
houden met watermanagement
worden wereldwijd om die expertise
geconsulteerd of betrokken in
projecten. Een 'unique selling' point
van de Nederlandse watersector is
daarbij de integrale benadering.
De gevolgen van klimaatverandering
worden niet in eerste instantie puur
technisch en één-dimensionaal

benaderd, maar in samenhang met
de verschillende aspecten die er
mee gemoeid zijn. Het precisie
uurwerk noopt hier ook toe. Het
klokje moet blijven lopen en ingrijpen
in het ene radertje heeft gevolgen
voor vele andere radertjes. Een dijk
kan niet zonder meer verhoogd
worden, want er staan bijvoorbeeld
woningen aan. Daarbij lijkt een
hogere dijk veiliger, maar hij kan ook
juist meer kwetsbaar worden, tenzij
hij tegelijk ook breder wordt. Maar
beneden aan de dijk kan zich een
dorpskern of bedrijventerrein
bevinden, welke niet even opzij
geschoven kan worden.
De kosten van dijkverbreding
zouden wellicht terug
kunnen worden verdiend door
de ruimte die op de dijk ontstaat
te laten exploiteren door meerdere
eigenaren. Maar hoe zit dat dan met
verantwoordelijkheden, voor
waterveiligheid en onderhoud?
Daarbij wil het oog ook wat.
Mensen hechten sterk aan de
landschapswaarde van het
rivierengebied. In toenemende mate
ziet men natuurlijke dynamiek graag
verweven met de leefomgeving.
Watermanagement is complexer dan
ooit tevoren. Nog veel complexer
dan bovenstaande voorbeeld
illustreert. Het economisch
perspectief is bij deze puzzel van
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grote waarde. Kosten en baten
kunnen bijvoorbeeld in beeld worden
gebracht en tegen elkaar worden
afgewogen. Ook minder voor de hand
liggende aspecten als natuurbeleving
worden hierbij steeds meer in het
plaatje meegenomen. Al met al wordt
steeds duidelijker dat aanpassing aan
klimaatverandering in de kern een
investeringsvraagstuk is.
Concurrentiekracht door samenwerkend
intellectueel kapitaal van watermanagers
Een complicerende factor bij het
vraagstuk van klimaatadaptatie is de
noodzaak om naar de lange termijn te
kijken, maar vanaf het heden te
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het verleden verkeerde investeringsbeslissingen genomen zijn, want
preventie zal doorgaans goedkoper
zijn geweest dan herstel.
Veel van de tientallen miljarden dollars
schade door storm Sandy in 2012 had
achteraf gezien met relatief goedkope
maatregelen kunnen worden
voorkomen. Nederlandse experts
werden ook hier en masse ingevlogen.
Ook het precisie uurwerk New York
wordt met Nederlandse kennis en
expertise in rap tempo beter
voorbereid op de gevolgen van
klimaatverandering. Om deze leidende
rol in het internationale watermanagement te kunnen blijven spelen
Kennis voor klimaat TV
Super veilige dijken

Press to PLAY

handelen. Alle klimatologische en
sociaal-economische onzekerheden
maken het dossier tot een zogenaamd
'wicked problem': een totale en
optimale oplossing is eigenlijk niet
denkbaar. Bij een acute ramp of
dreiging zal uiteraard direct en
daadkrachtig worden gehandeld.
De conclusie zal dan zijn dat er in

is het van belang te beseffen dat het
belangrijkste kapitaal zich in de
hoofden van de experts bevindt.
Tegelijkertijd hebben wij geconstateerd
dat juist de integrale benadering
steeds meer aan belang wint. Het
begrip expert verdient daarom in dat
geval wel nadere toelichting.
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Experts in watermanagement
als ‘bruggenbouwers’
Complexe vraagstukken van
watermanagement vereisen dat
specialisten steeds meer en beter
gaan samenwerken.
Met alleen de technische kennis en
kunde van de ingenieurs kunnen de
problemen van vandaag en morgen

vermogen van het Nederlandse
watermanagement in internationaal
opzicht is gelegen in de potentie om
experts hun vermogen tot integraal
denken en daadwerkelijk
samenwerkend handelen verder te
vergroten. Experts zullen in
toenemende mate als

Kennis voor klimaat
Klimaat adaptatie verbeeld

Press to PLAY

niet meer worden opgelost. Het is dan
ook niet verbazingwekkend dat
bijvoorbeeld landschapsarchitecten,
communicatiedeskundigen,
stedebouwkundigen, planologen,
economen, bestuurskundigen en
juristen steeds meer actief worden
betrokken bij onderzoek en beleid op
het gebied van watermanagement.
Samenwerken tussen disciplines
onderling en tussen instituten is
echter ongelofelijk ingewikkeld. En
dan hebben we het nog niet eens
over de samenwerking tussen kennis
en beleid, bijvoorbeeld tussen
overheid en wetenschap. Een
belangrijke basis voor het competitief

‘bruggenbouwer’ moeten handelen
om de steeds complexer wordende
vraagstukken van watermanagement
tezamen met andere experts het
hoofd te kunnen bieden.

Link: !Het Kennisportaal
Ruimtelijke Adaptatie is hét platform
voor klimaatadaptatie in
Nederland.Het portaal biedt een
centrale informatievoorziening voor
overheden, marktpartijen en
maatschappelijke organisaties om
de ruimtelijke inrichting van
Nederland klimaatbestendig en
waterrobuust te maken.
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Bron: waterschappen.nl

Nederland BV als internationaal loket
voor integrale oplossingen voor de delta
Delta’s zullen zich blijven ontwikkelen
als sterk geconcentreerde en
complexe leefomgevingen. Door hun
cruciale economische betekenis zijn
ze té belangrijk om te falen,
bijvoorbeeld door gevolgen van
klimaatverandering. Tegelijkertijd
liggen er juist enorme kansen voor
efﬁciënte en duurzame investeringen
in bijvoorbeeld de ruimtelijke
omgeving, infrastructuur,
energievoorziening en ecologische
dynamiek van de delta. Nederland
kan zich in internationaal opzicht
onderscheiden door oplossingen voor
deze verstedelijkte gebieden die
voortkomen uit de noodzaak tot
aanpassing aan klimaatverandering.
De Nederlandse aanpak kenmerkt
zich door een integrale benadering
waarbij gebruik wordt gemaakt van
alle kennis en kunde die het als land
heeft ontwikkeld. Dit uit zich

bijvoorbeeld door ingenieuze
oplossingen waarbij technische
vraagstukken verbonden worden
aan andere maatschappelijke
vraagstukken. Nederland heeft op
dit gebied reeds een voorsprong.
Gewaakt moet echter worden voor
de wet van de remmende
voorsprong. Elders in de wereld
wordt ook naarstig geïnvesteerd in
watermanagement. Overheden,
kennisinstellingen en bedrijven
zullen dus kritisch moeten blijven op
zichzelf en vooral actief moeten
blijven zoeken naar continue
vernieuwing in de onderlinge
samenwerking. Een land dat zich als
één loket weet te presenteren op het
gebied van watermanagement zal in
dat opzicht nog voor geruime tijd
internationaal sterk weten te
positioneren.
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BlueRevolution: drijvende
stadsuitbreidingen voor
menselijke en ecologische
vooruitgang
Is het mogelijk om in 2100 op één
planeet te wonen met 10 miljard
mensen die allemaal het
welvaartsniveau hebben van een
Amerikaan of Europeaan? Of hebben
we tegen die tijd meer dan drie
planeten nodig zoals het Global
Ecological Footprint Network heeft
uitgerekend? Technische vooruitgang
zou ervoor kunnen zorgen dat we
straks met veel minder grondstoffen
en energie allemaal een hoog
welvaartsniveau hebben met minimale
of zelfs positieve invloed op de
ecologie. Is dit een reëel perspectief
of slechts ijdele hoop? Hoewel auto’s
veel schoner zijn dan 30 jaar geleden,
is de wereldwijde totale uitstoot van
CO2 en andere schadelijke stoffen
door het verkeer alleen maar

toegenomen. Hoewel de landbouw
efﬁciënter is dan ooit, is er nog nooit
zoveel water, energie, pesticiden en
kunstmest gebruikt voor de
wereldwijde voedselproductie. Tot
op heden heeft de
technologieverbetering niet geleid
tot een totale afname van de
ecologische impact van de
wereldbevolking. De
efﬁciëntieverbetering is steeds
volledig tenietgedaan door de snelle
groei van de bevolking en de
welvaart. De belangrijkste reden is
dat efﬁciencyverbetering binnen een
eindig lineair systeem, nooit de
resultaten zal opleveren die we
hopen. Het is onvermijdelijk dat er
nog meer diersoorten uitsterven,
nog minder rivieren de zee bereiken
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en ook de laatste natuurgebieden
verdwijnen om plaats te maken voor
landbouwgrond als we doorgaan met
het huidige economische systeem op
een iets efﬁciëntere manier. Voor een
volhoudbare toekomst is
systeeminnovatie, of het creëren van
een nieuw cyclisch economisch
model nodig.
Een steeds groter deel van de
wereldbevolking leeft in steden.
Volgens schattingen van de
Verenigde Naties gaat het om
ongeveer 150.000 personen per dag
die naar de stad trekken op zoek naar
een beter leven, economische kansen
en onderwijs voor de kinderen. Tot
2100 gaan naar schatting 6 miljard
extra mensen in de stad wonen. Het

opvangen van deze bevolkingsgroei
in de bestaande steden zal tot grote
afname leiden van de beschikbare
landbouwgrond en grote problemen
op het gebied van leefklimaat en
mobiliteit. In steden zal dan ook een
belangrijk deel van de sleutel naar
de cyclische economie liggen. Op
dit moment importeren steden
enorme hoeveelheden water,
energie en voedsel en produceren
ze weinig meer dan data en afval.
Daarmee staan ze symbool voor het
parasitaire systeem van onze
huidige entertainment consumenten
maatschappij. Zowel de data als het
afval zal echter een belangrijke
grondstof worden van de smart eco
city van de 21e eeuw. De
overvloedige hoeveelheden
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in de bestaande steden zal tot grote
afname leiden van de beschikbare
landbouwgrond en grote problemen
op het gebied van leefklimaat en
mobiliteit. In steden zal dan ook een
belangrijk deel van de sleutel naar de

energie kan tegelijkertijd voorkomen
dat grote hoeveelheden fossiele
brandstoffen moeten worden
geïmporteerd. Hiermee kunnen
steden weer productief worden en
wordt voorkomen dat de afvalstoffen
in het milieu belanden waar zij

Op dit moment importeren steden enorme
“ hoeveelheden
water, energie en voedsel en

produceren ze weinig meer dan data en afval

cyclische economie liggen. Op dit
moment importeren steden enorme
hoeveelheden water, energie en
voedsel en produceren ze weinig
meer dan data en afval. Daarmee
staan ze symbool voor het parasitaire
systeem van onze huidige
entertainment consumenten
maatschappij. Zowel de data als het
afval zal echter een belangrijke
grondstof worden van de smart eco
city van de 21e eeuw. De
overvloedige hoeveelheden
afvalwater, CO2 en warmte kan
productief gebruikt worden als
grondstof voor een ‘biobased’
economie. Algen kunnen deze stoffen
omzetten in waardevolle producten
zoals biobrandstoffen, veevoer,
voedsel en zelfs cosmetica.
Grootschalige inzet van zonne-

