
WAUW, WAT EEN STAD! 
De stad van de toekomst is groener, 

slimmer en � jner om in te wonen.

WATER, WATER EN NOG MEER 
WATER: HET IS OVERAL!

Gelukkig maar, want we kunnen 
er mooie dingen mee doen. 

GROENE 
WEILANDEN 
Dankzij deze ideeën 

komen de weidevogels
terug en krijgt de natuur 

meer ruimte.

MEER DUURZAME ENERGIE
De komende tijd verandert er al veel op het 

gebied van energie. Windmolens, zonnecellen 
en warmte uit water of de bodem. 
Alles wordt duurzaam en slimmer! Pagina
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Nederland in 2050
Een kijkje in de toekomst

Dit is een uitgave van Panorama Nederland
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Panorama Nederland2

Inhoudsopgave

NIEUWE ENERGIE 
De tijd van kolencentrales, benzine- en dieselauto’s en 
gasgestookte verwarmingsketels ligt binnenkort achter 
ons. Maar wat komt daarvoor in de plaats? En kunnen 
duurzame oplossingen genoeg energie opwekken, zodat 
we onze elektrische auto en smartphone kunnen blijven 
gebruiken? Je leest er alles over op pagina 16 t/m 19.
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STAD EN MOBILITEIT
Overal in de wereld verhuizen steeds meer mensen naar
de stad. Ook in Nederland. Hartstikke gezellig, maar 
waar laat je al die extra mensen? Hoe zorg je ervoor dat 
iedereen zich binnen de stad van A naar B kan 
verplaatsen? En blijft er nog wel ruimte over voor groen? 
Je leest er alles over op pagina 12 t/m 14.
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RIJK BOERENLAND
Het Nederlandse platteland is iets om zuinig op te zijn. 
Het zorgt voor een schitterend landschap en bovendien: 
we eten er ook van! Maar het intensief produceren 
van eten, kan wel ten koste gaan van de natuur en het 
landschap. Hoe houden we dat in balans? Je leest er 
alles over op pagina 8 t/m 11.
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WATER VERBINDT ONS
Water kan bedreigend zijn, maar we hebben er ook onze 
welvaart aan te danken. Panorama Nederland laat zien 
dat we kunnen leven mét water, in plaats van ertegen 
te strijden. Je leest er alles over op pagina 4 t/m 7.
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3Panorama Nederland

Rijden er in 2050 zelfrijdende auto’s op de weg? 
Leveren drones pakketjes bij de voordeur af? 
Betalen we nog met cash geld? Bestaat de Europese 
Unie nog? Dat weten we allemaal niet. Daar gaat 
deze krant dus niet over. Wat we wel weten, is dat 
Nederland er dan heel anders uit zal zien dan nu. 
Logisch, natuurlijk. Nederland heeft geen vaste 
vorm, het verandert continu. Het Nederland van 
voor de Tweede Wereldoorlog is nauwelijks nog 
te vergelijken met het Nederland van nu. 

De komende periode zullen de veranderingen 
waarschijnlijk een stuk harder gaan dan de 
afgelopen decennia. Dat zal ook wel moeten, 
want er zijn allerlei zaken die op ons afkomen. 
Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken 
met extreem weer: hete, droge periodes, of juist 
hevige, langdurige regenval. Door de opwarming 
van de aarde stijgt de zeespiegel. Het platteland 
loopt leeg, steden puilen juist uit. En dan moeten we 
ook nog iets verzinnen voor het energieprobleem. 
Je zou er bijna moedeloos van worden. 

Niet doemdenken…
Moedeloos worden? Dat is nu precies wat 
de ontwerpers van Panorama Nederland niet 
doen. Panorama Nederland is een voorstelling 
van hoe Nederland er in 2050 uit kan zien. Een 
toekomstvisie waarin een mogelijke én wenselijke 
toekomst geschetst wordt. Er gaat veel veranderen, 
maar die veranderingen gaan ons ook veel 
opleveren. Dat vindt het College van Rijksadviseurs, 
dat Panorama Nederland heeft ontwikkeld. 

Dit college bestaat uit drie ontwerpers die de 
overheid adviseren over de ruimtelijke inrichting 
van Nederland: Floris Alkemade, Berno Strootman 
en Daan Zandbelt. ‘Het stomste wat je kunt doen, 
is bij de pakken neerzitten. Dan gebeurt er niets’, 
zegt Floris. Hij ziet allerlei mogelijkheden. ‘Ik 
geloof er echt in dat we deze vraagstukken kunnen 
oplossen. We hebben eeuwenlange ervaring met 
werken aan ons land en we hebben geweldige 
technieken ontwikkeld op het gebied van energie 
en waterbeheer. Wat we moeten doen, is echt ver 
vooruitkijken. Geen oplossingen voor de korte 
termijn, maar durven investeren in de toekomst.’

…maar samenwerken!
Wat we ook moeten doen: beter samenwerken. 
‘Wat er nu gebeurt’, vult Berno aan,’ is dat iedereen 
een oplossing verzint voor zijn eigen probleem. Ik 
zal een voorbeeld geven. We moeten in Nederland 
meer groene stroom gebruiken om ervoor te zorgen 
dat er minder CO2 in de lucht komt. Om dat doel te 
behalen, worden er steeds meer plannen gemaakt 
om weilanden vol te zetten met zonnepanelen.
Niet doen, natuurlijk! Als het gaat om 
schone lucht is het een goed plan, 
maar je creëert een ander 
probleem, namelijk de ver-
woesting van ons mooie 
platteland. Zet zonne-
panelen op plekken waar 
ze geen kwaad doen. 
Daarnaast zijn er genoeg 
andere duurzame 

energie-oplossingen. Daarover lees je meer in 
deze krant.’   

We kunnen het! 
Het optimisme van de ontwerpers is aanstekelijk. 
Een goede eigenschap voor iemand die nadenkt 
over de toekomst van ons land. Floris: ‘We zijn niet 
de eerste generatie die lastige problemen moet 
oplossen. Vroeger stroomde ons land continu 
onder water. Daar hebben een oplossing voor 
bedacht. Na de Tweede Wereldoorlog lag ons 
land volledig in puin. We hebben alles opnieuw 
opgebouwd en er een mooie samenleving voor 
teruggekregen. Dus waarom zouden we de 
hedendaagse problemen niet kunnen aanpakken?’ 
Daan: ‘Nederland heeft heel veel kennis in 
huis. We kunnen oplossingen bedenken en een 
voorbeeldland worden voor andere landen. 
Het zal niet gemakkelijk worden. Maar als we 
de problemen op de juiste manier aanpakken, 
kunnen we Nederland zelfs mooier en beter 
maken dan dat het al is.’

Het is het jaar 2050, ruim dertig jaar na nu. Jij bent inmiddels een veertiger. Je hebt 
waarschijnlijk een baan en een gezin. Je woont ergens in een stad of dorp in Nederland. 
Hoe zou Nederland er dan uitzien? Of beter: hoe zou Nederland eruit móeten zien? 
Deze krant gaat over jouw toekomst. 

Welkom in de toekomst!
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Alle ingewikkelde opgaven waar we voor staan - energie, water, landbouw 
en verstedelijking - vragen ruimte. Daarom is het goed om deze 

vraagstukken met een ruimtelijke bril te bekijken. Dat zie je terug in de 
panoramabeelden in deze krant, die Panorama Nederland ontwikkelde. 

Waarom zijn het juist ontwerpers die oplossingen verzinnen voor 
ingewikkelde zaken als klimaatverandering en de energietransitie?

 ‘Heel logisch eigenlijk’, legt Floris uit. ‘Ontwerpers kunnen hun 
verbeelding de vrije loop laten en zijn gewend om verschillende 

vakgebieden met elkaar te verbinden. In plaats van nadenken vanuit 
één belang, kunnen ontwerpers bruggen slaan en tot verrassende 

oplossingen komen. Dat is heel krachtig.’ 

MET FANTASIE KOM JE VERDER



Wat is de Noordwaard?
De Noordwaard is een groot gebied tussen Nationaal Park De Biesbosch en de 
rivier de Nieuwe Merwede. Vroeger had de zee er vrij spel; het zeewater kon via 
de rivier het land overspoelen. Maar na de komst van de Deltawerken werd er 
een polder van gemaakt. Dijken beschermden het land tegen het water. En hoe 
gek het ook klinkt: de afgelopen jaren zijn ze daar bezig geweest om dit juist 
ongedaan te maken. Te ontpolderen, dus.

Wat is er precies veranderd?
De hele polder is opnieuw ingericht. Er zijn openingen in de dijken gemaakt, 
waardoor er water in en uit kan stromen. De rivieren moeten soms namelijk 

ineens grote pieken regen- of smeltwater afvoeren. Als het water in de Nieuwe 
Merwede nu hoog staat, kan het via de Noordwaard naar zee stromen. 

