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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 mensen 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 mensen 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. 
De komende decennia plannen we veel 
woningen en infrastructuur in risicogebieden 
Demografische	prognoses	tonen	dat	de	gebouwde	substantie	die	we	toevoegen	
in	de	komende	10	jaar	(conform	het	coalitieakkoord	circa	1	miljoen	woningen;	11%	
van	totale	woningvoorraad	in	2030)	een	significante	bijdrage	gaat	leven	aan	plekken	
waar	we	ook	in	2100	nog	steeds	zullen	wonen.	Na	2030	neemt	de	woningvraag	
naar	verwachting	af,	en	zal	zo	een	grote	woningbouwopgave	voorlopig	niet	meer	
gerealiseerd	hoeven	worden.	Ondanks	dat	er	ingezet	wordt	op	knooppunten	langs	
bestaande	infrastuctuur,	wat	positief	is	voor	het	behalen	van	energiedoelen,	is	de	
geografische	locatie	in	relatie	tot	zeespiegelstijging	hierin	niet	(of	niet	voldoende)	
meegenomen.	

2. 
(Des)investeringen in het infrastructurele 
netwerk veroorzaken ruimtelijke ongelijkheid 
met een mogelijk destabiliserend effect
Een	goede	bereikbaarheid	van	voorzieningen	en	functies	voor	iedere	inwoner	is	in	
sociaal-maatschappelijke	zin	een	wenselijke	situatie.	Deze	staat	echter	onder	druk	
door	krimp	in	sommige	stedelijke	gebieden,	en	toenemende	druk	door	groei	in	veel	
andere.	Pro-actieve	investeringen	in	regionale	gebieden	kunnen	hier	economische	
situaties	aantrekkelijker	maken	en	daarmee	de	leefbaarheid	vergroten.	In	termen	van	
ruimtelijke	ordening	is	de	rol	van	de	overheid	op	spreiding	en	decentralisatie	van	
oudsher	cruciaal,	maar	door	liberalisering	is	landelijk	beleid	onder	druk	komen	staan.

3. 
Het ontbreken van verandering in huidig 
mobiliteitsgedrag, betekent dat Parijs-
doelen niet gehaald zullen worden
Het	coalitieakkoord	zet	in	op	60%	CO2-reductie	in	2030	en	80%	in	2040.	Betalen	
naar	gebruik	voor	automobiliteit	in	2030	zou	hierin	een	bijdrage	moeten	gaan	
leveren.	In	2019	werd	9%	van	de	uitstoot	veroorzaakt	door	de	mobiliteitssector	
(binnenlands	auto-gerelateerd	verkeer	en	vervoer),	terwijl	slechts	6%	van	onze	
afgelegde	kilometers	plaatsvinden	via	het	openbaar	vervoer.	Om	Parijs-doelen	te	
gaan	halen,	zullen	grote	veranderingen	in	ons	mobiliteitsgedrag	noodzakelijk	zijn.

4. 
Vergrijzing gaat een groot disruptief effect 
hebben op het functioneren van de woning- 
en arbeidsmarkt
In	het	komende	decennium	wordt	extreme	haast	gemaakt	met	het	realiseren	van	
honderduizend	nieuwe	woningen	per	jaar.	Demografische	prognoses	laten	een	grote	
vergrijzing	zien,	die	op	den	duur	afneemt	en	wordt	opgevangen	door	een	toename	
van	immigratie.	Vergrijzing	vindt	voor	een	relatief	groot	deel	plaats	in	regionale	
gebieden,	terwijl	mensen	met	een	immigratie-achtergrond	relatief	vaak	in	steden	
wonen.	Het	verwachte	vrijkomen	van	vastgoed	door	vergrijzing,	is	daarmee	niet	een	
oplossing	voor	een	verwachte	verdere	toename	van	de	druk	op	steden.

