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Voor u ligt het dossier van de ‘stroom’ Energie. Dit is 
één van de zes stromen die in het Toekomstatelier 
NL2100 van het College van Rijksadviseurs worden 
behandeld. Naast de stroom Energie worden in andere 
dossiers de stromen mensen, goederen & grondstoffen, 
water, flora & fauna, en data behandeld. 

Dit dossier is een verslag van bevindingen die zijn opgedaan 
tijdens de expertsessies van het Toekomstatelier in de 
afgelopen maanden. Op basis van de input is een vertaalslag 
gemaakt naar belangrijke thema’s, verbanden en verhaallijnen 
richting de toekomst van 2100. Het dossier maakt inzichtelijk 
welke afhankelijkheden en invloeden bepalend kunnen zijn voor 
hoe het energiesysteem er in 2100 uit ziet. Daarnaast geeft het 
een opstapje naar het bediscussiëren en formuleren van een 
sociaal-economisch narratief dat sturend is in het van richting 
veranderen naar een volhoudbare en waardevolle toekomst. 

Introductie

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.
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De afgelopen jaren zijn er vele waardevolle studies 
gedaan naar energie en ruimte en het effect van de 
energietransitie op de leefomgeving. Met dank aan 
die ontwerpverkenningen is inzichtelijk gemaakt wat 
de wisselwerking tussen energie en ruimtegebruik is, 
welke invloed de energietransitie en klimaatadaptatie 
op de leefomgeving en de inrichting daarvan hebben en 
welke ruimtelijke kansen en overwegingen zich daarbij 
voordoen.

De resultaten van de studies laten realistische, 
veelbelovende perspectieven zien op het accomoderen 
van netwerken van duurzame energie in het landschap. 
Door het slim koppelen van gebiedskenmerken 
aan de logica van ondergrondse en bovengrondse 
energiesystemen tonen de studies aan dat de toekomst, 
dankzij een weloverwogen transitie, rijker, schoner en 
hechter kan worden. Met ruimtelijke kwaliteit als basis. 

Het domein van ruimtelijk ontwerp heeft zich dus 
duidelijk gemanifesteerd binnen de energieopgave, 
haar meerwaarde bewezen en een schat aan kennis 
ontwikkeld. Met het verkennen van de ruimtelijke 
mogelijkheden en opgaven is stevige grip gekomen 
op de mogelijke ordening van de energie-netwerklaag 
in ons land. En is meer dan eens aangetoond 
dat het, vanuit het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit, mogelijk is om te bouwen een coherent 
energielandschap in Nederland. 

Bestaande 
studies naar 
energie en 
ruimte 

1

2

3 4
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Binnen het Toekomstatelier NL2100 is het daarom 
waardevol om met de ‘stroom’ energie een 
beschouwend stapje terug te doen. En een kritische 
reflectie te geven op ons denken en doen van het 
verleden en heden. 

Aan welke knoppen kunnen en moeten we 
draaien om vanuit het nu verstandige keuzes te 
maken richting te toekomst?

Om daar grip op te krijgen leggen we in dit dossier 
verbanden tussen onze sociaal-economische waarden 
en de inrichting en het gebruik van het fysieke 
energiesysteem. Vanuit dit inzichten kan gesleuteld 
worden aan een passend narratief wat sturend kan zijn 
in de toekomst van 2100. 

Enkele (ontwerp)verkenningen

1. KEER - Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / 

Vereniging Deltametropool, 2018

2. Ruimte voor energie - Generation.Energy, 

Bright, Groen Licht, 2021

3. Energie is ruimte - PBL, 2003

4. Landschap en energie - Sijmons, 2014

5. Energie en Ruimte - Posad, HNS, Fabric, 

MarcoVermeulen, NRG, WUR, 2017 

6. Klimaat, energie, ruimte - Posad, HNS, 

GenerationEnergy, Fabric, MarcoVermeulen, 

NRG, WUR, 2018

7. ViaParijs - College van Rijksadviseurs, 

MarcoVermeulen, 2019 

5 6 7
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• Eeuwenlang volstond het gebruik van 
hout als primaire brandstof. Jagers en 
verzamelaars verbrandden hout voor 
hitte, licht en het bereiden van voedsel. 
Hiervoor was men toegewezen op lokale 
beschikbaarheid van voldoende hout.