Waarom is dat beter?
Het is veiliger, omdat het water minder hoog staat. Ook hoeven er geen lange 
dijken meer te worden verhoogd. En de zee krijgt weer meer invloed in het 
landschap, wat goed is voor de natuur. Sommige planten en dieren leven graag 
in brak water; water dat zoet en zoutig tegelijk is omdat de zee er overloopt in 
een rivier. Trekvissen zoals paling, zalm en steur hebben die brakke gebieden 
zelfs nodig. Als ze vanuit de Noordzee naar de rivieren trekken houden ze er een 
pauze, zodat hun lichaam kan wennen aan de overgang.

Na de watersnoodramp van 1953, waarbij een deel van Zeeland, Zuid-Holland 
en Noord-Brabant overstroomde en 1800 mensen verdronken, wist Nederland 
één ding zeker: dit nooit meer! De Deltawerken werden gebouwd. Zeearmen - 
baaien waar de zee het land een stukje in komt - werden afgesloten van de zee 
en er kwamen sluizen, dammen en stormvloedkeringen. Maar sindsdien is er veel 
veranderd: de zeespiegel stijgt sneller, de bodem daalt en er valt soms veel regen 
in korte tijd. Daarom wordt er elk jaar opnieuw gekeken of alles nog wel goed 
werkt. Moeten de dijken misschien toch hoger? En hoe krijgen we in droge 
tijden genoeg zoetwater naar droge gebieden?
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Water verbindt ons

Hoe houden we 
onze voeten droog
en de planten nat?

Twee vliegen in één klap 
Nederland is over de hele wereld bekend om zijn kennis over water. We legden 
meren droog, en bouwden de Deltawerken. De laatste tijd beweegt Nederland 
juist mee met de zee en rivieren: we maken steeds meer ruimte voor het water en 
gebruiken de natuur om onze kust te verdedigen. Volgens Panorama Nederland 
moeten we elk nieuw waterplan ook meteen aangrijpen om de omgeving te 
verbeteren. Verbreed je een rivier, zodat het water meer ruimte krijgt als dat nodig 
is? Maak er dan ook meteen een broedeiland voor vogels, als het kan. Zo vang je 
twee vliegen in één klap, of zelfs meer. Kijk maar naar het Noordwaardproject.

Nederland leeft al eeuwen nauw samen met water. 
Dankzij allerlei slimme bouwsels kunnen we veilig onder 
het zeeniveau wonen. Maar door veranderingen in het 
klimaat en de stijgende zeespiegel zijn er ook nieuwe 
plannen nodig. Hoe houden we in 2050 onze voeten 
droog? En hoe kunnen we water nog slimmer gebruiken?

Geef de rivier de ruimte!
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Wat gaat er precies gebeuren als ‘het masterplan’ 
bij Holwerd doorgaat? Door een opening in de dijk 
zal het zeewater naar een meer stromen dat aan de 
rand van Holwerd komt te liggen. Langs het water 
komt een boulevard met terrasjes, aanmeerplekken 
voor bootjes en vakantiehuisjes. Door zoet en zout 
water te mengen, krijg je een unieke begroeiing. 
Ook is het een mooie snelweg voor vissen die 
van zoet naar zout water trekken en komt er een 
broedeiland voor vogels. Bij het gat in de dijk komt 
een stormvloedkering, die dicht kan bij hoog water. 
Holwerd aan Zee is een mooi voorbeeld van hoe we 
kunnen leven mét water, in plaats van ertegen te 
strijden. 

‘Ons dorp loopt leeg.’
Marco Verbeek: ‘Er zijn niet genoeg banen en 
jongeren trekken weg. Vroeger lag Holwerd aan zee, 
maar toen werd het gebied ingepolderd. Nu staat er 
een groene muur tussen Holwerd en de Waddenzee. 
Wij willen een gat in de dijk slaan, om onze relatie met 
de zee te herstellen. Dat is goed voor de recreatie én 
toerisme, en dus voor de economie. Bootliefhebbers 

kunnen met hun boot zo de Waddenzee op. En omdat 
eb en vloed terugkeren naar het gebied, kunnen 
wij weer aan toeristen uitleggen waarom Holwerd 
op terpen ligt (een terp is een heuvel die een huis 
beschermt tegen hoog water). Dat snapt nu niemand, 
want ze hebben geen functie meer. Het doorbreken 
van de dijk is ook goed voor de natuur. Je krijgt een 
mooie zoet- zoutovergang en dat is goed voor vissen 
en vogels. Het is dus een win-winsituatie. Op dit 
moment proberen we genoeg geld bij elkaar te krijgen 
om het project uit te voeren. Voor 2025 hopen we 
klaar te zijn.’  

‘Ik vind het 
een mooi plan.’
Mare: ’Als we de dijk doorbreken, komt de zee mooi 
dichtbij. Het is ook � jn als er meer mensen naar ons 
dorp komen. Het is nu erg rustig in Holwerd. Eerst 
hadden we een clubhuis waar we konden zitten, 
maar dat is dicht omdat er nooit iemand kwam. Met 
mooi weer zijn we op de pier en soms zitten we bij 
iemand thuis, maar verder is hier niet veel te doen 

voor jongeren. Meestal gaan we naar Dokkum, 
een stad iets verderop. Het zou leuk zijn als Holwerd 
wat bekender wordt. Als de terrasjes vol zitten, 
is het hier veel gezelliger. Later wil ik in de stad 
gaan wonen, behalve als Holwerd aan Zee doorgaat, 
want dan wil ik hier wel blijven.’ 

 
©

 B
ur

o 
H

ar
ro

  
©

 R
ob

 P
o

el
en

je
e

De badplaats Katwijk was ooit een zwakke schakel in de 
Nederlandse kustlijn. Er was te weinig bescherming tegen 
hoog water. Daarom is er een nieuwe dijk aangelegd. Een 
zeewering en ondergrondse parkeergarage in één, waarover 
het duinlandschap doorloopt. Dit maakt het aantrekkelijk!

De inwoners uit het Friese dorpje 
Holwerd willen ook de dijk 
doorbreken, zodat hun dorp weer 
aan de Waddenzee ligt. ‘Goed voor 
de natuur én de economie’, zegt 
Marco Verbeek, een van de bedenkers 
van het plan. Ook Mare (15) uit 
Holwerd is enthousiast. 

Van spookdorp 
tot hotspot

Water verbindt ons

tot hotspot

5

Mare (15)



Elke dag maken onze waterschappen miljoenen 
liters rioolwater schoon. In rioolwaterzuiverings-
installaties wordt ons afvalwater stap voor stap 
gezuiverd, voordat het in de natuur terechtkomt. 
Maar in zo’n installatie kun je méér dan alleen 
water zuiveren. 

Afvalwater hergebruiken
Wist je dat je uit afvalwater energie kunt halen? Bij 
het zuiveren van afvalwater blijft er slib over. Dat slib 
bestaat uit de resten van bladeren, poep en groenten. 
In een gistingstank kun je dat slib door bacteriën 
laten omzetten in biogas. Zo krijg je groene stroom! 
Maar dat is niet het enige. Uit ons afvalwater kun 
je ook nuttige grondsto� en terugwinnen, zoals 
cellulose, fosfaat en bioplastics. Bedrijven kunnen 
deze grondsto� en opnieuw gebruiken. Je kunt er 
bijvoorbeeld papier, asfalt en kunstmest van maken.

Wat een kracht! 
Ook uit stromend water kun je energie halen. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld in waterkrachtcentrales. 
Daar wordt stromend of neerstortend water gebruikt 
om een schroef in beweging te brengen. Die schroef 
is gekoppeld aan een generator, die elektriciteit 
opwekt. 

Proefjes met golven
Voor de kust van Texel drijft een buis. Daaronder 
bungelen armen die meedeinen met de golven. 
Die armen zijn weer verbonden met een generator, 
die de golfbewegingen omzet in energie. Het 
is een proef met een apparaat dat energie uit 
golven haalt, de Slow Mill. Als de Slow Mill goed 
werkt en tegen een stootje op zee kan, zou het 
een mooie energiebron kunnen worden voor de 
Waddeneilanden. 