5. 
Het economische succes van Nederland 
Handelsland gaat ten koste van leefkwaliteit
Veel	infrastructuren	bedienen	zowel	de	stroom	van	goederen	en	grondstoffen	
(de	logistiek)	als	ook	die	van	mensen.	De	nadruk	op	economisch	succes	dat	de	
eerste	stroom	drijft,	gaat	vaak	ten	koste	van	de	leefkwaliteit	van	mensen.	Ondanks	
de	ambities	uit	het	coalitieakkoord	om	het	landschap	niet	te	laten	verdozen	
en	verrommelen,	is	gebleken	dat	er	een	mismatch	bestaat	tussen	geplande	
handelscorridoren	en	de	aanleg	van	nieuwe	infrastructuur	op	basis	van	marktvraag.	
De	eindeloze	groei	en	uitbreiding	van	het	wegennet	ten	behoeve	van	onze	
economische	logistieke	posities	ondermijnen	sturing	op	ruimtelijke	kwaliteit,	en	
hebben	daarmee	een	direct	nadelig	effect	op	leefkwaliteit.	
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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 mobiliteitsnetwerk in 
Nederland hoeft niet verder uit te breiden 
Gezien	demografische	prognoses	zal	de	bevolking	van	Nederland	richting	2100	na	
beperkte	groei	stabiel	blijven,	waarbij	de	beroepsbevolking	zelfs	gaat	krimpen.	In	
de	laatste	200	jaar	heeft	de	enorme	groei	aan	infrastructuur	het	land	grotendeels	
ontsloten.	Om	de	uitdagingen	van	de	toekomst	aan	te	gaan	moet	de	focus	liggen	
op	hergebruik	en	adaptatie.	De	focus	moet	hierin	liggen	op	mobiliteitsgedrag.	Daar	
is	een	hoop	winst	te	behalen.

2. 
Veel idealen zijn in het verleden gecreëerd. 
De ontwikkeling van een nieuw narratief 
helpt ons naar duurzame oplossingen
Individueel	gemotoriseerd	vervoer	voor	de	massa	ontstond	halverwege	vorige	eeuw,	
en	is	een	trend	die	sindsdien	nauwelijks	meer	veranderd	is.	Deze	ontwikkeling	kwam	
op	in	de	wederopbouwperiode,	waarin	heel	bewust	een	narratief	opgetuigd	werd	
in	reactie	op	dat	wat	er	tijdens	en	na	de	Tweede	Wereldoorlog	gebeurde.	Het	is	
een	voorbeeld	van	hoe	het	mgoelijk	is	op	grote	schaal	menselijk	gedrag	te	sturen	
en	keuzes	te	verantwoorden	door	middel	van	slimme	marketing	en	actief	beleid	
door	marktpartijen	en	overheden.	Het	is	een	mechanisme	dat	ingezet	kan	worden	
ook	op	noodzakelijke	ingrepen	die	moeten	bijdragen	aan	een	duurzame	toekomst.	
In	ruimtelijke	ordening	betekent	dit	bijvoorbeeld	dat	we	voorbij	de	sub-urb	moeten	
durven	denken,	aan	woonomgevingen	waarin	de	auto	niet	meer	centraal	staat.

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. 
Verdichting rondom openbaar kernnet 
en verbetering van knooppunt(waarden), 
transit-oriented development, en 
verbetering van multi-modaliteit
Door	het	opladen	en	verbeteren	van	de	kernnet	infrastructuur	blijft	deze	voor	
toekomstige	generaties	waardevol.	Door	de	beperkte	ruimteclaim	in	Nederland	voor	
nieuwbouw	van	hoge	dichtheid,	is	het	richting	de	toekomst	gunstig	om	over	een	
hoogwaardig	ov-net	te	blijven	beschikken.	

2. 
Energietransitie inzetten om collectieve 
mobiliteit te verbeteren
De	nieuwe	aanleg	van	laadpalen	door	het	hele	land	biedt	een	unieke	kans	om	
individueel	autogebruik	te	koppelen	aan	een	collectief	net.	Door	bijvoorbeeld	
centralisatie	van	deze	infrastructuur	ontstaan	knooppunten	die	ruimtelijk	en	
mobiliteitstechnisch	(multi-modaal)	gunstig	kunnen	zijn.	

3. 
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.	

4. 
Verbetering en diversifiëring van 
economische regio’s door efficiënte en 
toegankelijke mobiliteit
Het	belang	van	gezonde	regio’s	is	groot	voor	zowel	de	economische	mogelijkheden	
en	sociale	cohesie	in	het	land.	Dat	betekent	niet	automatisch	meer	connectiviteit,	
maar	vooral	gerichtere	verbindingen,	die	toegankelijk	zijn	voor	een	brede	groep.	