”

energie kan tegelijkertijd voorkomen
dat grote hoeveelheden fossiele
brandstoffen moeten worden
geïmporteerd. Hiermee kunnen
steden weer productief worden en
wordt voorkomen dat de afvalstoffen
in het milieu belanden waar zij
momenteel grote ecologische
schade veroorzaken. Het probleem
is dat er veel ruimte voor nodig is om
dergelijke decentrale duurzame
oplossingen toe te passen. Ruimte
die in steden juist steeds schaarser
wordt. Een mogelijkheid om deze
ruimte te vinden is het water.
De grootste steden op de planeet
liggen aan de kust en 70% van het
aardoppervlak bestaat uit water. Dit
oppervlak wordt momenteel nog
slecht benut. Huidige steden langs
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de kust kunnen worden uitgebreid
met drijvende wijken waar voedsel
wordt verbouwd. Alle technieken die
nodig zijn om drijvende
stadsuitbreidingen te maken zijn al
beschikbaar. Drijvende wijken kunnen
efﬁciënt gebruik maken van het
enorme overschot aan nutriënten en
CO2 die worden geloosd door huidige
steden, om zeewier, algen en vissen
te produceren. Zo worden de
nutriëntenkringlopen van huidige
steden gesloten. Dergelijke
technieken worden al op kleine schaal
toegepast, zij het op het land.
Drijvende stadsuitbreidingen zorgen

Mobiliteit

Water

ervoor zodat de landbouwgrond
rond de bestaande steden
beschikbaar blijft. De bewoners van
deze drijvende stadsuitbreidingen
kunnen werk vinden in de productie
van zeewier, algen en viskweek,
maar ook in innovatieve schone
industrieën die zich in de drijvende
stadsuitbreidingen kunnen vestigen.
Onze inschatting is dat minder dan
1% van het wateroppervlak op aarde
nodig is om het ruimtetekort op te
lossen. In dat geval blijf meer dan
99% van de oceaan over. Dit gebied
zou moeten worden omgezet als
zeereservaat op de bedreigde
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vissen zoals de tonijn te redden. De
ecologische impact van drijvende
wijken kan continu worden gemonitord
met onderwater drones. Het bedrijf
INDYMO werkt met een
onderwaterdrone om de waterkwaliteit
en ecologie onder drijvende platforms
te meten. Onder vele drijvende
bouwwerken werd een rijk onderwater
leven aangetroffen.
Lokale technieken van water-, voedselen energievoorziening in drijvende
steden bieden de mogelijkheid om op
een nieuwe manier invulling te geven
aan het begrip burgerschap. Op het
water worden burgers minder beperkt
door de overheid en worden zij niet
vanzelfsprekend aangesloten op de

grootschalige infrastructuur. Zij
zullen dus meer zelf moeten doen
en zijn hier ook toe in staat. Burgers
zijn beter opgeleid dan ooit en
hebben onbeperkt toegang tot
informatie, kennis en technologie.
Samenwerking en kennisuitwisseling
is steeds eenvoudiger dankzij ICT
en sociale media. In Nederland is
ondanks de economische
omstandigheden een sterke
toename te zien van collectief
particulier opdrachtgeverschap. Dit
is een organisatievorm waarbij
burgers zich verenigen en samen de
rol van projectontwikkelaar op zich
nemen. Burgers ontwerpen met hulp
van een ontwerper zelf hun woning
en vaak ook de omliggende

Elektrisch

Delta’s

Wonen

openbare ruimte. Ook starten
bewoners steeds vaker zelf lokale
energiebedrijven en ontplooien zij
initiatieven op het gebied van
duurzame voedselvoorziening en
stadslandbouw. Door gezamenlijk op
te treden als projectontwikkelaar
ontstaat sociale cohesie en
betrokkenheid bij de leefomgeving.
Daarnaast leiden individuele wensen
tot een grote mate van ruimtelijke
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Door middel van drijvende
stadsuitbreidingen omgeven door
zeewier en algenplantages en
duurzame viskwekerijen wordt het
mogelijk om in 2100 10 miljard
mensen een hoog welvaartsniveau
te bieden en tegelijkertijd de
ecosystemen te beschermen op
onze planeet. Door ook op de
oceaan de overgang te maken naar
een geplande voedselproductie en

Zowel de data als het afval zal echter een
“belangrijke
grondstof worden van de smart eco
city van de 21e eeuw

diversiteit en ﬂexibiliteit die een
aanzienlijke verbetering biedt ten
opzichte van de eenvormigheid van
vele wijken die de afgelopen jaren
door commerciële projectontwikkelaars
zijn gerealiseerd.

”

stedelijke ontwikkeling breekt een
nieuw tijdperk aan voor de mensheid
en wordt een antwoord geboden om
de uitdagingen van de 21e eeuw.

Rutger de Graaf-van Dinther is mede oprichter en directeur van
DeltaSync een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van
drijvende steden en INDYMO een bedrijf dat met onderwaterdrones
onderzoek doet naar waterkwaliteit en ecologie. Daarnaast is hij
lector Stad en Water aan de Hogeschool Rotterdam. De visie
BlueRevolution is ontwikkeld om het wereldwijde bewustzijn voor
drijvende steden te vergroten.
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De (transport)
brandstoffen van de
toekomst:
Een mix van elektrisch, waterstof en
hernieuwbaar.

Hoe zie jij de stip op de horizon voor
jouw werkveld: duurzame
brandstoffen? Hoe ziet Nederland in
2050 er uit?
De stip op de horizon voor mij is dat
mobiliteit in of rond 2050 is gebaseerd
op de duurzame energiedragers: zon,
wind, aardwarmte en biobased
hernieuwbare grondstoffen.
Maar hoe kunnen we daar komen, dat
is de hamvraag. De mens heeft een
intrinsieke wil om te verplaatsen, te
bewegen en te ontmoeten. Dus
restricties hierop werken niet. Althans
niet op de lange termijn. Bijvoorbeeld
in China als men in bepaalde steden
op even dagen alleen met een even
nummerbord mag rijden, dan doet dat
dus geen recht aan die behoefte van

mensen om zich te willen
verplaatsen, ook op oneven dagen.
Op de lange termijn zou men dus
een houdbaar principe moeten
hebben. Een houdbaar principe
voor een vervoerssysteem betekent
dat mobiliteit niet meer vraagt dan
de aarde kan geven (Brundtland).
Dat kan je uitwerken naar zeroemissie rijden.
Je zegt zero-emissie, maar is zeroemissie in mobiliteit haalbaar?
Ja en nee. Voor veel
mobiliteitssegmenten is zero-emissie
zeker haalbaar. Dan moet je vooral
denken aan elektrisch rijden, op
basis van accu’s of op basis van
waterstof. Maar voor andere
mobiliteitssegmenten ligt het

Bron: innax.nl
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Pieter Wouters
Projectleider Duurzame Brandstoffenvisie, Ministerie
van Infrastructuur en Milieu

moeilijker. Dat heeft puur met
energiedichtheid te maken. Hoe
groter het gewicht dat
getransporteerd moet worden en
hoe groter de afstanden des te groter
de benodigde energie is. Dat vraagt
om een energiedrager met een hoge
dichtheid anders kan je het niet
meer meenemen. Dat geldt dus

“

met name voor lange afstand
wegtransport (zwaar vervoer),
scheepvaart en luchtvaart. Voor
deze segmenten wordt meer
gedacht aan hernieuwbare
brandstoffen zoals biodiesel, bioLNG en bio-kerosine. Uiteraard is dit
allemaal met de (beperkte) kennis
van vandaag.

Fossiele energie is eindig, maar niet zo
schaars dat het een drijvende kracht is achter
de transitie

”

’t Klinkt bijna als iets wat ons gaat
lukken, appeltje eitje?
Nee verre van! Er zijn onnoemlijk veel
belemmeringen die moeten worden
weggenomen om deze doelen te
bereiken. Ik denk bijvoorbeeld aan het
verlagen van het gewicht van accu’s
om tot een volwassen markt te komen
voor elektrische auto’s; aan het
oplossen van veiligheidsvraagstukken
en het verkrijgen van
industriestandaarden rondom
waterstoftankinfrastructuur en aan het
ontwikkelen van productie- en
waardeketens rondom duurzame
(bio)brandstoffen.

Innovatie is cruciaal en ik ben er
persoonlijk van overtuigd dat we ons
innovatiebeleid moeten versnellen.
Innovatie is in de eerste plaats een
evolutionair proces. Een gestage
weg van kleine verbeteringen levert
op de lange termijn een grote
vooruitgang op. Daar is ook echt
beleid op te ontwikkelen zoals we nu
doen met het topsectorenbeleid.
Mogelijk kunnen we in de toekomst
ook nog een paar revolutionaire
doorbraken zien, maar daar is lastig
op te sturen. Als het gaat om sturing
zet ik dus in op versnelling van
evolutionaire innovatie.
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Hoe krijgen we die versnelling van innovatie
voor elkaar? Wie zijn daar voor nodig?
De tijd dat de overheid regie heeft op
grote maatschappelijke vraagstukken
is voorbij. Het grootste vraagstuk
rondom duurzame brandstoffen voor
mij is: “hoe krijgen we de massamarkt
op gang?” Experimenteren, pilots,
proeftuinen en dergelijke dat lukt ons
wel. Maar wat is nodig om de
consument dermate veel vertrouwen
te geven dat deze (massaal)
overstapt naar duurzame

Water

Innovatie

comfortabeler is enz. Dat vraagt om
doorontwikkeling van technologie
door marktpartijen. Maar ook aan het
werken aan een goede
tweedehandsmarkt voor voertuigen.
Of nog beter: fabrikanten die hun
auto terug nemen na x jaar gebruik.
2) Het internaliseren van CO2 kosten
in het systeem. Dit stuwt de
productontwikkeling en innovatie bij
de brandstofproducenten omhoog.
Zonder dit komen ze niet echt in
beweging.

pull-factor – de consument – is cruciaal om
“ deversnelling
van innovatie op gang te krijgen
alternatieven? De pull-factor vanuit de
gebruiker is vele malen krachtiger
dan de push-factor vanuit industrie of
overheid.
Ik zie twee succesfactoren die er voor
kunnen zorgen dat de pull-factor op
gang komt: 1) superieure
alternatieven. Duurzame alternatieven
als elektrisch rijden moeten voor de
gebruiker aantrekkelijk zijn omdat het
bijvoorbeeld goedkoop is, sneller is,

”

Naast de pull-factor vanuit
consumenten is het welslagen van
de transitie natuurlijk ook afhankelijk
van het bedrijfsleven. Zij dragen de
verandering. De overheid tot slot
blijft belangrijk in termen van
faciliteren en koers houden. Dat
betekent ook het netwerk
organiseren en bij elkaar houden. Zo
is de duurzame brandstoffenvisie die
dit jaar is opgeleverd, door zo’n 130
stakehouders uit het veld gemaakt.
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Waar liggen de kansen voor Nederland
als het gaat om verkrijgen van
concurrentievoordeel, en groene groei?
De problematiek waar wij in Nederland
mee zitten is in het buitenland evenzeer
aanwezig. Sommige van de
oplossingen die wij hier weten te
bedenken zijn exporteerbaar en andere
niet. Kansen liggen er vooral op het
gebied van: slimme laadinfrastructuur,
betaaldiensten rondom laden en
mobiliteit, info-services, 2-wegladen en
big-data services. De kunst is om in
Nederland snel veel auto’s op de weg
te krijgen waar dit soort diensten om

te krijgen waar dit soort diensten om
heen gebouwd kunnen worden. Dat
leidt tot veel nieuwe start-ups in
deze sector die daarmee een
springplank naar het buitenland
hebben, juist omdat deze diensten
goed exporteerbaar zijn. Dit zijn dus
typisch diensten die zijn gekoppeld
aan de slimme en gezonde stad.
Daar moeten we het van hebben,
duurzame mobiliteit bezien in
samenhang met andere
vraagstukken zoals leefbare stad en
delta.