Verwarm je huis met water
Water heeft niet alleen kracht, je kunt er ook warmte 
of kou uit halen. In de winter is het water in sloten, 
rivieren en grachten koud, in de zomer is het warm 
door de zon. Dat warme of koude water kun je 
opslaan onder de grond en omhoog pompen als je 
het nodig hebt. In de winter verwarm je je huis ermee, 
in de zomer verkoel je het juist. Slim toch? En dat 
kun je niet alleen met water uit sloten, rivieren en 
plassen doen, maar ook met douche- of afwaswater. 
Dat water wordt al voor ons verwarmd, maar daarna 
belandt het vaak in het riool. Zonde, als je het ook 
kunt gebruiken om je huis mee te verwarmen! 
Energie uit warm en koud water halen, heet 
aquathermie. Het is duurzaam, kost niet veel ruimte 
en je kunt er veel panden mee verwarmen en koelen. 
Wel moeten de warmtebronnen vlakbij de plek staan 
die verwarmd moet worden. Dit zou in de toekomst 
een belangrijke energiebron kunnen worden! 

Water verbindt ons

Wordt water onze 
nieuwe energiebron?  
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Nederland moet meer duurzame energie opwekken, willen 
we de klimaatdoelen halen. Water wordt nog niet zo vaak 
als energiebron gebruikt. Wat heeft water ons te bieden?  
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21
WATERSCHAP

Geef water een kans

De klimaatverandering zorgt voor meer hittegolven, vaker extreme neerslag 
en meer droge periodes. Daar is veel van te merken. Op het platteland krijgen 
boeren steeds vaker te maken met lange droge perioden waarin ze hun gewassen 
niet kunnen besproeien. Dit leidt tot droogteschade en lagere opbrengsten. 
In steden is het op warme dagen soms wel vier of vijf graden warmer dan 
daarbuiten. Meer water en groen in de stad zorgt voor verkoeling in de zomer en 
het kan opvang bieden aan die enorme stortbuien die steeds vaker voorkomen. 
Wist je dat de hitte een paar graden kan dalen door de aanwezigheid van meer 
groen en water? Meer water en groen in de stad is nuttig, maar ook aantrekkelijk. 
Hierdoor ontstaan er plekken waar je even lekker kunt gaan zitten met je 
vrienden.

In plaats van de snelweg 
Wist je dat het vervoer over water belangrijk is voor onze economie? Zo zijn de 
rivieren de Waal en de Merwede belangrijke verbindingen van de Rotterdamse 
haven naar andere plekken in Europa. Met de overvolle snelwegen en de 
noodzaak om de CO2-uitstoot door vrachtwagens en auto’s te verminderen, 
is vervoer over water een duurzaam alternatief. Zeker met de komst van kleine, 
elektrische vaartuigen, lijkt vervoer over water een goede bijdrage als het gaat 
om het halen van de klimaatdoelstellingen. 

Experimenteren maar! 
In 2010 stonden de straten van Deventer blank. Het had zo hard geregend dat het 
water nergens heen kon. Daarop begon Deventer een proef om het regenwater 
op te nemen. De komende twee jaar worden vier soorten wegdek, putten en 
buizen getest. Als het goed is, stroomt het water er snel doorheen en zakt het 
naar het grondwater. Zo blijft het water in de wijk. En is er ook in droge tijden 
water. 

Er zijn 21 waterschappen
in Nederland. 

De waterschappen regelen onze 
waterstand, ze zuiveren water, ze 

beheren dijken en de natuur rond water 
en ze controleren ons zwemwater.

Water verbindt ons

TEVEEL BETON
In de stad loopt regenwater niet goed weg door 

al dat beton. Daarom wordt regenwater in steden 
vaak in aparte buizen naar de rivieren afgevoerd. 
Soms gaat het via het riool. Dan wordt het eerst 

nog even ge� lterd.

 
©

 C
ol

le
g

e 
va

n 
R

ijk
sa

d
vi

se
ur

sOnze zomers worden steeds warmer en droger. 
Dat heeft gevolgen voor de landbouw, de industrie 
en de natuur. Hoe zorgen we voor genoeg zoetwater 
in de toekomst?

 Water in de stad, zoals een singel, regelt de waterhuishouding, brengt verkoeling, 
is mooi, helpt stad en land te verbinden en nodigt uit tot beweging.

Ligt je tuin vol met tegels? Haal ze weg en plant er plantjes, 
zodat het regenwater weg kan.  

Vang regenwater op in een ton en geef het water aan je planten.  

Water is heel belangrijk voor Nederland. Zonde om te verspillen!
Zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen en douche niet te lang.

Wat kun jij doen? 

Water
weetjes

We danken heel veel aan de 
Rijn en de Maas. De eerste bewoners 

van Nederland gebruikten de rivieren al 
voor transport, visserij en landbouw.

RIJN EN MAAS 59%
Zonder watermaatregelen 

zou 59% van Nederland 
onder water liggen.
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Rijk boerenland 

Hoe krijgen we de 
weidevogels terug…
en de natuur en landbouw in balans?

Het Nederlandse platteland is iets om zuinig op te zijn. 
We hebben een schitterend landschap waar we ook nog 
van eten. Het produceren van voedsel gaat nu alleen wel 
ten koste van de natuur. Gelukkig kan dat ook anders.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de voedselproductie in Nederland vergroot. 
Er mocht geen honger meer zijn na die lange hongerwinter. Daarom moest er 
voldoende voedsel komen, van hoge kwaliteit en voor een lage prijs. Het inkomen 
van de boeren zou zo ook verbeteren. Dat lukte en al snel kwam er veel variatie 
aan eten in de winkels terecht. Helaas zet die manier van voedsel produceren de 
natuur onder druk. Op het platteland is het letterlijk stiller geworden. Het aantal 
weidevogels is sinds 1960 met 60 tot 70% teruggelopen. De hoeveelheid insecten 
is gehalveerd en daarnaast is de kwaliteit van het bodem- en oppervlaktewater 
slecht. Dit alles heeft te maken met de hoeveelheden mest die op het land 
worden gebracht en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 
De voedselprijzen zijn misschien wel laag, maar de gevolgen voor onze 
samenleving zijn groot. Kortom: het is tijd voor verandering. 

Wat moet er gebeuren?
We kunnen dit probleem gelukkig wel oplossen, maar daarvoor is een ander 
beleid met nieuwe afspraken nodig. Zodat boeren - die soms nauwelijks 
rondkomen - weer een eerlijk inkomen verdienen en de voedselproductie niet 
ten koste gaat van de natuur. Landbouw moet duurzamer worden, waardoor er 
schoner water, een schonere lucht en een gezondere bodem komt met meer 
diversiteit. Alleen dan kan de landbouw ook op de lange termijn een toekomst 
hebben. Dit kan als we de kwaliteit van een aantrekkelijk en gezond landschap 
vooropstellen. Om in balans met natuur en landschap te werken, heeft de 
landbouw ruimte nodig, er moet minder intensief geteeld worden en er moet 
ruimte overblijven voor water en natuur. Ook kunnen er minder dieren per hectare 
gehouden worden. De hoeveelheid land om te verdelen is natuurlijk niet oneindig. 
Daarom moeten we goede afspraken maken en goed nadenken waar we nieuwe 
woningen, bedrijventerreinen of zonne-energiecentrales plannen. Niet alles kan 
zomaar in het landbouwgebied worden gebouwd.

Meer vogels en insecten 
Het is voor boeren natuurlijk lastig om in een keer het roer om te gooien. Veel 
boeren zetten al stappen naar een meer duurzame vorm van landbouw en met 
hulp van de overheid kan dat nog veel sneller gaan. Veel boeren willen namelijk 
graag biologisch en duurzaam werken, maar redden dat nu vaak � nancieel niet. 

Een oplossing zou zijn dat boeren subsidies krijgen als ze overschakelen naar een 
natuurvriendelijke manier van boeren. Denk bijvoorbeeld aan een deel van hun 
land ‘teruggeven’ aan de natuur, het stoppen met bestrijdingsmiddelen en mest 
toevoegen en door te kiezen voor heel andere planten en gewassen. 
Met een gevarieerde en meer natuurlijke beplanting hebben vogels en insecten 
veel meer overlevingskansen. Als de boeren dan ook goed betaald worden 
voor de extra diensten die ze leveren voor natuur en landschap, kunnen ze nog 
steeds een goede boterham verdienen. Deze manier van landbouw is nu nog een 
uitzondering, maar zul je in de toekomst steeds vaker zien.
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“Gelukkig kunnen we de 
problemen oplossen, met nieuwe 
afspraken tussen de boeren, de 
consumenten en de overheid.

8



9

Rijk boerenland 
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Iedereen een eigen boerderij

Wat is een herenboerderij?  
‘Bij een herenboerderij zijn 200 huishoudens 
samen eigenaar van een boerderij. Zij verdelen de 
kosten, maar ook de opbrengsten. Dus worden er 
1000 appels geoogst, dan krijgt ieder lid die week 
5 appels. Alles op de boerderij is duurzaam en 
biologisch. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn 

niet toegestaan en welke groente en fruit er 
verbouwd worden, is afhankelijk van wat 

er bij de grondsoort past en wat de 
leden graag willen hebben. Zo raakt 

de grond niet uitgeput en 
bestaat de oogst uit 

producten die de 
leden willen eten.’