5. 
Mobiliteit en gezondheid promoten
In	stedelijke	gebieden	valt	veel	winst	te	behalen	op	schoner	vervoer,	fysieke	
beweging	en	verkeersveiligheid.	

LOCK-INS

1. 
Diffuse en grootschalige buitenstedelijke 
ontwikkeling
De	collectieve	opgaven	waarvoor	onze	samenleving	staat—met	betrekking	tot	
bijvoorbeeld	klimaat,	wonen,	en	energie—zijn	effectiever	op	te	lossen	wanneer	
efficiëntie	en	schaalvoordeel,	zoals	het	geval	is	bij	binnestedelijke	verdichting,	benut	
worden.

2. 
Meer infrastructuur als oplossing voor een 
beter mobiliteit
De	capaciteitsvergroting	van	het	netwerk,	met	name	op	het	wegennet,	leidt	snel	
tot	een	toename	aan	mobiliteit.	Daarbij	heeft	de	uitbreiding	van	infrastructuur	vaak	
disruptieve	gevolgen	voor	natuurlijke	en	ruimtelijke	kwaliteit.

3. 
Bouwen in risicogebieden voor 
waterspiegelstijging zonder lange-termijn- 
visie
Acute	woningnood	in	de	Randstad	in	het	bijzonder	is	een	aanleiding	om	te	bouwen	
in	dit	soort	risicogebieden.	Het	is	echter	belangrijk	stil	te	staan	bij	de	gevolgen	
op	langere	termijn:	hoe	houdbaar	is	wonen	op	deze	bedreigde	plek,	en	wat	voor	
problemen	levert	hier	bouwen	in	de	toekomst	op?

4. 
Mobiliteit slechts in financiele zin beprijzen
De	kosten	per	afgelegde	kilometer	zijn	door	de	eeuwen	heen	lager	geworden,	
terwijl	de	reissnelheid	enorm	is	toegenomen.	Hierdoor	zijn	steeds	meer	mensen	
steeds	meer	gaan	reizen.	De	maatschappelijke	belasting—bijvoorbeeld	met	
betrekking	tot	veiligheid	en	klimaat—wordt	nog	niet	voldoende	meegenomen	in	
een	eerlijke	prijs.

5. 
Decentraliseren van beleid op logistieke 
ontwikkeling  
De	wisselwerking	tussen	logistieke	infrastructuur	en	mobiliteit	is	groot,	en	verdient	
een	integrale	en	centraal	georganiseerde	benadering.	De	huidige	Decentralisatie	
van	dit	beleid	leidt	tot	een	ineffectieve	manier	van	infrastructurele	uitbreiding.	
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KENNIS URGENTIES

1.
Gevolgen van demografische trends voor 
het ruimtebeslag van woon- en werklocaties
De	consequenties	van	vergrijzing,	verandering	op	de	arbeidsmarkt,	en	daarmee	
samenhangende	dynamiek	van	vestiging	en	mobiliteit,	is	onvoldoende	onderzocht.	

2. 
Software-kant van de maatschappelijke 
opgave: ontwikkeling van een narratief voor 
onze omgeving en verplaatsingen
De	mogelijkheden	van	de	ontwikkeling	van	mental software	in	relatie	tot	het	
aanpassingsvermogen	van	mensen	moet	meer	worden	onderzocht.	We	denken	
te	veel	in	technologische	oplossingen.	Onder	mentale	software	verstaan	we	onze	
gedeelde	normen	en	waarden,	sociale	praktijken,	en	aannames.	

3. 
Toekomst van ruimtelijke ongelijkheid in 
Nederland
In	welke	mate	is	mobiliteit	nodig	om	ruimtelijke	ongelijkheid	tegen	te	gaan	in	de	
toekomst?	En	wat	kan	daarin	de	rol	zijn	van	nieuwe	technologische	ontwikkelingen	
bijvoorbeeld	met	betreking	tot	virtualisering?	Als	niet	alle	voorzieningen	fysiek	
bereikbaar	hoeven	zijn,	worden	andere	mobiliteitsconcepten	mogelijk.	

4. 
Planologische cultuur en nationale ruimtelijke 
strategieën 
Na	een	lange	afwezigheid	van	centraal	georganiseerde	ruimtelijke	ordening,	is	er	
een	noodzaak	op	een	meer	integrale	visie	op	mobiliteit	en	verstedelijking	in	de	
landelijke	politiek.