• Toen in het stabiele klimaat van ca. 10.000 
jaar geleden de eerste nederzettingen 
ontstonden, werden nieuwe middelen 
ingezet voor het verrichten van arbeid. 
Zo gebruikten de Chinezen en later de 
Romeinen molens voor zwaar werk, zoals 
het malen van tarwe en het zagen van 
hout.

• Rond de middeleeuwen werden 
houtbossen in Europa dusdanig 
schaars dat alternatieve brandstoffen 
in toenemende mate nodig waren. 
Windmolens hebben in deze periode een 
belangrijke rol gespeeld in het wegpompen 
van water uit veenweidegebieden 
voor grootschalige turfontginning. De 
gezamelijke organisatie hierachter bracht 
uiteindelijk ook vormen van democratisch 
bestuur: de waterschappen.

• De uitvinding van de stoommachine luidde 
een nieuw tijdperk van schaalvergroting 
in. Hiervoor werden in Zuid-Limburg vanaf 
ca. 1800 de eerste kolenmijnen geopend. 
Het dagelijks leven veranderde ingrijpend 
doordat mensen vanuit het platteland naar 
de stad trokken om in fabrieken te werken, 
ofwel verstedelijking trad op.

• In navolging van steenkool volgden 
later de fossiele brandstoffen die we 
vandaag de dag nog steeds grootschalig 
gebruiken. Olie en gas zijn na de Tweede 
Wereldoorlog wereldwijd de aanjagers 
geweest voor onze huidige welvaart en 
stijgende energiegebruik. Nu ook de 
nadelige effecten hiervan zich voordoen 
wordt steeds meer met alternatieve 
vormen van energieopwekking en -opslag 
geëxperimenteerd en is de energietransitie 
defintief begonnen.

Een korte 
geschiedenis
van energie
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Tijdlijn historische ontwikkeling van 
het energiesysteem

Het aantal type energiebronnen is met de jaren steeds groter 
geworden. Het verbinden van energiecentrales heeft ertoe 
geleid dat vrijwel iedereen vandaag de dag is aangesloten op 
het centrale energienet. Nu we een transitie doormaken naar 
hernieuwbare energie is de levering niet meer zo stabiel als met 
fossiele brandstoffen. Daarom wordt ook gekeken naar nieuwe 
vormen van energieopslag, zoals (groene) waterstof en grote 
batterijen. Maar ook naar flexibel energiegebruik waarbij de 
vraag meer wordt afgestemd op het aanbod.
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Gasnetwerk

“In 2030 moeten 1,5 miljoen van de 8 miljoen 
Nederlandse huizen van het gas af zijn. 

Voor de productie van elektriciteit is Nederland 
nu voor 60 procent afhankelijk van aardgas en 
voor de productie van warmte voor maar liefst 
75 procent.
Bron: Trouw, 5 februari 2022
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Electriciteitsnetwerk (hoofdnet)

“In tien van de twaalf provincies 
in Nederland is er niet of 
nauwelijks capaciteit voor 
nieuwe zonneparken en andere 
duurzame energieprojecten.” 
Bron: Trouw, 5 februari 2022
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Windmolens

Biomassacentrales

De Noordzee is een 
gunstige plek voor 
windenergie vanwege 
de relatief geringe 
waterdiepte en het 
gunstige windklimaat.

Biomassa is met 54 
procent de grootste 
bron van hernieuwbare 
energie in ons land.

– Rijksoverheid

– CBS 2021
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Kerncentrales

Zonneparken

Nederland heeft één 
kerncentrale. Deze levert elk 
jaar ongeveer 485 megawatt 
kernenergie, dat is genoeg 
stroom voor ruim 1 miljoen 
huishoudens. 

In Nederland staat nu zo’n 
10 gigawattpiek (GWp) aan 
zonnepanelen opgesteld, 
goed voor 7 procent van de 
elektriciteitsbehoefte.  

