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Toekomstatelier NL2100
De lange termijn weer centraal stellen in het nadenken over de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Dat is de kern van het 
ToekomstatelierNL2100. Als College van Rijksadviseurs willen 
we tijd en ruimte organiseren om ons, als vakgemeenschap en 
maatschappij, te bekwamen in het toekomstdenken. Omdat de 
keuzes die we nu maken, van invloed zijn op de opgaven van 
morgen. We moeten langzaam denken om straks en nu snel te 
kunnen handelen. 

Met ToekomstatelierNL2100 willen we een beweging aanjagen 
waarmee we het toekomstdenken een vanzelfsprekende plek 
geven in het nadenken over complexe maatschappelijke opgaven. 
In ontwerpateliers werken we aan nieuwe inzichten en concrete 
handelingsperspectieven voor een toekomstbestendig Nederland. 
We doen dat samen met uiteenlopende partijen, van bestuurders 
en beleidsmakers tot en met kennisinstellingen, maatschappelijke 
organisaties en kunstenaars. 

Focus op de netwerklaag
In het eerste jaar van het Toekomstatelier stond de netwerklaag 
centraal. In verhouding tot de ondergrond en de occupatieopgaven, 
weten we nog maar weinig van deze laag. Terwijl de netwerken 
een sterk sturende kracht hebben: een wildpaadje kan een voetpad 
worden, later een zandweg, een straatweg en zelfs een snelweg. 
Hoe leggen de netwerken van vandaag de juiste basis voor de 
toekomst? Er staan de komende decennia veel investeringen 
gepland voor verschillende netwerken en infrastructuren. Als we het 
slim doen, laten we die infrastructuren voor ons werken, en dragen 
ze bij aan de lange termijnopgaven

De ontwerpbureaus NOHNIK, H+N+S Landschapsarchitecten en 
Rademacher / de Vries Architects hebben we gevraagd om kennis 
bijeen te brengen rondom zes stromen/netwerken: water, flora & 
fauna, mensen, goederen & grondstoffen, energie en data. Tijdens 
het meerdaags Toekomstatelier in Zutphen hebben zij die inzichten 
in een ‘pressure cooker’ toegepast op de energiehoofdstructuur. 

Rapport
Dit rapport is het resultaat van het werk van de ontwerpbureaus. Het 
laat zien tot welke nieuwe inzichten het toekomstdenken kan leiden. 
Wat betekent het werkelijk als je ‘bodem en water leidend’ laat zijn? 
Waar wonen en werken we dan in de toekomst? En wat betekenen 
die verschuivingen in gebruik van de ruimte voor de aanleg van 
de energiehoofdstructuur? Hoe kun je met het netwerk sturen op 
de ontwikkelingen die je wilt stimuleren? Het werk van de bureaus 
legt de vinger op een aantal pijnlijke waarheden, maar laat ook zien 
welke oplossende denkwijzen er zijn. Een goed voorbeeld daarvan 
is de zeespiegelstijging. Vaak gaat het over hoe ver die zal stijgen, 
en wanneer dat zal zijn. Maar in plaats van te zoeken naar precieze 
getallen, blijkt het uiteindelijk heel bevrijdend om niet heel precies 
te gaan koersen. Juist de onzekerheid van marges geeft ruimte om 
radicaler te werken.

Het College van Rijksadviseurs
Jannemarie de Jonge
Francesco Veenstra
Wouter Veldhuis
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AANPAK 
TOEKOMSTVERKENNING 
NL2100

Lagenbenadering
De lagenbenadering zet de ruimte uiteen in drie lagen: de 
ondergrondlaag (fysieke ondergrond, watersysteem, biotisch 
systeem), de netwerklaag (infrastructuur) en de occupatielaag 
(fysieke manifestatie van menselijke activiteiten zoals wonen 
en werken). Waarbij de snelheid waarmee ze aan verandering 
onderhevig zijn oploopt. In dit project stond de netwerklaag 
centraal. Daarin werden zes stromen onderscheiden: water, flora 
& fauna, mensen, goederen & grondstoffen, energie, en data. 
De investeringen die vandaag de dag in de netwerklaag gedaan 
worden, werken door tot in 2100.   

Bodem & Water leidend
De eerste fase van het project bestond uit een serie werksessies met 
experts rondom de zes onderscheden stromen. Met het verkennen 
van deze stromen en daarbij horende netwerken, hebben we meer 
grip gekregen op de grote uitdaging van het ontwerpen van de 
toekomst en de onzekerheden die daarbij horen. Ook heeft het 
geholpen meer inzicht te krijgen in de hiërarchie tussen de stromen 
onderling. Sommige zijn meer sturend dan andere. Zo heeft de 
logistieke stroom een duidelijk ruimtelijke werking en is data 
infrastructuur meer faciliterend. Die inzichten zijn belangrijk geweest 
voor het vervolg. 

Uit deze eerste fase kwam verder naar voren dat het principe 
bodem en water sturend zou moeten zijn in de ruimtelijke 
ordening van Nederland. Dit gezien de onontkoombare impact die 
zeespiegelstijging zal gaan hebben. De andere stromen (mensen, 
goederen & grondstoffen, energie en data) vormen wat wij noemen 
‘faciliterende’ netwerken, die zorgvuldig afgestemd moeten worden 
op natuurlijke systemen. Meer inhoudelijke toelichting op wat dit 
concreet inhoudt, volgt verderop in deze publicatie. Van elk van de 
stromen is in de eerste fase een afzonderlijk dossier gemaakt. Die 
dossiers dienen als bijlage van dit stuk.

Energienetwerk
In de tweede fase van het project, tijdens het meerdaagse atelier in 
Zutphen, zijn de overige netwerken onder de loep genomen. Hierbij 
is ‘bodem en water leidend’ als basisprincipe voor de vormgeving 
van Nederland gehanteerd. Het College van Rijksadviseurs is 
vanuit het Programma Energie Hoofdstructuur gevraagd om 
advies te geven met betrekking tot de energiehoofdstructuur. Het 
energienetwerk heeft daarom een extra grote focus gekregen in 
deze uitwerking. Hoewel bodem en water in ruimtelijke zin hierin 
richtinggevend kunnen zijn, is het energienetwerk niet los te zien 
van de occupatielaag: hoe gaat het energienetwerk in de toekomst 
benut worden, hoe en waar willen we wonen en werken, en wat 

voor economie hoort daarbij? En strookt de ligging van het huidige 
energienetwerk wel met dit toekomstbeeld? Het energienetwerk 
is een faciliterende én een sturende laag en geeft daarmee dus 
richting aan wat waar tot ontwikkeling kan komen.  

Case Study: Rijnmond en Regio Arnhem Nijmegen
Tijdens het meerdaags Toekomstatelier in Zutphen zijn 
voorgenoemde keuzes en principes (werken vanuit de 
lagenbenadering, bodem en water leidend en extra focus op het 
energienetwerk) verder uitgewerkt in een casestudy voor Rijnmond 
en de regio Arnhem Nijmegen. In een ‘pressure cooker’ van twee 
dagen zijn een aantal ontwerpprincipes die voortkomen uit het 
hoofdprincipe ‘bodem en water leidend’ uitgezet, en vervolgens 
getest op deze deltacasus. Rijnmond en de regio Arnhem-
Nijmegen vertegenwoordigen samen een rijke diversiteit aan 
landschappelijke, stedelijke, economische, en culturele condities 
om te ontwerpen aan de toekomst binnen de Nederlandse context. 
De Nederlandse delta is ook een ideale uitsnede om de opgaven 
in een internationale context te plaatsen. De vele stromen die hier 
samenkomen—waarvan water de meest prominente is—zijn immers 
niet per definitie gebonden aan bestuurlijke grenzen. De uitkomsten 
van deze case study zijn in eerste instantie te interpreteren als 
de test van een methode; een manier van denken, en niet als 
vastomlijnde visie op de toekomst. 

Leeswijzer
Dit cahier is opgebouwd uit 4 delen. In het eerste deel wordt vanuit 
een nieuw perspectief op de in de ruimtelijke ordening gangbare 
lagenbenadering, een aantal leidende principes voor Nederland in 
2100 geformuleerd. Deze principes worden in deel twee toegepast 
op de schaal van heel Nederland. Om duidelijk te maken wat dit op 
regionaal niveau precies betekent, wordt in deel drie ingezoomd op 
een tweetal regio’s: de Rijnmond en Arnhem-Nijmegen. De lessen 
die we hieruit geleerd hebben worden in deel vier samengevat in 
een matrix. 

