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Vorige week presenteerde het College van Rijksadviseurs de visie op Nederland 2100: “Panorama 
Nederland’(link hieronder). Een innovatieve visionaire kijk op de (gewenste) toekomst en omgaan 
met ruimtelijke opgaven in Nederland, anders dan in de afgelopen decennia.  
 
De visie heeft zijn oorsprong in RO maar gaat ons allemaal aan. En doet o.a. uitspraken over het 
omgaan met ons buitengebied (krantenkop papieren versie van FD: “Bouwen in het groen – niet 
doen” met een pleidooi voor binnenstedelijke verdichting en behoud van groen). Voor Leiderdorp 
o.a.  actueel vanwege de verdichtingsstudie/-visie waaraan wij in 2019 willen gaan werken. Mede 
hierdoor heb ik besloten om die organisatie breed te delen, incl. de link naar de publicatie + teksten 
in FD (Financiële Dagblad) en Volkskrant.  
 
Het College van Rijksadviseurs ziet Nederland in 2100  als een gidsland en ontwikkelt het verhaal 
rondom 6 thema’s: optimisme, water, stad(“meer tijd voor elkaar”), landbouw (“rijk boerenland”), 
energie en solidariteit.  
 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2018/12/06/panorama-nl 
 
app:   https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland 
 
Volkskrant: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-is-in-2100-een-optimistisch-en-
duurzaam-gidsland-althans-dat-denkt-de-rijksbouwmeester~b0b56fb1/ 
 
Samenvatting:  
 

“PANORAMA NEDERLAND” – Nederland in 2100 
Door Het College van Rijksadviseurs  
De vier grote opgaven  
Panorama Nederland concentreert zich op de vier meest omvangrijke maatschappelijke 
opgaven met een grote ruimtelijke impact: de klimaatadaptatie, de hervorming 
van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. Deze opgaven zijn 
onderling nauw met elkaar verbonden. Door ze in samenhang op te pakken ontstaan 
kansen voor synergie, efficiency en ruimtelijke kwaliteit. Hieronder een korte samenvatting 
van iedere opgave en de ambitie. 
 
1. Water verbindt ons 
We maken een dubbelslag: de Nederlandse delta blijft veilig én de omgevingskwaliteit 
gaat omhoog. 
Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer, met vaker langere periodes van 
ernstige droogte of hevige neerslag. Het wordt ook heter, vooral in de steden. De 
rivieren voeren grotere watermassa’s af en door de smeltende poolkappen stijgt de 
zeespiegel. 
 
Ambitie 
We benutten de wateropgaven om ook de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 
Water is immers wat ons verbindt. Onze gedeelde geschiedenis met het water, ons 
cultureel erfgoed en de aantrekkelijkheid van het landschap geven richting aan onze 
omgang met het water. We houden Nederland veilig, niet alleen door het water in te 
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dammen en buiten te sluiten, maar juist ook door mee te bewegen met de nieuwe 
dynamiek. We zorgen voor de opvang en het vasthouden van water op de hogere gronden 
en combineren dat met andere functies als natuur. Waar nodig creëren we meer 
ruimte voor het water. We grijpen de wateropgaven aan om de omgevingskwaliteit 
van ons land te vergroten. Daartoe werken Rijk en regio intensief samen in gebiedsontwikkelingen 
met ruimtelijke kwaliteit als expliciete doelstelling. De rijksoverheid 
heeft daarin de rol van rentmeester en hanteert een strategie die gericht is op de lange 
termijn. 
 
2. Rijk boerenland 
We brengen landbouw weer in evenwicht met het landschap en de 
maatschappij. 
De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten 
koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu 
en de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De 
boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor een 
koerswijziging. 
 
