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LEESWIJZER DOSSIER
KADER
Met het ToekomstatelierNL2100 zet het College 
van Rijksadviseurs in op dialoog, kennisontwikkeling 
en verbeeldingskracht over de lange termijn. Het 
zet ontwerpend denken in als methode om uit te 
zoomen en grenzen van tijd, ruimte, domeinen en 
disciplines te overstijgen. Welke trends zien we? 
Welke waarden liggen hieraan ten grondslag? 
Wat vinden we van belang voor de toekomst van 
Nederland?  Met ToekomstatelierNL2100 wil het CRa 
een beweging aanjagen waarmee toekomstdenken 
een vanzelfsprekende plek krijgt in het nadenken over 
complexe maatschappelijke opgaven.

DOEL VAN DOSSIER
Het voorliggende dossier is een samenvattende 
bundel van de stroom goederen & grondstoffen die 
in het kader van het ToekomstatelierNL2100 werd 
opgemaakt. Naast dit dossier zijn ook vijf dossiers 
opgesteld voor nog vijf andere stromen, namelijk: water, 
flora & fauna, mensen, energie en data. Deze bundels 
dienden als archief en toolbox voor een afsluitend 
meerdaagse werkatelier. In twee werksessies werd 
door verschillende experts op de stroom goederen & 
grondstoffen input geleverd. Deze input is door ons 
bureau gestructureerd in dit dossier. 

ONDERDELEN BUNDEL
Het dossier is opgebouwd uit een 5*5 waardenkader 
dat als samenvatting kan worden gezien van de oogst 
uit de werksessies. In het tweede hoofdstuk wordt de 
historische blik op de toekomst geïntroduceerd. Deze 
methode van toekomstdenken bepaalt de discussie 
over kantelpunten, afhankelijkheden, onverwachtheden, 
en lineaire tendensen richting 2100. Het onderdeel 
invloeden en factoren vat kort samen welke aspecten 
bepalend gaan zijn, en in welke mate. Het hoofdstuk 
netwerk behandelt de opzet van de infrastructuur en 
de mogelijke gevolgen in relatie tot de invloeden en 
factoren. Het afsluitende onderdeel Deep Transitions 
moet worden gelezen als een vingeroefening om 
binnen een maatschappelijke bandbreedte mogelijke 
toekomstwerelden te onderzoeken op netwerk, aan de 
hand van representatieve plekken. 



I. 
5*5
WAARDEN-
KADER
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PIJNLIJKE WAARHEDEN

De bevindingen van de toekomstverkenning vatten we samen in deze matrix. Hierin 
koppelen we de drie lagen uit de lagenbenadering (bodem en water, occupatie, 
(energie)netwerken) aan vijf concluderende thema’s: pijnlijke waarheden, oplossende 
denkwijzen, no-regrets, lock-ins, kennisurgenties 

1.
Circulaire ambities dwingen tot het 
omvormen van een oud economisch model: 
Nederland als klassiek overslagland moet 
iets nieuws vinden
Met het grondstoffenakkoord committeert Nederland zich aan het drastisch 
terugdringen van het gebruiken van primaire grondstoffen. In combinatie met 
een aantal Europese beleidsplannen, betekent dit dat de rol die Nederland speelt 
in	de	wereldhandel	zal	veranderen.	Specifiek	wordt	dit	zichtbaar	in	de	rol	die	de	
Rotterdamse haven en diens verbindingen met het achterland spelen. Het overslaan 
van	grote	hoeveelheden	goederen,	en	een	enorme	petrochemische	sector	blijven	in	
een circulair Nederland onhoudbaar. 

2.
Wereldwijde schaarste van kritieke 
materialen dwingt tot  herzien van mondiale 
verhoudingen en bijhorende infrastructuren
Om	Parijs-doelen	te	kunnen	halen,	zijn	we	voor	een	behoorlijk	gedeelte	afhankelijk	
van	de	kritieke	materialen	die	nodig	zijn	om	bijvoorbeeld	batterijen	te	produceren.	
Naar verwachting leidt de schaarste van deze kritieke materialen halverwege deze 
eeuw	tot	een	(mondiale)	grondstoffencrisis.	In	ieder	geval	zijn	de	transitie	naar	
een circulaire economie en de energietransitie, nog niet goed te verenigen. Om 
onafhankelijkheid	te	vergroten,	zullen	Nederland	en	Europa	keuzes	moeten	maken.	
Het	heroverwegen	van	nationale	en	Europese	goederen-	en	grondstoffensystemen	
door middel van grootschalige samenwerking kan een rol spelen.

3.
Het ontbreken van gecentraliseerde 
planvorming geeft de markt vrijspel 
In	Europees	TEN-T	(Trans-European	Transport	Network)	beleid	wordt	ingezet	op	

de	ontwikkeling	van	negen	aangewezen	transport	corridors,	die	geschikt	zijn	voor	
multimodale implementatie. De realiteit in Nederland is echter dat deze plannen 
niet of niet voldoende gevolgd worden, met ongewenste verdozingsclusters en 
nieuwe wegen op de verkeerde plekken tot gevolg. Het ontbreken van centraal 
georganiseerde planning geeft de markt de kans om zo ongewenste en niet of 
nauwelijks	gereguleerde	ontwikkelingen	te	doen.

4.
De noodzaak om consumptiegedrag terug te 
dringen, staat haaks op op het verdienmodel 
van de BV Nederland
Al	jaren	leven	we	voorbij	de	capaciteit	die	onze	aarde	aankan.	Wereldwijd	hebben	
we volgens de Global Footprint Network 1,7 aardes nodig om in onze behoeftes 
te kunnen voorzien, en zelfs meer dan 3 als de gehele wereldbevolking er een 
Nederlandse levensstandaard op nahield. Met een toenemende welvaart van allerlei 
opkomende	economieen,	dreigt	de	wereldwijde	economische	voetafdruk	alleen	
maar	verder	toe	te	nemen.	Verandering	brengen	in	menselijk	gedrag	is	essentieel	
en	zal	omwille	van	effectiviteit	gestoeld	moeten	zijn	op	een	combinatie	van	harde	
en	zachte	maatregelen.	Te	denken	valt	aan	prijsmechanismen	die	consumenten	een	
zogenaamde	“eerlijke	prijs”	dwingt	te	betalen,	en	het	creeren	van	een	narratief	
dat	“dematerialiseren”	verheft	tot	aspiratie.	Deze	noodzakelijke	veranderingen	
in consumptiegedrag, staan haaks op het verdienmodel van Nederland als 
handelseconomie.