– Rijksoverheid

– Wiep Folkerts, NRC
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Bestaande 
infrastructuren kunnen 
gebruikt worden voor 
nieuwe energiedragers
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De huidige energiemix 
leunt nog grotendeels op 
fossiele brandstoffen. 
Met 14% hernieuwbare 
energie behoort 
Nederland binnen de 
Europese Unie tot de 
hekkensluiters.

Momenteel komt meer 
dan de helft van alle 
hernieuwbare energie in 
Nederland uit biomassa. 
De laatste jaren is met 
name windenergie aan 
een opmars bezig.

Als gekeken wordt naar 
de energieconsumptie 
van de gemiddelde 
Nederlander gebruiken 
we bijna het dubbele 
van de gemiddelde 
Europeaan, en zelfs 
drie keer zoveel energie 
als de gemiddelde 
aardbewoner. 

Bron: ec.euorpa.eu/eurostat 2020

Bron: Our World in Data, 2021

Bron: CBS, 2021

Bron: Our World in Data, 2021

Feiten
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In het 
nieuws

Bron: Volkskrant, 24 juni 2021
Bron: Volkskrant 15 februari 2022
Bron: Financieel Dagblad, 9 feb 2022
Bron: Financieel Dagblad, 12 feb 2020
Bron: Trouw, 24 maart 2021
Bron: Trouw, 1 februari 2022
Bron: NRC, 8 feb 2022
Bron: AD, 24 januari 2020
Bron: Telegraaf , 17 februari 2022
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“..de energietransitie kan 
‘sneller, goedkoper en schoner 

als we bestaande gas-
infrastructuur gebruiken’.”

– Lex de Groot (neptune energy) 
in de Volkskrant
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Wat staat ons 
te wachten?

Naast dat deze factoren invloed 
hebben op de stroom energie, 
hebben ze ook invloed op de andere 
stromen van het Toekomstatelier 
NL2100: flora & fauna, water, 
grondstoffen & goederen, mens 
en data.
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Voor de transities die ons te wachten 
staan moeten ruimtelijke functies 
herschikt worden. We moeten slim 
met onze schaarse ruimte omgaan. 
Afhankelijk van onder andere 
bevolkingsontwikkeling, woningbouw 
en klimaatverandering moeten ook 
keuzes gemaakt worden in wat 
prioriteit en draagvlak heeft.

Ruimte is steeds
meer een schaarse
grondstof

Stijging temperatuur Midden-Nederland 
(bron: KNMI)

Wieringermeer, beeld: Microsoft

Sterke klimaatverandering 
is op meerdere vlakken 
een groot risico voor de 
Nederlandse samenleving. 
Ook bij het herinrichten van 
het energiesysteem moet 
geanticipeerd worden op het 
veranderende klimaat.

Klimaat
verandering
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Bij grondstofwinning ontstaat 
ook natuurschade. Circulair 
materiaalgebruik kan 
natuurschade en mogelijke 
grondstoftekorten in de 
energietransitie beperken.

Wanneer worden 
we echt circulair?

Als Nederland ervoor kiest een 
internationale koploper te zijn 
op het gebied van milieu- en 
klimaatbeleid, heeft dit invloed 
op de manier waarop huidige 
en toekomstige economische 
activiteiten ontplooit kunnen 
worden en hoe we energie 
opwekken en gebruiken.

Milieu- en klimaat-
doelen dwingen ons 
tot anders denken

Klimaatdoelen uitstoot broeikasgassen in 2030 
(bron: CBS, RIVM/Emissieregistratie)

De economische ontwikkeling is zowel afhankelijk 
van, als bepalend in de energiebehoefte van 
Nederland. Hoge energieprijzen kunnen een rem 
zijn op de economische groei.

Economische
ontwikkeling

Beeld: Unsplash / David Hofmann

Beeld: Unsplash / Mika Baumeister
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Het huidige energienetwerk in Nederland is erop 
ingericht om zware industrie van fossiele brandstoffen 
te kunnen voorzien. Maar nu de omschakeling naar 
nieuwe vormen van energieopwekking gaande is, 
is het de vraag of deze industrieën nog wel op de 
juiste plek liggen, gezien de aanvoer van energie aan 
het veranderen is. De zware industrie in Nederland 
zorgt naast vervuiling ook voor een grote druk op 
het energiesysteem en de beschikbaarheid van 
(duurzame) energie. Wegen de voordelen  van de 
industrie (werkgelegenheid en bijdrage aan BNP) nog 
wel op tegen de nadelen? Moet de industrie nog wel 
in zijn huidige vorm behouden blijven? Of is het beter 
om de industrie te verplaatsen naar daar waar ook de 
duurzame energie opgewekt gaat worden?