Ambitie 
We sluiten een New Deal tussen boer en maatschappij. We laten de boeren weer een 
eerlijk inkomen verdienen. Voedselproductie komt in evenwicht met het maatschappelijk 
belang en dus ook met het landschap. Landbouw wordt duurzaam en circulair. 
De opbrengsten van deze New Deal zijn aanzienlijk: een eerlijker inkomen voor de 
boeren, schoon 
 
3. Meer tijd voor elkaar 
We gaan anders om met stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. 
Steeds meer Nederlanders verhuizen naar stedelijke gebieden en huishoudens worden 
kleiner. Hierdoor is er een nijpend woningtekort. Er moeten een miljoen nieuwe 
woningen bij, dat kan niet op de oude manier. Steden in Nederland zijn traditioneel 
gestructureerd naar het principe van de functionele stad, waarin gebieden van elkaar 
zijn gescheiden op basis van hun unieke functie. Ook het oude mobiliteitsdenken met 
zijn focus op piekbelasting en capaciteitsvergroting sluit niet langer aan op de meer 
compacte en gedifferentieerde stedelijke omgeving van de toekomst. 
 
Ambitie 
We creëren nabijheid en verhogen de individuele keuzemogelijkheden. We gaan dichter 
bij elkaar wonen en werken, binnen een efficiënt netwerk van verbindingen. De 
meeste nieuwbouw realiseren we in de bestaande stedelijke omgeving. Oude gebouwen 
geven we nieuwe bestemmingen. Concentratie van verstedelijking en menging 
van functies zorgen voor een gevarieerd aanbod van werk en voorzieningen dichtbij 
huis. Onze woon- en werkomgeving passen we zo aan dat we mínder willen reizen in 
plaats van méér en nóg verder. Zo houden we tijd over voor elkaar en de dingen die we 
echt belangrijk vinden. Dat is goed voor onze gezondheid en we besparen er veel energie 
mee. Het OV-netwerk wordt de ruggengraat voor stedelijke ontwikkeling. 
 
Met deze aanpak vergroten we de agglomeratiekracht en dienen we meerdere maatschappelijke 
doelen: een sterke economische structuur, sociale cohesie, gelijke kansen 
en een aantrekkelijke leefomgeving. 
 
 



4. Nieuwe energie 
We zoomen uit voor het grotere plaatje van de energietransitie. 
Nederland heeft zich gecommitteerd aan het doel om de CO2-uitstoot te minimaliseren. 
Er is echter nog een lange weg te gaan. Bovendien leiden er vele wegen naar Parijs. 
De overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken momenteel 
aan een Klimaatakkoord. Door in het akkoord het complexe vraagstuk van de 
energietransitie op te knippen in vijf sectorale tafels, raakt het grotere plaatje van de 
energietransitie en de relatie tot de andere maatschappelijke opgaven steeds verder uit 
beeld. Dat verhoogt het risico op gemiste kansen. 
Een sectorale en gedecentraliseerde aanpak zorgt ook voor verrommeling van het 
landschap en die stuit op terechte zorgen en weerstand onder brede lagen van de 
bevolking. Door een gebrek aan samenhang dreigen we de klimaatdoelen niet te halen 
en brengen de kwaliteit van ons landschap en onze steden in gevaar. 
 
Ambitie 
Nederland wordt vrijwel geheel zelfvoorzienend. Een belangrijke stap is het besparen 
op ons energiegebruik. Daarnaast zullen we energie halen uit hernieuwbare warmtebronnen 
zoals geothermie en aquathermie. Elektriciteit halen we grotendeels uit 
zon en wind. Windenergie komt vooral van de Noordzee en voor het overige deel van 
grote windparken in grootschalige, rationeel verkavelde landschappen. Zonne-energie 
produceren we op daken, in industriegebieden en op braakliggende terreinen, maar 
ook in gevels. Zonne-energiecentrales op landbouwgrond en in natuurgebieden spelen 
pas in laatste instantie een rol. Regio’s hebben een belangrijke rol bij het uitzetten van 
de lijnen voor de toekomst, maar ook het Rijk is aan zet: voor regio-overkoepelende 
opgaven als wind op zee en voor het borgen van de ruimtelijke kwaliteit op nationale 
schaal. 