Visietraject Duurzame Brandstoffenmix | LEF
LEFfuturecentermedia
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de kunst is om in Nederland snel veel
“elektrische
auto’s op de weg te krijgen. Dan

bouwen wij een dienstensector hieromheen
op die goed gepositioneerd is voor het expansie
in het buitenland

”
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Water:
kun je dat managen?

Water is een eerste levensbehoefte,
en water is soms ook
levensbedreigend. Hoe kunnen
steeds meer mensen veilig wonen in
laaggelegen kustgebieden? Waar
halen we voldoende goed zoetwater
vandaan voor de steden, voor
landbouw en industrie? En wat heeft
Nederland op dat terrein te bieden?
Twee maal zoveel mensen in steden
en deltagebieden
Een van de grootste zekerheden voor
de komend decennia is de toename
van de wereldbevolking: van 6 miljard
in het jaar 2000 naar ongeveer 9
miljard in 2050. De helft van de
wereldbevolking leeft nu al in delta’s,

kust- en riviergebieden en naar
verwachting zal het percentage in
2050 zelfs oplopen tot zeventig
procent.
Verstedelijking is daarbij misschien
wel de grootste uitdaging. Nu leeft
iets meer dan de helft van de
wereldbevolking in een stedelijke
omgeving. Dat zijn drie miljard
mensen. In 2050 zal dat
waarschijnlijk twee derde (van 9
miljard) zijn: zes miljard. Dat
betekent dat de bevolking van
steden in vijftig jaar tijd gaat
verdubbelen. Hetzelfde geldt voor
deltagebieden, waar de meeste
megasteden liggen en de grootste

Bron: water-solutions.nl
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groei plaatsvindt. Elke vijf jaar moeten
driehonderd miljoen nieuwe mensen
een plek op deze wereld vinden om te
wonen, en voorzien worden van water,
voedsel, onderdak, …
Deltagebieden, waar rivieren in zee
uitmonden, zijn aantrekkelijk en
toegankelijk. Daar is handel en
verkeer, vruchtbare grond in de
omgeving, aanvoer van zoetwater,
vlak terrein, bouwmateriaal: zand en
klei. Maar daar zijn ook risico’s voor
overstroming, en intensief gebruik van
bodem, grond- en oppervlaktewater
kan leiden tot bodemdaling en
vervuiling.

In Azië en Afrika wordt de meeste
groei verwacht. Daartegenover staat
Europa: een hoge welvaart, maar
geen hoge economische groei meer,
en weinig toename van de eigen
bevolking: lage
vruchtbaarheidscijfers, toenemende
vergrijzing. Voor Nederland wordt
zelfs een daling verwacht vanaf
2030. Tenzij de immigratie toeneemt:
wie zou niet naar zo’n rijke veilige
delta willen verhuizen? Als er maar
enige economische dynamiek is.
Anders wordt Nederland-waterland
niet meer dan een toeristische
trekpleister: het Giethoorn van de
wereld.

World Urbanization Prospects
UN

Klimaatverandering vergroot de
kwetsbaarheid.
Vergeleken met die mondiale
demograﬁsche ontwikkelingen, en de
grote opgaven voor water- en
voedselvoorziening, energie en
huisvesting, lijkt de
klimaatverandering bijna te verbleken.
De zeespiegel stijgt inderdaad wat
sneller dan we gewend zijn: van 20 tot
50 cm per eeuw, misschien een
beetje meer of minder. De

Watervisie
NWP

Link:"
Het Giethoorn van de Wereld
gemiddelde temperatuur stijgt een
graad of twee, klimaatzones
verschuiven wat. De wisselvalligheid
van het weer neemt toe: op
sommige plekken en tijden meer
droogte, op andere meer neerslag of
toename van tropische stormen? Dat
maakt de kwetsbaarheid van die
steeds dichter bevolkte laaggelegen
gebieden aan zee wel veel groter.
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Nederland: voorbeeld van
waterbeheersing
In Nederland hoeft het allemaal niet
zo problematisch te zijn. Weinig
bevolkingsgroei, een zeer gematigd
klimaat, ook in de toekomst. En een
stevige traditie van waterbouw,
waterkering en waterbeheersing. We
kunnen de kust uitbreiden, zeegaten
afsluiten of op een kier zetten, rivieren
verleggen als het moet,
zoetwatervoorraden vormen in grote
bekkens als het IJsselmeer,
grondwater en polderpeilen regelen.
De waterkwaliteit is niet slecht, sinds

Klimaat voor ruimte
Deltares, Alterra

al het afvalwater gezuiverd wordt, we
maken uitstekend drinkwater uit
grond- en oppervlaktewater,
aquatische ecosystemen
functioneren heel behoorlijk, en er is
meestal genoeg water voor de
landbouw. Is het goed genoeg? We
blijven waakzaam, streven naar
verbetering. We maken ons druk om
droge zomers die een paar maal per
eeuw kunnen voorkomen, en
beschermen onszelf tegen
overstroming bij hoogwater dat
misschien eens per duizend of

Deltascenario’s 2050 en 2100
Deltaprogramma
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tienduizend jaar voorkomt.
Begrijpelijk, want we hebben veel te
verliezen, en we houden niet van
onzekerheid. En ook bij ons is
klimaatverandering een
complicerende factor, als we naar
2050 of verder kijken.
Voor het nationale Deltaprogramma
zijn vier Deltascenario’s uitgewerkt die
klimaatverandering en
sociaaleconomische ontwikkelingen
(2050-2100) in onderling verband
plaatsen. Ook voor Nederland blijken
de grootste opgaven voor het
waterbeheer voort te komen uit ons
land- en watergebruik. Verstedelijking
en intensiverende landbouw blijven
vragen om sterke regulering van het
waterpeil, met een snelle waterafvoer
als er veel neerslag gevallen is, maar
ook voldoende aanvoer van zoetwater
juist in droge perioden. En natuurlijk
bescherming tegen overstroming, en
te allen tijde diep water voor de
scheepvaart. De problemen voor het
waterbeheer worden in een van de
vier scenario’s (‘DRUK’) wel veel
minder groot als mondiale schaarste
aan grondstoffen leidt tot een transitie
naar kringloopsluiting, duurzame
energie en efﬁciënt gebruik van water
en land.

Duurzaam waterbeheer
Wat is dan duurzaam? Ons
enthousiaste waterbeheer heeft niet
alleen welvaart gebracht, maar ook
schade aangericht. Dijken zorgden
ervoor dat zee en rivieren geen zand
en slib meer konden afzetten op het
land. Het waterpeil werd verlaagd
door het graven van sloten en
uitmalen van water. De bodem
daalde door inklinking. Uitgestrekte
veengebieden werden drooggelegd,
turf soms afgegraven. “Gelukkig is
het land, waar het kind zijn moer
verbrandt” (Vondel). De verdrogende
veenbodem daalde door oxidatie: in
de afgelopen vijfhonderd jaar wel vijf
meter, terwijl de zeespiegel hooguit
anderhalve meter steeg. Die
bodemdaling gaat nog steeds door,
tot het veen op is, of tot de diepe
polders maar weer onder water
komen te staan. Onze delta is
gevormd door de rivieren Rijn, Maas
en Schelde, in wisselwerking met de
zee. De Nederlanders gebruikten het
land, maar maakten er weer water
van … is dat duurzaam?
Vergelijkbare processen spelen zich
ook in andere deltagebieden af,
zodra het gebruik intensiever wordt.
Grondwateronttrekking,
bodemdaling met centimeters per
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jaar, verzilting, verstedelijking en
steeds zwaarder bescherming tegen
overstroming. Toekomstige generaties
zullen niet over dezelfde natuurlijke
hulpbronnen van water en bodem
kunnen beschikken. Kan het ook
anders?
Voor het Nationaal Waterplan is al in
2008 een verkenning uitgevoerd naar
mogelijke alternatieven voor het
waterbeheer in de toekomst. Daarin
zijn drie verschillende perspectieven
voor Nederland uitgewerkt, met
bijbehorende kaartbeelden, die
opvallende verschillen in gebruik van
water en land laten zien.
In het egalitaire perspectief van de

Innovatie
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‘milieudenker’ (zie kaart op volgende
pagina) zien we in 2040 veel meer
ruimte voor rivieren en beken, natte
natuurgebieden, geleidelijke
overgangen tussen land en water,
zoet-zoutgradienten, en
windmolenparken. Een uitvergroting
van ontwikkelingen die de laatste
jaren al waarneembaar zijn.
Belangrijkste kritiek op die
kaartbeelden was: houdt het
perspectief op bij de grens van
Nederland?
In 2050 zou Nederland een
voorbeeld en inspiratiebron kunnen
zijn voor duurzaam waterbeheer,
wereldwijd. Niet alleen met de

Bron: beeldbank.rws.nl

Link: !Het Nationaal Waterplan
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zelfvoorzienend. Voedsel, water,
energie, grondstoffen worden
aangevoerd, geavanceerde
producten, maar ook kennis en
ervaring worden geëxporteerd.
Ons waterbeheer en onze
landbouw spelen zich
grotendeels elders op de wereld
af, daar waar granen en soja
geproduceerd worden. Ons afval
is grondstof: nutriënten voor de
landbouw, materialen voor
hergebruik en recycling,
organisch materiaal uiteindelijk
voor energiewinning. Stad en
land houden elkaar in evenwicht.
Als het kan dicht bij huis, anders
op regionale, desnoods op
mondiale schaal.

klassieke polders en dijken en de
strakke beheersing, scheiding van
water en land. Maar vooral ook een
voorbeeld, van duurzaam gebruik van
zee en rivieren, zoetwatervoorraden
en van adaptatie aan veranderende
omstandigheden. Een paar
kenmerken van zo’n Nederland:
•

Grenzeloos. Het merendeel van
ons zoete water komt van rivieren
die elders in Europa ontspringen.
Deze rivieren zijn ook belangrijke
internationale transportaders.
Stroomgebieden worden
internationaal beheerd, of het nu
om scheepvaart, waterkwantiteit
of –kwaliteit gaat. De Zwitserse
stuwmeren vervullen een
belangrijke rol als waterbuffers,
ook voor opslag van duurzame
energie. Het gebruik van de zee,
voor scheepvaart, visserij,
aquacultuur en energie uit wind,
stroming en golven, en als
waardevol ecosysteem, is ook
internationaal geregeld. Misschien
kunnen we in 2050 beter weer
spreken van de Nederlanden: de
lage landen bij de zee… tussen
West-Vlaanderen en OostFriesland. Grenzeloos: dat slaat
ook op de uitwisseling met de
omgeving. Een dichtbevolkt
verstedelijkt gebied is nooit

Mobiliteit

•

Gedifferentieerd en dynamisch.
Ruimtelijk rijk geschakeerd. Stad
en land wisselen elkaar af. Is dit
een grote stad met veel parken,
of een landelijk gebied met veel
kleine steden? Nog steeds is een
groot deel van Nederland groen:
grasland, extensief gebruikt
cultuurland, overgaand in natuur.
Op andere plekken zien we
intensieve landbouw:
glastuinbouw, energieneutraal,
efﬁciënt met zoetwater en
meststoffen, niet afhankelijk van
oppervlaktewater of vaste
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grondwaterpeilen. De kust is niet
deﬁnitief vastgelegd, maar
voortdurend in beweging.
Zandmotoren zorgen voor aanvoer
van zand langs de duinenkust,
natuur verplaatst zich, verandert,
bouwt mee aan de kust. Rivieren
hebben enige ruimte om hun loop
af en toe te verleggen, slib en
zand aan te voeren en weg te
spoelen. Daar zien we natuur,
extensieve landbouw en recreatie:
belangrijk voor stedelingen. De
stad is groen en waterrijk: dat
helpt tegen oververhitting in
warme zomers, en het maakt het
mogelijk water vast te houden. In
veengebieden wordt een hoger
waterpeil gehandhaafd. ‘s Winters
mag er weer water op het land
staan. Ook het peil van de meren
mag variëren: in droge zomers
kan de watervoorraad die in de
natte tijd is opgebouwd benut
worden voor het omringende land.
•

Flexibel en adaptief. De wereld
verandert, de toekomst is onzeker.
We kunnen niet goed voorspellen

hoe snel de ontwikkelingen gaan:
de klimaatverandering, de
bevolkingsgroei, de
sociaaleconomische
veranderingen, de
technologische ontwikkelingen,
transities in voedsel en
energievoorziening. We kunnen
voor verrassingen komen te
staan: onverwachte
gebeurtenissen, geopolitieke of
natuurlijke catastrofes, sociale of
economische revoluties. Daar kun
je moeilijk een harde planning op
baseren. Misschien moeten we
leren leven met iets meer
onzekerheid over het behoud van
onze welvaart en veiligheid, en
met iets meer oog voor kansen
en mogelijkheden. Minder
vastleggen, meer losmaken,
vrijheid bieden aan
onderzoekende en
ondernemende geesten, meer
ruimte voor experimenten. Dat is
niet alleen maar ‘meer markt’, het
is ook meer verantwoordelijkheid,
en meer oog voor duurzaamheid:
sociaal, economisch, ecologisch.