Beeld: Maarten Sprangh photography
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Lagenbenadering anno nu
Eeuwen geleden gaven bodem en water nog duidelijke ruimtelijke 
restricties t.a.v. de manier waarop het landschap werd gebruikt. 
Wonen gebeurde hoog en droog en lage natte gebieden werden 
vermeden. Maar inmiddels wanen we ons door technologische 
ontwikkelingen steeds minder afhankelijk van deze ruimtelijke 
restricties. In de afgelopen eeuw vond groei van stedelijke 
gebieden en industrie steeds meer plaats op basis van economische 
en technologische logica. Gedreven door principes als goede 
bereikbaarheid, aansluiting op bestaande infrastructuur en de 
nabijheid van beschikbare ruimte. Beschermd door dijken, dammen, 
gemalen en pompen.

Landschappelijke condities ten aanzien van hydrologie en 
bodemgesteldheid zijn geen uitgangspunt meer, maar een te 
manipuleren organisme geworden. De klassieke lagenbenadering  
met de occupatielaag, netwerklaag en ondergrond is in dat 

opzicht niet langer een gebalanceerd systeem waarin elke laag 
gelijkwaardig aan elkaar is. De occupatie- en netwerklaag zijn 
dominante drivers geworden voor de ruimtelijke ordening, waarin 
de ondergrond ondergeschikt is.

Dit systeem is niet houdbaar en leidt door klimaatverandering 
tot grote kwetsbaarheden. Woongebieden en industrieclusters in 
laaggelegen polders en het rivierengebied zijn met het oog op 
zeespiegelstijging en overstromingsgevaar uiterst kwetsbaar en 
onveilig. De huidige netwerklaag (mobiliteit, goederen, energie) is 
juist op deze plekken georiënteerd. Vanuit efficiëntie beredeneerd 
is het wellicht het meest logisch en aantrekkelijk om dichtbij 
deze netwerken de groei van steden en industrie te organiseren. 
Bijvoorbeeld om zo verliezen van warmte en electriciteit te 
minimaliseren. Maar door dat te doen blijven we bouwen en 
groeien in kwetsbaar gebied. 

NIEUW PERSPECTIEF OP DE 
LAGENBENADERING

Toekomst: ligging van netwerken en occupatie beredeneerd vanuit de 
ondergrond. Energy-oriented development o.b.v. het principe ‘bodem & water 

leidend’. Een sturend middel voor occupatie en netwerken. 

Heden: ligging van netwerken en occupatie voornamelijk op basis van 
economische en technologische logica. 

Ondergrond speelt nauwelijks meer een rol.

Op lange termijn worden de kosten om de veiligheid in deze 
gebieden te kunnen blijven garanderen steeds hoger. Er zullen 
steeds meer ingrepen nodig zijn en de negatieve effecten 
van een mogelijke overstroming worden steeds desastreuzer. 
Ook zorgt het inzetten van technische maatregelen ervoor 
dat we onszelf vastzetten in een systeem dat, naar mate de 
zeespiegel stijgt, steeds minder flexibel wordt. Daarmee worden 
ook meekoppelkansen voor nieuwe natuur en voedsel- en 
watervoorzieningen amper benut.

Lagenbenadering voor 2100
Met de blik op 2100 moeten we weer vanuit de basis gaan 
redeneren: bodem en water leidend. Met de condities van de 
ondergrond als dominant vertrekpunt bepalen we de gebieden waar 
we hoog, droog en veilig kunnen wonen en werken. De netwerklaag 
is niet leidend, maar volgt op hoe we vanuit deze benadering ons 
land inrichten. De netwerklaag kan overigens wel als een sturend 
middel ingezet worden om nieuwe ontwikkelingen omtrent wonen 
en werken te stimuleren op de plekken die we vanuit het bodem 
& water leidend-principe, wenselijk achten: ‘Energy-oriented 
development op basis van het bodem & water leidend-principe’.

Wanneer de netwerklaag op de juiste plek ligt, hoog en droog en 
gekoppeld aan de plekken waar we in 2100 wonen en werken, 
wordt dat uiteindelijk de structuur om steden en industrieën richting 
de hogere en droge delen van Nederland te sturen. 
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1. SYSTEEMHERSTEL

5. ADAPTIEF ONTWERPEN

6. ZEESPIEGEL ALS PLANHORIZON

De Nederlandse delta is in de loop der eeuwen ingrijpend door 
de mens veranderd. Dit heeft een van nature buitengewoon 
soortenrijke wetland veranderd in een habitat die vooral erg geschikt 
is voor de mens. Maar het geleidelijk instorten van ecosystemen 
als deze bedreigt tegelijk ook het leven van de mens op de aarde. 
Bescherming en gedeeltelijk herstel van hun natuurlijke habitats 
heeft dit tij niet kunnen keren. Een daadwerkelijk levende delta 
vraagt om herstel op systeemniveau, waarbij met name naar de 
samenhang tussen de verschillende componenten van het ecosysteem 
gekeken moet worden. In onze verstedelijkte delta is dit niet voor 
alle riviertakken even realistisch. Dit vraagt om scherpe ruimtelijke 
keuzes, waarbij we het beste één natuurlijk systeem zoals de Rijn-
Maasmonding de volledige ruimte geven die het nodig heeft, in plaats 
van alle riviertakken gedeeltelijk te herstellen. 

We zijn in dit land gewend om normen te stellen, deze te vertalen in 
eisen en van daaruit oplossingen te ontwerpen en te bouwen die aan 
die norm voldoen. Wanneer veranderingen zoals zeespiegelstijging 
vragen om een aanpassing van de norm dan start deze cyclus 
opnieuw en zal de betreffende constructie moeten worden aangepast 
of vernieuwd. Dit zijn steeds opnieuw ingrijpende, kostbare en 
tijdrovende processen, waarbij we vaak achteraf constateren dat we 
ons (sneller dan gedacht) door de tijd hebben laten inhalen. Naarmate 
ontwikkelingen sneller gaan en onzekerheden toenemen moeten 
de normen ruimer gesteld worden en/of moet gezocht worden naar 
adaptieve oplossingen. Wanneer we weten dat de zeespiegelstijging 
uiteindelijk enkele meters zal bedragen, dan dienen we hierop 
te moeten anticiperen bij het ontwerpen van oplossingen voor 
tussenliggende zeespiegelstanden.

We zijn in de ruimtelijke ordening ook gewend om ons bij het 
ontwerpen van scenario’s of structuren te richten op een bepaalde 
planhorizon, zoals het jaar 2050 of 2100. Met zeespiegelstijging 
als dominante en progressieve, maar in tempo ook grotendeels 
onvoorspelbare verandering, is een planhorizon in de tijd minder 
goed bruikbaar. We weten immers niet op welk niveau de zeespiegel 
zich in 2050 of in 2100 zal bevinden. Het is daarom bruikbaarder 
om de stand van de zeespiegel zelf als planningshorizon te nemen, 
en zo plannen te maken voor 0,75 (straks), 2 (later) en 5 (ooit) meter 
zeespiegelstijging.

Het watersysteem vormt ook in de verdere toekomst de basis voor 
zowel de (half)natuurlijke als de door de mens gemaakte onderdelen 
van het landschap. Het watersysteem bevat vele grote en kleinere 
knoppen die sturend werken op de ruimtelijke ordening, zoals 
afvoerverdelingen, peilbesluiten en veiligheidsniveaus. Maar onder dit 
zichtbare en beïnvloedbare watersysteem bevindt zich ook een natuurlijke 
onderstroom, grotendeels bepaald door de quartair-geologische 
ondergrond en de meteorologie, met een eigen (veel lagere) dynamiek en 
ontwikkelrichting. Hoe meer we ingrijpen in het natuurlijke watersysteem, 
hoe ingewikkelder het wordt om gemaakte keuzes terug te draaien. 
Omgekeerd geldt ook: hoe meer de regulering van ons watersysteem 
is afgestemd op hoe water zich van nature gedraagt, hoe kleiner de 
inspanningen zullen zijn om het water duurzaam dienstbaar te laten zijn 
aan onze maatschappelijke behoeften. 

2. OP WATERBASIS

BODEM & WATER LEIDEND
6 PRINCIPES

Nederland staat de komende decennia voor grote ruimtelijke opgaven 
op het gebied van water, natuur, grondstoffen, goederen, energie en 
mensen. Elk van deze stromen legt een claim op de ruimte, die alleen 
optimaal ingevuld kan worden als deze opgaven op elkaar worden 
betrokken. Dit levert niet alleen een effectievere invulling van de 
ruimte op, het zorgt er ook voor dat ontwikkelingen en oplossingen 
elkaar niet in de weg komen te zitten. In vrijwel ieder deel van 
Nederland komen deze stromen elkaar tegen en is er dus spraken van 
een combinatie van opgaven, waarvoor zoveel mogelijk één integrale 
oplossing gevonden moet worden. Aangezien de trends in bodem- en 
waterhuishouding onder invloed van klimaatverandering nog lang 
zullen doorwerken dienen zij leidend te zijn bij het ontwikkelen van 
oplossingen.