 
 
 

Overkoepelende principes 
Panorama Nederland geeft bij ieder thema een aantal strategische principes dat helpt 
om een weloverwogen en breed gedeelde visie te ontwikkelen op de toekomst. 
1. Doe het integraal, niet sectoraal; doe het gezamenlijk. 
2. Kies voor maximaal rendement op geïnvesteerde maatschappelijke euro’s. 
3. Kies voor kwaliteit; maak in alle opgaven vergroting van de omgevingskwaliteit een centrale  
    doelstelling. 
4. Dien allereerst het algemene belang. 
5. Kijk naar de lange termijn. 
6. Zet in iedere regio een ruimtelijke bril op, ga uit van de bestaande kwaliteiten en leg de verbinding  
    met de andere opgaven waar de regio voor staat. 
7. Zorg voor continuïteit en goede bestuurlijke samenwerking op alle niveaus. 
8. Neem als belangrijkste schaalniveau de regio. 
9. Denk circulair: reductie van de vraag en hoogwaardig hergebruik van bestaande gebieden,  
    gebouwen en materialen zijn uitgangspunt. 
10. Sta open voor verandering, durf het anders te doen. 
 
 



SAMENLEVING

‘Bouwalleen
nogwoningen
binnende stad’
Alshet aan rijksbouwmeester
Floris Alkemade ligt, komen
nieuwewoningenalleennog
binnende stad te staan. Een voor-
waarde iswel dat hetRijkde regie
neemtbij de inrichting vande
leefomgeving.Dat staat indepu-
blicatiePanoramaNederland. ‘Als
je bijvoorbeelddekuststrook aan
gemeentenoverlaat,wordt hij
volgebouwd’, zegt Alkemade.Hij
pleit ook voor een ‘dakenwet’, die
eenminimumaantal zonnepane-
lenopgebouwen verplicht stelt.
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S A M E N L E V I N G

‘Leidende visiemoetoplossingbieden
aanuitdaging inrichtingNederland’
Josta van Bockxmeer
Amsterdam

Alleeneenallesomvattende, samen-
hangendevisieop rijksniveaukanant-
woordengevenopdeuitdagingenvan
de ruimtelijke inrichting vanNeder-
land.Dat stelt rijksbouwmeesterFloris
Alkemadebij depresentatie vanzijn
PanoramaNederland.

Alshetaanderijksbouwmeester ligt,ko-
men nieuwewoningen alleen nog bin-
nende stad te staan. Een voorwaarde is
weldathetRijkderegieneemtbijde in-
richtingvandeleefomgeving.Datschrij-
venAlkemadeen rijksadviseurs voorde
fysieke leefomgeving Berno Strootman
enDaanZandbelt indepublicatiePano-
ramaNederland, die ze gisteren in het

Het nieuwe PanoramaMesdag: afbeeldingen van de Nederlandse landschapshorizon die de komendemaanden te zien zijn. ILLUSTRATIE PANORAMANEDERLAND

HaagsemuseumPanoramaMesdagpre-
senteerden. ‘Als jebijvoorbeelddekust-
strookaangemeentenoverlaat,wordthij
volgebouwd’, zegt Alkemade. Het is de
eerste keer dat de rijksadviseurs een al-
lesomvattendevisieopdetoekomstvan
Nederlandoppapierzetten.Devorigeka-
binettenlegdendeverantwoordelijkheid
voor de inrichting van het land juist bij
de gemeentenneer.

‘Het feit dat je takenbij eenbepaalde
overheid legt,maakt de noodzaak van
een leidende visie niet minder groot’,
zegt Alkemade. ‘Er komen een aantal
enorme opgaven op ons af, op eenma-
nierwaaropjegeenoverzichthebt.Maar
als je het in samenhang bekijkt, is het
een prachtige kans om een aantal din-
gen fundamenteel te verbeteren en te
vernieuwen.’ De principes uit het rap-
portzijnvolgenshemgeendictaat,maar
moeten eendiscussie losmaken.

