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InnovatieNetwerk zoekt voortdurend naar nieuwe, grensverleggende

Tijdens de sessies is veelvuldig gebruik gemaakt van beelden, ter plekke

concepten waarmee Nederland beter kan anticiperen op wat de toekomst

vervaardigd door Beeldleveranciers. InnovatieNetwerk vindt deze beelden

vraagt. In het kader van die zoektocht ligt het voor de hand om (ook)

zoveel zeggingskracht hebben, dat is besloten een verslag te maken in de

jongeren te betrekken; zij zijn immers de gebruikers van morgen en hebben

vorm van tekeningen met verantwoording.

wellicht andere wensen, gedachten en angsten dan volwassenen.
Het resultaat van deze exercitie ligt voor u: allerlei beelden die iets
Daarom heeft InnovatieNetwerk Aetios gevraagd een aantal sessies met

uitdrukken over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Soms overlappen

jongeren te organiseren. In die sessies is, soms ‘out of the box’, nagedacht

ze, soms spreken ze elkaar tegen of versterken ze elkaar. Wat ze allemaal

over mogelijke, gewenste en ongewenste ruimtelijke toekomsten en

doen is inspireren, aanzetten tot anders denken en soms ook tot anders

de problemen en kansen die daarmee gepaard gaan. De bijeenkomsten

handelen.

vonden plaats in de eerste helft van 2008. In totaal hebben 23 jongeren
deelgenomen, verdeeld over opleidingen als landschapsarchitectuur,

Ik wens u veel kijk-, denk- en doe-plezier toe.

planologie, bouwkunde, design en economie.

Dr. G. Vos
Directeur InnovatieNetwerk
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De jongeren van nu zijn de decision makers van morgen. Maar jongeren

Wie jongeren vraagt naar hun verwachtingen voor de toekomst, krijgt

zijn nog niet gepokt en gemazeld in het Nederlandse overlegmodel, waarin

dus een caleidoscoop van mogelijkheden voorgeschoteld. Sommige

originele ideeën vaak stranden. Ze bezitten nog voldoende onbevangenheid

geloofwaardig,

om vrijuit te kunnen nadenken.

conservatief, maar allemaal inspirerend.

De combinatie van onbevangenheid, eigenbelang en mogelijke creativiteit

Deze waaier zet de visies en denkrichtingen die uit de workshops naar voren

riep het vermoeden op dat deze groep het werk van InnovatieNetwerk

kwamen, op een rij. Zonder een oordeel te vellen, zonder rangschikking. Hij

verder zou kunnen inspireren. Daarom zijn jongeren gevraagd om

verbeeldt en beschrijft ook welke ontwikkelingen zij omarmen, en welke

ideeën en concepten te bedenken voor het Nederland van overmorgen.

zij afwijzen, welke ontwikkelingen zij vrezen en willen voorkomen, en

In drie workshops gaven 23 jongeren hierop hun visie, met verrassende

in welke richtingen zij de oplossingen voor morgen zoeken. Iedere visie

resultaten.

vertegenwoordigt een stroming in het denken onder jongeren, die relevant

sommige

vergezocht,

sommige

creatief,

andere

is voor beleidsmakers en anderen die zich bezig houden met de toekomst.
Uit de workshops blijkt dat jongeren geen homogene groep vormen.
Ze hebben verschillende ideeën en verwachtingen ten aanzien van
de toekomst. Ze koesteren verschillende idealen en verbinden daar
uiteenlopende conclusies aan. De toekomstbeelden die de jongeren
in de workshops schetsten, zijn gebaseerd op zowel hoop als vrees, op
verwachtingen en angsten, en op sterk uiteenlopende visies over wat
wenselijk is en wat niet.
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Mensen hebben algemene behoeften die gerespecteerd moeten worden.

Nieuwe technologieën worden omarmd, want die maken het mogelijk om

Mensen hebben recht op ‘verspilling’ van tijd. Ze hebben behoefte aan

de ‘menselijke maat’ te behouden.

echte ontspanning en aan ‘slow experiences’. Ze willen leven in een sociale
gemeenschap die (relatief) stabiel is. Ieder mens heeft recht op een

Werk en privé zijn gescheiden, zodat mensen een privédomein behouden

eigen, duidelijke functie binnen de gemeenschap. Echt individualisme is

waarin ze zich kunnen overgeven aan het sociale contact en de ‘slow

een construct, het bestaat niet echt, want mensen zijn in essentie sociale

experiences’ die zo belangrijk zijn voor het menselijk welbevinden.