Op de geologische tijdschaal is Nederland sinds de op de laatste IJstijd 
volgende natuurlijke zeespiegelstijging een verdrinkende riviermonding. 
Onze huidige (door de deltawerken sterk veranderde) estuaria zijn in 
feite ondergelopen rivierdalen. Dit lot is ook de huidige grote rivieren 
beschoren. Het spaarzame door de rivieren aangedragen sediment, dat van 
nature een gematigde zeespiegelstijging kan aanvullen, kan het tempo van 
de huidige versnelde zeespiegelstijging nu eenmaal niet bijbenen. Onze 
grote rivieren zullen steeds meer het karakter van een diep landinwaarts 
gelegen estuarium krijgen. Waarbij getijwerking en zoutindringing steeds 
voelbaarder worden en ook de dijken met de zeespiegelstijging mee 
omhoog zullen moeten bewegen. Als we vanuit ecologisch en energetisch 
oogpunt een blijvende open verbinding met de zee willen hebben, moeten 
we ons dus opmaken voor een geleidelijke landinwaartse verschuiving van 
de overgang tussen rivier en estuarium. 

3. INLANDS ESTUARIUM

4. COMBINEREN OPGAVEN

Mede onder invloed van klimaatverandering hebben bodem en water een eigen dynamiek die zich weliswaar laat bijsturen, maar die zich 
uiteindelijk toch zal manifesteren in teruglopende productiviteit, oncontroleerbare gebeurtenissen of toenemende beheerslasten. Op de 
lange termijn zijn bodem en water daarom altijd een factor om rekening mee te houden. Sterker nog: bodem en water dienen de basis te 
vormen voor iedere lange termijn gebiedsontwikkeling. Hieronder formuleren we daarom als leidraad voor deze processen zes principes 
waarmee bodem en water in het hart van de ruimtelijke planvorming worden gepositioneerd.
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VERDRINKENDE DELTA
Naar een duurzaam leefbare delta
Laag Nederland bestaat feitelijk uit de delta’s van de rivieren Rijn, 
Maas, Schelde en Eems. Deze samengestelde delta heeft zich sinds 
de laatste ijstijd steeds aangepast aan de zeespiegel, waarbij een 
gematigde stijging van de zeespiegel steeds werd gecompenseerd 
door het door de grote rivieren aangevoerde sediment. Inmiddels 
is de versnelde zeespiegelstijging niet meer bij te houden voor 
het in de afgedamde rivieren vastgehouden sediment. Daardoor 
verdrinkt de delta en heeft de kustlijn de neiging om zich terug te 
trekken. Hoe we omgaan met dit gegeven is een van de grootste 
uitdagingen van de komende eeuwen.

De eerste bewoning in het huidige Nederland ontstond op 
de hoge gronden, maar naarmate we er beter in slaagden het 
water in onze van oorsprong moerassige delta te begrijpen en te 
beheersen, is het leven zich vooral in de delta gaan concentreren. 
Inmiddels liggen de dichtstbevolkte gebieden van Nederland ruim 
onder de zeespiegel. Vooral omdat de door ons sterk ontwaterde 
klei- en veenbodems inmiddels meters zijn gedaald. Deze daling 
zet zich nog altijd voort en de zeespiegel zal steeds sterker gaan 
stijgen. Zie onderstaande figuur van het IPCC, die voor drie 
verschillende klimaatscenario’s de bandbreedte van de voorspelde 
zeespiegelstijging weergeeft. 

Dit is de voornaamste redenen om langetermijnperspectieven voor 
de Nederlandse delta te verkennen en ook onze keuzes voor de 
kortere termijn op die perspectieven te baseren. Zodat we later 
geen spijt krijgen van de richtingen die we nu inslaan. Als één 
ding uit deze verkenning duidelijk is geworden, dan is het wel dat 
de 22e eeuw nu begint en dat we nu al moeten voorsorteren op 
de toekomst en de keuzes die we moeten maken. Concreet: we 
moeten nu de planologische ruimte reserveren voor ingrepen die 
ons land ook op de lange termijn leefbaar houden. 

Tijd is ruimte
Naarmate we verder kijken in de tijd moeten we ook verder kijken 
in de ruimte. De Nederlandse delta vormt een onlosmakelijk 
onderdeel van internationale netwerken van water, natuur, 
goederen, grondstoffen, data en mensen. We zijn als monding 
van twee grote Europese rivieren een belangrijke stapsteen voor 
mondiale migratie van vogels en vissen, en een knooppunt van 
mondiale handelsroutes. En dat willen we ook blijven. 

Dat kan alleen als we op tijd inspelen op veranderingen waarvan 
we vaak nu al weten dat zij zich de komende decennia zullen 
voltrekken. Zeespiegelstijging, de energietransitie en datarevolutie 
(om er maar een paar te noemen) zullen allemaal verstrekkende 
ruimtelijke consequenties hebben die op tijd en in samenhang 
moeten worden geaccommodeerd. Deze veranderingen worden 
vaak als bedreigend ervaren omdat ze gevestigde belangen 
aantasten én omdat we de kansen die deze veranderingen bieden 
nog niet op waarde kunnen schatten. Ook daarom verkennen we 
welke mogelijkheden zich in de toekomst aandienen. 

Zo bieden de, als gevolg van de stijgende zeespiegel landinwaarts 
verplaatsende investeringen, kansen voor betere aansluiting bij (en 
verbinding van) de economische netwerken van het Ruhrgebied 
en de Vlaamse ruit. Én ontstaat er daarmee ruimte voor herstel en 
ontwikkeling van cruciale ecosystemen.
 
De term ‘terugtrekken’ is hier dan ook niet aan de orde. 
Veranderende condities scheppen nieuwe kansen waarop we 
kunnen inspelen. Dat inspelen kost echter tijd. Ruimtelijke 
ordeningsprocessen zijn notoir inert, en gevestigde belangen 
worden doorgaans sterker verdedigd dan dat nieuwe 
mogelijkheden omarmd worden. Het denken over het aangezicht 
van de Nederlandse delta in de 22e eeuw begint daarom nu!

Beeld: H+N+S

Toekomstig verloop van de 
mondiale zeespiegelstijging 
volgens het 5e en laatste rapport 
van het IPCC. Richting het jaar 
2100—en daar voorbij—kent 
deze voorspelling een zeer grote 
bandbreedte. Rond het jaar 
2100 lijkt een zeespiegelstijging 
van een ruime meter het meest 
waarschijnlijk, maar ook een veel 
grotere stijging van rond de drie 
meter is niet ondenkbaar.



ZEESPIEGELSTIJGING
VOORBIJ 2100
Op de lange termijn is de zeespiegelstijging voor laaggelegen delta’s als Nederland de grootste en meest disruptieve wateropgave. We 
weten dat de zeespiegelstijging die nu is ingezet ook bij effectief klimaatbeleid nog lang zal doorzetten en uiteindelijk meters zal bedragen. 
We weten door fysische en beleidsmatige onzekerheden echter niet hoe snel dit proces zich zal voltrekken. We zullen aan die onzekerheden 
moeten wennen. We weten nu eenmaal niet precies hoe lang we nog op de huidige voet door kunnen gaan en hoeveel het ons meer kost 
(financieel, maatschappelijk) als we aanpassingen aan klimaatverandering blijven uitstellen. Het betekent dat we moeten gaan handelen naar 
no-regrets en uit de buurt moeten blijven van lock-ins. En dat we los moeten laten dat we nu al precies moeten weten wat wanneer zal gaan 
plaatsvinden. We kunnen de ontwikkelingen als gevolg van zeespiegelstijging dus niet beschrijven aan de hand van jaartallen, maar wel aan 
de hand van meters zeespiegelstijging. Om het toch in de tijd te plaatsen noemen we de verschillende gradaties van zeespiegelstijging 
(huidige, matige, sterke en extreme): nu, straks, later en ooit. In de aanloop naar deze periodes moeten voor onze weerbaarheid tegen 
zeespiegelstijging steeds fundamentele keuzes ten aanzien van het watersysteem worden gemaakt.