De adviseurs doen een aantal stevige
uitspraken. Zo zijn ze ondanks de wo-
ningnood tegen bouwen in het groen.
‘We onttrekken per dag 8,3 hectare aan
het buitenstedelijk gebied’, zegt Alke-
made.’ Buiten de stad bouwen is welis-
waar sneller en goedkoper dan binnen
het bebouwde gebied, een redenwaar-

omprojectontwikkelaarservoorpleiten.
Maar volgens Alkemade heeft een

stadwaarinmensen dicht bij hunwerk
wonenentoeganghebbentotgoedopen-
baarvervoermeertebieden. ‘Als jemeer
rijbanenbouwt,krijg jemeerauto’s.We
moetenookgeld investerenomminder
tehoeven reizen.’

Ookvoordeoverstapvanvervuilende
naar schone energiebronnen hebben
deadviseurs ideeën.Zomoeter volgens
hen een ‘dakenwet’ komen, die eenmi-
nimumaantal zonnepanelenopgebou-
wen verplicht stelt. Zo’n wet voorkomt
dat hele weilandenworden gevuldmet
zonnepanelen—dat isgoedkoper,maar
levert geenmooi landschapop.
Daarnaast geven ze de voorkeur aan

warmtenetten voor de verwarming van
woningen,diewerkenopgeothermieof
aquathermie.HetRijk zoudie techniek
moeten verkiezen boven andere opties
zoalsgroengasofgroenestroomboilers.

Wie draagt de kosten van al deze ver-
anderingen? Bouwen binnen de stad is
duurder en tijdrovender dan inhet bui-
tengebied. Als zonnepanelen verplicht
zijn,zaldaarvoormeersubsidiebeschik-
baarmoetenkomen.Enalsboerenmoe-
tenoverstappenopkringlooplandbouw

—een andere stelling uit de publicatie
— zullen zij een aantal jarenweinig tot
geen inkomstenhebben.

Ermoet budget beschikbaar komen,
erkent Alkemade. Voor de landbouw
denkt hij aan een fonds dat de over-
gangsperiodefinanciert.Ookziethijeen
nieuw verdienmodel voor zich, waarbij
boeren bijdragen aan de ontwikkeling
van natuur en het watermanagement.
‘Daar gaat nu ook al veel geld naartoe,
dus boeren kunnen daar opdrachtne-
mer vanworden’, zegt hij. Ook het geld
uit hethuidige landbouwfondskan vol-
genshemandersworden ingezet.
Ook de betaalbaarheid van de stad

staat onder druk. Alkemade ziet in de
vernieuwing van de stad vooral voorde-
len,bijvoorbeeldalsdeenergietransitie
ertoebijdraagt dat oudewijkenworden
opgeknapt.Tegelijkertijdziethijdetoe-
nemende kloof tussen arm en rijk. Een
pasklaar antwoord heeft hij niet,maar
dewoningbouwkanvolgenshembijdra-
gen aan de oplossing. ‘Wemoeten ook
achterstandswijkenopknappen.’
Bij het advies hoort een panorama-

afbeelding, die de komendemaanden
op verschillende plekken inNederland
te zien is.

Bouwen in een stad
waar mensen dicht
bij hun werk wonen
enmet goed vervoer
heeft meer te bieden
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In ‘Panorama Nederland’ schetst de Rijksbouwmeester zijn 

toekomst van Nederland: zes thema’s uitgelicht. 