dieren. Een samenleving waarin mensen alleen contact hebben met andere

Het werk zelf wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd, want de

mensen van hetzelfde profiel, is gedoemd uiteen te vallen.

arbeidsproductiviteit zal vooral blijven groeien door steeds slimmer te gaan
werken. Dat resulteert in een landschap waarin kleine gemeenschappen

De jongeren die deze visie onderschrijven, verwachten dat in het Nederland

verspreid liggen rond grote, op werk gerichte centra.

van de toekomst mensen de anonieme stedelijke samenleving zat zijn, en
hun eigen, kleinere gemeenschappen creëren. Dat kunnen kleine dorpen

‘Begrenzing’ is de centrale notie in deze visie. Niet alles wat mogelijk is, draagt

zijn, maar ook virtuele gemeenschappen die via communicatiemiddelen

bij aan het menselijk welzijn. En daarom moet, in het belang van iedereen,

contact houden en elkaar ondersteunen. De essentie van die

‘iemand’ (de overheid?) grenzen stellen aan wat er mag. Ook wanneer

gemeenschappen is echter, dat ze bestaan uit mensen met verschillende

mensen zelf denken wel te kunnen leven met onbeperkte vrijheden.

profielen, van verschillende leeftijden en uit verschillende levensfases.
Geen organisatie van de samenleving op basis van functie of
gemeenschappelijke interesse, maar op basis van de gedachte dat mensen
het best gedijen in gevarieerde gemeenschappen van beperkte omvang.

de menselijke maat
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Tegengesteld aan de terugkeer naar de menselijke maat (denkrichting 1),

Je tijd indelen kan op hyperefficiënte wijze, dankzij nieuwe technologie.

voorzien andere jongeren juist dat het individualisme een verdere vlucht

Een potje tennis hoeft geen halve middag meer te kosten, maar kan tussen

neemt. Waarom? Omdat mensen dat willen. Iedereen wil zijn eigen leven

de bedrijven door, op het werk, met een virtuele tennispartner.

op zijn eigen manier kunnen vormgeven. En het ondergaan van zoveel
mogelijk interessante ervaringen is een algemeen menselijke behoefte.

Waar je ook bent, faciliteiten zijn altijd dichtbij, handig geconcentreerd
in grote torens waarin alles voorhanden is. Daarbuiten kiest een ieder zijn

In de toekomst is dat meer dan ooit mogelijk, dankzij nieuwe technologieën

eigen soort leven – met de bijbehorende omgeving.

en slim ruimtegebruik. Hyperindividualisme wordt de norm, op alle
terreinen van het leven. Mensen kunnen zelf kiezen hoe ze willen wonen,

De nieuwe sociale samenhang is die op basis van gedeelde interesses of een

en kunnen hun woonsituatie van dag tot dag aanpassen aan hun behoeften,

gedeelde levensstijl. Sociale verbanden worden daardoor vluchtiger. Dat is

hun levensfase en zelfs hun bui.

de prijs die wordt betaald voor het kunnen benutten van alle mogelijkheden
om het leven op de eigen manier in te richten.

Wie behoefte heeft aan privacy, kan gaan wonen op zijn eigen eiland. Wie
iets heel anders wil, gaat ondergronds wonen of op de rand van een vulkaan.

Centraal in deze visie staat de vrijheid van ieder individu. Dat zien de

Wie alleen een huis wil om in te slapen, en zich verder vrij wil bewegen over

jongeren als een groot goed, en als een recht. De inrichting van de

de wereld, kiest voor een bestaan als ‘wereldnomade’, met de bijbehorende

samenleving en van de fysieke omgeving hoort aan die vrijheid de absolute

woonvormen.

prioriteit te geven. Pas dan kunnen mensen zich ontwikkelen zoals ze
willen – en daar worden ze gelukkig van.

hyperindividualisme
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Extensieve landbouw wordt op termijn onhoudbaar. De lange transportlijnen

Andere jongeren, met name de aanhangers van de ‘menselijke maat’

(met corresponderende belasting van het milieu) worden niet langer

(denkrichting 1) denken juist dat vormen van autarkie zullen worden

geaccepteerd en zijn te duur geworden door de schaarse brandstof.

toegepast binnen de kleine gemeenschappen die zich zullen gaan

Mensen worden zich meer bewust van het belang van gezond eten, en

ontwikkelen.

willen weer een band opbouwen met hun voedsel, in plaats van alles verpakt
en gesneden in de supermarkt te kopen. Daarnaast dringt het besef door
dat Nederland niet alles kan ‘outsourcen’. Een te zwaar van het buitenland
afhankelijke voedselvoorziening is riskant.
Daarom komen kleinschalige vormen van autarkie op. Mensen gaan voedsel
verbouwen op hun dak, in hun buurt, in hun achtertuin.