5.
De systeemtransitie naar een circulaire 
economie wordt bijna exclusief op de 
kleinste schaal opgelost: het is nu slechts een 
opeenstapeling van casussen
In	NOVI-kaarten	worden	diverse	plekken	aangeduid	in	relatie	tot	potentie	voor	de	
circulaire economie. Als we inderdaad naar een volledig circulaire economie gaan, 
zal de impact daarvan echter overal in het land merkbaar gaan worden. Met het oog 
op	schaalvoordelen	en	technische	mogelijkheden	moet	tijdig	nagedacht	worden	
over de inrichting van een circulaire economie: de mainport Rotterdam heeft daarin 
waarschijnlijk	een	totaal	andere	rol	dan	regionale	bedrijventerreinen	over	het	hele	
land.
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OPLOSSENDE DENKWIJZEN

De bevindingen van de toekomstverkenning vatten we samen in deze matrix. Hierin 
koppelen we de drie lagen uit de lagenbenadering (bodem en water, occupatie, 
(energie)netwerken) aan vijf concluderende thema’s: pijnlijke waarheden, oplossende 
denkwijzen, no-regrets, lock-ins, kennisurgenties 

1.
Het infrastructurele netwerk in Nederland 
hoeft niet verder uit te breiden 
Er ligt een goed ontsloten netwerk, dat nog optimaler benut kan worden. Inzetten 
op multimodaal goederentransport creeert allerlei kansen met betrekking tot 
logistieke	behoeften,	en	een	duidelijk	kader	waarbinnen	geopereerd	kan	worden.

2.
Veel idealen, zoals de consumptie-
maatschappij, zijn in het verleden gecreëerd. 
De ontwikkeling van een nieuw narratief 
helpt ons naar duurzame oplossingen
Met de aanwezigheid van een goed infrastructureel netwerk, verschuift de 
aandacht van investeren in hardware, naar investeren in software. De logica 
verschuift	daarmee	van	het	aanpassen	van	infrastructuur	op	menselijk	gedrag,	naar	
het	aanpassen	van	menselijk	gedrag	op	de	mogelijkheden	van	reeds	aanwezige	
infrastructuur.	Specifiek	is	hierin	de	noodzaak	om	de	wereldwijde	ecologische	
voetprint	terug	te	dringen	uiteindelijk	het	doel.

3. 
Het Deep Transitions model helpt 
in de integrale benadering voor 
toekomstmodellen die op nieuwe 
waardenpatronen zijn gebasseerd
De Deep Transitions modellen van de Deep Transitions Futures onderzoeksgroep 
opgericht door Johan Schot, tonen toekomstwerelden waaraan uiteenlopende 
waardenpatronen	ten	grondslag	liggen.	In	reactie	op	globale,	maatschappelijke	

crises,	zijn	een	aantal	toekomstwerelden	geschetst,	die	allen	verschillend	zijn,	
maar	wenselijk	op	hun	eigen	manier.	Met	andere	waarden	als	uitgangspunt,	gaan	
deze werelden op verschillende manieren om met thema’s als energie, voedsel, en 
mobiliteit. Deze integrale manier van denken biedt houvast in de discussie over 
hoe	maatschappelijke	waarden	een	impact	hebben	op	ideeen	over	collectiviteit	en	
gedrag richting 2100.  

4. 
Flowscapes: Door een geïntegreerde 
benadering op de netwerklaag tussen de 
stromen ontstaan nieuwe kansen voor 
ruimte, ecologie en netwerkverbetering
De	twee-lagen	netwerkmethode	is	een	voorbeeld	van	flowscape aanpak of 
denkwijze,	waarbij	water-	en	infrastructuurnetwerken—traditioneel	onderdeel	van	
respectievelijk	de	bodem-	en	netwerklaag—integraal	worden	gepland.	Het	doel	
hiervan is een effectiviteit en duurzaamheid in de aanleg van netwerken, en het 
beperken	van	de	negatieve	ruimtelijke	gevolgen	voor	de	omgeving.	

5. 
From flux to frame: Achter elke 
infrastucturele investering moet een 
cultureel en ruimtelijk plan gekoppeld zijn 
omdat dit de ruimtelijke conditie voor de 
toekomst bepaalt
Bestaande	logistieke	infrastructuur	bepaalt	voor	een	belangrijk	gedeelte	het	
ruimtelijke	framework	voor	toekomstige	verstedelijking.	Door	deze	bril	wordt	
duidelijk	hoe	infrastructurele	projecten	een	diepe	betekenis	hebben	in	de	
ontwikkeling	van	territorium,	stad,	en	land,	in	zowel	ruimtelijke	als	culturele	zin.	
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NO REGRETS

1. 
Uitbreiding en doorontwikkeling van het  
(inter)nationale spoorwegennet  
Een goede duurzame manier van globaal reizen is per trein. Deze modaliteit is 
concurrerend	met	vliegen	qua	reistijd	op	deze	afstand,	zorgt	voor	een	goede	
internationale verbinding, en verlicht de druk op Schiphol. 

2.
Inzetten op multimodaliteit van mainports
Bevordert weerbaarheid van mainports, en geeft richting in het herpositioneren van 
deze transporthubs in relatie tot de circulaire transitie.

3.
Energietransitie inzetten om multimodaal 
goederentransport te bevorderen, en 
vice versa logistieke hubs inzetten om 
energietransitie kracht bij te zetten
Helpt marktgedreven misbruik van infrastructuur en ongewenste ontwikkelingen in 
de	toekomst	te	voorkomen,	en	de	potentie	van	(grootschalige)	bedrijventerreinen	
met	betrekking	tot	bijvoorbeeld	energieproductie	meer	te	benutten.