5. 
Effecten van circulaire economie op 
infrastructuur en mobiliteit
De	wisselwerking	tussen	logistiek	en	mobiliteit	is	een	gegeven.	In	een	toekomstige	
economie	waarin	circulariteit,	minder	of	ander	materiaalgebruik,	en	hergebruik	
belangrijke	rollen	gaan	spelen,	zullen	ook	arbeid	en	mobiliteit	gaan	veranderen.	
Maar	hoe	precies?
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II. 
TOEKOMST 
ATELIER 
METHODE
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Waarschijnlijk

Mogelijk

Problemen

Wenselijk

Ambities

WAARSCHIJNLIJKE TOEKOMST EN STROOM MENSEN
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 vastgesteld dat vanuit historisch 
oogpunt de verplaatsing van 
mensen en het mobiliteitssysteem 
een visie gestuurde ontwikkeling 

is waarop markt, overheid en 
bevolking invloed hebben. Het 
gedrag van mensen is hierin sterk 
bepalend en wordt op zijn beurt 
beïnvloed door beleid, narratief en 
wenselijke toekomsten. Dit dossier 
is opgezet vanuit deze wetenschap 
en vormt een toolbox voor de 
verdere ontwikkeling van het 
toekomstatelier. 

Toekomstmodel en ontwerpend onderzoek - Prof. Taeke de Jong

F. Lang, Metropolis, 1927 
Futurisme van stad en mobiliteite tegen de achtergond van maatschappelijke debat over kapitalisme 

en arbeidersklasse. 
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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 mensen 
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 mensen 
samenhangt met de wijze waarop 
deze factoren zich ontwikkelen en 
elkaar zullen beinvloeden. 

Tijdlijn ontwikkeling mensen, goederen en grondstoffen
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OVERKOEPELENDE FACTOREN
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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 mensen in het 
verleden tot stand kwamen.

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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DEMOGRAFIE
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LANGE TERMIJN 
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MIDDELLANGE 
TERMIJN 2050

WONINGBOUW OPGAVE

Afstand

Kosten

KLIMAAT DOELEN

Parijs-akkoord

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

2050
Parijsakkoord -95% 
uitstoot t.o.v. 1990
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2030

HISTORISCHE LIJN
... - 2020

MOBILITEITSTENDENSEN
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Toename woningbehoefte
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Toename woningvoorraad
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20
50

wonin
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5.0
00

2050
Reisafstanden voor woon-
werk verkeer nemen toe

2050
Kosten voor mobiliteit nemen 
sinds 100 jaar af

TOEKOMSTDENKEN: TENDENSEN
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Beroepsbevolking

DEMOGRAFIE

KORTE TERMIJN 
2030

LANGE TERMIJN 
2100

MIDDELLANGE 
TERMIJN 2050

WONINGBOUW OPGAVE

Afstand

Kosten

KLIMAAT DOELEN

Parijs-akkoord

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

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

2020
woningtekort 105.000

2030

HISTORISCHE LIJN
... - 2020

MOBILITEITSTENDENSEN

2026
woningtekort 405.000

Toename woningbehoefte

Toename woningvoorraad

2030
woningtekort 270.000

2030
woningtekort 135.000

2050
Reisafstanden voor woon-
werk verkeer nemen toe

2050
Kosten voor mobiliteit nemen 
sinds 100 jaar af

TOEKOMSTDENKEN: TE VERWACHTEN DISRUPTIES

DEMOGRAFIE    
Kantelpunt

TECHNOLOGIE
Electrificatie

MAATSCHAPPIJ
Woningbehoefte

RUIMTE
Regionale knooppunten

OMGEVING
Zeespiegelstijging

MAATSCHAPPIJ
Arbeid
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III. 
FACTOREN 
& INVLOEDEN: 
OOGST 
WERKSESSIES
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“We moeten dus op zoek 
naar ontwikkelingen met een 

langlopend momentum, 
verschijnselen waarbij het 

recente verleden of de nabije 
toekomst langdurig doorwerkt: 
demografische ontwikkeling.” 