STRAKS
+0,75 mNU

Open of gesloten?
We moeten ons nu al voorbereiden op de zeespiegelstijging van 
+0,75m die straks (waarschijnlijk vóór 2100) op ons afkomt. Omdat 
de stormvloedkeringen steeds vaker moeten sluiten, veranderen 
onze open verbindingen tussen de grote rivieren en de zee 
geleidelijk in semi-permanent gesloten systemen. Als we ook in 
de toekomst nog een open verbinding met de zee willen houden 
en het rivierwater zoveel mogelijk vrij willen laten afstromen (dus 
zonder op grote schaal te pompen), moeten we nu al scherpe 
keuzes maken via welke verbinding(en) we dat willen realiseren. Bij 
deze keuze spelen hoogwaterveiligheid en ecologie een belangrijke 
rol.
 
We moeten ernaar streven om minstens één robuuste, veilige en 
ecologisch optimaal functionerende, open verbinding te behouden. 
De route van de Waal naar het Hollands Diep ligt hier het meest 
voor de hand. Hierdoor vindt verreweg het grootste deel van de 
reguliere rivierafvoer zijn weg naar de zee. Een open verbinding 
betekent dat de dijkhoogte steeds aan de zeespiegelstijging 
moet worden aangepast. Voor deze toekomstige superdijken 
/ dynamische waterkeringszones dient nu al (veel) ruimte 
gereserveerd te worden. Een (nieuwe, adaptieve) stormvloedkering 
zal ook in de toekomst een effectieve maatregel blijven om de 
dijkhoogte nog enigszins te beperken. 

Overige routes (IJssel – Nederrijn-Lek) dienen dan primair om het 
van de zee afgesloten laag Nederland van zoet water te voorzien. 
Dit is een variant op de permanent oostelijke aanvoer (POA). 
Als we erin slagen om onze zoetwaterbehoefte substantieel te 

verminderen kan dit systeem nog lang goed blijven werken. Bij 
extreme rivierafvoeren kan op het IJsselmeer en op de Grevelingen 
voldoende water tijdelijk geborgen worden.

Ook de waterhuishouding in het van de zee afgesloten laag 
Nederland moet geoptimaliseerd worden. Met name om 
weerbaarder te zijn tegen frequenter optredende piekbuien en 
periodes van droogte. Zo dienen de veenweidegebieden flink 
vernat te worden om de bodemdaling (en de daarmee gepaard 
gaande emissie van broeikasgassen) te stoppen en gebruik te 
maken van de natuurlijke eigenschap van veen om de bodem op te 
hogen. 

Ook in diepe droogmakerijen, die in toenemende mate (ook zout) 
grondwater zullen aantrekken, moet ruimte worden gemaakt 
voor tijdelijke of permanente waterberging. Het vanaf de 16e 
eeuw drooggemalen Hollandse plassenlandschap keert daarmee 
geleidelijk terug. Dit heeft grote consequenties voor de functies 
die hier momenteel een plek hebben, niet in de laatste plaats 
onze nationale luchthaven. Een eventuele (relatief!) vroegtijdige 
verplaatsing van de luchthaven naar de hoge zandgronden zou een 
sturende werking kunnen hebben in de op termijn onvermijdelijke 
stedenbouwkundige verhuizing van laag Nederland naar de hoge 
zandgronden. 

LATER
+2 m

OOIT
+5 m

Gedifferentieerde veiligheid en meebewegen
Als we er in de komende decennia in slagen om goede keuzes 
te maken, dan is daarmee een goede basis gelegd voor onze 
weerbaarheid tegen de verdergaande zeespiegelstijging. Echter, 
waar we met de bovengenoemde maatregelen de veiligheid en 
leefbaarheid in het hele land op een niveau kunnen houden zoals 
we dat nu min of meer gewend zijn, moeten we bij verdergaande 
zeespiegelstijging overschakelen naar een (verder) gedifferentieerd 
veiligheidsniveau en moeten we op een aantal locaties al 
meebewegen met de zeespiegelstijging. 

We zullen ook merken dat met name de landbouw in laag 
Nederland op steeds meer plekken, steeds sterker onder druk 
komt te staan. Zoutindringing en lokaal opbarsten van de bodem 
zullen het blijven faciliteren van traditionele landbouw dan 
onhaalbaar en onbetaalbaar maken. Waar we er in slagen om voor 
die tijd op grote schaal natte teelten te ontwikkelen, kunnen we 
de landbouwkundige productie op peil houden. Waar dit niet lukt 
(of waar we bewust voor een andere invulling kiezen) ontstaan 
waterrijke natuur- en recreatielandschappen.

In het open hoofdsysteem leidt de zeespiegelstijging tot 
het steeds verder landinwaarts oprukken van het getij en 
de zoutgradiënt. Met andere woorden: in onze langzaam 
verdrinkende delta kruipt het estuarium langzaam de rivieren op. 
Rijn en Maas monden dan ter hoogte van Heerewaarden (waar zij 
honderd jaar geleden nog vrij in elkaar overstroomden) uit in dit 
door brede waterkeringen begrensde estuarium.

Hoge gronden en een dynamische delta
Ooit gaat het vestigingsklimaat van laag Nederland zodanig 
achteruit dat investeringen richting de hoge zandgronden migreren. 
Deze pijnlijke waarheid kan aanzienlijk gestild worden als we ook de 
kwaliteiten van deze toekomstige realiteit weten te waarderen en 
hier vroegtijdig op inspelen. 

Nederland krijgt langzaamaan een nieuwe stedenbouwkundige 
structuur die beter aansluit bij het Ruhrgebied en de Vlaamse 
ruit. En laag Nederland hoeft geen Atlantis te worden. Op veel 
plekken wonen we nu al betrekkelijk veilig op enkele meters 
onder de zeespiegel. Dit kan mede omdat de lasten voor deze 
nu nog schaarse plekken door veel grotere gebieden gedragen 
worden. Wanneer deze plekken groter en talrijker worden en de 
grondgebonden landbouw verdwijnt, verslechtert de businesscase 
voor laag Nederland. 

Toch zijn er ongetwijfeld kwaliteiten die we nog heel lang willen 
behouden. Zo is het goed denkbaar dat we onze historische 
binnensteden ook op de hele lange termijn blijven beschermen 
tegen het water. De landschappelijke context rondom deze 
‘waterforten’ zal echter ingrijpend veranderen. Ook zijn er in laag 
Nederland nog altijd plekken die ook bij een zeespiegelstijging van 
5 meter nog boven het water uitsteken. Dit zijn bijvoorbeeld de 
duinen, bepaalde haventerreinen en natuurlijk onze dijken. Deze 
elementen vormen ooit de ontginningsbasis voor een nieuw gebruik 
van laag Nederland.

Beeld: H+N+S
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ZEESPIEGELSTIJGING 
VOORBIJ 2 METER
Tot circa 2 meter zeespiegelstijging kunnen we redelijk goed 
uit de voeten met (vergaande) aanpassingen aan ons huidige 
watersysteem, landgebruik en occupatie. Voorbij de 2 meter 
zeespiegelstijging wordt het een ander verhaal, dan moeten we uit 
een ander vaatje tappen. Dan ondergaat Nederland een ruimtelijke 
transformatie, waarbij investeringen zich van laag Nederland 
verleggen naar de hoge zandgronden. Deze figuur biedt een 
overzicht van deze ruimtelijke transformatie, die in deel 3 verder 
wordt uitgewerkt.

Beeld: H+N+S
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NL 2100 - VERKENNING
Met de hiervoor geschetste situaties bij de verschillende niveaus van zeespiegelstijging als uitgangspunt, 
doen we een verkenning van het Nederland in 2100. 

Sinds de Gouden eeuw ligt het economisch zwaartepunt van Nederland in Holland. Tot op de dag van 
vandaag wordt het economische succes van de Randstad gevierd, maar zeespiegelstijging en extreme 
klimaatverandering maken het niet langer vanzelfsprekend om te blijven wonen en werken in dit kwets-
bare deltagebied. Op termijn is bij een zeespiegelstijging van 2 meter of meer een verschuiving richting 
hogere gronden en oostwaartse migratie onontkoombaar. Deze kaart geeft hiervan een overzicht. Niet als 
een ijzeren waarheid, maar als eerste schetsmatige verkenning.