4.
Versterking, diversifiëring en spreiding van 
economische regio’s door effectief transport
Helpt	in	het	realiseren	van	een	grotere	politieke	onafhankelijkheid	van	Nederland	
en	Europa,	bevordert	economische	weerbaarheid,	en	geeft	mogelijk	sturing	aan	het	
vormgeven van de circulaire transitie.

5.
Het herbouwen van ruimtelijke ordening in 
nationaal beleid
Brengt	controle	op	ruimtelijk	beleid	terug	naar	Den	Haag	en	geeft	daarmee	meer	
grip op de inrichting van het land, en de integratie van verschillende stromen en 
netwerken,	specifiek	in	relatie	tot	aankomende	transities.

LOCK-INS

1.
Investeren in logistieke infrastructuur 
zonder relatie tot de gevolgen van 
zeespiegelstijging
Ondanks de lange levensduur van infrastructuur, worden investeringen gedaan op 
plekken waarvan nu al bekend is dat er een bepaalde mate van dreiging is vanwege 
de	gevolgen	van	zeespiegelstijging.	

2.
Markt de vrije hand geven in het doen van 
logistieke ontwikkelingen
Heeft	in	de	afgelopen	jaren	al	geleid	tot	bijvoorbeeld	ongewenste	verdozing,	en	
verkeersinfarcten rond logistieke knooppunten.

3.
Losgekoppelde infrastructurele 
investeringen op individuele stromen
Het ontbreken van een integrale benadering voor investeringen in infrastructuren 
voor	verschillende	stromen—mensen,	data,	energie,	etc.—betekent	dat	er	
waardevolle	kansen	op	efficient	omgaan	met	schaarse	ruimte	gemist	worden.

4.
Nationale en Europese afhankelijkheid 
vanwege kritieke materialen 
Het ontbreken van kritieke grondstoffen in Nederland (en Europa) betekent dat 
er	een	mate	van	afhankelijkheid	bestaat,	die	mogelijk	een	beperkende	rol	gaat	
spelen	in	het	aangaan	van	de	energietransitie.	Een	duidelijke	strategie	om	die	
afhankelijkheid	te	verkleinen	ontbreekt	nu.

5.
Clash tussen verdienmodel en ethiek
De	handelsmentaliteit	die	diep	verankerd	is	in	de	Nederlandse	psyche,	is	moeilijk	te	
verenigen met de ethische keuze om minder te consumeren.
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1.
Kansen voor circulaire transitie met 
betrekking tot bestaande infrastructuren
Het	specifiek	maken	van	behoeften	en	kansen	op	regionaal,	nationaal	en	Europees	
niveau,	maakt	het	mogelijk	de	circulaire	transitie	op	verschillende	schalen	in	te	
zetten, concreet te maken en aan elkaar te linken.

2.
Afhankelijkheid met betrekking tot kritieke 
materialen scherpstellen
Parallel aan het economisch onderzoeken van het implementeren van circulariteit, 
ontbreekt	een	duidelijke	strategie	om	deze	transitie	in	te	zetten	om	ook	politiek	
onafhankelijker	te	worden,	specifiek	op	Europees	niveau.

3.
Technologische innovatie aansluitend op 
Nederlandse en Europese realiteit
Kritieke	materialen	zijn	nu	nog	essentieel	voor	veel	technologische	ontwikkelingen.	
Inzetten	op	andersoortige	technologie,	recyclen,	en	efficiënter	omgaan	met	kritieke	
materialen,	kunnen	helpen	om	te	werken	aan	Europese	onafhankelijkheid.

4.
Mogelijkheden van het financiële bestel in 
relatie tot systeemtransities
Beprijzingsmechanismen	en	het	herzien	van	ons	financiële	bestel	kunnen	helpen	om	
transities te sturen. Meer kennis is nodig om dit op de gewenste manier in te zetten.

5.
Software-kant van de maatschappelijke 
opgave: ontwikkeling van een narratief voor 
onze omgeving en verplaatsingen
Parallel	aan	het	onderzoeken	van	de	financiële	prikkels	om	transities	te	
bewerkstelligen,	is	meer	grip	op	de	sociaal-culturele	gevoeligheden	met	betrekking	
tot	goederen-	en	grondstoffensystemen,	zoals	bijvoorbeeld	consumentengedrag.	

KENNIS URGENTIES



II. 
TOEKOMST 
ATELIER 
METHODE



TOEKOMSTATELIERNL2100 / GOEDEREN & GRONDSTOFFEN TOEKOMSTATELIERNL2100 / GOEDEREN & GRONDSTOFFEN18 ∕ 19 ∕

WAARSCHIJNLIJKE TOEKOMST EN STROOM 
GOEDEREN & GRONDSTOFFEN

F.L. Wright, Broadacre City, 1932 
Stedenbouwkundig plan dat zich afzet tegen geconcentreerde stedelijkheid, en in plaats 

daarvan inzet op totale spreiding van de bevolking over het land, en ideeen van zelfredzaamheid 
introduceert.

Waarschijnlijk

Mogelijk

Problemen

Wenselijk

Ambities

Uitgangspunt in het toekomstatelier 
is de focus op een waarschijnlijke 
toekomst. Daar tegenover staat 
de wenselijke toekomst. In dit 
dossier zijn zo goed als mogelijk 
de waarschijnlijke invloeden en 
factoren in kaart gebracht, maar 
is ook vast gesteld dat vanuit 
historisch oogpunt de verplaatsing 
van goederen en grondstoffen, en 
het logistieke transportsysteem het 

product zijn van een visie gestuurde 
ontwikkeling waarop markt, 
overheid, en bevolking invloed 
hebben. Het gedrag van mensen— 
beïnvloed door beleid, narratief 
en wenselijke toekomsten—is 
hierin sterk bepalend. Dit dossier 
is opgezet vanuit deze wetenschap 
en vormt een toolbox voor de 
verdere ontwikkeling van het 
toekomstatelier. 
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HISTORISCHE	BLIK	OP	DE	TOEKOMST
Onze huidige samenleving wordt 
gekenmerkt door ontwikkelingen 
die elkaar hebben opgevolgd 
sinds de industriële revolutie. De 
verplaatsing van goederen en 
grondstoffen kan worden getypeerd 
in drie revoluties. Elke revolutie 
kende een wezenlijke verschuiving 
in het landschap van mobiliteit, 
arbeid, economie en technologie. 