MAATSCHAPPIJ | DEMOGRAFIE
De samenstelling van de bevolking 
bepaalt voor een belangrijk 
gedeelte landelijk reisgedrag. 
Vergrijzing gaat gepaard met 
een beroepsbevolking die 

Bron: CBS
In prognoses van het CBS wordt gesteld dat de bevolking tot meer dan 20 

miljoen inwoners stijgt in 2070.

Bron: Primos
De woningbouwopgave is te relateren aan bevolkingsgroei: het woningtekort is 

het meest nijpend in de komende tien jaar.

nauwelijks zal groeien, zelfs 
terwijl de algehele bevolking 
toeneemt. De veranderende 
bevolkingssamenstelling zal 
reisgedrag beinvloeden.

deelnemer 
werksessie
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Bron: CBS
Bevolkingsgroei prognose tot aan 2050

MAATSCHAPPIJ | DEMOGRAFIE

Bron: Ministerie van BZ
Nationale Omgevingsvisie, 2020



TOEKOMSTATELIERNL2100 / MENSEN TOEKOMSTATELIERNL2100 / MENSEN36 ∕ 37 ∕

“Verplaatsingen worden 
gedreven door ruwweg vijf 

verschillende motieven: woon-
werk, zakelijk, onderwijs, 
gezondheid, en sociaal-

recreatief” 

MAATSCHAPPIJ | VERPLAATSINGSMOTIEVEN
Op dit moment worden de meeste 
kilometers afgelegd in woon-werk-
verkeer. De hoogste frequentie 
van bewegingen komt voort uit 
boodschappen en winkelen. Terwijl 
de bevolking als geheel blijft 
groeien, blijft de beroepsbevolking 
stabiel volgens demografische 

?

60 mld km

50 mld km

40 mld km

30 mld km

20 mld km

2.710.000
verplaatsingen

4,0%
Zakelijk

8,2%
Onderwijs

6,3%
Toeren &
 wandelen

10,0%
Visite & 
logeren

10,0%
Visite & 
logeren

18,6%
Van en naar
het werk

18,9%
Uitgaan, sport

& hobby

20,0%
Winkelen & 

boodschappen

3,0%
Diensten &
Verzorging

Bron: CBS 2019
Reisbewegingen per reismotief gerangschikt naar aantal bewegingen (taartdiagram) en afgelegde 

afstand (concentrisch weergegeven). 

prognoses. Veranderende 
demografie zal daarmee 
waarschijnlijk ook het zwaartepunt 
in de verplaatsingsmotieven voor 
zowel reisfrequentie als -afstand 
gaan verleggen, waarbij het aandeel 
woon-werk-verkeer logischerwijs zal 
afnemen.

deelnemer 
werksessie
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MAATSCHAPPIJ | DEMOGRAFIE
Vergrijzing vindt vooral plaats in 
landelijke regio’s en veel minder 
in de steden. Dit gaat in de regio  
vaak gepaard met een afname 
van functies en voorzienigen, 
terwijl deze in steden onder 
toenemende druk komen te 
staan. De leefkwaliteit in zowel 
stad als landelijk gebied wordt 

daarmee bedreigd. De manier 
waarop dit planologisch vraagstuk 
wordt ingevuld bepaalt in welke 
mate de stroom mensen zal gaan 
ontwikkelen. Door infrastructurele 
investeringen—zie voorbeeld 
drielandentrein—kunnen de 
economische situatie en het 
vestigingsklimaat worden verbeterd.

Drielandentrein project moet zorgen voor internationale agglomeratiewerking 
in Zuid-Limburg

Bron: PBL
Inwoners AOW-leeftijd of ouder per gemeente
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MAATSCHAPPIJ	|	ARBEIDSMARKT

Bron: FD (11/12/21)
Vergrijzing gaat grote veranderingen teweegbrengen in de arbeidsmarkt en het aandeel van de 

bevolking dat tot de beroepsbevolking hoort. Als gevolg daarvan zullen ook de verplaatsingen van 
mensen gaan veranderen.

Bepalend voor de stroom 
mensen zijn de ontwikkelingen 
op de arbeismarkt. Niet alleen 
de samenstelling van de “Door verandering in 1) 

handwerk-banen; 2) overal 
wonen- en werken; 3) 

leefkwaliteit, zullen we ons 
anders gaan vestigen en dus 

verplaatsen.