Je bent een herenboerderij in 
Utrecht aan het opzetten, 
hoe doe je dat? 
´Het belangrijkste is een groep mensen verzamelen, 
die enthousiast is en het op wil zetten. Daarnaast 
moet je een boerderij hebben en een boer. 
We pachten land, bijvoorbeeld van een boer die 
met pensioen gaat. En de boer die we aannemen, 
is iemand die de uitdagingen van het herenboeren 
wil aangaan. Hij of zij moet namelijk wel kunnen 
samenwerken met 200 ‘bazen’ en verstand hebben 
van dertig tot veertig verschillende soorten 
groenten, fruit en dieren.́  

Verdient de boer in dit systeem 
wel een eerlijk loon? 
´De boer wordt betaald van de contributie van de 
leden. In ruil daarvoor krijgen de leden iedere week 
de oogst, vers van het land.́  

Zijn er ook dieren op een 
herenboerderij? 
´Er zijn varkens, koeien en kippen maar als leden 
andere dieren willen, kan dat ook. Ook daarbij wordt 
er gekeken naar slimme, duurzame methodes. Zo 
is er in Boxtel een caravan voor kippen, eigenlijk 
is dat een verrijdbaar kippenhok. Het is voor de 
grond beter als kippen steeds op een ander stuk 
land eten en poepen, vandaar dat we ze regelmatig 
verplaatsen. Voor varkens geldt dat ook, dus daar 
worden nu ideeën voor bedacht.́  

Wordt dit de toekomst van 
boerderijen en landbouw in 
Nederland?
´Vier jaar geleden startte de eerste Herenboerderij 
in Boxtel. Inmiddels is er ook een boerderij in Loenen 
en zijn er twintig boerderijen in oprichting en ik denk 
dat er de komende jaren nog heel wat bij zullen 
komen, want veel mensen zijn enthousiast. Als we 
op deze manier heel Nederland van voedsel zouden 
voorzien, is er 700.000 hectare land nodig. Dat is 
een derde van het platteland, dus dat is haalbaar.́   

Als iedereen voedsel eet dat in 
de buurt geproduceerd wordt, is 
er veel minder vervoer nodig van 
het boerenland naar de winkels 
en verspillen we veel minder 
eten. Dit klinkt mooi, maar is 
het ook haalbaar? Het project 
Herenboeren laat zien dat het kan. 
Bram Veldhuis werkt mee aan de 
oprichting van een Herenboerderij 
in Utrecht en vertelt erover. 

de grond niet uitgeput en de grond niet uitgeput en 
bestaat de oogst uit 

producten die de 
leden willen eten.’
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Rijk boerenland 

‘Eigenlijk is het heel simpel’, zegt architect Marco 
Vermeulen. ‘De komende jaren zijn er in Nederland 
1 miljoen extra huizen nodig. Die kun je op een 
duurzame manier bouwen door ze van hout te 
maken. Dus dan is er veel hout nodig, het liefst 
uit Nederland. En dat kan ons landschap een stuk 
groener maken’, zegt hij. Want bij houtbouw denk 
je misschien aan een stuk kaalgekapte grond, 
maar dat is zeker niet de bedoeling. ‘Bij duurzame 

houtbouw kap je selectief bomen uit bestaande 
bossen. Nu doet Staatsbosbeheer dat ook al, om 
de bossen gezond te houden. Maar als je iets meer 
bomen gaat kappen, kun je dat hout gebruiken voor 
huizen. Bovendien ontstaat er ruimte voor nieuwe 
jonge bomen. Die nemen meer CO2 op en zo houdt 
duurzame bosbouw het bos gezond en mooier.’

Volgens de architect past deze manier van hout 
verbouwen heel goed bij Nederland. ‘Wist je dat alle 
bossen die we hebben eigenlijk productiebossen 
zijn? Ze zijn ooit aangelegd omdat er hout nodig 
was voor de mijnbouw, voor klompen en lucifers. 
We waren vroeger een echt houtland, het woord 
Holland komt zelfs van het Duitse woord Holz, wat 
hout betekent. Met meer houtbouw zouden we onze 
eigen naam dus weer eer aandoen.’

Een ‘Vertical Farm’ is eigenlijk een kas in de stad. Om 
de ruimte goed te benutten, staan de gewassen in 
etages boven elkaar. Ieder plantje wordt belicht met 
kunstlicht en krijgt via het water de juiste voeding. 
Er zitten veel voordelen aan deze manier van 
groente en fruit verbouwen. Doordat de gewassen 
binnen groeien, kunnen zaken als temperatuur 
en luchtvochtigheid goed worden gecontroleerd. 
Ook zijn er geen ziektes of insecten van buitenaf, 
dus bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig. Wist je 

dat je op deze manier ook drie keer zoveel kunt 
verbouwen op een vierkante meter? Er is ook minder 
vervoer nodig naar de winkels, waardoor er weer 
minder CO2-uitstoot is. Helaas is er ook één groot 
nadeel: alle systemen zijn nu nog in ontwikkeling en 
daardoor is een krop sla uit een Vertical Farm wel 
twee tot drie keer zo duur als een gewone krop sla. 
Al zal het niet lang meer duren voordat deze vorm 
van telen goedkoper wordt. 
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Holland = houtland
Het kan ook helemaal anders. Wat als boeren nou geen gewassen op het land zetten, maar bomen? 
Met een bos kun je geld verdienen én het is een oplossing om de CO2-uitstoot terug te dringen en 
huizen mee te bouwen. In Nederland is bosbouw heel goed mogelijk, volgens architect 
Marco Vermeulen die onderzoek doet naar bouwen met hout. 

Groente, fruit en kruiden kun je 
natuurlijk op het platteland verbouwen. 
Maar hoort zo’n intensieve manier van 
landbouw eigenlijk niet thuis op een 
bedrijventerrein van een stad? Ja! En het 
kan ook makkelijk, in een ‘Vertical Farm’.

HOE DAT ZIT,
lees je op pagina 18

Stapelen maar

10

Wat kun jij doen? 
Zoek uit welke producten duurzaam zijn 
geproduceerd en vraag aan je ouders of 
ze dat willen kopen. Denk aan: minder of 
biologisch vlees of groente en fruit uit het 
seizoen in plaats van uit een ver land. 

Geen tuin, wel een balkon? Plant kruiden in 
potten. Wat denk je van brandnetel? Daar kun 
je thee van maken (als je durft) en het is een 
belangrijke plant voor vlinders.

Of pak het groter aan: maak bloembommen 
van zaden en aarde en gooien maar! In het 
park of op een leegstaand stuk grond. 
Wedden dat je binnenkort heel vrolijk wordt 
van al dat groen in jouw omgeving? 
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Panorama on tour
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Iedereen is het erover eens dat er steeds meer vraag 
komt naar woningen, maar waar bouwen we die? 
In de stad of op het platteland? Bijna iedereen kiest 
voor de stad omdat daar al voorzieningen zijn, zoals 
openbaar vervoer en scholen. Nog een pluspunt: in 
een stad hoef je minder lange afstanden af te leggen, 
dus kies je sneller voor de � ets in plaats van de auto. 
Er zijn natuurlijk ook nadelen, want het is al vrij vol en 
druk in veel steden. Daardoor zul je, als je daar later 
wilt wonen, genoegen moeten nemen met een kleine 
woning. En je auto voor de deur parkeren, kun je ook 
wel vergeten. Sommige scholieren wonen later liever 
op het platteland, omdat de lucht daar schoner is. 

De meningen over hoe we dat gaan doen, 
zijn verdeeld. Bouwen we Nederland vol met 
windmolens en zonnepanelen of nemen we de tijd 
om een beter alternatief te bedenken? De scholieren 
gaan in discussie over wat je zelf kunt doen voor een 
duurzamer Nederland. Zoals vaker een biefstuk laten 
staan en geen plastic verpakkingen meer kopen. 
En kan de overheid er niet voor zorgen dat 
biologisch voedsel goedkoper wordt?

Dit is de pittigste stelling. Veel van de scholieren 
eten al bewust minder vlees, maar landbouw is 
meer dan dat (heb je er weleens aan gedacht dat 
avocado’s telen enorm veel water kost?) en de 
economie moet ook blijven draaien. Mag je het aan 
boeren verplichten dat ze milieuvriendelijker gaan 
produceren en wie moet daarvoor betalen? 
Dat de discussies niet meteen kant-en-klare 
oplossingen opleveren, is geen probleem. Het doel 
van de scholierentour is dat je je bewust wordt van 
de uitdagingen waar Nederland nu en in de toekomst 
voor staat en dat we met elkaar in gesprek gaan 
over de oplossingen. Het ene probleem kan niet los 
worden gezien van het andere probleem. Daarom 
is het belangrijk om te zoeken naar oplossingen 
die niet op andere plekken voor nieuwe problemen 
zorgen, en die het liefst meerdere problemen 
tegelijk oplossen.