Inlands estuarium
Het stijgende waterpeil in zowel de zee als rivieren zorgt ervoor dat de functie van diepe polders in Noord- en 
Zuid Holland, Friesland en Zeeland richting 2100 stap voor stap moet worden aangepast. Tussen de duinenrij 
aan de Noordzee en de hoogtegradiënt op grofweg de lijn Groningen-Antwerpen, ontstaat een rijk inlands 
estuarium (o.a. voorheen IJsselmeer). Een nat en zeer dynamisch natuurgebied, met natte landbouw en waar 
ook energie wordt opgewekt. De grote rivieren meanderen met een natuurlijk verloop van oost naar west door 
dit estuarium. 

Meanderende grote rivieren met meerdere functies
In het riviersysteem wordt onderscheid gemaakt in rivieren voor waterafvoer en rivieren en (nieuwe) kanalen 
voor goederentransport. Door niet langer beide functies te combineren binnen één rivierstroom kunnen 
riviertakken natuurlijk ingericht worden, meer water afvoeren en water langer vasthouden. Brede uiterwaarden 
rondom het riviersysteem verminderen de kans op overstroming in woongebieden en bieden kansen voor 
nieuwe natuur.

Occupatie op hoge gronden
Steden als Amsterdam en Den Haag worden als cultuurhistorische relicten beschermd, maar economische 
activiteiten verplaatsen zich in toenemende mate richting het hogere oosten en zuiden. De duingordel 
blijft behouden als bewoonbare golfbreker. In de oost- en zuidwaartse migratie van wonen en werken 
wordt landsgrensoverstijgend gedacht. De nabijheid van industriëel-economische clusters zoals Eindho-
ven, Arnhem, (de haven van) Antwerpen, het Ruhrgebied en de metropoolregio Duisburg-Düsseldorf-
-Dortmund-Keulen, zorgt voor een logische basis voor heroriëntatie van de woongebieden en industrie 
uit de huidige Randstad. Nieuwe stedelijke en industriële ontwikkeling vindt dominant rond deze gebie-
den plaats. 

Nationaal smart grid met decentrale energiebiotopen
Energie wordt centraal opgewekt in onder meer windparken op de Noordzee en het inlands estuarium. 
In energiebiotopen rondom steden wordt lokaal energie opgewekt. De wijze van opwekking volgt uit de 
kansen die de condities van bodem en water bieden. In natte gebieden met bijvoorbeeld aquathermie, 
wanneer de ondergrond geschikt met geothermie, of bijvoorbeeld met waterkracht of bio-energie. Dit 
aanvullend op wind- en zonne-energie.

Energie-infra-corridors als redundante backbones
Gezien de ligging van de genoemde industriëel-economische clusters dient de huidige netwerklaag op-
nieuw te worden bekeken. Transport-assen zoals de Betuwelijn en A15 corridor liggen binnen het riviersys-
teem op een kwetsbare plek en hebben richting 2100 weinig toekomstwaarde. Door de dominante stede-
lijke ontwikkeling in 2100 op de oost- en zuidflank van de lijn Groningen-Antwerpen, is het voor de hand 
liggender om verbindende energie-infra-corridors op te zetten met deze flank als basis. Deze energie-infra-
-corridors bundelen mobiliteit, energie en transport en ontsluiten de industriëel-economische clusters. De 
energiebiotopen worden aangesloten op de energie-infra-corridors. Tekorten of overschotten worden via 
de energie-infra-corridors tussen de biotopen uitgewisseld. Op deze manier vormen de corridors redun-
dante backbones voor het nationale energiesysteem, wanneer bestaande infra in laaggelegen gebieden 
niet houdbaar meer blijkt. Op de volgende pagina’s worden de concepten van de biotopen en corridors 
globaal toegelicht. In nader onderzoek kunnen deze concepten verder worden getoetst en uitgewerkt. 

Beeld: NOHNIK
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Nu 
Energie zoals we die nu in onze huizen binnen krijgen en voor onze 
industrieën gebruiken, is nauwelijks gebonden aan plaats en tijd. 
Het is er altijd en overal in overvloed. Fossiele brandstoffen worden 
nog steeds op grote schaal geïmporteerd en grotendeels buiten het 
zicht van de Nederlanders gewonnen. Hernieuwbare energie wek-
ken we bij voorkeur op zee op. Ver van de plek waar het uiteindelijk 
gebruikt wordt. Met als gevolg dat een complex en sterk vertakt 
netwerk van energie-infrastructuren nodig is om elektriciteit en 
warmte te krijgen op de plekken waar het uiteindelijk gebruikt gaat 
worden. Nadelen hiervan zijn dat een sterk vertakt netwerk gepaard 
gaat met energieverliezen. Daarnaast kost het aanleggen van veel 
netwerken ook veel geld en neemt het veel ruimte in beslag.

In een efficiënt energiesysteem is de opwekking zo direct mogelijk 
gekoppeld aan het verbruik, zowel in plaats als tijd. Hoe dichter bij 
de plek van afname de energie kan worden opgewekt, hoe minder 
transport nodig is. En hoe directer de opgewekte energie gebruikt 
kan worden, hoe minder verliezen van bijvoorbeeld warmte en hoe 
minder (tijdelijke) opslag nodig is. Dat is de ultieme situatie, maar 
niet altijd de werkelijke of op dit moment mogelijke situatie. Onder 
meer door fluctuatie in beschikbaarheid van wind en zon en beper-
kingen ten aanzien van opslag.

Toekomst
Een stap richting die ultieme situatie kan het denken in ‘energie- 
biotopen’ zijn. Een principe voor hoe we in de toekomst omgaan 
met verstedelijking en energievoorziening. De energiebiotoop 
definiëren we als volgt. Als een geografisch afgebakend leefgebied, 
waarin de omgevingsomstandigheden vanuit bodem en water in 
de volle breedte optimaal worden benut, voor een grote diversiteit 
aan opwekking van hernieuwbare energie. De energiebiotoop is 
daarmee voorwaardelijk voor een stedelijke gemeenschap om zich 
erin te vestigen en te ontwikkelen. 

Door het ontwikkelen van energiebiotopen kan de druk op het 
centrale energiesysteem verlaagd worden. Onder meer doordat een 
stedelijke leefgemeenschap grotendeels hun eigen energievraag 
oplost binnen de grenzen van de energiebiotoop. Hierdoor is er 
een minder vertakt en complex netwerk nodig, wat geld en ruimte 
bespaart. Mocht een energiebiotoop het niet redden om binnen de 
grenzen aan de eigen energievraag te kunnen voldoen of inefficiënt 
blijken te zijn, kan ervoor gekozen worden om een aantakking te 
maken aan het redundante netwerk van energie-infra-corridors, om 
zo het verschil in vraag en aanbod aan te vullen.

In de energiebiotoop:
• is de relatie tussen opwekking en verbruik zo direct en lokaal 

mogelijk, in zowel plaats als tijd.
• wordt de energievoorziening primair op woning-, blok-, en 

bedrijfsniveau geregeld.
• leidt de specifieke bodemgesteldheid tot een op maat 

gemaakt energiesysteem, bijvoorbeeld met aquathermie, 
aardwarmte en bodemenergie.

• bieden hoogtegradiënten, verval en peilverschillen kansen 
voor lokale waterkrachtcentrales.

• wordt energie gewonnen en uitgewisseld in het stedelijk 
metabolisme, onder meer door het vrijmaken van energie uit 
reststromen van de industrie en landbouw.

• hebben wonen, werken en industrie een gedeeld energienet 
wat gericht is op delen, uitwisselen en complementariteit.

• helpt het gebruik van data en digitalisering in het efficiënt ma-
ken van het verbruik, de distributie en uitwisseling van energie.

• worden transport en uitwisseling van energie zoveel mogelijk 
lokaal geregeld. 

• worden energietekorten en overschotten door middel van 
redundante energie-infra-corridors uitgewisseld met andere 
energiebiotopen of industriële clusters.

• leidt de zichtbare nabijheid van de opwekking van energie 
dicht bij de stad tot meer bewustzijn t.a.v. de opwekking en 
verbruik.

• zijn gemeenschappen circulair, zelfvoorzienend en onafhanke-
lijk.

ENERGIENETWERK 2100
DECENTRALE ENERGIEBIOTOPEN

Beeld: NOHNIK
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ENERGIENETWERK 2100
CENTRALE ENERGIE-INFRA-CORRIDORS

Nu
Het huidige Nederlandse energiesysteem voorziet iedereen in zijn 
energiebehoefte en reikt tot de verste uithoeken van het land. Het 
netwerk is daardoor sterk vertakt en complex. Met de komst van 
hernieuwbare energie wordt de opwekking steeds decentraler. Het 
huidige energienet moet daarom op veel plekken verzwaard en uitge-
breid worden. Tegelijk is piekopvang nodig door fluctuatie in aanbod 
van wind en zon.