Het ruimtelijke netwerk, bestaande 
uit verstedelijking, het landelijke 
gebied en infrastructuur is hiervan 
zowel aanleiding, als resultaat. De 
historische blik maakt duidelijk 
dat de toekomst van de stroom 
goederen en grondstoffen 
samenhangt met de wijze waarop 
deze factoren zich ontwikkelen en 
elkaar zullen beïnvloeden. 

Tijdlijn ontwikkeling mensen, goederen en grondstoffen
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OVERKOEPELENDE FACTOREN

Omgeving
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Maatschappij

Ruimte
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Gebasseerd op input uit de 
werksessies en de historische 
analyse zijn vier overkoepelende 
factoren te benoemen, die 
van invloed zijn op de stroom 
mensen. Omgeving, Technologie, 
Maatschappij, en Ruimte. Hoe deze 
factoren zich gaan verhouden in de 
toekomst is geen deterministisch 
verhaal, maar zal afhangen 
van maatschappelijke keuzes, 
onverwachte gebeurtenissen, en 

toevalligheden. Gelet op de focus 
op de waarschijnlijke toekomst in 
dit onderzoek, ligt het zwaartepunt 
bij het in kaart brengen van 
relevante prognoses met een 
grote zekerheid, zoals demografie, 
en sturende netwerken, zoals 
bestaande infrastructuur. In het 
volgende hoofdstuk zal uitgebreider 
stilgestaan worden bij voorbeelden 
van deze prognoses zoals genoemd 
in de twee werksessies. 
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STOOMMACHINE
Kantelpunt

MAATSCHAPPIJ
wereldgraanhandel

MAATSCHAPPIJ
woningwet 1901

TECHNOLOGIE
landbouwinnovatie

MAATSCHAPPIJ
Arbeid in de stad

RUIMTE
verkrotting - woningbouw

AFHANKELIJKHEDEN FACTOREN EN KANTELPUNTEN
Gebeurtenissen in het verleden  
hebben invloed op lange termijn. 
Hieronder volgen twee voorbeelden 
hoe de kantelpunten met betrekking 
tot de stroom goederen en 
grondstoffen in het verleden tot 
stand kwamen.

Historisch voorbeeld 1: Historisch 
voorbeeld 1: Import van graan uit 
de USA neemt toe eind 19e eeuw. 
De noodzaak voor technologische 

landbouw- werktuigen neemt 
daardoor toe, omwille van 
verhoogde productiviteit. De vraag 
naar handwerkers neemt vervolgens 
af in het landelijke gebied en 
veroorzaakt—in combinatie met 
de industriële revolutie—een 
migratiegolf naar de steden. De 
druk op de huisvesting neemt 
hierdoor verder toe, en in 1901 
wordt de woningwet ondertekend. 

Tijdlijn ontwikkeling mensen, goederen en grondstoffen

WW1 - WW2
Kantelpunt

MAATSCHAPPIJ
Marshall-hulp

TECHNOLOGIE
auto voor de massa

MAATSCHAPPIJ
ANWB-narratief

OMGEVING
Beschikbaarheid fossiel

RUIMTE
Suburbia - Snelweg

TECHNOLOGIE
auto voor de elite

Tijdlijn ontwikkeling mensen, goederen en grondstoffen

Historisch voorbeeld 2: Automobiel 
technologie bestaat al sinds het 
begin van de 20e eeuw, maar is 
dan slechts betaalbaar voor de 
rijke bovenlaag van de bevolking, 
en hoofdzakelijk in gebruik voor 
recreatieve doeleinden. Na WOII 
zorgt de Marshall hulp ervoor dat 
financiële schulden voor de aanschaf 
van producten in Nederland een 

breed geaccepteerd mechanisme 
wordt. De ANWB cultiveerde tevens 
het imago van mobiliteit, en het 
bezit van een auto. Dit zorgt voor 
een massale toegankelijkheid tot 
de automarkt. Een belangrijke 
stimulans voor de aanleg van 
snelwegen en suburbs in de jaren 
‘60 en ‘70, die elkaar in een snel 
tempo opvolgen. 
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Grondstoffenakkoord 
circulaire economie

MATERIALEN EN CONSUMPTIE

Grondstoffen behoefte NL

Beschikbaarheid grondstoffen

KLIMAAT DOELEN

Parijs-akkoord

2030
Parijs-akkoord -55% 
uitstoot t.o.v. 1990

2050
Parijsakkoord -95% 
uitstoot t.o.v. 1990

2050
Circulair 100%
(Grondstoffenakkoord 2017)

2030
Circulair 50%
(Grondstoffenakkoord 2017)

2050
Inschatting tendens uit WS 1

2050
Inschatting tendens uit WS 1

2030

TOEKOMSTDENKEN: TENDENSEN
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TOEKOMSTDENKEN: TE VERWACHTEN DISRUPTIES

TECHNOLOGIE
circulaire productie

OMGEVING
schaarste grondstoffen
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OMGEVING | SCHAARSTE
Er is een schaarste van zogenaamde 
kritieke materialen; materialen 
die nodig zijn voor de productie 
van onder andere batterijen. 
Europa heeft een groot tekort 
aan deze materialen, terwijl met 
name China een relatief grote 
voorraad heeft. De uitdagingen die 
gepaard gaan met schaarste zijn 
tweeledig. Enerzijds lijkt schaarste 
grote praktische problemen op 
te gaan leveren in relatie tot 
bijvoorbeeld de energietransitie 
en de producten en technieken 