Moeten we vooral woningen bouwen 
in en nabij de bestaande steden en 
dorpen, of moeten we nieuwe wijken 
in de weilanden bouwen?

Moeten we om de doelstellingen uit 
het Klimaatakkoord te halen snel alles 
uit de kast halen om duurzame energie 
op te gaan wekken of moeten we eerst 
de tijd nemen om goed na te denken?

DILEMMA 1: DILEMMA 2:

Wat vind jij?Wat vind jij?
In gesprek over de toekomst

Panorama Nederland is een toekomstvisie, die mensen uitdaagt om met elkaar 
in gesprek te gaan over duurzame oplossingen voor de problemen van nu. 
Het panorama reist daarom door heel Nederland. Bijvoorbeeld naar het Theater 
Heerlen, waar leerlingen van drie klassen in gesprek gaan over hoe Nederland 
er over dertig jaar uit zou moeten zien en welke keuzes er gemaakt moeten 
worden om daar te komen. Dit doen ze aan de hand van drie dilemma’s.

Nederland produceert veel groente, 
fruit en vlees voor het buitenland. 
Dat levert veel geld op, maar zorgt ook 
voor veel CO2-uitstoot. Accepteren we 
minder inkomsten van export vanwege 
de bescherming van natuur en milieu? 

DILEMMA 3:

Stemrecht verlagen
Floris (15): ‘Ik speelde laatst mee in een 
theatervoorstelling waarin verschillende 

vraagstukken centraal stonden die met duurzaamheid 
te maken hebben. Bijvoorbeeld: waarom hebben 
jongeren geen stemrecht, terwijl zij wel de toekomst 
zijn? Ik ben voor stemrecht voor jongeren vanaf 
zestien jaar. Onze blik is namelijk veel opener.’

Stop met online shoppen
Thomas (13): ‘Als je online shopt, 
worden producten altijd verpakt in veel 

plastic en karton. Daarnaast worden ze vaak een 
paar keer verplaatst door auto’s, vrachtwagens of 
schepen. Ik kies er daarom bewust voor om spullen 
in de winkel te kopen.’

Bewust vlees eten
Jef (16): ‘Ik vind vlees eten geen ramp 
als je bewuste keuzes maakt. Wij 

eten thuis bewust vlees van een echte slager, van 
vakmensen die goed met hun dieren omgaan. Dus 
niet van een supermarkt waar ze plofkip verkopen, 
alles in plastic verpakken en er van alles inspuiten.’

Schoonmaakactie
Ryan (13): ‘Nadat ik een documentaire 
had gezien over mensen die stranden 

plasticvrij maken, drink ik niet meer uit plastic rietjes. 
Die kunnen in zee terechtkomen. Laatst ben ik met 
m’n familie op pad gegaan om rommel in de wijk op te 
ruimen. In twee uur tijd hadden we drie volle zakken!’

Rare regels
Thijmen (13): ‘Wij eten thuis bewust 
vijf keer per week vegetarisch en 

gebruiken zo min mogelijk plastic. Mijn ouders 
zouden ook heel graag zonnepanelen op het dak 
willen laten plaatsen, maar dat mag niet omdat we in 
een monumentaal pand wonen. Dat is raar toch?’

Water besparen 
Olivia (12): ‘Iedereen zou veel minder 
lang de kraan open moeten laten staan. 

Zo douche ik minder lang en ga ik weinig in bad. Is 
het wel nodig om je iedere dag grondig schoon te 
maken? Ook tijdens het tandenpoetsen hoeft de 
kraan niet open te staan.’ 

Dit vinden zij

11
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Groener en dichterbij… 
Hoera voor de stad van de toekomst! 

Stad en mobiliteit

Wereldwijd verhuizen steeds meer mensen naar de stad en mensen gaan - 
onder andere door kleinere gezinnen - steeds kleiner wonen. Ook in Nederland. 
Dat zorgt voor grote uitdagingen, want waar gaan al die mensen wonen? 
En hoe verplaats je iedereen snel en veilig door een stad? In de steden van 
de toekomst zouden we vooral prettiger moeten wonen en dichter bij alle 
voorzieningen, zodat we minder ver hoeven te reizen. Dat is � jn, want 
dan hou je meer tijd over om met je vrienden af te spreken of voor 
schooltijd wat langer in je bed te blijven liggen. 

Gemiddeld reist een Nederlander elke dag 42,5 
minuut naar zijn werk. Wist je dat die reistijd al 
eeuwenlang ongeveer hetzelfde is? Dus hoeveel 
sneller onze auto’s, treinen, bussen, trams en metro’s 
ook geworden zijn, of hoeveel extra snelwegen we 
aanleggen, we zijn even lang onderweg. Dat komt 
omdat we steeds verder weg wonen van school, 
werk en sport. Vervoersmiddelen zijn nog nooit 
zo snel geweest, maar we zijn nog geen 
seconde eerder thuis. 

Sneller naar 
school fi etsen
Gelukkig zijn er positieve 
ontwikkelingen, zoals de 
e-bike. Alleen vorig jaar 
werden er in Nederland 
al meer dan 400.000 
elektrische � etsen 
verkocht. Zo’n � ets is een 
ideale manier om � les en 
volle treinen te omzeilen. 
Ook bij scholieren die lange 
afstanden moeten a� eggen, 
is de e-bike een hit. 

Weg met die auto’s
Nog niet zo lang geleden had bijna iedereen een 
auto. De dure, met een zware motor, waren het 
populairste, want daar kwam je goed mee voor de 
dag. Maar dat idee verandert nu snel. Veel meer 
mensen kiezen voor een snelle en betaalbare manier 
van reizen, met weinig CO2-uitstoot. Steeds meer 
bedrijven bieden daarom (elektrische) deelauto’s aan. 
Ook zijn er in een aantal steden plekken waar auto’s, 
� etsen en openbaar vervoer bij elkaar komen. Als je 
daar een abonnement op neemt, kun je iedere dag 
het vervoersmiddel kiezen dat voor jou het handigste 
is. De afgelopen jaren zijn treinen ook steeds vaker 
gaan rijden. En dat wordt alleen maar meer. Zodat een 
alternatief voor de auto steeds aantrekkelijker wordt!  

Geen wolkenkrabbers nodig
We kiezen dus al steeds vaker voor schonere 
manieren om van A naar B te komen. Maar het 
zou nog mooier zijn als we voortaan wat dichter 
bij school en werk zouden wonen, zodat iedereen 
ook lopend of op de � ets kan gaan. Daarmee zijn 
we minder tijd kwijt aan reizen en houden we 
meer tijd over voor andere dingen. Dit kun je doen 
door huizen dicht bij scholen, openbaar vervoer 
en andere voorzieningen, zoals ziekenhuizen, te 
bouwen. Als alles waar je naartoe wilt dicht bij 
elkaar in de buurt zit, heb je helemaal geen auto 
nodig. Met een slimme aanpak is er in de steden 
zelf nog plek genoeg om nieuwe woningen te 
realiseren. En nee, dat hoeven dan niet meteen 
wolkenkrabbers te zijn. Oude kantoren ombouwen 

tot appartementencomplexen, kan bijvoorbeeld al 
een oplossing zijn. En als we in die panden ook nog 
een deel voor bedrijven reserveren, scheelt dat voor 
sommige mensen een berg reistijd. Nog een ander 
pluspunt: als er veel in steden gebouwd wordt, blijft 
er daarbuiten meer ruimte over voor landbouw en 
natuurgebieden.  

Groene steden
Bij meer woningen in de stad, zie je waarschijnlijk 

veel grijs beton voor je. Maar de steden van de 
toekomst worden juist extra groen. Hoe? Door 

de open ruimte veel bewuster groen in te 
richten. Meer groen en water in de 

stad is goed voor de opvang van 
regenwater, het helpt tegen 

de hitte in de stad, het zorgt 
ervoor dat meer mensen 

gaan bewegen en is goed 
voor de biodiversiteit. 

En het ziet er ook nog 
eens mooier uit!  