Het huidige energienetwerk is momenteel de basis om het net te 
verzwaren en uit te breiden. In het heden is dat een logische ontwik-
keling. Omdat de bestaande stedelijke en industriële clusters liggen 
waar ze liggen en belang hebben bij een stabiele energietoevoer. 

Maar grote delen van het netwerk liggen in diepe polders en rivier-
gebieden die richting 2100 kwetsbaar worden. Is het huidige, sterk 
vertakte netwerk dan nog houdbaar? En zou het niet volgend moeten 
zijn op de oostwaartse migratie van wonen en werken richting 2100?

Toekomst
Een toekomstige verschuiving van het economisch zwaartepunt 
van Nederland richting de hogere gronden, biedt kansen voor de 
realisatie van nieuwe energie-infra-corridors wanneer voortbouwen op 
bestaande netwerken in laaggelegen gebieden niet haalbaar blijkt. 
Het centraal bundelen en combineren van boven- en ondergrondse 
netwerken voor energie, data, transport en mobiliteit in één infrastruc-
tuur, die de verschillende energiebiotopen met elkaar verbindt, biedt 
vele voordelen ten opzichte van een decentraal netwerk. 

Eerdere studies (Energie & Ruimte - een nationaal perspectief, 
Vereniging Deltametropool et. al.,2017) lieten zien dat bundelen en 
combineren, en het dicht bij de eindgebruiker zitten helpt in het be-
sparen op infrastructuurkosten. De combinatie met elektrisch transport 
van mensen, goederen en grondstoffen is hier een extra kans. Energie 
die nodig is voor transport kan bijvoorbeeld direct worden afgeno-
men binnen de energie-infra-corridor. Dit vermindert de hoeveelheid 
infrastructuur die nodig is en zorgt voor zowel een efficiënter energie-
verbruik als efficiënter ruimtegebruik.

Zo wordt ook de druk op het omliggende landschap verminderd en 
versnippering beperkt. Door de corridors ook te combineren met 
groen-blauwe structuren, krijgen ze extra betekenis als bovenregionale  
ecologische schakels. 

Vanuit ‘bodem-en-water leidend’ beredeneerd kunnen de energie-in-
fra-corridors een sturende werking hebben op toekomstige woning-
bouw. Bij de strategische plaatsing van deze corridors op de hogere 
gronden, wordt de prikkel weggenomen om langs oude infrastructu-
ren in kwetsbare gebieden uit te breiden. Ze werken als magneet voor 

stedelijke ontwikkeling op gewenste en verstandige plekken en geven 
daarmee het metropolitane landschap van 2100 mede vorm. 

In een energie-infra-corridor:
• worden boven- en ondergrondse infrastructuren voor energie, 

data, transport en mobiliteit gebundeld binnen één corridor.
• worden verschillende vormen van energie getransporteerd en 

uitgewisseld (elektriciteit, waterstof, warmte, etc.).
• wordt uitwisseling van energieoverschotten en tekorten tussen 

energiebiotopen geregeld. De corridors fungeren daarmee als 
redundante backbone.

• kan de toevoer van energie vanuit het buitenland of de Noordzee 
naar de grote industriële clusters worden geregeld.

• kunnen voertuigen voor transport en mobiliteit direct gebruik  
maken van de beschikbare energie binnen de energie-infra-corridor.

• wordt door de aankoppeling van verschillende manieren van 
energieopwekking een redundant energiesysteem gecreëerd.

• wordt door slim gebruik te maken van de ruimte versnippering 
van het landschap voorkomen.

• liggen kansen voor het verbinden van (nieuwe) natuurgebieden, 
door de corridors in te richten als bovenregionale groen-blauwe 
schakels. 

Beeld: NOHNIK
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Een toekomstsimulatie op regionaal niveau
De globale principes op landelijk niveau t.a.v. het ‘bodem en water 
leidend principe’, energie en infrastructuur hebben specifieke 
implicaties op regionaal niveau. Inherent aan het principe ‘bodem 
en water leidend’ zijn de regionale verschillen in de ondergrond. 
De zandgronden in het oosten van het land bezitten andere 
karakteristieken dan bijvoorbeeld de veenweidegebieden in 
westen van het Nederland. Om de principes en aannames uit de 
voorgaande hoofdstukken meer in detail te onderzoeken zijn twee 
zoom-ins aangewezen in de Delta tijdens het meerdaags atelier. De 
potentiële groeiregio Arnhem-Nijmegen en de laag gelegen regio 
Rijnmond. Door de gefaseerde zeespiegelstijging te projecteren op 
deze gebieden simuleren we een mogelijke ruimtelijke dynamiek 
in de toekomst en wordt inzichtelijk welke langetermijneffecten 
samenhangen met de infrastructurele beslissingen in het heden. De 
aannames en bevindingen die we hebben gedaan, zijn net zoals op de 
landelijke schaal indicatief. De resultaten moeten niet letterlijk worden 
geïnterpreteerd maar dienen als een discussie-onderlegger over de te 
nemen besluiten op de inrichting van het land op lange termijn.  

Opnieuw leren leven met water
Door in de toekomst de dynamiek van bodem en water leidend 
te maken bij de inrichting van het land, ontstaan situaties waarbij 
bepaalde laaggelegen gebieden, of gebieden met een lage 
economische en maatschappelijke waarde in de regio onder druk 
komen te staan. We zien een uitdaging om deze transitie op sociaal 
niveau verantwoord te begeleiden. Dit werd in de regio Rijnmond 
bijvoorbeeld duidelijk bij het toelaten van onzekere waterstanden in 
het laaggelegen deel ten zuiden van Rotterdam. We moeten als land 
opnieuw leren leven met het water. Het oude amfibische verleden 
van de oude bewoners in de Delta kan hierbij een mooi voorbeeld 
zijn. Risico’s toelaten op het gebied van bijvoorbeeld bruikbaarheid 
en toegankelijkheid van landbouw zullen we moeten accepteren en 
toelaten. Uiteraard is waterveiligheid een harde eis. Door dit proces 
trapsgewijs te onderzoeken ontstaan ook ruimte en kansen in de 
tijd voor aanpassing en hervorming. In de zoom-ins wordt hierop 
ingegaan en staan we stil bij de kwaliteiten die dit kan meebrengen 
voor het stedelijke gebied. 

Een nieuwe ruimtelijke dynamiek in de regio
De zoom-ins tonen ook hoe bodem en water de occupatie- en  
netwerklaag veranderen. De vanzelfsprekendheid van de huidige 
ligging en het gebruik van de hoofdinfrastructuur op logistiek en 
energie niveau staat hierbij ter discussie. De logistieke mainpoort 
functie van Rotterdam wordt door het wegvallen van een betrouwbare 
binnenvaart route namelijk onzeker. Ook de locatie van grootschalige 
industriële bedrijvigheid en de daarmee gekoppelde energievraag is 
niet langer logisch. Een verschuiving hiervan naar de regio Arnhem-
Nijmegen lijkt niet ondenkbaar gezien de mogelijk groeiende 
verstedelijking in het oosten en de aanwezigheid van het Ruhrgebied. 
Ook de Eemshaven in het noorden van het land kan een logischer 
plek vormen voor een industriecluster gezien de mate waarin nu 
al wordt opgeschaald t.a.v. bijvoorbeeld energieproductie op zee. 
Deze veranderingen leiden op beide zoom-ins in de delta tot een 
nieuwe ruimtelijke dynamiek. Waarbij gezocht wordt naar nieuwe 
kansen en kwaliteiten voor het regionale landschap, de landbouw en 
verstedelijkingsopgave. 

Regio Rijnmond Regio Arnhem Nijmegen

ZOOM-INS OP DE DELTA
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REGIO RIJNMOND

Afvoer van water in de hoofdrivieren wordt geleid via 
Haringvliet. 

De Grevelingen wordt ingezet als piekbuffer om in 
noodsituaties water te kunnen bufferen.

De Nieuwe Waterweg wordt verondiept.

Via de Oude Maas blijft binnenvaart met een aangepaste 
vloot beperkt mogelijk.

Met het uitfaseren van fossiele energie, verdwijnt de 
petrochemische sector uit de Rotterdamse haven, vrijgekomen 
ruimte kan ingezet worden in de transitie naar een circulair 
havenbedrijf. Deze relatief hoge (ca. +5 NAP) en goed te 

beschermen havenplateaus kunnen nog lange tijd worden 
gebruikt voor bijv. stedelijke functies voor het beschermde 
deel van de stad. 