Regio’s bieden ruimte voor 
[bijvoorbeeld] degenen die 

(deels) online kunnen werken 
(...) 

De stad blijft aantrekkelijk 
voor jonge mensen en mensen 
met een migratieachtergrond.” 

beroepsbevolking, maar ook 
het aanwezige aanbod van 
arbeid in Nederland bepalen de 
verplaatsingen van mensen. 

deelnemer 
werksessie
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RUIMTE | PLANOLOGIE
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. 

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

Krimpgebieden

Groeigebieden

PBL/CBS, Regionale bevolkings- 
en huishoudensprognose voor 2050, 2019

woningbouwopgave een 
belangrijk thema. Ook de 
zekerheid van infrastructuur in 
overstromingsgebieden staat 
hiermee ter discussie. 



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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VAARWEGEN

AUTOWEGEN

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.
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“De belangrijkste ontwikkeling 
van de afgelopen honderd jaar is 
de forse versnelling van het 

transportsysteem geweest. (...) 

die technologische ontwikkeling 
is zodanig geweest dat de private 

prijzen van deze snelheid 
flink zijn gedaald.  (...) 

Dit is echter wel ten koste gegaan 
van een flinke toename van 
maatschappelijke kosten: 

milieu, veiligheid, congestie, en 
meer.” 

INFRASTRUCTUUR | TOEGANG TOT AUTO  
Mobiliteit is een kostenpost, geen 
doel op zich. De betaalbaarheid 
van individueel transport bepaalt 
in grote mate het gebruik van 
verschillende modaliteiten. 
Met de enorme toename van 
toegankelijkheid van de auto 
voor een breed gedeelte van 
de bevolking, is zowel autobezit 

Bron: CBS
Zowel autobezit als reizigerskilometers per auto zijn 

sinds de vroege jaren zestig continue gestegen.

als afgelegde afstand in een 
personenauto continu gegroeid 
sinds halverwege vorige eeuw. Dat 
deze groei sindsdien ook gepaard 
is gegaan met nadelige effecten 
wat betreft bijvoorbeeld klimaat, 
en veiligheid, heeft tot dusver 
nauwelijks weerslag gevonden in de 
financiele kosten.

deelnemer 
werksessie



TOEKOMSTATELIERNL2100 / MENSEN TOEKOMSTATELIERNL2100 / MENSEN54 ∕ 55 ∕

INFRASTRUCTUUR | MODALITEITEN
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Bron: CBS
Autobezit	en	-gebruik	heeft	tot	een	steiging	van	allerlei	maatschappelijke	kosten	geleid,	waaronder	

milieubelasting	en	verminderde	verkeersveiligheid.

Met	de	enorme	toename	van	
toegankelijkheid	van	gemotoriseerd	
personenvervoer	sinds	halverwege	
vorige	eeuw,	is	de	auto	langzaam	
maar	zeker	de	dominante	
modaliteit	geworden.	In	2019	
werd	6%	van	de	reisbewegingen	
per	OV	afgelegd	en	35%	middels	

Bron: CBS
Afgelegde reisafstanden naar vervoerswijze per leeftijdscategorie

Bron: CBS
Reisbewegingen- en afstanden naar vervoerswijze

individueel	gemotoriseerd	vervoer.	
Diverse	modaliteiten	stellen	andere	
ruimtelijke	voorwaarden.	Traditioneel	
gezien	sluit	de	auto	meer	aan	
bij	decentraal	ruimtelijk	beleid,	
terwijl	OV	juist	goed	past	binnen	
gecentraliseerd	ruimtelijk	beleid.
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INFRASTRUCTUUR | ELECTRIFICATIE & DEFOSSILISERING
De aanstaande electrificatie van 
het wagenpark staat in directe 
verbinding met de energietransitie. 
De aanleg van laadpalen kan 
een kans zijn om clustering en 
collectiviteit te bevorderen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
deelmobiliteit. Electrificatie van het 
wagenpark kan daarmee gepaard 
gaan bijvoorbeeld met nieuwe 
eigendomsmodellen, en dus het 

INDUSTRIE

ELECTRICITET
MOBILITEIT

LANDBOUW

Money Out

investeringen op individuele stroom

13%

16%

19%
20%

32%
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Shopping
Transport
Utilities
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1. 

...

2. 