Meer groen kun je creëren door bijvoorbeeld 
het autoverkeer en het aantal parkeerplaatsen 
in steden drastisch te beperken. Deze plannen 
zijn geen toekomstmuziek. In Maastricht is al een 
tunnel gebouwd zodat er in de stad ruimte ontstond 
voor een mooie laan met wel 2000 lindenbomen. 
De mensen die daar wonen worden nu niet meer 
wakker van het geluid van ronkende auto’s en 
vrachtwagens, maar van het gezang van de vogels. 
Dit voorbeeld wordt op andere plekken in 
Nederland gevolgd.
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ontwikkelingen, zoals de 

verkocht. Zo’n � ets is een 
ideale manier om � les en 
volle treinen te omzeilen. 
Ook bij scholieren die lange 
afstanden moeten a� eggen, 

Weg met die auto’s
Nog niet zo lang geleden had bijna iedereen een 
auto. De dure, met een zware motor, waren het 
populairste, want daar kwam je goed mee voor de 

Geen wolkenkrabbers nodig
We kiezen dus al steeds vaker voor schonere 
manieren om van A naar B te komen. Maar het 
zou nog mooier zijn als we voortaan wat dichter 
bij school en werk zouden wonen, zodat iedereen 
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‘Als je kookt en de afzuigkap staat 
aan, dan hoor je die op een gegeven 
moment niet meer. Je raakt eraan 
gewend. Zo werkte dat ook met de 
snelweg die hier vlakbij lag’, legt Margo uit. 
‘Toen de tunnel openging in 2016 en al het
verkeer ondergronds ging, zat ik op een 
zondagochtend in de tuin en verbaasde ik me over 
de stilte. Het leek alsof er opeens een gigantische 
afzuigkap was uitgezet.’

Geen stoplichten meer
‘Wat ik echt � jn vind, is dat ik nu niet meer die 
drukke snelweg hoef over te steken als ik naar 
school loop. Er zijn zelfs geen stoplichten meer. 
Ik ben er nu zo. Het lijkt alsof de school een stuk 
dichterbij staat’, zegt Juul. ‘En na schooltijd spreek 

ik vaak met vriendinnen af op de Groene Loper.’ 
Zo noemen ze de laan waar eerst de snelweg lag. 
Je ziet er wandelaars, ouders met kinderwagens en 
kinderen die rolschaatsen. Of groepjes mensen die 
jeu-de-boulen. Aan beide kanten van de laan zijn nu 

ook restaurantjes en terrasjes. 
Margot: ‘Een enorm verschil 

dus met hoe het was.’

Onze tunnel
Toen de bewoners van 

het gebied zo’n tien 
jaar geleden over 

de plannen van de 
A2-tunnel hoorden, 
waren zij best wel 
bezorgd. 

Margot weet het nog goed: ‘Want wat als er 
veel bouwoverlast zou zijn? Of als ons huis zou 
verzakken of als er scheuren in onze gevel zouden 
komen?’ Een aantal verouderde woningen werd 
gesloopt. En er gebeurde iets met de woningen 
die wel bleven staan. Iets positiefs. Ze begonnen 
namelijk in waarde te stijgen. Met het verdwijnen 
van de snelweg en de aanleg van een groene laan 
en nieuwe woningen, werd de buurt een stuk 
aantrekkelijker. Langzaam begon de sfeer onder 
de bewoners om te slaan. Ze zagen dat de nieuwe 
situatie echt een grote verbetering was. ‘We werden 
steeds enthousiaster en hadden het opeens over 
onze tunnel.’

Stad en mobiliteit
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Zo tover je een snelweg weg
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Van een grauwe snelweg met geluidsoverlast, stinkende uitlaatgassen en 
gevaarlijke oversteekplaatsen naar een groene laan waar je kunt wandelen, � etsen 
en rolschaatsen. Maastricht kreeg het voor elkaar. Margo de Kock en haar dochter 
Juul (16) vertellen hoe het voelt om niet meer langs een drukke snelweg te wonen.
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BIJ-VRIENDELIJK BUSHOKJE
Heb je de nieuwe bushokjes in Utrecht toevallig al 
gezien? Ze vallen � ink op, want op het dak groeien 
vetplantjes. Zo’n groen dak heeft allerlei voordelen: 
het vangt � jnstof op dat het verkeer uitstoot, houdt 
regenwater vast en trekt bijen en vlinders aan. 
En het ziet er ook nog eens heel gezellig uit. 
Op het gemeentehuis van Utrecht krijgen ze 
telefoontjes van over de hele wereld. Iedereen wil 
zo’n milieu- en bij-vriendelijk bushokje hebben! 

Stad en mobiliteit

Wat kun jij doen? 

Bedenken of je echt wel met de auto naar die wedstrijd 
gebracht moet worden. Met de � ets is een stuk gezonder
en als het regent, gaat er vast ook een bus.

Denk voor je die nieuwe sneakers in je digitale winkelmandje 
stopt eens aan hoe ze worden bezorgd. Er rijden namelijk 
ontzettend veel busjes door het land om al die pakketten te 
bezorgen. Het is ook niet goed voor de winkels in de buurt. 
Dus misschien kun je weer wat vaker naar een echte 
winkel gaan? 

 EEN BOOM IN PLAATS
 VAN EEN PARKEERPLEK

Veel steden in Nederland willen de komende jaren 
het aantal auto’s in de stad terugdringen. Zo heeft 
Amsterdam aangekondigd dat maar liefst 10.000 
parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Dat is echt een 
grote verandering. Er lijkt een groene beweging in 
gang gezet, met minder auto’s in de stad en meer 
ruimte voor groen. Voor bewoners van die steden is 
dat natuurlijk erg prettig. 

Meer groen in de stad heeft ook veel voordelen. Om 
te beginnen, voelen mensen zich beter in een groene 
omgeving. Onderzoek toont aan dat stressgevoelens 
automatisch minder worden als je een wandeling 
maakt door een park of bos. Een ander positief punt 
is dat bomen tijdens warme dagen voor verkoeling 
zorgen. Niet alleen door de schaduw die ze geven, 
maar bomen bevatten veel water en een deel daarvan 
verdampt tijdens warme dagen. Zo kunnen bomen de 
buitenlucht dus een beetje afkoelen.

SNELLER VAN A NAAR B 
MET HET OV

Veel internationale steden, denk aan Londen en 
Los Angeles, hebben een lightrail-netwerk. Hierbij 
moet je denken aan snelle metro-achtige voertuigen 
die langere afstanden a� eggen dan trams, maar 
makkelijker door steden rijden dan treinen. De 
RandstadRail die tussen Rotterdam en Den Haag rijdt, 
is daar een mooi voorbeeld van. Deze verbinding is 
snel, rijdt veel en vaak wat ervoor zorgt dat mensen 
eerder de auto laten staan en voor het OV kiezen. 
Dit soort oplossingen ga je in de toekomst steeds 
vaker zien. Veel steden kijken nu al op welke manier 
zij het OV in hun stad of regio aantrekkelijker kunnen 
maken. Zo zet Dordrecht waterbussen in en komt 
Zuid-Limburg met een drielandentrein. Oplossingen 
op maat die aansluiten bij de stad en haar bewoners.      
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Maak van stationsgebieden aantrekkelijke bestemmingen, waar mensen 
graag werken, verblijven, afspreken en wonen, zoals de herinrichting van het 
Hoekenrodeplein bij station Amsterdam Bijlmer Arena.
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Kennisquiz

Na het lezen van deze krant weet 
jij hoe we Nederland klaar kunnen 
maken voor de toekomst. Toch? 
Maak deze puzzel en ontdek wat je 
weet. Als je het goed doet, lees je 
- als je klaar bent - van boven naar 
beneden wat Nederland is.

Oké, er wordt dus van alles ontwikkeld en 
bedacht om Nederland toekomstproof te 
maken. Maar zelf kun je natuurlijk ook een 
bijdrage leveren. Sterker nog: als iedereen 
een paar duurzame keuzes maakt in z’n leven, 
dan komen we al een stuk dichter bij de 
klimaatdoelstellingen. Wat kies jij? 

De oplossing van de kennisquiz vind je op pagina 20.

1. Zo noem je een baai waar een 
 deel van de zee het land inkomt. 
2.  Dijken beschermen ons land tegen 

het water, maar de laatste jaren zijn 
we bezig geweest om het water 
juist weer toe te laten. Dit noemen 
we…

3. De techniek waarmee je energie 
 uit warm en koud water haalt. 
4.  In een gistingstank kun je slib door 

bacteriën laten omzetten in…
5.  Deze duurzame boerderij heeft 

meer dan 200 eigenaren.  
6.  Plant waar vlinders gek op zijn en 

waar je thee van kunt maken. 
7.  Uitvinding waarmee je grote 

hoeveelheden groente, fruit en 
kruiden in de stad kunt verbouwen.  