Bron: Rijksoverheid 
Grondstoffenakkoord tussen overheid en partners om transitie naar circulaire economie te versnellen.
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Aandeel van de totale wereldreserves uitgedrukt in een percentage.
Bronnen: US Geological Survey, World Nuclear Association, BP Statistical Review of World Energy 2010.
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Bronnen: US Geological Survey, Adroit Resources, World Bureau of Metal Statistics, International Copper Study Group, World Gold Council, Minormetals.com, Roskill Nickel Report, 
Cordell et al (2009), Smil (2000), Silver Institute, World Nuclear Association, International Lead and Zinc Study Group, Wikipedia. Source (fossil fuels): BP Statistical Review of World Energy 2010.
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Bronnen: US Geological Survey, World Nuclear Association, BP 
Statistical Review of World Energy 2010

die daarvoor nodig zijn. Anderzijds 
maakt de afhankelijkheid van andere 
landen—China in het bijzonder—
Nederland (en Europa) op 
geopolitieke schaal kwetsbaar. Het 
committeren aan het terugdringen 
van primaire grondstoffen in het 
grondstoffenakkoord, en het 
toenemende besef van de waarde 
van een mate van onafhankelijkheid, 
maken het zeer waarschijnlijk dat 
op korte termijn grondstoffenbeleid 
gaat veranderen. 
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deelnemer 
werksessie

“Tekorten en stagnerende 
groei kunnen leiden tot (...) 

een rem op goederenstromen 
in Nederland. Tegelijk 

houdt die demografische en 
economische ontwikkeling niet 
op bij de grens: heel Europa 

en zeker ons achterland 
zal er last van hebben: dus 

Nederland overslagland zal 
iets anders moeten vinden. 

Rotterdam zal veel ruimte over 
houden.”  

Bron: ... - Grondstoffenakkoord 2017

Bron: Europese Commissie
Wereldkaart met belangrijkste mijngebieden voor kritieke materialen
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MAATSCHAPPIJ | HANDEL
Met een bijdrage van 34% aan 
het BBP (in 2018), is internationale 
handel een belangrijke peiler 
voor de Nederlandse economie. 
Een belangrijk aandeel van die 
internationale handel betreft een 
grote diversiteit aan petrochemische 
producten. De transities op het 

Bron: CBS
Nederland 
Handelsland; Neder-
landse verdiensten aan 
internationale handel

Bron: CBS
Internationale 
Goederenstromen in 
2019

gebied van energie en circulariteit 
zullen dus onvermijdelijk een grote 
impact hebben op de Nederlandse 
economie. Petrochemische clusters 
en overslaghavens—zoals die in 
Vlissingen en Rotterdam—zullen niet  
kunnen blijven opereren zoals ze nu 
doen. Verandering is noodzakelijk.
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MAATSCHAPPIJ | LOGISTIEK
De effecten van de Nederlandse 
handel zijn ook in het achterland 
goed zichtbaar. Al decennialang 
neemt het aantal bedrijventerreinen 
toe, en ook de transportsector 
groeit sterk. Dit geldt voor 
goederentransport over de 
hele linie: van binnenvaart 
tot wegvervoer. Ondanks de 
sterke groei van binnenvaart 

in de afgelopen jaren, is 
goederenwegvervoer toch nog 
altijd dominant. De vervlechting 
van logistieke netwerken met 
waternetwerken en netwerken voor 
personenvoer, maakt bovendien 
dat de aanhoudende groei van 
de transportsector steeds meer 
ten koste gaat van natuur- en 
leefkwaliteit.

Bron: CBS
Data met betrekking 
tot de Nederlandse 
transportsector
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“Mogelijk dat de circulaire 
economie het ruimtegebruik 
patroon van de defosilisering 

volgt? De ruimtevraag 
neemt in eerste instantie 

toe, met daarna een phase-
out-fase met een kleinere 

ruimtevraag.” 

deelnemer 
werksessie

MAATSCHAPPIJ | CIRCULAIRE ECONOMIE
De transitie naar een circulaire 
economie is een systeemtransitie 
die doorspeelt op allerlei lagen en 
schaalniveaus. De R-ladder geeft 
inzicht in de diverse strategieën 
die hierin een rol spelen, en gaat 
verder dan het inmiddels bekende 
recyclen. Hoewel er enig inzicht is in 
bijvoorbeeld de circulaire bedrijven 
die nu actief zijn, ontbreekt 

een overkoepelende nationale 
strategie. Hoe dan ook; het 
committeren aan het terugdringen 
van primair grondstoffengebruik, 
gaat onvermijdelijk gepaard 
met een herinrichting van de 
Nederlandse economie, en daarmee 
ook de herinrichting van talloze 
bedrijfspanden, bedrijventerreinen, 
en logistieke infrastructuren. 

Bron: PBL
R-ladder van verschillende circulaire strategieen

Bron: PBL 
Kaart met circulaire bedrijven per gemeente
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“Om de Parijs-doelen te halen zal 
het energiegebruik in Nederland 

met 1/3 moeten verminderen. 
In de markteconomie kan dat 

alleen worden gerealiseerd via 
het prijsmechanisme. De enige 
uitweg is uniforme, economie-
brede heffingen om zo tot een 
‘echte’ prijsstelling te komen.”

MAATSCHAPPIJ | CONSUMENTENGEDRAG
De Global Footprint Network doet 
onderzoek naar de wereldwijde 
ecologische voetafdruk. Het is 
duidelijk dat de wereldbevolking 
langzaam maar zeker een grens 
bereikt: we consumeren te veel. 
De ecologische capaciteit van de 
aarde is niet toereikend. De enorme 
toename van consumptie gaat 

bijvoorbeeld al gepaard met een 
duidelijke afname van biodiversiteit. 
Het verduurzamen van de productie 
van allerlei goederen—conform 
circulair gedachtegoed—is één stap 
in de richting van een houdbare 
levensstandaard. Het veranderen 
van consumentengedrag is een 
andere.