Sommige jongeren zien een ontwikkeling richting autarkie op individueel
niveau. Ieder huishouden bepaalt zelf wat het gaat verbouwen en hoe.

autarkie
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We moeten zuinig zijn op de natuur die we nog hebben. Daarom worden

Voedselproductie wordt in deze visie zo natuur- en diervriendelijk mogelijk

bebouwing en infrastructuur aan banden gelegd. Nieuwe vormen van

gedaan, waarbij behoud voorop staat. Genetische modificatie is uit den

stedelijke planning en transport zijn nodig om de natuur die Nederland nog

boze. Biologische landbouw en – veehouderij worden definitief de norm.

rest, te beschermen. Doel is om dat op een slimme manier te doen, zodat er
zo min mogelijk ongemak door ontstaat. Maar centraal in deze visie staat

De jongeren onderkennen dat door natuurbehoud een prioriteit te maken,

het besef dat het niet mogelijk is om de natuur te beschermen zonder

ze minder vrij kunnen recreëren in de natuur. Dat betekent dat natuur in

concessies te doen aan ons gemak en onze mobiliteit.

zekere zin elitair wordt: je mag er niet in wonen, er alleen onder voorwaarden
gebruik van maken, en dat zal voor lang niet iedereen bereikbaar zijn. De

De jongeren die aan deze visie prioriteit geven, zijn dan ook bereid de
consequenties daarvan te nemen. Ze nemen genoegen met minder
vrijheden op woongebied en meer restricties op hun mobiliteit. Zij kiezen
voor sterk gecentraliseerde woonvormen, waarbij zoveel mogelijk natuur
er omheen behouden blijft, of kiezen juist voor extensieve woonvormen die
geïntegreerd worden in de natuur. Ondergronds wonen en ‘daktuinen’ zijn
in deze denkrichting populair, omdat ze natuur naar mensen toe brengen,
en de ‘echte’ natuur op die manier zo veel mogelijk gespaard kan blijven.

noodzaak van natuurbehoud maakt ook die consequentie noodzakelijk.

natuurbehoud
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Lijnrecht tegenover de trend van natuurbehoud staat die van

In deze visie wordt de waarde van natuur en groen bepaald door de mate

natuurmanipulatie. Sommige jongeren zijn van mening dat natuur in

waarin mensen ervan kunnen genieten. Natuurgebieden die ‘op slot’ gaan,

Nederland eigenlijk al lang niet meer bestaat. Alle ‘natuur’ in dit land

zijn eigenlijk waardeloos. Natuur kunnen beleven heeft prioriteit, en natuur

is eigenlijk cultuur: door mensen aangelegd landschap. En, is dan de

kan en mag gemanipuleerd worden. Zolang dat de belevingswaarde ervan

redenering, als je dat toch doet, doe het dan goed. Kies niet voor kwantiteit

maar verhoogt.

(zoveel mogelijk natuur behouden), maar voor kwaliteit. Minder, maar
betere natuur. Dat maakt het mogelijk om het kleine Nederland zo in te

Deze groep jongeren wil ook dieren inzetten voor hun eigen doeleinden.

richten dat iedereen er naar wens kan wonen, en houdt ruimte open voor

Daarbij is dierenmishandeling natuurlijk uit den boze, maar dat laat nog

bedrijvigheid.

veel mogelijkheden open. Een voorbeeld: als koeien toch door de wei
lopen, waarom leggen we dan niet een koeienloopband aan? Terwijl de

Wat is dan ‘betere’ natuur? Dat is natuur met een hogere belevingswaarde.

koeien hun natuurlijke gedrag vertonen, wekken ze dan milieuvriendelijke

Bijvoorbeeld door exotische natuurgebieden in Nederland aan te leggen.

energie op – een win-winsituatie. Een ander voorbeeld is het stimuleren

Dat kan ook veel vliegbewegingen schelen: wie gaat er nog in het vliegtuig

van genetische modificatie, om zo meer te kunnen produceren op een

zitten als je in je eigen land ‘echt’ op safari kunt zonder dat je malariapillen

kleiner areaal.