Zware
industrie

Beeld: Unsplash / Dimitry Anikin
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De beschikbaarheid van grondstoffen 
is eindig en daarmee een kwetsbaarheid 
in de omschakeling naar volledig 
hernieuwbare energie

Prognose bevolkingsgroei 2021-2070 (bron: CBS)

Geopolitieke onzekerheden (bv. door oorlog, 
klimaatverandering, beschikbaarheid van 
grondstoffen, voedsel, etc.) kunnen de 
internationale stabiliteit beïnvloeden. Hierdoor 
kunnen import van energie en grondstoffen in 
het geding komen.

Bevolkingsgroei vraagt zowel direct 
als indirect om meer ruimte. Naast 
woonoppervlak zal ook gekeken 
moeten worden naar de ruimte die 
nodig is om te voorzien in energie 
en andere levensmiddelen. Daarbij 
liggen kansen en opgaven voor 
multifunctioneel ruimtegebruik.

Internationale
stabiliteit

Bevolkings-
ontwikkeling 
heeft impact op 
ruimtegebruik en 
energiegebruik

Beeld: Unsplash / Gael Gaborel
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De wereldwijde energietransitie legt een grote druk op de beschikbaarheid 
van grondstoffen voor de bouw van o.a. windturbines en zonnepanelen. De 
geopolitieke consequenties die dit met zich meebrengt en een opstuwing 
van inkoopprijzen zijn een kwetsbaarheid in de omschakeling naar volledig 
hernieuwbare energie. Hiermee wordt de ene geopolitieke afhankelijkheid (bv. gas) 
ingewisseld voor de andere (grondstoffen).

Grondstoffen 
worden schaarser

Beeld: Unsplash / Shane Mc Lendon



P. 36

NOHNIK
architecture & landscapes

Toekomstatelier NL2100

In overstromingsgevoelige gebieden 
moet in kaart worden gebracht welke 
maatregelen nodig zijn om energie in de 
toekomst nog op te kunnen wekken, en hoe 
het energiesysteem hierop ingericht moet 
worden.

Beeld: Unsplash / Annie Spratt
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Een grote zeespiegelstijging heeft impact op het gehele energiesysteem. Voor energie-
opwekking, middenspanningsstations, energieopslag, en andere vitale energie functies in 
overstromingsgevoelige gebieden moet in kaart worden gebracht welke maatregelen nodig zijn en 
of het energiesysteem anders ingericht moet worden. Energieopwekking in overstromingsgevoelige 
gebieden wordt in toenemende mate onaantrekkelijk.

De zeespiegel stijgt en onze infrastructuur 
wordt kwetsbaar

Voorspelling zeespiegelstijging komende eeuwen 
(bron: IPCC)

Verdere digitalisering van de samenleving 
legt naar verwachting een toenemende druk 
op het energiesysteem. Anderzijds kan data 
helpen energievraag en -aanbod slim op 
elkaar af te stemmen.

Mate van 
digitalisering

Beeld: Unsplash / Markus Spiske
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Als samenleving bepalen we in de basis wat we moreel 
acceptabel en waardevol vinden. Op welke manier willen 
wij ons energiesysteem vormgeven, wat levert hier een 
positieve bijdrage aan en wat juist niet? Dit bepaalt 
waarvoor energie wordt opgewekt en welke economische 
activiteiten mogelijk zijn in Nederland.

Energie in relatie tot 
onze morele waarden
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Tot op heden is de energievraag altijd leidend 
geweest in ons energiesysteem. Netbeheerders 
zijn verplicht iedereen aan te sluiten op volgorde 
van aanvraag. Maar anticiperend op de enorme 
toename in energiegebruik in de toekomst is deze 
manier van werken wellicht niet langer houdbaar. 
Wordt het energieaanbod in toenemende mate 
bepalend voor onze energieconsumptie en 
systeem?