Bron: Global Footprint Network
Wereldkaart maakt inzichtelijk hoe verschillend de ecologische voetafdruk per persoon is op verschil-

lende plekken in de wereld

Bron: Inter IKEA SYSTEMS 
Grafiek van de toename van IKEA filialen 

sinds 1960

Bron: WEF
Grafiek van de afname van biodiversiteit sinds 

1970: een afname van 60% tot 2014

deelnemer 
werksessie
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Bron: CBS
Internationale 
Goederenstromen in 
2019

MAATSCHAPPIJ | TRANSPORTSECTOR IN TRANSITIE
Kijkend naar huidige goederen- en 
grondstoffenstromen enerzijds, 
en aankomende transities met 
betrekking tot defossilisering en 
circulariteit anderzijds, vallen een 
aantal zaken op. Defossilisering 
bijvoorbeeld, gaat een groot 
effect hebben op de binnenvaart, 
die voor een aanzienlijk gedeelte 
afhankelijk is van het transport van 
fossiele brandstoffen. Naarmate de 
economie meer en meer circulair 

wordt zal duidelijk worden dat ook 
in andere stromen van goederen 
& grondstoffen—zoals die van 
ruwe mineralen, ertsen, en afval— 
veranderingen zullen optreden. 
Het herdenken van multimodaal 
transport in conjunctie met diverse 
in gang gezette transities is een 
kans voor optimalisatie. Niet alleen 
in economisch opzicht, maar ook in 
relatie tot bijvoorbeeld natuur- en 
leefkwaliteit.
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RUIMTE | PLANOLOGIE

Bron: Ministerie van BZ
Eerste, tweede, derde en vierde Nota van Ruimtelijke ordening

Nederland kent een sterke 
geschiedenis op ruimtelijke 
ordening. Het ruimtelijk beleid 
veranderde in de laatste 
decennia van centralisatie naar 

decentralisatie, en weer terug. 
De vraag over ontwikkeling van 
compacte verstedelijking of diffuse 
agglomeratie groei staat centraal 
hierin. 
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Overstromingsgevoelig
gebied

Overstromingsveilig
gebied

PBL, Overstromingsrisicozonering 
in Nederland, 2010

OMGEVING | BODEM	EN	WATER
Gelet op de verwachte 
zeespiegelstijging in 2100, 
en de huidige verdichtings- 
en uitbreidingsopgaven is 
het locatiebeleid voor de 

logistiek en transportsector 
een belangrijk thema. Ook de 
zekerheid van infrastructuur in 
overstromingsgebieden staat 
hiermee ter discussie. 

RDVA, Overzichskaart Nederlandse
Bedrijventerreinen, 2019
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“Kijkend naar de impact 
van zeespiegelstijging en de 
achterlandverbindingen van 

de haven van Rotterdam, blijkt 
dat de A15 en betuweroute 
eigenlijk helemaal op de 

verkeerde plek liggen: 
namelijk dwars door de diepe 
polders en vlak langs de dijken 
die in de toekomst aangepast 

moeten worden. ”

Bron: NRC
De betuweroute doorfklieft het Nederlandse polderlandschapdeelnemer 

werksessie



IV. 
NETWERK:
INFRA-
STRUCTUUR
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INFRASTRUCTUUR | ERFENIS
Infrastructuur, tracés, knooppunten, 
en verbindingen kennen een 
lange historie. Over het algemeen 
wordt infrastructuur alleen maar 
uitgebreid	en	wordt	er	vrijwel	niets	
weggehaald.	Na	zo’n	honderdvijftig	
jaar aan ontwikkeling, heeft 
Nederland	een	ogenschijnlijk	
compleet	netwerk	van	spoorlijnen	en	
autowegen.
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SPOORWEGEN

INFRASTRUCTUUR	|	LOGISTIEK	EN	MOBILITEIT
De aanleg van infrastructuur 
wordt enerzijds bepaald door 
de vraag naar personenvervoer, 
en anderzijds naar de vraag 
voor goederentransport. Het is 
daarbij belangrijk te beseffen 
dat toenemend aanbod ook vaak 
extra vraag schept. Het al of niet 

uitbreiden van verbindingen is een 
beleidskeuze. De vervlochten aard 
van systemen voor personenvervoer 
en goederentransport maakt het 
een continue afweging tussen 
diverse afhankelijkheden met 
betrekking tot bijvoorbeeld 
economie en leefkwaliteit.

VAARWEGEN

AUTOWEGEN
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INFRASTRUCTUUR	|	BEDRIJVENTERREINEN
De logistieke sector drukt 
steeds meer een stempel op 
het Nederlandse landschap. 
Met name in de verbinding 
van de Rotterdamse haven via 
Brabant en Noord-Limburg naar 
Duitsland—feitelijk het begin 
van de zogenaamde “Blue 
Banana”—is de aanwezigheid 

Bron: Stichting CLOK
Luchtfoto van bedrijventerrein HAVEN in Waalwijk

van grote distributiecentra en 
bedrijventerreinen duidelijk 
zichtbaar. Controle over verdere 
ontwikkeling wordt steeds 
meer noodzakelijk: niet alleen is 
wildgroei ongewenst, de transities 
met betrekking tot energie en 
circulariteit vergen meer zorgvuldige 
planning en afstemming.

Bron: RDVA
Overzichskaart Nederlandse Bedrijventerreinen, 2019
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INFRASTRUCTUUR | TEN-T CORRIDORS
De zogenaamde TEN-T corridors 
zijn internationale handelscorridoren 
die verankerd zijn in Europees 
beleid. Multimodaliteit speelt 
hierin een belangrijke rol. De 
praktijk leert—zoals op voorgaande 
pagina te zien—dat de door de 
markt gedreven realiteit niet altijd 
strookt met de routes in deze 
beleidsplannen. Specifiek wordt dit 

Bron: EU
Trans European Transport Network

zichtbaar in de bedrijventerreinen 
en distributiecentra zoals deze 
op de route van Rotterdam naar 
Venlo via Brabant zijn geland. 
Tegelijkertijd lijken de TEN-T 
routes onvoldoende rekening te 
houden met de mogelijke gevolgen 
van zeespiegelstijging op de 
Nederlandse delta. Bestaand beleid 
is dus ook niet feilloos.