Link: "De Zandmotor
Link: !Innovatie estafette - Sleutel voor groene groei ligt in de stad
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Grenzeloos, dynamisch en
gedifferentieerd, ﬂexibel en adaptief:
dat kan ook slaan op de bevolking en
de economie van de lage landen bij
de zee. Jong en oud, mensen
afkomstig uit alle windstreken, met
hun eigen energie, kennis en kunde,
dromen en doelen, komend en gaand,

een veelkleurige, beweeglijke,
internationale samenleving. De
Nederlanden: proeftuin voor
waterbeheer van de wereldsteden.
Waterbeheer: een exportartikel. De
Nederlanders: vertrouwd met water,
bouwend aan duurzame delta’s.
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Stad van de toekomst
en rol van de
Innovatie-estafette

Wat zijn de ambities van het Ministerie
van IenM voor de lange termijn?
In het koersdocument van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu staan vijf
ambities voor Nederland waar IenM
haar volle inzet en bijdrage aan levert.
De vijf ambities voor 2030 zijn:
1) de best beschermde delta zijn,
2) een knooppunt van excellente
verbindingen zijn,
3) koploper in hergebruik van afval zijn,
4) een land met slimme steden zijn, en
5) een land waar burgers en bedrijven
betrokken zijn bij hun leefomgeving.
Hoe verhouden deze ambities zich met
de Grote Uitdagingen zoals die in dit
boek zijn weergegeven?
Als je mij nu vraagt welke de vijf grote

uitdagingen zijn met de meeste
impact op het werkveld van
Infrastructuur en milieu dan wordt
dat een moeilijke keus.
Zowel “meer mensen en grotere
economie, klimaatverandering,
gebruik van grondstoffen,
globalisering als technologische
vooruitgang” liggen aan de basis
van de ambities van Infrastructuur
en Milieu.
Wat is de rol van Innovatie bij jullie
ambities en hoe geven jullie dat
vorm?
Infrastructuur en Milieu heeft een
aanpak om innovaties aan te jagen
via de Innovatie-estafettes. In 2016
organiseren IenM, EZ en BZK de

INTERVIEW

Erika Koehler
Projectmanager Innovatie-estafette

Ivette Meijerink
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

zesde Innovatie-estafette. Deze keer
staat de Innovatie-estafette in het
teken van de stad van de toekomst.

Link:" Innovatie estafette

Die stip op de horizon is niet
uitgewerkt in een utopische
beschrijving hoe DE stad van de
toekomst er uit zou moeten/kunnen
zien. In de geschiedenis is keer op
keer gebleken dat ons
voorstellingsvermogen te kort schiet
als het over tijdspannes van tientallen
jaren gaat. Wat wel kan is de richting
aangeven waarin de ontwikkeling
moet gaan. Voor Stad van de

toekomst op de innovatie-estafette
sluiten we aan bij de EU doelen van
Smart, Sustainable en Socially
inclusive.
Waarom voor de Innovatie-estafette
2016 de focus op stad?
Anno 2015 is er in brede kring de
gedachte dat (mega) steden een
belangrijke factor zijn in de toekomst
in het streven naar groene groei.
“Our struggle for global sustainability
will be won or lost in cities”. Deze
uitspraak van Ban Ki Moon, de
secretaris generaal van de VN geeft
goed weer waarom de aandacht
zowel hier in Nederland als in de EU
uitgaat van oplossingen voor
stedelijke netwerken en smart cities.

Het thema van de Innovatie-estafette
‘stad van de toekomst’ omvat een
vraagstuk, waarin Nederland
internationaal een voortrekkersrol kan
vervullen als we samenwerken en ons
positioneren als één grote innovatieve
netwerkstad. Onze watermanagement

“

innovaties naar smart, sustainable en
socially inclusive zich richten). De
innovatie-estafette 2016 vindt plaats
in Amsterdam tijdens het NL
voorzitterschap van de EU. Dat is
een bewuste keus. Samenwerking op
Europees niveau op de innovaties

In de geschiedenis is keer op keer gebleken
dat ons voorstellingsvermogen tekort schiet

expertise is nu al wereldwijd
befaamd. Aan dat pakket kan zorg
voor het ecosysteem en
leefomgeving, logistiek maatwerk, een
circulaire of biobased chemie,
efﬁciënte en gezonde voedsel
productie en sociale en culturele
verworvenheden worden toegevoegd.
Het team van de innovatie-estafette
heeft samen met Egbert Fransen acht
steden in Nederland opgezocht en
daar gesproken met innovatieve
bedrijven, kennisinstellingen,
gemeenten en burgerinitiatieven. Op
basis daarvan is gekozen voor de
thema’s: gebouwde stad/building the
city, de gezonde stad/healthy city,
verbindingen in de stad/connecting
the city (met mobiliteit maar zeker ook
big data als terreinen waarop de

”

die voor de smart, sustainable en
socially inclusive stad nodig zijn, is
een must. De ontwikkelingen in
technologie zijn mondiaal,
oplossingen waaronder bijvoorbeeld
standaardisatie vragen minstens een
Europese dimensie en zo hopen we
de deelnemers aan de informele
milieu en transportraad ook op de
Innovatie-estafette te ontmoeten.
Zie je innovatie als een pad van
geleidelijke verbeteringen of meer
van radicale doorbraken?
Hoe radicaal de innovaties zullen zijn
of dat er meer een geleidelijke weg
zal ontstaan, dat vind ik een
spannende vraag. In het RLI
congres, connecting the dots, dat in
ging op de impact van
technologische ontwikkelingen, gaf
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Carlota Perez daar een zeer
interessante uiteenzetting over de
(r)evolutionaire wendingen in de
samenleving als gevolg van
technologie (zoals de stoommachine of
ICT/internet). Ook vraag ik me zelf af
hoe het komt dat sommige
ontwikkelingen ‘vanzelf’ doorzetten (de
mobiele telefoon) en andere maar geen
doorbraak lijken te krijgen
(energietransitie). Misschien hangt het
sterk samen met de mate van
verandering in infrastructuur die nodig
is om een vinding te kunnen benutten.
Terug naar de stad of het stedelijk
netwerk in Nederland: gebouwen en
infrastructuur staan al, nieuwbouw zal
een klein deel van het spectrum
beslaan. Dus eigenlijk lijkt me een
geleidelijke weg het meest
waarschijnlijk, ondanks het feit dat de
uitkomst als zodanig radicaal zou

Mobiliteit

Stad

kunnen afwijken van het heden, zowel
in technologisch als in sociaal opzicht.
Wat zijn de internationale ambities?
De topsectoren spelen in op het
thema “Stad van de toekomst” door
Nederland in de komende jaren
internationaal neer te zetten als
‘Sustainable Urban Delta’. We hebben
namelijk veel te bieden: een
innovatieve bevolking, slim gebruik
van ruimte en logistiek, eeuwenlange
ervaring met verstedelijking en met
water, cross-sectorale en publiekprivate samenwerking. Je kunt
Nederland zien als een living lab, een
proeftuin. En de Innovatie-estafette als
een mini-versie daarvan. Nederland
wil tijdens zijn EU-voorzitterschap
laten zien wat we te bieden hebben
als duurzame, slimme en sociale stad
van de toekomst. ”
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Gaan economische groei
en verduurzaming van de
mobiliteit wel samen?

Het samengaan van economische
groei en verduurzaming van de
mobiliteit is zeker geen
vanzelfsprekendheid. Waar op
terreinen als de landbouw, de bouw
en de industriële productie grote
voorruitgang in de verduurzaming
wordt bereikt, is dit voor het
onderdeel mobiliteit nog maar zeer
beperkt het geval, zeker in het
vrachtvervoer. Daar komt bij dat de
mobiliteit wereldwijd snel groeit door
de economische ontwikkeling van een
steeds groter wordend deel van de
wereldbevolking. Op elke plek op
deze wereld blijkt er een lineair
verband tussen gemiddelde
inkomensgroei en mobiliteitsgroei.
Het aandeel van de mobiliteit in het

gebruik van de niet hernieuwbare
energiebronnen neemt daardoor
snel toe.
Het is dus niet vreemd dat
traditioneel in het mobiliteitsdebat
economie en duurzaamheid
tegenover elkaar staan. Het willen
oplossen van ﬁles en daarmee
faciliteren van een verdere groei van
het autogebruik is nog steeds een
economisch vanzelfsprekend
principe, verantwoordt door even
vanzelfsprekende MKBAberekeningen. De Rijksoverheid
voert samen met haar regionale
partners nog steeds grootschalige
verbeteringen van Rijkswegen
waarmee miljarden aan

Bron: task.nl
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investeringen zijn gemoeid: tussen
Amsterdam en Almere, op de Ring
van Utrecht, in de regio Rotterdam en
in Brabant. Al deze investeringen zijn
gebaseerd op de ﬁlelastverwachting
die de economische ontwikkeling met
zich meebrengt. Maar ondertussen
lijkt diezelfde economie grondig van
karakter te veranderen.
Veertig jaar van nu zullen we
terugkijken op deze tijd als de
‘digitale revolutie’, die net als de
industriële revolutie zo’n beetje elk
aspect van onze samenleving raakt.
De stad is het domein van de nieuwe
economie geworden. Samenwerken in
netwerken is de nieuwe motor van de
kenniseconomie. Niet langer zijn

vaste werkplekken in vaste
organisaties op vaste locaties de
norm, maar ﬂexibele en
resultaatgerichte coalities van
kennis. Uitwisseling van kennis vindt
in ontmoetingen plaats: op kantoor
of in (semi-) publieke ruimten. Het
werk gebeurt daar ook. Goed
multimodaal bereikbare en centraal
gelegen locaties hebben de
voorkeur. Tijdbeleving verandert
fundamenteel doordat het werk al
reizende gewoon doorgaat. Het
reispatroon verandert daardoor ook:
niet meer elke dag naar vaste
locaties, maar ﬂexibel, vaker over
langere afstanden en steeds anders.
Het bijpassende vervoermiddel is
door digitale toepassingen

makkelijker te vinden, te huren of af te
rekenen. Bezit wordt daardoor minder
belangrijk.
Maar ondanks alle veranderingen blijft
de vaste relatie tussen economische
groei en mobiliteitsgroei. Ook al
verbeteren de
communicatiemiddelen; het leidt niet
tot minder verplaatsingen. Eerder
faciliteren die middelen nieuwe
contacten. Zo was het bij de
introductie van de telegraaf, telefoon,
telefax en e-mail en zo zal het ook bij
mobiel internet zijn ondanks
e-conferencing, skype en alle andere

nieuwe vormen van communicatie.
Feitelijk faciliteren al deze middelen
de verdere schaalvergroting en
specialisering die de basis vormt
van de economische groei. Voor de
mobiliteit betekent het wel dat het
patroon verandert: verplaatsingen
worden minder frequent maar wel
langer. Voor de mobiliteit betekent
dat een sterke groei op 'snelheid':
luchtverkeer en hogesnelheidspoor.
Lokale, regionale en nationale
netwerken worden agglomeratieve,
interregionale en internationale
netwerken. En vanuit economisch
perspectief is heel Noord-West
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Europa één 'urban region' met
verdichte pieken rond wat wij nu
'steden' noemen met de
intercontinentale hubs als Schiphol,
Charles De Gaulle en Frankfurt als
knopen.
Het domein van de nieuwe economie
is de stad. In de jaren 50 leefde nog
30 procent van de wereldbevolking in
steden. Nu ligt dat rond de 50 procent
en in 2050 zal dit tot 70 procent zijn
opgelopen. Ook in Nederland is dit
proces van verstelijking van de
economie herkenbaar en neemt de
druk op de grote steden toe.