Een nieuwe dijkring wordt aangewezen ter bescherming van 
cultureel-maatschappelijk waardevol gebied

Off-shore windenergie wordt op zee omgezet in waterstof, 
en landt aan in de Rotterdamse haven. Van daaruit wordt een 
(inter)nationaal netwerk uitgerold.

De landbouwgronden in Zeeland zullen door de stijging van 
het water meer extensief bewerkt worden en krijgen hogere 
een recreatieve en ecologische waarde

De toenemende zeespiegelstijging leidt tot knelpunten in de regio 
Rijnmond. De logistieke infrastructuur dicteert niet langer meer 
de inrichting van het rivierengebied. Op basis van 4 niveaus van 
zeespiegelstijging wordt in kaart gebracht hoe dit leidt tot een 
ontvlechting van de systemen van watertransport en -afvoer. 

De havenstad Rotterdam blijft (vooralsnog) een belangrijke 
schakel in internationale logistieke ketens en zal ook een 
aanlandingspunt voor groene energie worden, maar is niet langer 
het enige economische zwaartepunt in Nederland. De geleidelijke 
landschappelijke verandering heeft ook impact op de urbanisatie 
van de regio. De stedelijke beweging van de stad volgt de structuur 
van de hoger gelegen oude havenplateaus en transformeert in 
samenhang met het water tot een lineaire stad in de delta. 

NU
Beeld: RDVA

Met de oprukkende zeespiegel krijgen de eerste wijken en 
randgemeenten van Rotterdam—Hoogvliet, Barendrecht, en 
Albrandswaard—te maken met een hoger risiconiveau. 

Na het verondiepen van de Nieuwe Waterweg zijn de eerste 
havenplateaus onbruikbaar geworden voor havenactiviteiten. 
Op deze hooggelegen delen van Rotterdam (+5NAP) kunnen 
stedelijke functies blijven bestaan. 

Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse eilanden vernatten 
verder en worden ingezet voor extensieve, natte landbouw en 
recreatie.

Het nationale waterstofnetwerk wordt verder uitgerold. 
Restwarmte en geothermie van de haven worden ingezet om 
de intensieve glastuinbouw in het Westland van energie te 
voorzien.

Als energie-biotoop voorziet de stad Rotterdam 
zichzelf van energie: een combinatie van hoofdzakelijk 
geothermie en zonne-energie voorzien in de warmte- en 
elektriciteitsbehoefte.

Rotterdamse haven groeit om transitie naar duurzame 
energie inrichting ruimtelijk mogelijk te maken. Daarna zal het 
krimpen. De nieuwe oriëntatie is richting zee. 

+0,75m
Beeld: RDVA
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Ook grote delen van Rotterdam-Zuid kampen inmiddels met 
een verhoogd risiconiveau als gevolg van zeespiegelstijging.

Alleen de hooggelegen voormalige havenplateaus zijn nog 
gegarandeerd veilig. “Nieuw-Zuid” op de oude havenplateaus 
beslaat inmiddels ook de voormalige Botlek.

Nu steeds grotere delen van West-Nederland een hoog 
risiconiveau krijgen, komt grootschalige migratie naar hoger 
gelegen zandgronden echt op gang.

De belangrijke bebouwde delen van de eilanden moeten 
worden beschermd met zwaardere dijken. 

Zeevaart wordt niet meer het Callandkanaal in geleid, 
maar blijft volledig op zee. Binnenvaart wordt verder 
geminimaliseerd, terwijl gebundelde centrale-infra verder 
opgewaardeerd wordt en aansluiting op een centraal 
georganiseerd logistiek netwerk garandeert.

Het verder oprukkende water beperkt inmiddels ook de 
mogelijkheden voor extensieve landbouw en recreatie op 
Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse Eilanden. 

+2m
Beeld: RDVA

De zeespiegel is inmiddels zo ver gestegen, dat alleen 
hooggelegen voormalige havenplateaus nog gegarandeerde 
veiligheid bieden; zelfs binnendijks Rotterdam krijgt een 
hoog-risico status.

De hele voormalige haven tot en met Europoort is inmiddels 
verstedelijkt: de oude concentrische stad is een lineaire stad 
geworden. 

Door toenemende kwel (gebeurt al bij lagere stijging vanaf 
2 meter) gaat ook dit stuk binnendijks West-Nederland 
vernatten en daarmee ruimte bieden aan extensieve 
landbouw en recreatie. 

Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse Eilanden liggen inmiddels 
volledig onder zeewaterniveau.

Met het grotendeels onbewoonbaar—of niet permanent 
bewoonbaar—worden van West-Nederland, is er ook een 
behoorlijke verschuiving in de ruimtelijke verdeling van 
energievraag tot stand gekomen. De energie die in Rotterdam 
aanlandt, wordt steeds minder lokaal gebruikt

Het volledig zeewaarts verplaatsen van de haven, heeft 
aanleiding gegeven tot nieuwe samenwerkingsverbanden 
met de haven van Antwerpen, en maakt het havenbedrijf 
toekomstbestendig en concurrerend.

+5m
Beeld: RDVA
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REGIO ARNHEM NIJMEGEN
Naar mate de zeespiegel steeds verder stijgt, blijft het niet 
langer vanzelfsprekend om in westelijk laag Nederland te blijven 
wonen en werken. In de loop van de tijd migreren deze functies 
langzamerhand steeds meer oostwaarts. Op de hogere gronden 
van de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwemassief, tot aan het 
Ruhrgebied ontstaat een nieuw, metropolitaan landschap. 

Gelegen boven de stijgende zeespiegel en op afstand van 
de rivieren, biedt deze regio een plek om veilig te wonen en 
te werken. In verbinding met de industriële activiteiten in o.a. 
Duisburg, Essen en het Ruhrgebied ontwikkelt de regio zich tot de 
nieuwe Randstad. Als een stedelijk eilandenrijk op de flanken van 
hoog Nederland. 

Toename van de hoeveelheid water die wordt afgevoerd 
door de IJssel. 

Aanpassingen om meer water vast te houden in de stedelijke 
gebieden, op de hoge zandgronden en in het bekensysteem 
langs de flanken van de stuwwallen. 

Vernatting van de lager gelegen komgronden ten behoeve 
van het vasthouden van water en tegengaan van droogte. 
Met kansen voor natuur, landbouw met natte teelten, en 
energieopwekking (bv. drijvende zonneparken). 

Ingrepen om meer water vast te houden op de stuwwal t.b.v. 
het garanderen van de drinkwatervoorziening. 

Verzwaren energiestructuren tussen de energiebiotopen van 
toekomstige stedelijke hubs en industriële clusters. 

Nieuwe bebouwing bestand tegen overstromingen.
 

Algehele stop op bebouwing in de uiterwaarden. 

Start omvorming van monotoon naaldbos op de stuwwallen 
naar loofbossen om uitdroging van hoge zandgronden te 
verminderen en de lokale biodiversiteit te vergroten.

NU
Beeld: NOHNIK

Afvoer van water in de rivieren wordt vertraagd door het 
verlagen van de zomerdijken. 

Opwaarderen van de kleine rivier de Linge voor aanvoer 
water naar waterbergingsgebieden in de komgronden. 

Nieuwe bebouwing wordt gebouwd op de hoger gelegen 
oeverwallen of de flanken van de stuwwal. 

Omvorming van monotoon naaldbos op de stuwwallen 
naar loofbossen om uitdroging van hoge zandgronden te 
verminderen en de lokale biodiversiteit te vergroten. 

Start realisatie energie-infra-corridors, combinatie energie, 
transport en mobiliteit.

+0.75m
Beeld: NOHNIK
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Afvoer van water in de rivieren wordt vertraagd door het 
graven van extra nevengeulen. 

Vorming van nieuwe stedelijke hubs op de flanken van de 
stuwwallen, op de hoger gelegen zandgronden en de hogere 
droge delen van de oeverwallen. Elke stedelijke hub heeft 
een eigen energiebiotoop.

Grootschalige omvorming van het naaldbos op de 
stuwwallen naar loofbos om de uitdroging van de hoge 
zandgronden op de stuwwal te verminderen. 

Uitbreiding energie-infra-corridors richting het Ruhrgebied. 
De corridors verbinden de verschillende biotopen met elkaar.

+2m
Beeld: NOHNIK

Grote stedelijke ontwikkelingen in gebieden met een lage 
overstromingsgevoeligheid, zoals op de flanken van de 
stuwwallen, de hoger gelegen zandgronden en de hogere 
droge delen van oeverwallen.  

Dorpen en steden worden ingericht als zelfvoorzienende 
energiebiotopen waarbinnen energie, voedsel en water op 
een circulaire en duurzame manier worden geproduceerd en 
geconsumeerd. 