Bron: RDVA
Overzichtskaart met hoogte, 

Nederlandse TEN-T-corridoren, en water
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MAATSCHAPPIJ | CIRCULAIRE ECONOMIE
In de Atlas van Arbeid die 
Vereniging Deltametropool 
samenstelde, is een kaart 
opgenomen die aangeeft waar 
geschikte bedrijventerreinen zijn in 
relatie tot de circulaire economie 
en diverse vormen van ontsluiting. 
Teveel wordt de circulaire economie 
hierin gereduceerd tot een 

Bron: RIVM, IWS - Atlas Natuurlijk Kapitaal
Kaarten die inzicht geven in de potentie voor de oogst van 

stamhout in bossen (links) en daarbuiten (rechts)

opeenstapeling van casussen. Het 
is nodig die systeemtransitie veel 
breder in te zetten; over alle schalen 
en in heel Nederland. Met de Atlas 
Natuurlijk Kapitaal van het RIVM en 
IWS is bovendien beter in te spelen 
op de beschikbare, natuurlijke, 
hernieuwbare bronnen die we wel 
degelijk hebben.

Bron: Deltametropool, Atlas van arbeid
Analyse voor geschikte bedrijventerrein locaties in de circulaire economie
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IV. 
DEEP 
TRANSITIONS / 
MAATSCHAP-
PELIJKE 
BANDBREEDTE
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“Through untangling the 
very foundations of industrial 

societies, Deep Transitions 
History diagnosed the ills 

of modernity from a socio-
technical systems perspective 

and opened the doors to 
rethinking them, a key step 

towards addressing the great 
challenges of our time, such 
as climate change, loss of 
biodiversity and growing 

inequality.”  
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I. AFTER THE FRUGAL TURN

Het Deep Transitions model schets 
mogelijke toekomstwerelden 
die ieder op een andere manier 
de globale opgaves zoals 
klimaat en  energie behandelen. 
Onderhevig aan deze scenario’s 
ligt een set waarden. In het kader 
van het toekomstatelier is een 
vingeroefening uitgevoerd om 
mogelijke toekomsten en de 
consequenties voor het netwerk 
en de ruimte te onderzoeken 
en  te bediscusieren. Voor 
deze oefening zijn vier typische 
plekken op het Nederlandse 

mobiliteitsnetwerk gekozen, om de 
ruimtelijke consequenties van de 
door Deep Transitions geschetste 
toekomstwerelden te testen. Het 
nadenken over deze plekken, 
geeft aanleiding om vervolgens 
weer uit te zoomen naar het 
netwerk. in een eerste verkenning 
naar de toekomst. Hoe werkt een 
keuze op netwerkniveau uit in de 
belevingswereld van mensen? Hoe 
verandert de (on)wenselijkheid 
hiervan vervolgens al of niet de 
keuze op netwerkniveau?

deelnemer 
werksessie
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II. DO NO HARM
KORTE TERMIJN 

2030
LANGE TERMIJN 

2100
MIDDELLANGE 
TERMIJN 2050

HEDEN
2020

2020 2050 2100

2060-2070
geboorteoverschot

2040-2070
sterfteoverschot / gestabiliseerd
migratieoverschot

18
,4

m
ln

19
,2

m
ln

19
,6

m
ln

20
,0

m
ln 20

,6
m

lnNU-2040
geboorteoverschot / stabiliseren 
migratieoverschot

10
,5

 m
ln

10
,3

 m
ln

10
,6

 m
ln

10
,8

 m
ln

10
,9

 m
ln

Inwoners NL

Beroepsbevolking

DEMOGRAFIE

CIRCULAIRE DOELEN

Grondstoffenakkoord 
circulaire economie

MATERIALEN EN CONSUMPTIE

Grondstoffen behoefte NL

Beschikbaarheid grondstoffen

KLIMAAT DOELEN

Parijs-akkoord

2030
Parijs-akkoord -55% 
uitstoot t.o.v. 1990

2050
Parijsakkoord -95% 
uitstoot t.o.v. 1990

2050
Circulair 100%
(Grondstoffenakkoord 2017)

2030
Circulair 50%
(Grondstoffenakkoord 2017)

2050
Inschatting tendens uit WS 1

2050
Inschatting tendens uit WS 1

2030

TECHNOLOGIE
Hernieuwbare energie

TECHNOLOGIE
Bio-based bouwen

Hernieuwbare energie
kantelpunt

OMGEVING
Ecologische landbouw

?

RUIMTE
2e maasvlakte

MAATSCHAPPIJ
Circulair gebruik

III. EARTHSHOT

KORTE TERMIJN 
2030

LANGE TERMIJN 
2100

MIDDELLANGE 
TERMIJN 2050

HEDEN
2020

2020 2050 2100

2060-2070
geboorteoverschot

2040-2070
sterfteoverschot / gestabiliseerd
migratieoverschot

18
,4

m
ln

19
,2

m
ln

19
,6

m
ln

20
,0

m
ln 20

,6
m

lnNU-2040
geboorteoverschot / stabiliseren 
migratieoverschot
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,5
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ln

10
,3

 m
ln

10
,6

 m
ln

10
,8

 m
ln

10
,9

 m
ln

Inwoners NL

Beroepsbevolking

DEMOGRAFIE

CIRCULAIRE DOELEN

Grondstoffenakkoord 
circulaire economie

MATERIALEN EN CONSUMPTIE

Grondstoffen behoefte NL

Beschikbaarheid grondstoffen

KLIMAAT DOELEN

Parijs-akkoord

2030
Parijs-akkoord -55% 
uitstoot t.o.v. 1990

2050
Parijsakkoord -95% 
uitstoot t.o.v. 1990

2050
Circulair 100%
(Grondstoffenakkoord 2017)

2030
Circulair 50%
(Grondstoffenakkoord 2017)

2050
Inschatting tendens uit WS 1

2050
Inschatting tendens uit WS 1

2030

TECHNOLOGIE
Deelmobiliteit - digital finance

TECHNOLOGIE
Gecentraliseerde netten

GLOBALE COOPERATIE
kantelpunt

TECHNOLOGIE
Ecomodernism

TECHNOLOGIE
E-distribution

RUIMTE
2e maasvlakte

?
MAATSCHAPPIJ

Geo-politiek
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I. INTERNATIONAAL MAINPORT