Energie
vraag

Blijft de huidige consumptiemaatschappij leidend, of wordt er gekozen voor 
een meer energiezuinige en duurzame economie waarin welzijn voorop staat. 
Ontwikkelingen zoals elektrisch vervoer, robotisering en domotica kunnen het 
dagelijks leven, en daarmee de energievraag, beïnvloeden.

Type 
maatschappij

Beeld: Unsplash / Dennis Moller

Beeld: Unsplash / Roland Larsson
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Een sterke productie-economie met behoud van zware industrie maakt 
Nederland in grotere mate afhankelijk van de internationale energiemarkt. Is 
deze afhankelijkheid wenselijk of moeten we bedrijven juist faciliteren in de 
energietransitie? Ook als daarbij vormen van zware industrie in Nederland niet 
meer houdbaar blijken?

Energie
& economie

Het type economie waarop ingezet 
wordt is fundamenteel voor hoe het 

energiesysteem van de toekomst 
eruit ziet.
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De manier waarop het fysieke 
energiesysteem ingericht wordt is het 
product van maatschappelijke keuzes 
en andere invloeden.

Hoe ziet het
fysieke energie 
systeem er uit?

Wanneer nationaal niet volledig aan de 
energievraag kan worden voldaan is Nederland 
afhankelijk van energie-import uit andere 
landen. Daarmee zijn we indirect afhankelijk 
van internationale stabiliteit. De vraag is of we 
niet beter kunnen streven naar een volledig 
zelfvoorzienend energiesysteem? En welke 
keuzes hangen daar dan aan vast?

Autonomie
energieopwekking

Beeld: Unsplash / Giu Vicente
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De beschikbaarheid van energie is afhankelijk van de schaal 
en de methode waarmee deze wordt opgewekt. Wanneer 
middelen (grondstoffen, ruimte) voor voldoende energieproductie 
ontbreken kan dit tot energieschaarste leiden. Met internationale 
afhankelijkheid tot gevolg.

Beschikbaarheid
energie

Moet de energievraag, of juist het 
energieaanbod leidend zijn?

Beeld: Unsplash / Fre Sonneveld
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Fossiele brandstoffen kunnen door verschillende 
vormen van hernieuwbare energie worden vervangen. 
Wind- en zonne-energie op zowel land als zee zijn de 
laatste jaren aan een sterke opmars bezig. Maar ook 
waterkracht, getijdenenergie, groengas en aqua- en 
geothermie worden steeds meer ingezet. 

Hernieuwbare 
energie

Beeld: Unsplash / Peter Beukema
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Met hernieuwbare energie ontstaat de mogelijkheid 
energie op een decentrale manier op te wekken. 
Het energiesysteem ontwikkelt zich hierdoor steeds 
meer tot een ‘peer-to-peer’ model waarin zowel 
geconsumeerd als geleverd wordt. Hier ligt een 
kans voor burgers en gemeenschappen om minder 
afhankelijk te zijn van een centraal energiesysteem. 
Om dit mogelijk te maken moet het huidige systeem, 
dat ingericht is op éénrichtingsverkeer, op korte termijn 
aangepast worden.

Schaal
& vorm

Bestaande infrastructuren vormen 
veelal de basis in de voorziening 
van toekomstige behoeften. Zo 
kunnen bestaande aardgasleidingen 
getransformeerd worden voor 
transport van waterstof. Hiermee kan 
geanticipeerd worden op mogelijke 
locaties voor energieopslag. 
Tegelijkertijd moeten we kritisch 
zijn op in hoeverre we bestaande 
infrastructuren leidend laten zijn. 

Transport 
& opslag

De combinatie van vraag en aanbod beïnvloedt 
de handelsprijzen van energie. Zo leidt 
energieschaarste tot dure import van energie, 
wat noopt tot een grotere zelfvoorzienendheid 
in de energievoorziening. 