...

Money Out

8%

11%

37% 10%

33%
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Vracht Mobiele werktuigen
Overig verkeer

PERSONENAUTO 
BENZINE

VRACHTVERKEER
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WERKTUIGEN

AUTOVERKEER 
DIESEL

OVERIG VERKEER

Bron: CBS
Uitstoot broeikasgassen naar sector

Bron: CBS
Uitstoot broeikasgassen per modaliteit

ruimtebeslag van de auto als 
modaliteit. In termen van uitstoot 
veroorzaakt mobiliteit 19% van de 
broeikasgassen. Daarvan wordt 
33% veroorzaakt door autoverkeer 
van personen. Mits goed ingezet, 
draagt electrificatie niet alleen met 
het terugdringen van deze uitstoot, 
maar dus ook met het verbeteren 
van de leefkwaliteit, met name in de 
stedelijke omgeving.
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Transport
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11%

37% 10%

33%

Auto benzine Auto diesel
Vracht Mobiele werktuigen
Overig verkeer

GEBOUWDE 
OMGEVING
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NETWERK VERSTEDELIJKING
Verstedelijking is nauw verbonden 
met het mobiliteitsysteem. De 
nabijheid, bereikbaarheid, en 
verbondenheid tussen steden 
en agglomeraties bepaalt zowel 
stedelijke als interstedelijke 

Woon-werkpendel (stromen > 5.000 pers)
1995 – 1999
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l.n

l

2012 – 2016

Tussenregionale pendel

10.000
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50.000

Binnenregionale pendel
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100.000
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l.n

l

Bron: OVG 1995-1999, OViN 2012-2016, Lisa 1996, 2016; bewerking PBL

dynamiek. Pendelbewegingen 
tussen verschillende steden zijn 
daarmee enerzijds te herleiden 
naar infrastructurele verbindingen, 
en zijn anderzijds te koppelen aan 
regionale, culturele identiteiten.

Bron: PBL
Dagelijkse Verplaatsingspatronen: Intensivering van Stedelijke Netwerken? (2020)

Bron: PBL
Dagelijkse Verplaatsingspatronen: Intensivering van Stedelijke Netwerken? (2020)



IV. 
DEEP 
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BANDBREEDTE
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TECHNOLOGIE
Socio-sustainable prod.

Created by Brennan Novak
from the Noun ProjectMAATSCHAPPIJ

30 min stad

OMGEVING
Lokale productie - 300km food

NATUURRAMP
kantelpunt

?

RUIMTE
Nationaal knooppunt

MAATSCHAPPIJ
Slow travel

MAATSCHAPPIJ
Lokaal - globaal

“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.”  

DEEP TRANSITIONS METHODE

I. AFTER THE FRUGAL TURN

DEEP TRANSITIONS METHODE
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



TOEKOMSTATELIERNL2100 / MENSEN TOEKOMSTATELIERNL2100 / MENSEN64 ∕ 65 ∕

II. DO NO HARM
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2030
Parijs-akkoord -55% 
uitstoot t.o.v. 1990

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

2020
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2030

HISTORISCHE LIJN
... - 2020

MOBILITEITSTENDENSEN

2026
woningtekort 405.000

Toename woningbehoefte

Toename woningvoorraad

2030
woningtekort 270.000

2030
woningtekort 135.000

2050
Reisafstanden voor woon-werk 
verkeer nemen toe

2050
Kosten voor mobiliteit nemen 
sinds 100 jaar af

TECHNOLOGIE
Hernieuwbare energie

TECHNOLOGIE
Collective hyperloops

Hernieuwbare energie
kantelpunt

?

RUIMTE
Nationaal knooppunt

OMGEVING
Ecologische landbouw

MAATSCHAPPIJ
Circulair gebruik

III. EARTHSHOT
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2030
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2050
Reisafstanden voor woon-werk 
verkeer nemen toe

2050
Kosten voor mobiliteit nemen 
sinds 100 jaar af

TECHNOLOGIE
Deelmobiliteit - digital finance

TECHNOLOGIE
Gecentraliseerde netten

GLOBALE COOPERATIE
kantelpunt

TECHNOLOGIE
Ecomodernism

TECHNOLOGIE
E-distribution

?