Stad

Klimaat

Gezinnen blijven in de steden,
ouderen trekken naar de
voorzieningen in de steden en
jongeren zoeken beleving in de
steden. Alle groepen gebruiken de
stad voor cultuur en evenementen:
de beleveniseconomie. Gevolg:
meer bezoekers, meer toeristen,
meer werkenden en meer bewoners.
Juist die economische verandering
biedt ook kansen voor een nieuwe
relatie tussen economische groei en
verduurzaming van de mobiliteit.

Bron: dentons.com
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Afnemende rol van de auto: ‘peak car’
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Afnemende rol van de auto: ‘peak car’
Al deze ontwikkelingen dragen bij aan
een afnemende rol van de auto. De
postmoderne generatie Y kiest voor
een mooie reis (beleving) boven een
auto (bezit). Als je maar toegang hebt
en gebruik kunt maken van een auto
als je er een nodig hebt is het goed.
In de stad is de auto ook niet het
meest geschikte vervoermiddel. De
ﬁets wint het samen met het openbaar
vervoer, waarmee je permanent

Stad

Klimaat

on-line kan blijven. Beiden
versterken elkaar. En de mobiliteit
groeit wel, maar niet op regionaal
niveau waar de auto sterk is; eerder
is er groei op langere afstanden door
de lucht en het internationaal
hogesnelheidsvervoer waar de
positie van de auto achterblijft. In de
meest ontwikkelde stedelijke regio’s
is dit ‘peak car’ fenomeen duidelijk
herkenbaar.

Bron: stevesouders.com
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Groter belang van kwaliteit van de
steden als economische factor
Hoop biedt het feit dat al deze
mensen vooral komen op die plaatsen
die aantrekkelijk zijn om te verblijven.
Investeren in de kwaliteit van de
steden is daarmee een economische
factor geworden. De steden en
universiteiten zijn verwikkeld in een
internationale concurrentiestrijd om
de high-potentials in de
kennisdomeinen te kunnen binden en
boeien. ‘Quality of life’ is in dat spel
een belangrijke troef. Evenementen

en internationaal toerisme groeien
sterk. Voor winkelgebieden is het
bieden van beleving een must
geworden. Maar ook voor wonen,
werken en recreëren zijn
aantrekkelijke multifunctionele,
levendige gebieden met een sterke
eigen identiteit van belang. Het gaat
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om ‘place-making’. Naast de
binnensteden vormen daarom de
stedelijke schil daarom heen en de
oudere industriële zones gebieden
met een hoge potentie.
Bereikbaarheid en aantrekkelijkheid
vormen de kernwoorden. Hierin is de
rol van de auto dus lang niet meer
vanzelfsprekend.
Groei collectief vervoer: langere
afstanden en meer gericht op de
steden
De mobiliteit groeit dus wel (want de
economie groeit) maar wel anders:
minder auto, meer luchtvaart en
hogesnelheidsvervoer. De druk op de
steden neemt verder toe en daarmee
de mobiliteit in, van en naar de steden
waar het collectief vervoer in tram,
metro en trein een belangrijke rol
heeft. Een kwaliteitsslag in de
openbare ruimte van de grote steden
is nodig en een inzet op verdichting
en multifunctionaliteit van het
bestaande stedelijk gebied.
Openbaar vervoer en ﬁets zijn de
vanzelfsprekende dragers van deze
mobiliteit.
Economische groei en verduurzaming
van de mobiliteit kunnen samengaan.
Maar er is wel een structurele
verschuiving van investeringen nodig.

Stad

Klimaat

1) Verduurzaming van de
luchtvaart. Economische groei,
schaalvergroting,
internationalisering en groei van
de luchtvaart gaan hand in hand.
Elke verbetering in
verduurzaming van de luchtvaart
vormt daarmee pure winst als het
gaan om het samengaan van
economische groei en duurzame
mobiliteit. De kernvraag is of we
voor de luchtvaart de slag naar
herwinbare energiebronnen
kunnen maken.
2) Het versterken van het spoor.
Spoorsystemen vormen de
drager van de ‘urban region’. Op
wereldschaal is Noordwest
Europa één ‘urban region’,
gedragen door
hogeschelheidstreinen en de
intercontinentale hubs als de
knooppunten van dit systeem.
Daarbinnen ontstaan stedelijke
gebieden waar de economie
naar toe trekt zowel op nationaal
als op regionaal niveau. Die
stedelijke gebieden moeten ook
onderling snel worden
verbonden. Het gaat dan om de
snelle verbindingen op
topcorridors op het spoor van de
nationale stedelijke regio’s en
Europese kernregio’s onderling
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(zowel binnen als buiten
Nederland). Ook binnen de
stedelijke regio’s zelf dragen de
regionale railsystemen het
ruimtelijk-economische
‘mainframe’. Alleen zo kan
bereikbaarheid en
aantrekkelijkheid van de steden
en de economische kernlocaties
daarbinnen goed samengaan.
3) De ﬁets als ‘icoon’ van de
transformatie en intensivering van
de steden; De groeiende druk op
de steden moet in goede banen
worden geleid. Dit vraagt om een
duidelijke focus zowel ruimtelijk
als in het mobiliteitsbeleid: geen
nieuwe uitbreidingen meer, maar
focus op transformatie en
ruimtelijke intensivering bij
knooppunten en langs regionale

en stedelijke vervoersassen. In
de mobiliteitsstructuur gaat het
zowel om het doortrekken van de
regionale structuren tot in het

stedelijke gebied door middel
van invalswegen, lightrail,
ﬁetssnelwegen en P+Rvoorzieningen. Binnen het
stedelijk gebied ligt de focus
volledig op de ﬁets als het
‘icoon’van de nieuwe economie.
Sturen op ruimtelijke kwaliteit met
ruimte voor ﬁetsverkeer en
verblijfskwaliteit.
Vliegwielinvesteringen’ zoals de
Erasmusbrug, de Noord Zuidlijn
en de Haagse tramtunnel zijn
nodig gebleken om ruimtelijke
kwaliteit te kunnen creëren en om
de inspanningen van
marktpartijen in de steden te
sturen.
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Bron: rijksoverheid.nl

Ik ﬁets en ik vlieg?
In 2009 bracht Goudappel de mobiliteitsvisie uit: ‘ik
ﬁets en ik vlieg’. Eigenlijk is dat nog steeds de meest
kernachtige samenvatting van deze twee hoofdlijnen.
Het ‘stalen’ verbond tussen ruimte, economie en
mobiliteit in een nieuwe vorm. Snelheid op de
lange(er) afstand en ﬂexibiliteit en interactie op de
korte afstand. De vorm van 2050. Inmiddels is het
boek ruim 5 jaar oud. Het is zelfs van voor de crisis.
Maar het is verrassend hoeveel actualiteitswaarde er
nog steeds in staat. Het stalen verbond blijkt ook
daar toekomstvast. Wilt u ook een exemplaar?
Laat het me weten via goudappel@goudappel.nl
(o.v.v. ‘Ik ﬁets en ik Vlieg’).
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Het veranderde
werkveld van de
stedenbouwkundige

Decennia lang heeft groei en
vastgoedontwikkeling in hoge mate de
ruimtelijke ordening bepaald. Groei
zorgde voor programmatische druk en
voor waardevermeerdering van gronden
waarmee geld vrij kwam voor
infrastructuur, openbare ruimte, natuur
en landschap, kunst en cultuur. Op
papier zijn veel gemeenten, corporaties
en andere grondeigenaren rijk
geworden; een luchtbel die met de
ﬁnanciële crises is doorgeprikt. De groei
zorgde voor urgentie voor nieuwe woonen werkmilieus, waardoor partijen zich
verenigden en samen werkten aan de
groei, eerst vooral kwantitatief en, mede
door de mondige en veeleisende
burger, steeds meer kwalitatief.

Met het wegvallen van de
programmatische druk en gebrek
aan vastgoedontwikkeling, verdween
ook het ﬁnancieringsmodel waarmee
gebiedsontwikkeling groot is
geworden. Je zou kunnen stellen dat
het wegvallen van de
programmatische druk en de
bijbehorende verdienmodellen een
enorme impact hebben gehad op
het werkveld van de
stedenbouwkundige. Tegelijkertijd
zijn er kansen ontstaan. Door de
zoektocht van vele partijen om de
economie en ruimtelijke ontwikkeling
weer in beweging te krijgen is ruimte
ontstaan voor nieuwe inzichten.
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Niet vastgoedontwikkeling maar
creatieve oplossingen zoeken voor
majeure problemen zoals
klimaatverandering, voedselproductie,
energietransitie, gezondheid zijn de
thema’s geworden waar het in de
ruimtelijke ontwikkeling om draait.
Maatschappelijke trends en
technologische ontwikkelingen zorgen
voor een trendbreuk in het vakgebied.
Technologische vooruitgang heeft een
enorme impact op het dagelijks leven
van mensen. Door ICT en open data
ontstaan nieuwe economieën, door
nanotechnologie ontstaan nieuwe
ontwikkelingen in de bouw maar ook
in de zorg, door smart mobility en
smart industry ontstaan nieuwe

mogelijkheden hoe we de ruimte
kunnen en willen gaan gebruiken.
Denk alleen maar aan impact van
zelf bestuurbare auto’s voor de
inrichting van de wegen en de ﬁles.
En het effect van smart factories op
de nieuwe maakindustrie.
Nu groei niet meer de motor is voor
ontwikkeling moeten er anderen
wegen worden gezocht voor de
gewenste agglomeratiekracht.
Begrippen als borrowed size,
borrowed quality zijn de afgelopen
jaren in opkomst gekomen en
worden gezien als oplossing om
door het lenen van massa en
kwaliteit van anderen om interessant
te worden en blijven als stedelijke

regio. Connectiviteit in de zin van
snelle, betrouwbare en comfortabele
verbindingen tussen interessante
woon- , werk- en recreatiegebieden is
daarvoor essentieel. Het gaat steeds
meer om het verbinden van
interessante plekken en creëren van
ontmoetingsplekken, om het maken
van aantrekkelijke en betekenisvolle
plekken waar mensen graag
samenkomen, cross overs
plaatsvinden tussen sectoren en
nieuwe ontdekkingen worden gedaan.
Mede door de technologische
vooruitgang gaan we bouwen aan
een ander Nederland. Niet voor niets
is er het programma ‘Nederland wordt
Anders’. Er is onder vakgenoten een
grote overtuiging dat de inrichting van
Nederland gaat veranderen en de
nieuwe Omgevingswet zal dat gaan
ondersteunen. Minder overheid, meer
zelfredzaamheid van de samenleving
en tegelijkertijd meer zorg voor
diegenen die daarin niet mee kunnen
komen. De positieve kant is dat door
meer keuzevrijheid en maatwerk
oplossingen, er meer ruimte komt
voor individuele expressie en
zelfontplooiing wat in de ruimtelijk zin
vertaald kan worden door meer
eigenheid, karaktervolle en
betekenisvolle gebieden. Meer
variatie en contrasten wat de

leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
ten goed zal komen. Mijn stip op de
horizon is een Nederland dat voor
een deel zelfvoorzienend en
zelfredzaam is. Waar een netwerksamenleving is ontstaan met
interessante en onverwachte
samenwerkingsverbanden dat zich
ruimtelijk vertaald in gebieden die
meerdere dimensies in zichzelf
hebben en voor meerdere
doeleinden gebruikt kunnen worden.
Waar mensen zelf
verantwoordelijkheid nemen in het
zorgen voor elkaar en hun omgeving.
Om deze richting op te gaan is er
een trendbreuk noodzakelijk. De
wijze waarop de democratische
legitimatie is georganiseerd zorgt
niet tot de gewenste snelheid om in
te spelen op trends en ontwikkeling
en adequaat in te spelen op
opgaven als energietransitie,
klimaatverandering en
voedselproductie. De overheid moet
zich concentreren op overstijgende
opgaven en de condities scheppen
waarbinnen private en
maatschappelijke partijen hun rol en
verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Dus steviger sturen op de stip op de
horizon en meer vrijheden toestaan
in de weg er naar toe. Meer ruimte
voor pionieren, proeftuinen maar wel
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binnen heldere kaders. Op dit
moment zie je al overal free zones
ontstaan, living labs, energie
coöperaties, stadsinitiatieven maar
dat zijn nu nog te veel uitzonderingen
en probeersels.
De huidige grondpolitiek, de sectoraal
georganiseerde overheid, de
risicomijdende investeerders,
behoudende ondernemers en de
afwachtende burgers blokkeren de
weg naar de stip op de horizon. Vaak
wordt naar elkaar gewezen, terwijl
iedereen moet bewegen. Iedereen
moet binnen zijn eigen mogelijkheden
en verantwoordelijkheden
onderzoeken wat anders en beter

Klimaat
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kan. En hoe je van waarde kunt zijn
voor anderen zodat nieuwe
samenwerkingsverbanden en
daarmee nieuwe economie kan
ontstaan.
Door de technologische kennis, die
in Nederland wordt ontwikkeld toe te
passen op de inrichting van
Nederland ontstaan nieuwe
concepten die overdraagbaar zijn en
de internationale positie van
Nederland als kennisland en
gidsland versterken. Maar ook een
aanzuigende werking hebben voor
internationale bedrijven en
kenniswerkers.

de horizon is een Nederland dat voor
“ Mijneenstipdeelop zelfvoorzienend
en zelfredzaam is
”
Bron: BVR Adviseurs
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In 2014 heeft BVR adviseurs samen
met Rienstra beleidsonderzoeken
beleidsadvies, Jorna Advies,
Goudappel Coffeng en Blueconomy
gewerkt aan de gebiedsvisie
BrainportCity 2020-2040 (een
uitwerking van het MIRT onderzoek
Brainport Avenue 2020-204).
De gebiedsvisie BrainportCity is een
kansrijk toekomstperspectief
waarmee de Brainportregio kan
blijven concurreren met Europese
kennis- en innovatieregio’s.
Substantiële verbeteringen van de
agglomeratiekracht, connectiviteit en
vestigingsklimaat worden bereikt
door:
• het maken van een kwaliteitssprong in de stedelijke cultuur
• het verkorten van de reistijden
over weg en spoor en een
verbeterde ‘last mile’
• het versterken van relaties tussen
arbeidsmarkten, dienstensectoren
en kennisclusters,
Voor de ontwikkeling van de
Brainportregio tussen 2020 en 2040
wordt de koppeling gelegd met de
stedelijke cultuur. Hiervoor is een
schaalsprong nodig: van Brainport
Avenue naar BrainportCity.
BrainportCity is een nieuw stedelijk
systeem, zonder bestuurlijke grenzen,
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dat aansluit bij het ruimtelijke
verstedelijkingsmodel van Brabant:
de mozaïek metropool.
Het is een ontwikkelconcept
waarmee de Brainportregio
Eindhoven een eigen icoon krijgt van
internationale allure. De
innovatiekracht en de samenwerking
wordt hier zichtbaar en er ontstaat
een magneetfunctie voor
investeerders, kenniswerkers en
nieuwe vestingen uit het
bedrijfsleven.
Het gaat onder andere om de
transformatie van monofunctionele
naar multifunctionele bestemmingen,
onderscheidende vestigingslocaties
en ruimte voor stedelijk leven.
Binnen BrainportCity wordt
samenwerking, cross overs en
innovatie (smart city / mobility, living
labs) actief gestimuleerd.
Investeringen in het landschap, de
infrastructuur en de openbare ruimte
zijn voorwaarde scheppend.
BrainportCity is een stip op de
horizon waar in stappen naar toe kan
worden gegroeid volgens het
principe van Adaptief
Programmeren. Hiervoor is een
eerste aanzet gegeven.
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Door de focus op BrainportCity wordt
vanuit de overheid richting gegeven.
Het aanjagen van de gewenste
ontwikkelingen kan gebeuren door het
instellen van een gebiedsorganisatie,
het doen van voorinvesteringen en het
borgen van juridische
randvoorwaarden. De ontwikkeling
zelf zal moeten worden opgepakt
door ondernemers en initiatiefnemers.
Voor de uitwerking zijn tien opgaven
geformuleerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Internationale verbindingen
Stationsomgeving
Centrum stedelijke ontwikkeling
Multimodaal transferpunt
Brainport shuttle
(her)ontwikkeling
bedrijventerreinen Noord West
7. Hoofdwegennet
8. Opschalen HOV systeem
9. Innovatie, Smart city/mobility,
living lab
10. Landschap, stedelijk groen en
water als kwaliteitsdragers

De meest in het oog springende zijn:
Het opschalen van het station
Eindhoven tot een internationale IC
knoop in Noordwest Europa, het
maken van een kwaliteitssprong in
de stationsomgeving, de aanleg van
de Brainport Shuttle en het maken
van een nieuw multimodaal
transferpunt in de Noorwesthoek van
Eindhoven, nabij Acht.
De Brainport Shuttle is een nieuw
vervoersconcept dat
innovatiecampussen met elkaar en
de stedelijke cultuur verbindt, tevens
de directe OV verbinding van en
naar Airport Eindhoven.

Innovatie

Mobiliteit
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In 2050 is Nederland
klimaatneutraal, dat is
het doel

Hoe zie jij de stip op de horizon voor
jouw werkveld: lokale klimaatbeleid?
Hoe ziet Nederland er in 2050 uit?
In 2050 is Nederland klimaatneutraal.
Dat wil zeggen: er is geen negatieve
impact op het klimaat. Neutraal
impliceert ook dat er nog wel ergens
uitstoot mag zijn, maar dat je dan wel
weer ergens anders compenseert. Je
uiteindelijke impact moet nul zijn.

en burgers om zélf aan de slag te
gaan, met het klimaat of met andere
maatschappelijke thema’s. Het rijk
ondersteunt deze partijen zoveel
mogelijk bij het waar maken van hun
ambities. Recent hebben we dit
vastgelegd in een brief aan de
Tweede Kamer waarin we dit
vormgeven als het Lokale Klimaat
Actieprogramma.

Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
Ik zet in mijn werk sterk in op zoals dat
tegenwoordig heet: de energieke
samenleving. Werken met de energieke
samenleving gaat over het gebruik
maken van de energie die aanwezig is
bij decentrale overheden, bedrijfsleven

Wat doet het rijk concreet?
Soms zijn partijen in de energieke
samenleving al heel ver en hebben
ze ons niet nodig om dingen voor
elkaar te krijgen. Maar als dat wel
het geval is kunnen we verschillende
dingen doen. In de eerste plaats

Bron: thebluedeal.nl

INTERVIEW

Martijn Tak
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

organiseren we het netwerk voor deze
partijen. We zetten bijvoorbeeld
klimaatambassadeurs in die in hun
eigen netwerk mensen
enthousiasmeren om met klimaatmitigatie en klimaatadaptatie aan de
slag te gaan. Je moet niet vergeten
dat veel organisaties wel willen, maar
net dat steuntje in de rug nodig
hebben om werkelijk aan de slag te
gaan. Onze klimaatambassadeurs
vervullen die taak bij uitstek goed
omdat ze in een regionaal netwerk
acteren, zij kennen als geen ander de
problemen waar je daarbij tegenaan
kan lopen. Wij horen ook terug van
mensen die bij gemeenten, provincies
en waterschappen werken dat zij

deze netwerken erg belangrijk
vinden en waarderen. Men kan hulp
vragen aan ons of collega’s en ze
weten bij wie ze moeten zijn.
Daarnaast organiseren we
bijvoorbeeld samen met anderen
een jaarlijks congres, waar we een
podium kunnen geven aan goede
voorbeelden. Goede voorbeelden
inspireren veel meer dan abstracte
verhalen. Een gemeente die laat zien
hoe zij de bestaande
woningvoorraad verduurzamen en
vertelt hoe zij de altijd aanwezige
hindernissen overwonnen hebben
overtuigt andere gemeenten meer
dan wat of wie dan ook. Je kunt dat

bijvoorbeeld mooi zien in bijgaande
ﬁlmpje van Berend de Vries,
wethouder van de gemeente Tilburg.

nul! Van daaruit kun je andere
stakeholders vragen dit óók te doen.
Het argument “het kan niet” is dan

Klimaat werkt!
Berend de Vries (Wethouder
Tilburg) is klimaatambassadeur.
'De sleutel voor de oplossing
van het klimaatprobleem ligt ook
op lokaal niveau. Dat vraagt om
creativiteit en samenwerking
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tussen ondernemers, onderwijs
en overheid.'

Jullie faciliteren dus anderen. Wat doe
je als ministerie zelf aan de
klimaatopgave?
“Een beter milieu begint bij jezelf” is
wat in onbruik geraakt, maar een kreet
die eigenlijk nog heel goed van
toepassing is. Zo geldt voor ons,
maar evenzeer voor gemeenten,
provincies en waterschappen, dat de
eerste stap is om zélf serieus invulling
te geven aan de ambitie van
klimaatneutraliteit. Geef het goede
voorbeeld! Zijn de gebouwen van de
eigen organisatie al verduurzaamd?
Zorg dat je eigen impact, vanuit je
eigen bedrijfsvoering terug gaat naar

gelijk van tafel. Daarom hebben we
onszelf ook tot doel gesteld (samen
met nog ruim 200 andere partijen in
de Nederlandse Klimaatcoalitie)
uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te
zijn. Op korte termijn hebben we dat
omgezet in een reductiedoelstelling
van 20% CO2 in 2020.
In feite zien we drie “circles of
inﬂuence”. De binnenste cirkel is de
“gemakkelijkste”, aangezien dit over
je eigen bedrijfsvoering gaat. De
tweede cirkel heeft betrekking op
activiteiten waar je wel direct invloed
op hebt, maar waar je niet de enige
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bent die hierop van invloed is. Neem
bijvoorbeeld de verduurzaming van
het busvervoer. Andere gemeenten en
provincies beslissen hierover ook
mee. En er zijn tal van kaders zoals
wet- en regelgeving, waaronder
aanbestedingsregels, maximale
prijsstijgingen en technologische
uitdagingen die het tempo mede
bepalen. Toch is hier veel winst te
behalen. De derde cirkel ten slotte
gaat over die partijen waar je zelf
vaak geen directe invloed op hebt.
Bedrijfsleven en burgers. Hoe spoor
je hen aan om de slag richting
klimaatneutraliteit te maken?