Peter Giesen6 december 2018, 21:33 

Zoals Nederland na de oorlog met onverwoestbaar optimisme 

industrialiseerde, zo moet het zich nu aanpassen aan de 21ste eeuw, de 

eeuw van klimaat en energietransitie. ‘Hetzelfde optimisme van de 

naoorlogse jaren is opnieuw gerechtvaardigd. Het kan op gang gebracht 

worden als er een gemeenschappelijk, herkenbaar en positief 

toekomstbeeld ontstaat’, stelt het College van Rijksadviseurs, geleid door 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade.  

adv ertentie 

Klik op de afbeelding om in te zoomen en door het panorama te navigeren. Beeld West8 

Een Nederland van duurzame landbouw, energiezuinige woningen, schone 

steden en goede verbindingen, een land dat zich aanpast aan het veranderde 

klimaat en hernieuwbare energiebronnen gebruikt. Hiertoe heeft het 

College van Rijksadviseurs Panorama Nederland laten maken, een 

panorama van acht meter doorsnede in de trant van Panorama Mesdag. Om 

te laten zien dat zo’n duurzaam Nederland er fantastisch kan uitzien. ‘Zo 

willen we een verlangen naar verandering opwekken’, zegt 

Rijksbouwmeester Alkemade. Panorama Nederland (hier helemaal 

afgebeeld) werd donderdag gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het door 

het hele land zal gaan reizen.  

https://www.volkskrant.nl/search?query=Peter%20Giesen


Beeld West8 

Optimisme: Gidsland voor klimaat en energie  

‘Als het over klimaat en milieu gaat, wordt al snel gesproken in 

doemscenario’s. Daardoor word je murw geslagen. Je denkt: het heeft toch 

allemaal geen zin meer’, zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. ‘Wij 

zeggen: net als tijdens de wederopbouw worden we geconfronteerd met 

grote vragen. Het is prachtig dat onze generatie daar een beslissende 

wending aan kan geven. In Nederland hebben we de kennis en de kunde, 

we zijn een ontzettend welvarend land. Het is absoluut niet makkelijk, 

maar Nederland kan weer een gidsland worden.’ 

Klimaat en energie moeten uit de sfeer van schuld en boete worden 

gehaald, vindt ook Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke 

Leefomgeving. ‘Het wordt makkelijker om de klimaatdoelen van Parijs te 

halen als het leven er leuker door wordt. Als mensen denken: dit 

Nederland, daar wil ik in leven’, aldus Zandbelt. 

Beeld West8 

Water: Ingrijpen in rivieren-landschap 

Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer en Nederland krijgt te 

maken met perioden van ernstige droogte of hevige neerslag. Daarom moet 



het land beter beveiligd worden tegen overstromingen, maar water zal ook 

beter moeten worden vastgehouden om droogte op te vangen. 

Ingrijpen in het typisch Nederlandse rivierenlandschap ligt gevoelig, maar 

is heel goed mogelijk, zegt Rijksbouwmeester Alkemade: ‘Nederland is 

één groot domein waar een continue stroom aan veranderingen plaatsvindt. 

In het rivierenlandschap zie je dat het programma Ruimte voor Rivieren de 

ruimtelijke kwaliteit heeft verbeterd. Bescherming tegen het water kan 

goed samengaan met de ontwikkeling van natuur.’ Zo kunnen historische 

beekdalen opnieuw worden ingericht om water vast te houden. ‘Natte 

natuurparels’, zegt het College van Rijksadviseurs.  

Beeld West8 

Stad: meer tijd voor elkaar 

Ter bestrijding van de woningnood moet een miljoen woningen worden 

gebouwd. Dat moet vooral niet op de oude manier: slaapsteden op flinke 

afstand van het werk, zodat inwoners elke ochtend in de file staan of in een 

overvolle trein zitten. Nieuwe huizen moeten in de bestaande stad worden 

gebouwd. Dat kan ook, want de stad is populair. Het leven wordt leuker als 

mensen dichter bij hun werk wonen, denkt Rijksadviseur Daan Zandbelt. 

‘Je houdt meer tijd over voor de dingen die je belangrijk vindt, voor 

familie of sport’, zegt hij. Daarnaast worden naoorlogse wijken duurzamer 

als er nieuwe huizen worden gebouwd. ‘Stel dat je een warmtenetwerk 

bouwt voor duizend nieuwe huizen. Dan wordt het veel gemakkelijker om 

er vierduizend oude huizen op aan te sluiten. De sociale segregatie wordt 



ook tegengegaan, omdat er meer verschillende soorten mensen in zo’n wijk 

komen te wonen.’ 