De regio Arnhem Nijmegen wordt verbonden met de 
industriële clusters in het Ruhrgebied. 
 

Het naaldbos op de stuwwallen is volledig omgevormd 
tot loofbos. Hiermee wordt de uitdroging van de hoge 
zandgronden op de stuwwal voorkomen.  

De Waal wordt aangewezen als hoofdtransportas en wordt 
door middel van baggeren diep genoeg gehouden voor de 
scheepvaart. Ook aanpassing van de grootte van de schepen  
is een mogelijkheid waardoor baggeren in mindere mate 
nodig is. De andere rivieren hebben uitsluitend een functie 
voor waterafvoer. Doordat de rivierbedden hierdoor minder 
diep hoeven te zijn, kan de waterafvoer vertraagd worden. 
Hierdoor wordt de natuurlijke aanwas van sediment hersteld, 
wordt toenemende droogte in deze gebieden tegengegaan 
en ontstaat ruimte voor natuurontwikkeling en verwildering 
van de rivierstroom. 

+5m
Beeld: NOHNIK
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5X3
PIJNLIJKE 
WAARHEDEN

• Zeespiegelstijging is onontkoombaar 
en stopt niet in 2100: de inrichting 
van Nederland in huidige vorm wordt 
onhoudbaar.

• Zeespiegelstijging hangt direct 
samen met legio uitdagingen, waar-
onder het garanderen van behoor-
lijke zoetwatervoorziening en het 
voorkomen of beperken van verder 
biodiversiteitsverlies.

• Het economische zwaartepunt—en 
daarmee veel infrastructuren en 
stedelijke gebieden—van Nederland 
ligt in het meest overstromingsge-
voelige gebied van het land.

• Het garanderen van eenzelfde veilig-
heidsniveau voor laag- en hoog-
gelegen Nederland is op termijn 
onmogelijk.

• Afhankelijkheid met betrekking tot 
de import van onder andere energie 
en grondstoffen maakt Nederland 
geopolitiek zeer kwetsbaar.

OPLOSSENDE 
DENKWIJZEN

• Binnen de duidelijke grenzen en 
kaders die het bodem- en water-
systeem stellen, ontstaan mogelijk-
heden voor kwalitatieve toekomst-
bestendige ontwikkelingen zonder 
verlies van welvaart. Denken in 
fasering is essentieel en creëert de 
nodige transitieruimte.

• Grensoverstijgend denken: aanslui-
ting zoeken met België en Duits-
land—specifiek diens industriële 
clusters—biedt kansen met betrek-
king tot supranationale energie- en 
grondstoffennetwerken, waar mo-
gelijk voortbouwend op bestaande 
structuren.

• De energie-vraag van de grote 
industrie en particulieren is niet gelijk 
en moet dus ook niet als zodanig 
behandeld worden: de stad als zelf-
voorzienende energiebiotoop versus 
grote industrie als onderdeel van 
(inter)nationale energienetwerken?

• Het combineren en bundelen van 
energie-, transport-, en mobiliteits-
netwerken in zogenaamde energie-
-infra-corridors op hoge zandgron-
den geeft richting aan stedelijke 
ontwikkeling op wenselijke plekken.

• ‘Energy oriented development’ bere-
deneerd vanuit het bodem & water-
-leidend principe: laat bodem en wa-
ter leidend zijn in waar we wonen en 
werken en breng daar je netwerken 
gebundeld naartoe, gebruik nieuwe 
netwerken als middel om stedelijke 
ontwikkelingen te sturen.

• Omvorming van een vraaggestuurd 
energiesysteem naar een aanbod-
gestuurd energiesysteem wat meer 
veerkrachtig en flexibel is. Dit resul-
teert in een energiezuinigere samen-
leving met een lagere energievraag.

bodem & water

occupatie

energie

NO-REGRETS

• Meer ruimte aan de rivieren geven: 
neem maatregelen om meer water 
vast te houden en om afvoer te 
vertragen.

• Het veenweidegebied vernatten: 
dit voorkomt verdere bodemdaling, 
brengt de uitstoot van broeikasgas-
sen terug en biedt kansen voor natte 
natuur, natte landbouw, en nieuwe 
energielandschappen.

• Investeringen in nieuwe stedelijke en 
industriële ontwikkelingen en netwer-
ken op hoger gelegen zandgronden 
prioriteren.

• Ruimtelijke ordening inzetten om 
woon-werkverkeer te verminderen 
en efficiënter om te gaan met o.a. 
aanwezige water- en energievoorzie-
ningen.

• Inzetten op lokale of regionale ener-
gienetwerken en energiebiotopen 
om de centrale netten te ontlasten: 
meer flexibiliteit en adaptiviteit op 
regionaal niveau biedt keuze opties 
voor een gefaseerde transitie.  

LOCK-INS

• Koste wat kost blijven vasthou-
den aan het huidige landgebruik, 
zonder rekening te houden met de 
beperkingen van het bodem- en 
watersysteem.

• Strikt op dubieuze veiligheidsnor-
men ontwerpen: reageer op 
zeespiegelstijging in relatie tot 
de mogelijke effecten van een 
realistische, verwachte stijging, in 
plaats van arbitrair vastgestelde 
momenten in tijd.

• Strikt binnen bestuurlijke grenzen 
ontwerpen: gelimiteerd door ge-
meente-, provincie-, en landsgrenzen 
zijn wezenlijke veranderingen op 
grootschalig systeemniveau slechts 
beperkt mogelijk.

• Denken en communiceren in termen 
van ‘verlies’ met betrekking tot 
zeespiegelstijging: Nederland zal 
moeten veranderen, maar wordt niet 
per definitie ‘minder’ of ‘slechter’.

• De oneindige vraag naar data, 
energie, goederen, grondstoffen en 
water leidend houden in de ruimte-
lijke en economische structuur van 
Nederland: ongeremde vraag leidt 
uiteindelijk tot schaarste.

• Het blijven investeren in- of voort-
bouwen op bestaande energie-infra. 
Het netwerk blijft versnipperd en de 
bestaande netwerken liggen domi-
nant in laag Nederland. Daarmee 
blijven ze ontwikkelingen naar lage 
natte gebieden trekken, wat op ter-
mijn onveilig en ongewenst is.

• Het inzetten van ‘energy oriented 
developement’ zonder rekening te 
houden met bodem en water voor 
het sturen van wenselijke stedelijke 
ontwikkeling.

KENNIS 
URGENTIES

• Wat zijn werkelijk de ruimtelijke 
effecten van het centraal stellen van 
bodem- en watersystemen voor de 
inrichting van Nederland?

• Hoe kunnen huidige infrastructuren 
ingezet worden, anticiperende op 
aanhoudende veranderingen als 
gevolg van zeespiegelstijging en hoe 
verhouden deze zich tot de aanleg 
van de genoemde energie-infra-cor-
ridors?

• Hoe kan het aansluiten op stedelij-
ke en industriële clusters in België, 
Duitsland of elders in Europa helpen 
in het verplaatsen van het Neder-
landse economische, culturele, en 
maatschappelijke zwaartepunt naar 
hoger gelegen zandgronden?

• Hoe wordt sociale rechtvaardigheid 
en gelijkheid gehandhaafd terwijl Ne-
derland zich drastisch heroriënteert 
en transformeert? Hoe verhoudt het 
naast elkaar bestaan van verschillen-
de veiligheids- en adaptatieniveaus 
zich tot maatschappelijke gelijkheid 
en inclusiviteit?

• Hoe verander je een maatschappelijk 
narratief van ‘verlies’ in een meer 
hoopvol narratief met betrekking tot 
zeespiegelstijging? Het amfibische 
verleden van Nederland vormt hierin 
een referentiepunt. 

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



APPENDIX

Beeld: Maarten Sprangh photography
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DOSSIERS
HNS Landschapsarchitecten

NOHNIK architecture & landscapes

Rademacher de Vries Architects

Alle dossiers zijn te downloaden via het online 
NL2100 portal: https://nl2100.nl/



COLOFON

Opdrachtgever

College van Rijksadviseurs
Korte Voorhout 7, P4.22
2511 CW Den Haag

Ontwerpend onderzoek

H+N+S Landschapsarchitecten
Amesfoort
www.hnsland.nl mail@hnsland.nl

NOHNIK architecture and landscapes
Utrecht en Enschede
www.nohnik.nl info@nohnik.nl

Rademacher de Vries Architects
Amsterdam
www.rademacherdevries.com info@rademacherdevries.com

Juni 2022



Toekomstverkenning NL2100