Reﬂectie?

Groei?

Wat is de rol van innovatie in dit
proces?
Natuurlijk hebben we technische
innovatie nodig, maar ik denk dat we
voor het aansporen van bedrijfsleven
en burgers ook meer op de toer van
gedragsverandering moeten gaan
zitten. Dat daar de sleutel zit. Je zit
dan meer op het terrein van sociale
innovatie. Mensen anders laten
denken en anders laten handelen en
ze vooral ook laten zien wat de
positieve gevolgen zijn van hun
gedrag. Bij het uitwerken van de
Lokaal Klimaat Actieprogramma, de
opvolger van de Lokale
Klimaatagenda zullen we daarom
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aan dit onderwerp veel aandacht
besteden. Dat klinkt misschien voor
de handliggend, maar dat is het niet
altijd. Op andere terreinen
(bijvoorbeeld in het afvalbeleid) zijn er
overigens heel interessante
voorbeelden, waar we als
departement sturen op
gedragverandering. En ook hier
verandert gedrag overigens soms
zonder overheidsbemoeienis. Kijk
bijvoorbeeld naar de vele lokale
energie-coöperaties, waar burgers
gezamenlijk gaan voor duurzame
energie, daar kunnen wij weer van
leren.

Kunnen we hier ook nog iets mee
buiten Nederland?
Ik denk dat er kansen liggen met
betrekking tot in de vingers krijgen
van sociale innovatie. De uitdaging
om bedrijfsleven en burgers voor
klimaat in beweging te krijgen ligt
niet alleen in Nederland, maar wordt
ook in andere ontwikkelde landen
gevoeld. Dat de oplossingen niet
langer alleen van nationale
overheden, gemeenten en instituties
kan komen is eveneens een
bredere, grensoverschrijdende
trend. Diegenen die goed vat krijgen
op hoe je het publiek op dit punt
beïnvloedt en partijen aanzet tot
verandering en handelingsbereid
krijgt, heeft een goede
uitgangspositie zijn doelen te gaan
realiseren en om als koploper
anderen te ondersteunen dit ook te
doen.
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Reﬂectie op:
Sneller naar de toekomst
Vijf Grote Uitdagingen voor 2050 richting een
duurzame economie

In dit eBook staan vijf Grote Uitdagingen
voor deze aarde voor 2050 centraal.
Hoe kijken jullie tegen deze uitdagingen
aan?
Kijk, de aarde is een gesloten systeem.
En groei binnen dit systeem kan niet
oneindig zijn, ook economische groei
niet. Maar ons economisch systeem
houdt hier geen rekening mee. We
plegen roofbouw op de aarde en
denken ondertussen het proces bij te
kunnen sturen. De werkelijkheid is dat
de natuur niet stuurbaar is. De natuur
stuurt. De gevolgen van deze verkeerde
perceptie worden gaandeweg steeds
duidelijker, klimaatverandering en
materiaal schaarste zijn feiten
geworden.

We zullen als mensen moeten
accepteren dat we binnen bepaalde
grenzen moeten leven en ons
(economisch) handelen daarop
aanpassen. Meer mensen, grotere
economie – de eerste Grote
Uitdaging uit dit boek gaat dus zo
niet op, wij moet rekening houden
met het gesloten systeem aarde en
dat is in het huidige economische
systeem niet het geval.
Wat is er mis met het huidige
systeem?
We zijn voortdurend bezig met het
optimaliseren van het huidige
systeem, maar dat is gebaseerd op
een aantal verkeerde
uitgangspunten. Als de basis niet

INTERVIEW

Sabine Oberhuber
Oprichter Turntoo & RAU Architecten

Thomas Rau
Oprichter Turntoo & RAU Architecten

klopt blijft een fout systeem ook met
verbeteringen een fout systeem. We
moeten dus naar een ander systeem.
Laten wij een voorbeeld geven. Het
huidige economische systeem is een
lineair systeem. We ontginnen,
transporteren, produceren,
distribueren en consumeren. En
vervolgens danken we af, we gooien
het product weg op de afvalberg. Dat
is niet alleen een enorme verspilling
en economisch onverstandig, het is
eigenlijk een grote zonde. We zijn
vergeten dat we rentmeesters op
aarde zijn, en geen bezitters. Ons Zijn
is tijdelijk, maar de gevolgen zijn
permanent.

We moeten toe naar een circulair
systeem, waarbij hetgeen wat wij
niet meer nodig hebben geen afval
wordt maar een grondstof. Voor een
circulair systeem moet je veel
veranderen, in de gehele keten.
Neem bijvoorbeeld de bouw, waar
wij zelf ook actief in zijn. We zijn nog
steeds geneigd bouwwerken neer te
zetten alsof ze eeuwigdurend met
dezelfde functie worden gebruikt,
een gebouw voor de toekomst dus.
Maar we hebben geen gebouw voor
de toekomst nodig, maar een
gebouw met toekomst! Toch zijn
bouwers die eigenaarschap nemen
voor de levenscyclus van het
gebouw zijn met nog geen
vergrootglas te vinden. We moeten

het hebben van partijen die nadenken
over toekomstige functies van het
gebouw, over modulariteit en
remontage, en denken in termen van
service en dienstverlening in plaats
van het opleveren van het product en
er afscheid van nemen. Dan krijgen
wij gebouwen die veranderen met de
behoeftes van gebruikers en
maatschappij en ontworpen zijn als
grondstofbank. Maar dat gaat niet
vanzelf. Verandering is door de
gehele keten heen noodzakelijk. Maar
ook hier geldt: de kortste keten is één,
dus begin bij je zelf.

Een circulair systeem dus, klinkt
logisch. Waarom gebeurt het niet?
Het is een complex proces waarvoor
veel veranderingen tegelijk nodig
zijn: een ander product design,
andere manieren van ﬁnanciering,
andere logistiek, andere business
modellen, etc. Maar het is boven al
een disruptief proces waarvoor een
mentale verandering nodig is en dat
is voor velen oncomfortabel. Soms is
er zelfs iets drastisch nodig om
mensen uit hun comfortzone te
krijgen. Een soort D-day, een grote
onverwachte gebeurtenis. Neem

Het Gesprek
Thomas Rau
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Een circulair systeem dus, klinkt
logisch. Waarom gebeurt het niet?
Het is een complex proces waarvoor
veel veranderingen tegelijk nodig zijn:
een ander product design, andere
manieren van ﬁnanciering, andere
logistiek, andere business modellen,

bijvoorbeeld het ongeluk met de
kernreactor bij Fukushima. Die leidde
er toe dat in Duitsland de reeds in
gang gezette ontwikkeling richting
een duurzame energievoorziening
versneld werd doorgezet. Als wij in
dit tempo blijven veranderen dan
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verwachten wij wel dat er meer van dit
soort onverwachte gebeurtenissen
zullen komen, tipping-points zo je wil,
die de koers richting een duurzame
economie versneld tot realisatie
brengen.
Wat doe je daar zelf aan?
We hebben Turntoo opgericht. Het
bedrijf is een van de pioniers op het
gebied van de circulaire economie.
Turntoo ziet producten of gebouwen als
materiaal banken en ontwikkelt samen
met bedrijven nieuwe business
modellen waarbij alle gebruikte
materialen eigendom blijven van de
producent of leverancier. Hierbij wordt
het product zodanig ontworpen dat de
materialen aan het einde van de
gebruiksduur teruggewonnen worden
en ter beschikking staan voor een
volgende productiecyclus. Met andere

woorden: de gebruiker betaalt niet
voor de materialen, maar enkel voor
het gebruik van het product. Zo
hebben wij bijvoorbeeld gezamenlijk
met Philips “circulair lighting” oftwel
“light as a service” ontwikkeld.
Afnemers kopen geen lampen meer
maar licht! Men betaalt dus voor de
geleverde diensten en na
gebruiksduur gaan de lampen en
armaturen terug naar Philips. Het
model is ook internationaal een van de
meest geciteerde voorbeelden voor
de circulaire economie.
De basis van Turntoo is de gedachte
dat wij allen gast op aarde zijn en dus
een economisch model nodig hebben
dat gebaseerd is op rentmeesterschap. Vanuit deze houding helpen wij
partijen hun producten en processen
te organiseren.
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Is de groei naar een
duurzame economie
eigenlijk wel mogelijk?
Over de illusie van het vooruitgangsgeloof

'Naar een duurzame economie', dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. Ik
wil de discussie eens van een andere
kant aanvliegen. Ik zet in mijn betoog
twee stellingen centraal:
1. Ons (niet-) duurzame handelen is
een systeemeigenschap.
2. We denken te veel in economie, te
weinig in psychologie.
Ik zal deze twee stellingen hierna
uitwerken.

1. duurzame handelen is een
systeemeigenschap
Wij zijn al jarenlang betrokken bij
plannen met grote ambities die
vooral duurzaam moeten worden.
Ondanks alle goede bedoelingen
van de betrokken partijen zien wij
regelmatig niet-optimale resultaten
en teleurstellende uitkomsten. Vaak
is er een proactieve partij (meestal
uit de publieke hoek, bijvoorbeeld
een provincie) die het initiatief
neemt. Wat wij dan zien gebeuren
heb ik in het schema hiernaast
gevisualiseerd:
Aanvankelijk enthousiasme mondt
uit in teleurstelling omdat een tekort
aan tijd en geld de boventoon gaat
voeren. Mijn stelling is dat dit geen
toeval is maar een eigenschap van

Bron: nieuwsbladcdn.be
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Rudy van Stratum
Stratum Strategie

De eerste gesprekken over duurzaamheid

ons denken en handelen. Een nog
praktischer voorbeeld komt uit de
vroege werkpraktijk van collega Stijn
van Lieﬂand. Daar ergerden de
(goedwillende) medewerkers zich aan
de verspilling van theezakjes bij de
(kofﬁe-) automaat. Was dat nu wel
nodig om elke keer een nieuw
theezakje te pakken? Kunnen we niet
meerdere kopjes thee zetten met
hetzelfde zakje? Daarom werd
besloten om het voortaan anders aan
te pakken. In een systeemdiagram
ontstond er na enige tijd zoiets:

Iedereen wil het beste (voor de
ander) maar maakt voor zichzelf een
uitzondering. We denken met de
'milieu-pet' als het de ander betreft,
met de 'thee-pet' als het onszelf
betreft. Deze metafoor van de
theezakjes staat voor ons grotere
mondiale probleem waarom het
maar niet wil lukken om écht iets aan
verspilling te doen.
Laat ik het vergelijken met de
bankencrisis. Joris Luyendijk heeft in
'Dit kan niet waar zijn' (2015) zijn

De gespleten persoonlijkheid van de theedrinker
Stijn van Lieﬂand/Rudy van Stratum
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indrukken van 200 interviews
verwerkt. Interviews met de grote
spelers die in het oog van de storm
van de ﬁnanciële crisis in het hart van
London werkten en nog steeds
werken. Zijn conclusie is dat bankiers
weliswaar boeven zijn die van de
crisis hebben geproﬁteerd maar dat
het systeem de boef maakt. Oftewel:
vervang 250.000 bankierende
medewerkers door 'betere' types en je
krijgt na verloop van tijd weer precies
hetzelfde gedrag. Een eventuele
corrigerende maatregel wordt door
de bankenlobby overigens weer even
snel ongedaan gemaakt. De
conclusie van Luyendijk is dat de
ramp van 2008 ons vandaag weer
kan overkomen en dat de enige
oplossing is ons ﬁnanciële systeem
fundamenteel te veranderen.