RUIMTE
Nationaal knooppunt

MAATSCHAPPIJ
Geo-politiek
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I. NATIONAAL KNOOPPUNT

III. SUBURB

IV. ONONTSLOTEN LANDELIJKE GEBIED

CASE STUDY LOCATIES
: VERSTEDELIJKING
: SPOOR
: WEGEN
: WATERWEGEN

II. REGIONAAL KNOOPPUNT
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CASE STUDIES
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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  NATIONAAL KNOOPPUNT
  UTRECHT CENTRAAL
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  AFTER THE FRUGAL TURN

30min stad: wonen, werken, recreëren

kleinschalige stadslandbouw

treinverkeer krimpt, lopen & fietsen groeit

KLEINSCHALIGE 
STADSLANDBOUW

PRODUCTIEVE STAD - 
MIX USE 

9 TREINSPOREN KOMEN 
TE VERVALLEN: PLEK 
VOOR SPOORPARK

OPSCHALEN VAN FIETSVERKEER
VERBINDINGEN

INVESTEREN IN 
LEEFKWALITEIT STAD
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  DO NO HARM

mobility as a right! focus: collectief vervoer

opschalen station & introductie hyperloop

zelfvoorzienend in energiebehoefte

LOKAAL OPWEKKEN ENERGIE 
VOOR EIGEN GEBRUIK

LEEGLOOP COMMERCIEEL CENTRUM

STATION BREIDT UIT MET 
14 EXTRA SPOREN

AANLEG HYPERLOOP VOOR 
AANSLUITING REGIO
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  EARTHSHOT

verdichting d.m.v. modulaire hoogbouw

mobiliteit: gedeelde, autonome e-cars

goederentransport: drones

BINNENSTEDELIJK VERDICHTEN 
MET MODULAIRE HOOGBOUW

HUB VOOR AUTONOME 
DEELAUTO’S

GOEDERENTRANSPORT
VIA DRONES / VTOL

AANPASSING STEDELIJK NET 
VOOR ZELFRIJDEND
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  DO NO HARM

  HEDEN   AFTER THE FRUGAL TURN

  EARTHSHOT
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  SUBURB
  LEUSDEN
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  AFTER THE FRUGAL TURN

groei virtueel: arbeid / voorzieningen online

zelfvoorzienend: functies in de buurt

krimp auto-wegennet / groei fietsnet

30 min stad - lokaal georienteerd
Created by Brennan Novak
from the Noun Project

FUNCTIE EN VOORZIENING 
UITBREIDING

EXTRA FIETSVERBINDINGEN VOOR 
LOKALE ONTSLUITING

MINDER PARKEERPLAATSEN 
IN STRAATBEELD

VAN MONO-WOONWIJK 
NAAR WOON-WERK WIJK

LOCAL-FOOD PRODUCTIE / 
BINDING MET PLEK



TOEKOMSTATELIERNL2100 / MENSEN TOEKOMSTATELIERNL2100 / MENSEN82 ∕ 83 ∕

  DO NO HARM

OV-ontsluiting: E-bussen / hyperloop

lichte groei dorpskernen - decentralisatie

gedeeltelijk zelfvoorzienend in voedsel

zelfvoorzienend in energiebehoefte

ECOLOGISCHE 
INFRASTRUCTUUR

LICHTE GROEI SUBURB 
STRUCTUUR

ENERGIE PRODUCTIE OP 
WIJKNIVEAU NIVEAU

MOBILITY AS A RIGHT: 
VERBINDING MET KERN-NET

ONTHARDING BESTRATING / 
VERGROENING WOONWIJK
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  EARTHSHOT
mobiliteit: autonome deelautos & V-TOL

goederentransport: drones

Centrale energie netwerken - Electrificatie 
van infrastructuur in de wijk

VTOL STATION / HUB / 
CENTRAAL OPLAADPUNT 

DEELAUTO’S

ULTRA-HIGH VOLTAGE TRANSMISSIE 
NET VERBIND SUBRUB MET REST 

VAN WERELD 

AUTO-GEÖRIENTEERDE WOON-
WIJKEN BLIJVEN GEHANDHAAFD 

AANPASSINGEN WEGEN OP 
ELECTRISCH DEELAUTOSYSTEEM
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  DO NO HARM

  HEDEN   AFTER THE FRUGAL TURN

  EARTHSHOT



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