Beeld West8 

Landbouw: ‘New Deal’ voor de boeren 

Het Nederlandse landbouwmodel van hoge productie tegen lage prijzen is 

uitgeput. Het is vervuilend, terwijl de boeren er onvoldoende inkomen aan 

overhouden. De Rijksadviseurs stellen een New Deal met de boeren voor. 

Zij gaan duurzaam produceren, waarbij zij ook betaald krijgen voor 

natuurbeheer en andere maatschappelijke taken. ‘Er zijn al interessante 

experimenten, waarbij de consumenten in de stad producten uit de 

ommelanden kopen. Dat is beter voor het milieu en hoeft niet duurder te 

zijn’, zegt Rijksbouwmeester Alkemade. 

Overigens hoeft niet alle landbouw biologisch of kleinschalig te zijn, zegt 

hij: ‘De industriële productie van voedsel is geweldig efficiënt. Maar de 

tuinbouw of de intensieve veeteelt is een vorm van industrie die op een 

industrieterrein thuishoort. Ik sprak laatst voor een gezelschap van 

boeren. De meesten waren het met me eens.’ 

Beeld West8 

Energie: autarkisch, slimmer en duurzaam 



Nederland moet vrijwel geheel zelfvoorzienend worden, zeggen de 

Rijksadviseurs. Voor eenderde denken ze dit te bereiken door 

energiebesparing, zoals een betere isolatie. Voor nog eens eenderde door 

nieuwe technologieën als geo- en aquathermie. En voor eenderde door 

elektriciteit uit zon en wind te halen. Die windparken zullen vooral in zee 

moeten verrijzen. Is het vanuit ruimtelijk perspectief niet barbaars om de 

horizon aan de kust te vervuilen met windmolens? ‘Je kunt beter 

windmolens op grote schaal op zee plaatsen dan op het land waar ze voor 

verrommeling van het landschap zorgen. Later kun je de windmolens 

misschien weer vervangen door nieuwe technnologieën’, zegt 

Rijksbouwmeester Alkemade. De productie van zonne-energie moet vooral 

op daken plaatsvinden. ‘We zien liever geen zonneweiden’, zegt 

Alkemade. 

Met een goede aanpak kan de energietransitie aantrekkelijk gemaakt 

worden, zeggen de Rijksadviseurs: ‘Hoe mooi zou het zijn om in een 

volledig zelfvoorzienende woning te wonen?’ 

Beeld West8 

Solidariteit: Lasten eerlijk verdelen 

Zo schetsen de Rijksadviseurs een beeld van een Nederland dat ‘schoner, 

hechter en rijker’ wordt. Een mooi land waar de mensen meer tijd voor 

elkaar hebben, omdat ze dicht bij elkaar wonen en niet in de file hoeven te 

staan. Panorama Nederland biedt een gemeenschappelijk, herkenbaar en 

positief toekomstbeeld waardoor burgers zin in verandering moeten 

krijgen. Vaak wordt op een heel andere toon over klimaat en 



energietransitie gesproken. Het lijken al hoofdpijndossiers voordat goed en 

wel met de uitvoering begonnen is. ‘Daarom is ons overkoepelende thema 

solidariteit’, zegt Rijksbouwmeester Alkemade. 

De grote aanpassingen van de nieuwe eeuw kunnen alleen worden 

uitgevoerd als de lasten eerlijk verdeeld worden. ‘In Frankrijk zie je nu hoe 

heftig het protest kan zijn als je die solidariteit niet helder vormgeeft. Je 

moet verduurzaming natuurlijk niet neerleggen bij de laagste inkomens. 

Dat is niet alleen onrechtvaardig, op die manier zal er ook niets van 

terechtkomen.’  
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