Met andere woorden: het komt niet
vanzelf goed, er is geen 'easy way
out'. Het zit 'ingebakken in het
systeem'. Mijn stelling is dat dit ook
geldt voor onze neiging tot nietduurzaam handelen. Zolang we
blijven geloven dat duurzame
bedrijven de handschoen wel zullen
oppakken en wij dus ons gedrag als
consumenten niet hoeven aan te
passen, vrees ik dat we er niet gaan
komen. In bankiersland hebben we
de lobby die correcties tegen houdt,
in duurzaamheidsland hebben we de
denkers die roepen dat
'duurzaamheid loont' die de
oplossing in de weg zitten
(duurzaamheid loont = we hoeven
ons systeem niet aan te passen, we
moeten alleen wat creatiever worden,
we worden er zélf beter van).
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2. We denken te veel in economie, te
weinig in psychologie.
Ik weet dat ik met mijn vorige stelling
door veel milieuridders zal worden
weggezet als pessimist. Misschien
terecht hoor. Ik zie gelukkig veel
optimisten om me heen. Veel van die
optimisten zien de oplossing in nieuwe
techniek en nieuwe economische groei.
Ik ben van huis uit econoom en zou
dus beter bij dit kamp kunnen horen.
Maar de laatste tien jaar ben ik meer
gaan zien van de psychologie achter
onze economie.

Als we meer woekerpolissen kopen
dan worden we er op papier
allemaal beter van. We staren ons
blind op een door onszelf bedacht
papieren construct. De media
beginnen spontaan te kwijlen als we
weer een kwartaal met 1% groeien.
Het liefst willen we weer zo snel
mogelijk terug naar het oude
groeipad. Dat is de psychologie
achter de economie. Waarom doen
we dat terwijl we beter weten?
Onze techniek kan natuurlijk zorgen
voor een betere wereld, maar niet
door alleen naar dit rare getal op
papier te kijken. En niet door alleen
maar naar ons eigen kleine aandeel
in de wereld te kijken. Ook hier
geldt, vrees ik, dat het niet vanzelf
wel goed komt. Als we maar de
schouders eronder zetten en gaan
groeien en een voordeel ten opzicht
van onze concurrenten behalen (ja,
dan komt het goed). Als we het aan
de markt overlaten dan gaat groei
zitten in nutteloze apps waar we in
dit kleine deel van de wereld het
meeste aan kunnen verdienen.

Kijk alleen al naar het (onbewuste)
taalgebruik bij de inleiding van dit
boek. Het zijn woorden als
'concurrentiepositie', 'concurrentievoordeel', 'clean tech', 'uitvindingen'.
En dat allemaal om Nederland, dat hele
kleine plekje op de wereld, een
voordeel op te leveren. Het is de illusie
van het vooruitgangsgeloof, de illusie
dat het altijd nog beter kan. Okay, het
kan natuurlijk ook altijd beter. Maar dan
moeten we breder kijken dan het
begrip 'economische groei' zoals we
dat nu hanteren. We weten allemaal dat
groei zoals we er nu naar kijken een
beperkt begrip is. Het begrip is niet
alleen beperkt maar duwt ons zelfs de
verkeerde kant op. Als we
vaker in de ﬁle staan
Link:" De Correspondent - De grote disruptieve
(en meer benzine
start-up out of the box co-creation in the cloud
tanken) dan is dat
bullshit bingo
goed voor onze groei.
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Perspectief
Bah, zo te eindigen in mineur. Dat is
ook niet wat ik wil. Ons denken en
handelen heeft ons de afgelopen
twee eeuwen heel ver gebracht. Daar
wil ik niks aan afdoen. De patronen
horen echter thuis in een tijd van
grenzeloze mogelijkheden en
industriële revoluties met
massaproductie. Het lijkt er op dat we
nu op nieuwe systeemgrenzen stuiten.
De grondstoffen raken een keer op en
de Westerse hegemonie lijkt zijn beste
tijd te hebben gehad. We moeten op
zoek naar nieuwe manieren van
mondiaal organiseren van onze

Bron: usi.nl

In juni 2015 verschijnt ons boek 'De kunst
van het tegendenken' (te bestellen via
www.boekscout.nl). Hierin worden vele
praktische tools besproken die uitnodigen tot
meer duurzaam handelen.

welvaart. De uitdaging zit volgens
mij niet in de techniek en de
uitvindingen: alles wat we ons
kunnen voorstellen kunnen we ook
maken. De échte uitdaging zit in
onze manier van denken en
samenwerken: daar gaan de
veranderingen een stuk minder snel.
Hoe moeten we dan anders gaan
denken en samenwerken? Dat wilt u
natuurlijk weten om meteen tot actie
over te kunnen gaan? Fout, dat heet
in termen van de denkfoutenliteratuur de 'action bias'.
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DE SLOTSOM
SNELLER NAAR DE TOEKOMST

We leven in het tijdperk van verspilling
Verbeeldingskracht is het
belangrijkste gereedschap dat een
mens heeft omdat je daarmee je
eigen toekomst kunt creëren. Laten
we ons daarom het jaar 2050
proberen voor te stellen. En laten we
ons eens bedenken hoe wij in 2050
terug kijken naar het begin van de
eeuw, dus deze tijd. We zullen het
beschrijven als het tijdperk van de
verspilling. We zullen ons afvragen
hoe het mogelijk is dat de mensen
een koelkast kochten, het even
gebruikten en daarna gewoon
weggooiden en dat het grootste deel
ervan op de vuilstort terecht kwam.
We zullen ons verbazen over onze
spilzucht, zoals wij ons nu verbazen
over hoe de mensen leefden aan het
begin van de 20e en het einde van de
19e eeuw.
Op naar het volgende tijdperk:
duurzame economie in 2050
Dit boek staat vol met inspirerende
verhalen over hoe de duurzame
economie gemaakt kan worden.
Enkele voorbeelden van ons
Nederland in 2050 zijn (zie
tekstkader):

Nederland als “accu van
Europa”: productie en opslag
van waterstof in Nederland om
(overtollige) groene Europese
stroom op te slaan. Dit bouwt
goed voort op de Nederlandse
economische structuur met
betrekking tot opslag,
opwerking, distributie en
transport van energiedragers
(lees het essay van Jean-Paul
de Poorter)
Wegvervoer (personen) dat
geheel uit zero-emissie
aandrijﬂijnen bestaat en
waaromheen Nederlandse
bedrijven een scala aan
(ict-)diensten en
serviceconcepten ontwikkeld
hebben, juist omdat er in
Nederland meer elektrische en/
of waterstofauto’s op de weg
zijn dan waar ook ter wereld
(lees het essay van Mark van
Kerkhof en het interview met
Pieter Wouters).
Alle woningen in Nederland –
nieuw en bestaand – zijn
energieneutraal. Goede

Slotsom

in combinatie met verschillende
vormen van opwekking van
hernieuwbare energie kunnen nu al
ﬁnancieel uit, als we
belemmeringen met betrekking tot
de ﬁnanciering wegnemen en als
de overheid het voortouw neemt bij
het stellen van eisen (lees het
essay van Machiel Bakx).
Een land waarin duurzaam
gebruik van zee en rivieren
plaats vindt, waar de
zoetwatervoorraden goed beheerd
worden en een ecologisch
evenwicht bereikt is: duurzame
delta’s (zie hiervoor de essays van
Willem Bruggeman en Kim van
Nieuwaal).
Nederland is in 2050 een
polycentrische megastad met
groen en natuur er tussen in, en
goede verbindingen tussen de
steden. Face-to-face contacten
blijven belangrijk en zijn mogelijk
doordat veel goede, multimodaal
bereikbare en centraal gelegen
locaties hiervoor zijn ontwikkeld
(lees hiervoor de essays van Hilde
Blank, Gerlof Rienstra en Bas
Govers).
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Hoe daar naar dit tijdperk te groeien?
Deze inspirerende voorbeelden
stemmen een mens vrolijk. Maar hoe
daar te komen? Want hoewel auto’s
veel schoner zijn dan 30 jaar
geleden, is de wereldwijde uitstoot
van CO2 en andere schadelijke
stoffen door het verkeer alleen maar
toegenomen. En hoewel de landbouw
efﬁciënter is dan ooit, is er nog nooit
zoveel water, energie, pesticiden en
kunstmest gebruikt voor de
wereldwijde voedselproductie.
Kortom, met de manier waarop we
bezig zijn – geleidelijke verbeteringen
– gaan we nooit een duurzame
economie bereiken (lees ook het
essay van Rutger de Graaf en Sabine
Oberhuber en Thomas Rau hierover).
Radicale innovatie
Het moet dus anders. Geen
geleidelijke vooruitgang door
incrementele verbeteringen maar
baanbrekende en radicale innovatie.
De eventuele doorbraak van de
elektrisch aangedreven
personenauto die door de massamarkt wordt geadopteerd zou hiervan
een goed voorbeeld zijn. Dat hiervoor
veel weerstand overwonnen moet
worden is ook duidelijk, het

traditionele verdienmodel van
autofabrikanten wordt bedreigd als
men nagaat dat er veel minder
onderhoud nodig is voor elektrisch
aangedreven auto’s. Bovendien
dienen zich opeens een heleboel
nieuwe potentiële aanbieders aan
(o.a. Google, Apple) omdat
traditionele automotive verbonden
competenties minder belangrijk
worden en ict-vaardigheden
belangrijker (o.a. zelfsturende auto).
Het heeft dus ook een disruptief
karakter. Maar als deze innovatie
doorbreekt naar de massa-markt dan
is de uitkomst in termen van
duurzaamheid veel beter dan een
uitgeoptimaliseerde brandstofmotor.

Systeemsprongen
Maar innovaties - zelfs radicale
innovaties – binnen het huidige
lineaire economische systeem zijn
niet voldoende. Ook het systeem
moet veranderen. Van een lineair
naar een circulair systeem, van
fossiel naar CO2-vrij, van recyclen
naar upcyclen en van bezit naar
ruilen of huren. Hoe doe je dat? Er is
niemand, geen persoon en geen
organisatie, die daar alleen op kan
sturen. Het is een samenspel van
veel partijen in de samenleving. Het
is een langzame ontwikkeling, die
plaats vindt op een tijdschaal van
één of twee generaties, die op
cruciale momenten een steuntje in
de rug nodig heeft van
“onverwachte gebeurtenissen”.
Zoals de ramp in Fukishima die

aanleiding was om in Duitsland de
reeds in gang gezette Energiewende
een steuntje in de rug te geven. Maar
onverwachte gebeurtenissen laten
zich niet voorspellen en niet
organiseren. Het enige wat binnen
bereik van de mensen ligt is om de
beweging in gang te zetten, in de
goede richting. Richting geven is
daarom een belangrijke taak van de
overheid, maatschappelijke
organisaties en het (grote)
bedrijfsleven.
Inspelen op de grote uitdagingen
Als je dan kijkt naar de inspirerende
vergezichten die in boek door diverse
auteurs zijn gegeven dan is de
richting duidelijk. Ze spelen alle in op
de grote uitdagingen zoals aan het

begin van dit boek geformuleerd
(Meer mensen, groter economie;
klimaatverandering; Schaarste aan
grondstoffen; multi-polaire
wereldorde en Aanpassing aan
technologische vooruitgang). De
mensheid zal met alles wat hij in zich
heeft, met alle vernuft en intelligentie
proberen deze grote uitdagingen aan
te gaan en hiervoor goede
oplossingen te verzinnen, dat is mijn
overtuiging en keer op keer gebleken
in de geschiedenis. De enige vraag
is hoeveel schade er in de tussentijd
berokkend is. Als de toekomst helder
is, en de schade beperkt moet
blijven, dan is het zaak om Sneller
naar de Toekomst te gaan.
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