8.  Vervoersmiddel dat soms wordt 
ingezet om kippen op verschillende 
stukken land te laten leven. 

9.  Dit vervoersmiddel is sinds 
kort heel populair.

10.  Volgens Panorama Nederland 
moeten we niet doemdenken over 
de toekomst, maar beter…

11.  Organisatie die het water in ons 
land beheert en controleert.

12.  Wat voor planten groeien er op de 
bushokjes in Utrecht? 

13.  Zo noem je de overgang van 
fossiele brandsto� en naar 
duurzame energie. 

14.  Deze elektrische auto - die door 
studenten ontwikkeld werd - 
rijdt op zonnepanelen. 

15.  In deze zee wordt op dit moment 
een gigantisch windmolenpark 
gebouwd.

16.  Zo heet de laan of het dak van 
de tunnel waarover Juul (16) naar 
school loopt.  

Duurzame 
dilemma’s

Puzzelen 
maar! 
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Nieuwe energie

Bye bye
kolencentrale
Nieuwe energie zorgt voor een 
schoner en aantrekkelijker land

Nederland heeft met de rest van de wereld afgesproken dat we 
de klimaatdoelen van Parijs gaan halen. Dat betekent dat we onze 
CO2-uitstoot de komende dertig jaar � ink moeten terugdringen. 
We staan aan het begin van een grote verandering: de overgang van 
fossiele brandsto� en naar duurzame energie. De energievraag bestaat 
uit elektriciteit en warmte en aan beiden kunnen we wat doen.   

Van de energietransitie gaat iedereen wat merken. 
Benzineauto’s maken plaats voor elektrische 
modellen en huizen worden niet meer verwarmd 
door aardgas, maar door duurzame warmte. Dat zie 
je straks ook terug in ons landschap en onze steden. 
Zo kom je steeds meer windturbines tegen en zie 
je vaker zonnepanelen op de daken van woningen 
en kantoorgebouwen. Nederland staat voor de 
uitdaging om steeds meer ruimte te maken voor het 
opwekken van verschillende vormen van duurzame 
energie en daar ook slimme oplossingen voor te 
bedenken. Daar wordt nu al hard aan gewerkt en al 
deze manieren van opwekken dragen bij aan onze 
energietransitie. Zowel kleine lokale manieren als 
grote landelijke initiatieven.   

Reuzen in de zee
In de Noordzee wordt op dit moment een 
windmolenpark gebouwd dat straks de elektriciteit 
voor een miljoen huishoudens kan opwekken. 
Het gaat om 94 windmolens van 200 meter hoog. 
200 meter! Dat is nog hoger dan de Euromast. 
Echte reuzen. Op zee waait het ook harder dan 
op land. 

Alles uit de kast 
Er komen nog veel meer windmolenparken in 
de Noordzee. In het Klimaatakkoord heeft de 
Nederlandse regering afgesproken dat windparken 
op zee in 2030 samen ongeveer 11 gigawatt aan 
elektriciteit moeten opwekken. 

Dat is 40 procent van wat we nu aan energie 
verbruiken. Het lijkt misschien alsof we daarmee 
al een heel eind op weg zijn. Maar helaas: naast 
elektriciteit gebruiken we ook andere vormen van 
energie, bijvoorbeeld om onze huizen en kantoren te 
verwarmen en om ons van A naar B te verplaatsen. 
Als je er op die manier naar kijkt, is die 11 gigawatt 
aan windenergie opeens nog maar 8,5 procent van 
onze totale energievraag. Als we in 2050 als land 
inderdaad zo goed als CO2-neutraal willen worden, 
moeten we de komende dertig jaar dus echt alles uit 
de kast halen.

Design zonnepanelen
Zonne-energie is ook een interessante manier om 
duurzaam energie op te wekken. Maar liever niet 
op landbouwgrond en in natuurgebieden. Er zijn in 
Nederland nog genoeg daken, industriegebieden 
en braakliggende terreinen die zich goed lenen om 
zonnestralen om te zetten in elektriciteit. En gevels! 
Want dat is de nieuwste ontwikkeling: zonnepanelen 
geïntegreerd in glas. Of zonnepanelen die je op 
gevels kunt monteren. Op deze panelen kun je 
afbeeldingen laten printen. Een baksteenmotief 
bijvoorbeeld, zodat het lijkt alsof het zonnepaneel 
een muur is. Of juist een kunstzinnige afbeelding, 
om een saaie gevel op te leuken. En ja, dit soort 
‘design-zonnepanelen’ zijn wat duurder en leveren 
wat minder stroom op dan de gebruikelijke panelen, 
maar ze maken het wel mogelijk om zonne-energie 
op nieuwe plekken op te wekken. Stel je voor dat 

we de daken en gevels van alle kantoorgebouwen in 
Nederland met die nieuwe zonnepanelen bekleden. 
Dan leveren ze ineens heel veel energie op en ziet 
het er ook nog eens aantrekkelijk uit!

Warmte uit de bodem en uit water
We hebben in Nederland veel energie nodig om 
onze huizen, kantoren en fabrieken te verwarmen. 
Nu doen we dat nog meestal met aardgas. Maar 
de regering heeft besloten dat we daar zo snel 
mogelijk van af willen. Waar we onze warmte in 
de toekomst vandaan halen? Waarschijnlijk uit de 
bodem (geothermie), uit water (aquathermie) en uit 
restwarmte van de industrie. Het mooie daarvan is 
dat het om systemen gaat die voor een groot deel 
onder de grond liggen. Onzichtbaar dus. Je moet 
van tevoren alleen wel zeker weten dat er genoeg 
warmte in de grond of het water zit. Dat is nu soms 
nog lastig te voorspellen.
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Nieuwe energie

Bewegend gebouw 
Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, moeten we wel 
andere eisen gaan stellen aan onze woningen, werkplekken en 
vervoersmiddelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we alle bestaande 
woningen en kantoren zo goed mogelijk moeten isoleren en dat we 
alle nieuwe woningen en kantoren op een veel duurzamere manier 
moeten bouwen. Die verandering begint bij de architecten die onze 
woningen en kantoren ontwerpen. Een inspirerend voorbeeld is 
Patch22, een woon-werkgebouw in Amsterdam-Noord. Wat dit 
complex duurzaam maakt, is dat het zo gebouwd is dat je de indeling 
altijd kunt veranderen. Dat betekent dat het woningen kunnen zijn als 
er behoefte is aan woningen en deze net zo makkelijk omgebouwd 
kunnen worden tot kantoorruimtes. Of een mix van die twee. 
Kortom: het gebouw kan met de toekomst meebewegen. 
Naast dat het gebouw � exibel is, is er ook op andere manieren 
aan duurzaamheid gedacht. Zo is het met duurzaam hout gebouwd, 
ligt het dak vol met zonnepanelen en wordt al het regenwater 
opgevangen en gebruikt in de woningen.
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Patch 22 in Amsterdam-Noord

Het allerbelangrijkste is om te besparen. Hiermee kunnen we een grote slag slaan. Naast de 
inzet van windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en andere opwekkers van duurzame 
energie, moeten we ook kijken hoe we ons energieverbruik kunnen verminderen. Op die manier 
kunnen we onze CO2-uitstoot ook behoorlijk verlagen. Als we in Nederland serieus energie gaan 
besparen, kunnen we onze totale energievraag met één derde verminderen. Daarmee kunnen 
we dus al een grote slag slaan. Wees gerust: je hoeft niet bang te zijn dat je in de toekomst alleen 
nog koud kunt douchen met opgevangen regenwater, maar wat vaker een trui aantrekken in 
plaats van de verwarming omhoog als je het koud hebt, helpt al. En je huis beter isoleren ook. 

Slim besparen! 
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Nieuwe energie

 HÉT BOUWMATERIAAL 
 VAN DE TOEKOMST: HOUT
Dat er de komende tien jaar een miljoen nieuwe 
woningen gebouwd moeten worden, is een � inke 
uitdaging, ook op het gebied van duurzaamheid. 
Bij de productie van beton en cement komt er 
namelijk veel CO2 vrij. Gelukkig is er volgens Marco 
Vermeulen, eigenaar van een ontwerpbureau in 
Rotterdam, een goed alternatief: houtbouw. ‘Je 
hebt tegenwoordig een techniek waarbij meerdere 
houtlagen op elkaar worden gelijmd waardoor 
er een heel sterk en lichtgewicht bouwmateriaal 
ontstaat. Zo kun je in de fabriek al complete wanden 
voor woningen laten maken, met alle elektra en 
waterleidingen er al in. Daardoor kun je veel tijd 
besparen. Een ideaal bouwmateriaal dus. En als je 
hout gebruikt voor het bouwen van woningen en 
kantoorgebouwen, houd je de CO2 in dat hout voor 
langere tijd vast. Dat maakt het dus ook nog eens 
een heel duurzame bouwmethode. Op dit moment 
is alleen de lijm die voor dit hout gebruikt wordt 
nog niet milieuvriendelijk. Maar dat kan opgelost 
worden. En het zou � jn zijn als er zo’n houtfabriek 
in Nederland komt, want nu moeten we het 
bouwmateriaal nog uit Oostenrijk halen. Wij gaan 
binnenkort met een mooi bouwproject starten. Bij 
het Centraal Station van Eindhoven gaan we twee 
torens bouwen waarvoor we voornamelijk hout 
gaan gebruiken. In die torens komen onder andere 
woningen, kantoren, horecagelegenheden, een 
hotel en een business center. En die torens worden 
100 en 130 meter hoog. Dat wordt echt een mooi 
voorbeeld van wat er met houtbouw mogelijk is.’