Energie
prijs

Beeld: Unsplash / Roberto Sorin

Beeld: Unsplash / Andreas GÜcklhoren

Beeld: Unsplash / Markus Winkler
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Nucleaire energie wordt op de 
lange termijn steeds meer gezien 
als betrouwbare aanvulling op 
hernieuwbare energie. De stabiele 
energieproductie van reactoren 
hebben in vergelijking met 
bijvoorbeeld windmolens een kleiner 
ruimtebeslag (grondstofwinning 
buiten beschouwing gelaten). 
Tegelijkertijd bieden ontwikkelingen 
van small modular reactors, thorium 
en kernfusie perspectief. Toch zijn 
ook de grondstoffen voor nucleaire 
energie eindig.

De afbouw van fossiele energie 
neemt enkele jaren in beslag. Het 
overschot aan CO2 dat vrijkomt om 
de wereldwijde opwarming ruim 
onder 2˚C te houden zal afgevangen 
moeten worden met CCS (Carbon 
Capture & Storage). De Energy 
Agency stelt dat hiervoor vanaf 
2030 een jaarlijkse capaciteit van 
1,7 Gigaton CO2 afgevangen moet 
worden, dat is nu nog 0,04 Gigaton. 

Nucleaire
energie

Fossiele energie 
met afvang

Nucleaire energie wordt mogelijk op de lange 
termijn gezien als betrouwbare aanvulling op 

hernieuwbare energie.

Beeld: Unsplash / Frederic Paulussen

Beeld: Unsplash / Marek Piwnicki
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“Met zonnepanelen op daken of een 
warmtepomp is men minder afhankelijk 

van een centrale voorziening. Toch 
kan nationale of internationale 

regie nodig zijn om aan de energie-
vraag te kunnen voldoen.”

Beeld: Unsplash / Thomas Despeyroux
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Thema’s, verbanden & 
afhankelijkheden
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Het ‘mengpaneel’ op deze pagina’s toont 
de samenhang tussen de thema’s die van 
invloed zijn op het energiesysteem van 
nu en 2100. De maatschappelijke wensen 
en invloeden bepalen in grote mate 
hoe het fysieke energiesysteem wordt 
vormgegeven. 

Zijn verregaande digitalisering en 
zware industrie nog wel noodzakelijk 
en wenselijk, of hechten we hier in de 
toekomst minder waarde aan? Tegelijk 
zijn er ook een aantal factoren waar in 
mindere mate directe invloed op mogelijk 
is. Denk aan de beschikbaarheid van 
grondstoffen, internationale stabiliteit of 
klimaatverandering. 

Het fysieke energiesysteem komt voort 
uit deze ontwikkelingen en de keuzes 
die we maken. Afhankelijk van de 
energievraag en de beschikbare middelen 
kan de energiemix bijvoorbeeld bestaan 
uit hernieuwbare energie met aanvullend 
kernenergie en/of fossiele energie met 
afvang.

De hiervoor beschreven trends en ontwikkelingen, de kenmerken van het fysieke 
energiesysteem, en thema's als opwek, leveringszekerheid en autonomie 
kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze maken onderdeel uit van een 
samenhangend (waarde)systeem. Een mengpaneel dat bepaalt hoe ons 
energiesysteem er in 2100 uitziet.

Mengpaneel thema’s, verbanden & 
afhankelijkheden
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Verhaallijnen, knikpunten, 
toekomsten
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Dit is geen scenariostudie 
met een vooraf bedacht 
eindpunt

Maar een verkenning 
van verhaallijnen 
waarin meerdere 

mogelijke toekomsten 
het resultaat zijn van 

keuzes, knikpunten en 
afhankelijkheden
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Het schema op de volgende pagina's geeft 
een eerste inzicht in welke knikpunten er zijn 
richting de toekomst van 2100. Dit is geen 
scenariostudie of routekaart naar een vooraf 
bedacht eindpunt. Meer laat het een overzicht 
van opeenvolgende keuzes en invloeden zien 
die in samenhang met elkaar leiden tot een 
bepaalde mogelijke toekomst. 