hoeft te slikken?
‘Beter’ is ook natuur die op een klein oppervlak geconcentreerd is, op een
slimme manier. Bijvoorbeeld ‘gelaagde natuur’, waarin de natuur op etages
wordt aangelegd. Zo is de belevingswaarde van de hele Veluwe te vangen
op een kwart van de huidige oppervlakte van dat natuurgebied.

natuur is wat je ervan maakt
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Hoeveel mogelijkheden er ook komen om virtueel te werken, virtueel

Een probleem is hoe al deze vormen van vervoer op een veilige manier

te reizen en virtueel te sporten, de mens wil zich blijven verplaatsen. En

kunnen worden toegepast. Een deel van deze problemen kan worden

de inrichting van Nederland en de voortschrijdende globalisering maken

opgelost door slimme verkeersgeleiding-technologieën (auto’s die

steeds meer reiskilometers noodzakelijk. Die twee ontwikkelingen zijn

automatisch afstand houden, vliegtuigjes die een vooraf ingestelde route

niet te stoppen, en daarom voorziet een deel van de jongeren dat er de

afleggen).

komende jaren veel geïnvesteerd zal worden in vernieuwende vormen van
vervoer.

Een ander probleem is de toegang tot mobiliteit. Waarschijnlijk zullen
de betere, snellere vormen van vervoer alleen toegankelijk zijn voor de

Wandelsnelwegen, supersnelle transportbanden tussen steden, waar je je

koopkrachtige groepen in Nederland. Maar, zo vinden deze jongeren,

auto op kunt plaatsen om zo de lange stukken razendsnel en zonder CO2-

een echt alternatief is er niet. Wie de groeiende behoefte aan mobiliteit

uitstoot af te leggen, hybride vormen van transport (vliegen en rijden), het

wil accepteren en faciliteren, ontkomt niet aan een tweedeling in

is allemaal mogelijk.

vervoersland.

Centraal in al deze vormen van vervoer staat dat het snel moet zijn, en
dat je er voldoende privacy hebt. Dus geen overvolle treinen, maar miniéénpersoonscoupé’s, éénpersoons-minijets: de mogelijkheden zijn
eindeloos.

hypermobiliteit
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Als we niets veranderen, kampen we binnenkort met een permanent

Het verkeersinfarct wordt bovendien tegengegaan door betere stedelijke

verkeersinfarct. Iedereen, van fietser tot rijder van een dikke Mercedes,

planning. Sterk gecentraliseerde stedelijke functies (veel hoogbouw)

heeft last van dezelfde files, met alle uitstoot en economische schade

maken gecentraliseerde vervoersoplossingen mogelijk. Woonwijken

van dien. Binnen 20 jaar is de bodem bereikt. Individueel vervoer is niet

zijn ook gecentraliseerd, maar worden zo ingericht dat de suggestie van

langer een optie. Het besef is doorgedrongen dat we kunnen kiezen tussen

‘buiten wonen’ blijft bestaan. Een voorbeeld is het ‘Nieuwe Utrecht’ dat

allemaal in ons eigen blik stilstaan, of afscheid nemen van ons ‘blikken

door een groep workshopdeelnemers werd geschetst: een superhoge

koninkrijkje’ en opteren voor openbaar vervoer.

faciliteitentoren in het midden, waaraan op verschillende niveaus ‘schijven’
worden vastgemaakt, waarop woonwijken worden gesitueerd. Binnen een

De jongeren die deze trend voorzien, gaan ervan uit dat over 20 jaar

andere groep werd het Nieuwe Utrecht gezien als een gigantische berg,

individueel vervoer alleen nog bestaat in gebieden waar het kan. Vervoer

met in het midden alle voorzieningen, en op aflopende terrassen vanuit

van en naar stadscentra en tussen steden zal volledig worden verzorgd

het midden de woonwijken. Zo heeft iedereen ‘vrij uitzicht’. De mate van

via openbaar vervoer. Maar dan wel supersnel openbaar vervoer zonder

verstedelijking neemt af naarmate men verder van het centrum af woont,

wachttijden.

dus er is voor elk wat wils in de nieuwe buitenwijken.

gecentraliseerde mobiliteit
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De Nederlandse landbouw is niet duurzaam. Daarom stappen we in de nabije

De strikte functiescheiding in Nederland heeft geleid tot een uniek

toekomst over op bosbouw. Dat heeft ingrijpende consequenties voor

landschap, waar extreme verstedelijking en een ruraal landschap elkaar

het Nederlandse landschap. In de Randstad wordt ‘pindakaasbebouwing’

aanvullen.