Nederland is van plan om voor 2030 een miljoen 
nieuwe woningen te bouwen. Hierbij kan een 
duurzame aanpak een enorm verschil maken. 
Dat geldt ook voor de 8,5 miljoen auto’s die in 
Nederland op de weg rijden. Hoewel de meeste 
auto’s nu nog op benzine of diesel rijden, zie je dat 
steeds meer autofabrikanten elektrische auto’s 
produceren. Op 1 januari 2019 waren er in ons land 
bijna 45.000 elektrische auto’s. Dat is nog steeds 
maar een klein deel van alle auto’s in Nederland, 

maar in vergelijking met het jaar ervoor is het al wel 
een verdubbeling. Die elektrische auto’s brengen 
niet alleen onze CO2-uitstoot naar beneden, 
maar stoten ook geen vieze uitlaatgassen uit. Al 
verhogen ze wel de elektriciteitsvraag. Studenten 
op universiteiten zijn daarom ondertussen druk 
bezig om nog duurzamere auto’s te bedenken. 

Zo hebben oud-studenten van de Technische 
Universiteit Eindhoven de Lightyear One 
ontwikkeld. Dit is een elektrische personenauto 
met zonnepanelen, die er ook nog eens mooi 
uitziet. Als het goed is, kun je deze auto al in 
2021 over de openbare weg zien rijden. Met een 
prijskaartje van € 149.000,- is het geen goedkope 
auto, maar inmiddels hebben al meer dan honderd 
mensen er een besteld. 

AUTO VOL ZONNEPANELEN
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Nieuwe energie

Elektrische auto’s als batterij 
voor zonnestroom
Robin Berg woont in de Utrechtse wijk Lombok. 
Ongeveer vijf jaar geleden kocht hij een Japanse 
elektrische auto. Hij ontdekte dat die auto in 
Japan niet alleen elektriciteit kon laden, maar
ook elektriciteit terug kon leveren aan het net. 
‘Waarom doen we dat eigenlijk niet ook hier 
in Nederland?’ vroeg hij zich af. En dat was het 
begin van een bijzonder avontuur. 

Rijden op zonnestroom
Inmiddels rijden er elektrische deelauto’s van We 
Drive Solar in Utrecht, Vianen, Meerkerk, Leerdam, 
Houten, Odijk, Zoetermeer en Amsterdam. Op al 
die plekken leveren die auto’s in de toekomst dus 
ook stroom terug aan het net. ‘We hebben zelf 
9.000 zonnepanelen om al die elektrische auto’s op 
te laden. Ze rijden dus echt op zonnestroom’, zegt 
Robin. ‘Ons systeem is een goede manier om
zowel de groei van duurzame energie als de 
snelle opkomst van elektrische auto’s op te 
kunnen vangen.’

Koninklijk bezoek
Samen met specialisten ontwikkelde Robin een 
laadpaal die aangesloten is op zonnepanelen. 
Deze paal kan ook stroom uit batterijen van 
elektrische auto’s halen en daarmee elektriciteit 
aan de wijk teruggeven. Automerk Renault hoorde 
van zijn initiatief en klopte bij hem aan voor een 
samenwerking. Een speciaal ontwikkeld model van 
de Renault ZOE kan inmiddels communiceren met 
de speciale laadpalen. Niemand minder dan koning 
Willem-Alexander was aanwezig bij de lancering 
van het nieuwe systeem van We Drive Solar 
(het bedrijf van Robin) en Renault.

mensen gemiddeld 9 minuten douchen? 
Als je er met je familie een gewoonte van 
maakt om maximaal 5 minuten onder de 
douche te staan, bespaar je al snel 15.000 
liter warm water per jaar.

ons elektriciteitsverbruik 16 keer hoger is 
dan in 1950? Dit komt grotendeels omdat 
we steeds meer elektrische apparaten 
gebruiken. Als we straks geen aardgas 
meer gebruiken, wordt dat alleen maar 
meer. Daarom is het slim om nu al na te 
denken hoe je kunt besparen.

er in 1959 een enorm gasveld in 
Groningen werd ontdekt? We hebben dit 
gas jarenlang gebruikt om onze huizen 
mee te verwarmen, maar de gaswinning 
zorgde ook voor aardbevingen in 
Groningen. Het kabinet wil de gaskraan in 
Groningen daarom in 2022 dichtdraaien.

Wist je dat...
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DUURZAME PROEFWONING, GEÏNSPIREERD DOOR LEGO

Voor jonge mensen is het op dit moment heel 
lastig om een betaalbare woning te vinden. 
Tegelijkertijd zijn er in Nederland veel 
kantoorgebouwen die verbouwd moeten worden 
omdat ze niet duurzaam genoeg zijn. Als je 
die kantoorpanden ombouwt tot duurzame en 
betaalbare appartementencomplexen, los je dus 
in één klap twee problemen op. Studenten van de 

Technische Universiteit Delft ontwikkelden een 
manier om zo’n ombouwoperatie razendsnel 
uit te voeren. Zo ook architectuurstudent 

Nienke Scheenaart: ‘Op de 
campus hebben we een 
voorbeeldwoning van 
50 m² gebouwd. De gevel, 

muren, keuken, 

badkamer, werkplek, slaapkamer: voor alles hebben 
we standaard units gemaakt. Een soort grote 
LEGO-blokken, zeg maar. En dat alles zo duurzaam 
mogelijk. Zo hebben we in de gevel speciale 
zonnepanelen meegenomen, waarbij je zelf de 
grootte, kleur en het design kunt kiezen. Daarnaast 
gebruiken we duurzame materialen en doen we er 
alles aan om ervoor te zorgen dat zo’n woning meer 
energie opwekt dan hij zelf nodig heeft.’
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COLOFON
Meer informatie over Panorama Nederland vind 
je online op www.panorama-nederland.nl. 
De tentoonstelling van Panorama Nederland reist 
door het land. Op de website kun je zien waar 
de tentoonstelling allemaal staat. Panorama 
Nederland is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met Vereniging Deltametropool 
en West8.
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Wil je meer weten over Panorama Nederland? 
Of heb je ideeën over hoe Nederland er in 2050 uit 
moet zien? Ga dan aan de slag met het lesmateriaal 
dat bij deze special gemaakt is. Beantwoord vragen 
met je smartphone, zoek online extra info of ga 
in discussie met je klas. Het lesmateriaal bestaat 
uit een klassikale digiles en een opdrachtkaart 
waarmee je zelf aan de slag gaat. Benieuwd 
naar de les? Je leerkracht kan het lesmateriaal 
gratis downloaden op www.7DaysopSchool.nl/
extralesmateriaal. Tip: zorg dat je de special goed 
gelezen hebt voordat je met de les start.  

In deze krant heb je gelezen hoe Nederland de 
komende jaren zal veranderen en voor welke 
uitdagingen we komen te staan. Panorama 
Nederland geeft een aftrap van hoe Nederland 
er in 2050 uit kan komen te zien. In deze 
toekomstvisie zitten veel mogelijkheden en 
wensen, maar de grootste uitdaging is dat we 
de handen ineenslaan en zo veel mogelijk met 
elkaar gaan samenwerken. Want alleen samen 
kunnen we ervoor zorgen dat Nederland er in 
de toekomst nog mooier uit zal zien en dat we 
de uitdagingen rond water, energie, landbouw 
en verstedelijking kunnen oplossen. Het ene 
kan niet los worden gezien van het andere. 
Daarom is het belangrijk om te zoeken naar 
oplossingen die niet op andere plekken voor 
nieuwe problemen zorgen, en die het liefst 
meerdere kwesties tegelijk oplossen. Dat is 
niet gemakkelijk, maar als we nu al starten met 
(kleine) veranderingen en kijken hoe we kunnen 
samenwerken, dan maken we Nederland in de 
toekomst nog mooier en beter dan het nu al is. 

Verder in de klas
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Uitslag 
Kennisquiz

Heb je de kennisquiz 
gemaakt? Check hier of
 je antwoorden kloppen? 
Als ze goed onder 
elkaar staan, dan lees je 
verticaal dat Nederland 
‘altijd in beweging’ is.