De vier resulterende richtingen tonen een 
breed (maar niet uitputtend) spectrum van 
mogelijke toekomsten. Ze verschillen in de 
mate waarin de energievraag toe of afneemt, 
de mate van autonomie en zelfvoorzienendheid 
van het energiesysteem, de beschikbaarheid 
van grondstoffen, en de wijze en schaal van 
opwekking. Ter globale illustratie zijn volgend 
op het schema twee van de vier richtingen 
verder verbeeld. 
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Voorbeeld verhaallijnen, knikpunten en toekomsten
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Voorbeeld mogelijke toekomst 1: 

Gaan we richting een toekomst 
met een efficiënte samenwerking tussen 
landen voor het energiesysteem?

In dat geval

Kan Nederland door de alsmaar 
toenemende energieconsumptie 
niet volledig in zijn eigen energie-
behoefte voorzien. Daarom wordt 
internationaal samengewerkt om 
vanuit locatiespecifieke kenmerken 
efficiënt energie op te wekken. 
Landen zetten voornamelijk in op 
vormen van energieopwekking 
die voor dat land het hoogste 
rendement oplevert.

De Noordzee wordt grotendeels 
volgezet met windmolens en 
voorziet de omliggende landen van 
duurzame energie. Een teveel aan 
opwek wordt ter plekke omgezet 
in waterstof of wordt gebruikt om 
stuwmeren in Scandinavië vol te 
pompen met water. In de Sahara 
wordt op grote schaal zonne-
energie opgewekt, die in de vorm 
van waterstof voor andere landen 
beschikbaar wordt. 

Wanneer het bewolkt is of het 
minder waait kan deze opgeslagen 
energie gebruikt worden om een 
stabiele energietoevoer in stand te 
houden.

Zo gaat elk land slim om met de 
locatiekenmerken en beschikbare 
middelen en ruimte. Zo lang er 
sprake is van geopolitieke stabiliteit 
is dit een slim systeem. En dwingt 
het tot samenwerking en goed 
partnerschap.

Wanneer er spanningen 
ontstaan heeft dit direct invloed 
op de beschikbaarheid en 
leveringszekerheid van energie voor 
landen die maar beperkt kunnen 
bijdragen aan de opwekking van 
energie. 
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Verbeelding leidende thema’s binnen een mogelijke toekomst voor het energiesysteem 
waarbij efficiënte samenwerking plaatsvindt tussen landen
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Voorbeeld mogelijke toekomst 2: 

Gaan we richting een toekomst 
met een zelfvoorzienende 
nationale energiemix ?

In dat geval 

Worden keuzes gemaakt in welke 
vraag het nationale energiesysteem 
kan en moet voorzien. Dit betekent 
dat niet alles kan binnen de 
Nederlandse grenzen.

Door het afremmen van de 
energievraag zijn we minder 
afhankelijk van internationale 
energieleveranciers om in onze 
energiebehoefte te voorzien.

Op het schaalniveau van 
huishoudens is dit een kans 
om decentrale peer-to-peer 
energienetwerken op te zetten. 
Hierbij kan gedacht worden 
aan zonnepanelen op daken, 
kleinschalige windenergie en geo- 
en riothermie.

Industriële activiteiten vragen 
om een grotere en meer stabiele 
energietoevoer. Deze worden 
centraal aangesloten op oude 
energieinfrastructuren. Zo kunnen 
de bestaande aardgasleidingen 
bijvoorbeeld getransformeerd 
worden tot waterstofleidingen. 

Naast grootschalige inzet van 
hernieuwbare energie, zoals  
windparken op de Noordzee, kunnen 
ook andere energievormen zoals 
kernenergie of fossiele energie met 
CCS nodig zijn.
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Verbeelding leidende thema’s binnen een mogelijke toekomst waarbij Nederland 
gebruik maakt van een nationale energiemix
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Inzichten samengevat 
en 5x5 waardenkader
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Onduidelijkheid energievraag in de 
toekomst
Het is nog onduidelijk hoe groot de energievraag in de toekomst gaat worden. Wordt de energievraag uiteindelijk 
gelimiteerd door de beschikbaarheid van energie, of komen we in een wereld terecht waar energie in overvloed 
aanwezig is? De energievraag in combinatie met de hoeveelheid energie die we kunnen opwekken zal sturend 
zijn in hoe we ons energiesysteem gaan inrichten. De vraag is of we moeten blijven inzetten op een economie 
waarin eeuwige groei het uitgangspunt is. Of moeten we inzetten op een meer energiezuinige samenleving?