(veel en laag) tegengegaan. Creatieve hoogbouw is de nieuwe norm. De
Randstad is daardoor een zeer drukke, maar leefbare regio geworden waar
10 miljoen mensen wonen.

In de rest van Nederland is landbouw verboden. Bosbouw is de nieuwe norm.
En Nederland is daar in korte tijd goed in geworden. Door gewasrotatie
op grote schaal blijft het bos een bron van bouwstoffen, gewassen en
biobrandstof. Bosbouw biedt een groot aantal voordelen. Het levert een
aantrekkelijk landschap op en legt CO2 vast. De bevolking van dit deel van
Nederland woont in woontorens in het bos. Vanuit het bos zelf zijn deze
nauwelijks zichtbaar, terwijl de bewoners van de flats optimaal kunnen
genieten van het landschap. Vervoer van en naar de torens is ondergronds.

geen landbouw maar bosbouw
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Over een paar decennia is het klimaatprobleem echt voelbaar geworden.

Het bevechten van het water is duur, maar noodzakelijk. Slimme,

Nederland zit dan middenin een constante strijd tegen het stijgende

multifunctionele toepassingen van waterwerende elementen kunnen de

water. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om het water ‘buiten de dijken’

financiële belasting verminderen. Maar dat het aanzien van Nederland

te houden, en die maatregelen zullen het landschap in Nederland grondig

ingrijpend verandert door het gevecht tegen het water, staat buiten kijf.

veranderen. Hogere dijken en duinen zijn noodzakelijk. Bebouwing aan de
kust zal verdwijnen of worden ontmoedigd. Nieuwe bebouwing zal meer
voorbereiding vergen.

Jongeren die voorzien dat we het water gaan bevechten, verwachten dat
Nederland langzaamaan zal veranderen in een ‘terpenlandschap’. Nieuwe
wijken worden op kunstmatige heuvels gebouwd, nieuwe steden worden
ook aangelegd op verhoogde plateaus.

De hoogteverschillen die zo ontstaan, kunnen worden benut voor
bijvoorbeeld opwekking van hydroenergie en voor recreatieve toepassingen
als het aanleggen van skihellingen. De hogere dijken kunnen spoorwegen
en snelwegen herbergen, waardoor het landschap visueel minder wordt
belast.

water bevechten
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Over een paar decennia is het klimaatprobleem echt voelbaar geworden.

Landbouw vindt plaats op grote piepschuim vlotten. Nederland is

Na een lange strijd tegen de stijgende zeespiegel, heeft Nederland

wereldleider geworden in de teelt van nieuwe, voedzame gewassen. Vooral

besloten het water niet langer te bevechten, maar het te omarmen. Grote

algensoorten uit Nederland gaan de hele wereld over, zowel vanwege

delen van Nederland zijn gecontroleerd prijsgegeven aan het water. West-

hun voedzame eigenschappen als vanwege hun vermogen om water te

Nederland is watergebied geworden. Maar dat betekent niet dat er niet

zuiveren.

meer gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt!
De getijden worden in bedwang gehouden door een netwerk van (deels
Nederland kapitaliseert op zijn eeuwenlange strijd tegen het water en

doorlatende) dijken en lange golfbrekers. Dat maakt het mogelijk om

ontwikkelt in eigen land, als eerste in de wereld, innovatieve toepassingen

milieuvriendelijke energie te winnen uit het contact tussen zout en zoet

die het mogelijk maken om in en op het water te leven.

water.
Oost-Nederland is nog droog, en voorziet in de behoeften die, ook met

De Natte Randstad is een druk gebied. Drijvende gebouwen en vlotten

slimme toepassingen, niet op het water kunnen worden vervuld.

waaronder woningen ‘hangen’ met een permanent uitzicht op het
onderwaterlandschap (waar de oude Randstad nog zichtbaar is), bepalen

In deze toekomst is Nederland erin geslaagd om zijn grootste fysieke

er het landschap. De drijvende gebouwen voldoen niet alleen aan de

zwakte om te zetten in innovatie en economische kansen. Daarmee heeft

behoeften van de nieuwe omgeving, maar zijn ook hyperflexibel: ze

Nederland zich op de wereldmarkt, waar oplossingen voor het oprukkende

kunnen naar wens worden uitgebreid of ingekrompen, en transport van

water meer en meer worden gevraagd, een unieke positie veroverd.

hele gebouwen en wijken is mogelijk. Opblaasbare bruggen en opklapbare
vlotten voorzien in verbindingen tussen de gebouwen.

water omarmen
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