III. STEDELIJK GEBIED

II. REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN

IV. LANDELIJK GEBIED

DEEP TRANSITION | CASE STUDIES

AFTER THE FRUGAL TURN

LO
CA

TI
E 

I

DO NO HARM EARTHSHOT

LO
CA

TI
E 

II
LO

CA
TI

E 
III

LO
CA

TI
E 

IV

Voor deze oefening zijn vier typische 
plekken op het Nederlandse 
mobiliteitsnetwerk gekozen, om de 
ruimtelijke consequenties van de 
door Deep Transitions geschetste 
toekomstwerelden te testen. Het 
nadenken over deze plekken, 
geeft aanleiding om vervolgens 

weer uit te zoomen naar het 
netwerk. in een eerste verkenning 
naar de toekomst. Hoe werkt een 
keuze op netwerkniveau uit in de 
belevingswereld van mensen? Hoe 
verandert de (on)wenselijkheid 
hiervan vervolgens al of niet de 
keuze op netwerkniveau?
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DEEP TRANSITIONS METHODE - CASE SATUDY 1

  DO NO HARM

  HEDEN: MAINPORT   AFTER THE FRUGAL TURN

  EARTHSHOT
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 MAINPORT ROTTERDAM  HEDEN: MAINPORT 
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  AFTER THE FRUGAL TURN

drastische afname goederenoverslag

onteigenen en saneren raffinaderijen

Artificieel land erodeert en ligt braak

OVERBODIG LAND 
ERODEREN DOOR HOGE 
KOSTEN ONDERGHOUD

VERVUILDE GROND 
VERWILDERD

AFSCHALEN OMSLAG
CAPACITEIT
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 EARTHSHOT

wereldwijde energievraag stijgt enorm

waterstof hergebruikt olie-infrastructuur

NL waterstoffabriek Europa

GROOTSCHALIGE H2 OPSLAG

GROOTSCHALIGE SCHONE 
H2 PRODUCTIE

DISTRIBUTIE H2 VIA OLIE-
PIJPLEIDINGEN
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  DO NO HARM

grootschalige adaptatie circulariteit

schakel circulair logistiek netwerk NL

internationale circulariteitshub

IMPORT VAN HOUT VOOR 
BIO-BOUW UIT ZWEDEN

INZAMELING ELECTRONI-
CA VOOR RE-MINING

CIRCULAIRE MAINPORT 
VAN EUROPA

NETWERK GROOTTE 
BLIJFT STABIEL 
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  DO NO HARM

  HEDEN
DEEP TRANSITIONS METHODE - CASE STUDY 2

  AFTER THE FRUGAL TURN

  EARTHSHOT
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  REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN
  VEGHEL
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  AFTER THE FRUGAL TURN

repair shops vervangen lineaire productie

stadslandbouw 

groei vanwege wegvallen mainports

REPAIR-SHOPS & 
DEELECONOMIE

HERWAARDERING OUDE 
WATERWEGEN

GROOTSCHALIGE 
STADSLANDBOUW

GROEI REGIONALE 
BEDRIJVENTERREINEN DOOR 

WEGVALLEN GLOBALE SCHAAL

KLEINSCHALIGE VLOOT VOOR 
BINNENLANDSE DISTRIBUTIE
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  DO NO HARM

circulair denken neemt een vlucht

regionale circulariteitshub

toename spoor- en watertransport

zelfvoorzienend in energiebehoefte

NIEUWE BEDRIJVEN TYPE DOOR 
CIRCULAIRE ECONOMIE

OPSLAG CIRCULAIRE 
BOUWMATERIALEN VOOR 
REGIONALE PROJECTEN

NIEUWE GENERATIE SCHONE 
BINNENSCHEPEN

LOKAAL PRODUCEREN EIGEN 
ENERGIEGEBRUIK
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  EARTHSHOT

wereldwijde markt van specialisatie

specialisatie: 1 high-tech gigant

transport: drones & elektrische roadtrains

BIJZONDER TRANSPORT VIA 
DRONES & VTOLS

TOENAME EFFICIENTE 
BIG BOX TYPEN

GROOTSCHALIGE, SPECIALISTISCHE 
PRODUCTIE

HOOFDTRANSPORT VIA 
AUTONOME ROAD-TRAINS



V. 
COLOFON
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DEELNEMENDE EXPERTS
In drie werksessies hebben 
een groot aantal experts een 
inhoudelijke bijdrage geleverd 
aan Toekomstatelier NL2100 in 
algemene zin, en het samenstellen 

Maarten van Acker Universiteit Antwerpen 

Ton Bastein TNO

Aernout van der Bend NGinfra

Hans Peter Benschop Rijkswaterstaat

Thomas Bles Deltares 

Stef Dingen Rademacher / de Vries

Klaas van Egmond Universiteit Utrecht 

Wim Eringfeld Stec Groep 

Marjolein Haasnoot Deltares

Bart Kuipers Erasmus Univeristeit Rotterdam

Harry Lintsen Universiteit Utrecht

David Rademacher Rademacher / de Vries

Trudy Rood PBL

Rosa Stapel CRa

Arjan van Timmeren TU Delft

Wouter Veldhuis CRa

Erik van der Vleuten TU/e

Christopher de Vries Rademacher / de Vries

Alexander Wandl TU Delft

van dit dossier in het bijzonder. 
Onze speciale dank gaat uit naar 
al deze bijdragers, zonder wiens 
waardevolle inzichten dit project 
niet mogelijk was geweest:

COLOFON

 Kruithuisstraat 13, 1023 BM  
Amsterdam, the Netherlands 
+31 (0)20 369 72 97 
info@rademacherdevries.com

Korte Voorhout 7, P4.22
2511 CW Den Haag

Dit onderzoek is gedaan in 
opdracht van het College van 
Rijksadviseurs. April 2022.