Afhankelijkheid van import van 
energie uit het buitenland
Welke mate van autonomie is wenselijk voor ons energiesysteem? Willen we volledig zelfvoorzienend zijn in 
onze energieopwekking, of vinden we het prima dat we afhankelijk blijven van het importeren van energie uit het 
buitenland?

Schaal en vorm van ons 
energiesysteem
Op welke schaal richten we ons energiesysteem in (lokaal, regionaal, nationaal, europees, internationaal)? Dit 
hangt sterk samen met de keuzes die wij als samenleving maken en de externe factoren die van invloed zijn. Wat 
is haalbaar en wenselijk?

Inzichten
De expertsessies en denkoefeningen leiden samengevat tot de volgende 
inzichten. Zie ook de uitwerking in het 5x5 waardenkader op de volgende 
pagina's.
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Type energieopwekking
De keuzes die we maken als samenleving hebben impact op het type energieopwekking (duurzame, hernieuwbare 
of fossiele energiebronnen) waar we op inzetten. Kunnen we een toenemende energievraag geheel duurzaam of 
hernieuwbaar opwekken? Of moeten we door de stijgende energievraag door economische groei en ontwikkeling 
naar alternatieven kijken?

Verwevenheid digitalisering en 
energie
Er is een sterke relatie tussen energie en data. Waar energie eerst nodig was om data op te slaan, kan data 
tegelijkertijd de efficiëntie versterken van de energie opwekking, transport en opslag. In de toekomst worden de 
twee stromen alleen maar meer met elkaar verweven.

Beschikbaarheid grondstoffen
De beschikbaarheid van grondstoffen kan een beperkende factor opleveren op de mate waarin we hernieuwbare 
energie kunnen opwekken. Een grondstoffentekort kan de productie van windmolens en zonnenpanelen die nodig 
zijn voor het opwekken van hernieuwbare energie belemmeren. 
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Pijnlijke 
waarheden

Oplossende 
denkwijzen

No
regrets

Lock-ins

Kennis
urgenties

5
pijnlijke waarheden
oplossende denkwijzen
no-regrets
lock-ins
kennis-urgenties

5 pijnlijke waarheden
Onvermijdelijke kwesties die in de toekomst gaan 
spelen. 

5 oplossende denkwijzen 
Wat kun je doen om deze ontwikkelingen om te buigen. 

5 no-regret ingrepen 
Maatregelen die nu al toegepast kunnen worden. 

5 lock-ins 
Contra-productieve ontwikkelingen van nu aangekaart.

5 kennis urgenties 
Vraagstukken waarop verder gestudeerd moet worden 
om het energiesysteem van morgen strakker te 
definiëren.
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Vervolgopgave: werken aan 
het narratief van 2100
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Het verkennen van een wereld in 2100 vraagt 
om een kritische houding ten opzichte van 
ons huidige denken en doen. Als we de 
toekomst vormgeven vanuit ons huidige 
handelen, onze (transparante) overtuigingen 
en gewoonten, verandert er mogelijk niets en 
draaien we onszelf vast. 

Het ontrafelen van ons huidige sociaal-
economisch narratief, dat sturend is in 
onze keuzes en hoe we Nederland sociaal, 
economisch én ruimtelijk inrichten, is de 
basis om lock-ins en pijnlijke waarheden 
inzichtelijk te maken. Daarmee kunnen we 
stelling innemen ten opzichte van ons huidige 
gedrag en een nieuw narratief schetsen 
voor 2100. Dat nieuwe narratief kunnen we 
uiteindelijk vertalen in een ruimtelijk beeld, 
een verhaallijn. Het narratief bepaalt het 
onderscheid tussen mogelijke en wenselijke 
toekomsten.

Werken aan een sociaal-economisch 
narratief voor 2100
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Bijlage
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Samenvatting discussie eerste werksessie ‘energie’ (tekening: Rob v. Barneveld)
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Samenvatting discussie eerste werksessie ‘energie’ (tekening: Rob v. Barneveld)
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