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STEL DAT NEDERLAND IN 2050 IS 
OPGEDEELD...
... in een deel ten zuiden van de Maas dat bij het katholieke Groot-Bourgondië hoort en 
een deel ten noorden van de Maas dat onderdeel is van Scandia-Germanië. De bevolking 
in het laatste land is al lang niet meer alleen protestant, maar ook islamitisch en areligieus. 
De wereld kent grote, regionale eenheden met elk zo’n 250-1000 miljoen inwoners en 
enkele regio’s zijn met hun gemiddelde welvaartsniveau naast Europa en Noord-Amerika 
gekomen. De Europese economie draait niet meer op groei, maar combineert oude tradi-
ties en innovatie.

Het noordelijk deel van Nederland is de gasrotonde van Europa geworden. De eigen gas-
voorraden zijn nagenoeg uitgeput, maar de wereld kan niet zonder aardgas als grondstof 
voor de petrochemische industrie. Het Groningse gasveld fungeert dientengevolge samen 
met diverse kleine gasvelden als opslagplaats van aardgas uit voornamelijk Qatar, Libië en 
het nieuwe, liberaal-democratische Rusland. De havengebieden van Rotterdam en de 
Eemshaven hebben een grote petrochemische industrie, die draait op aardgas. 

Biofuel heeft geen doorbraak gekend in de afgelopen tientallen jaren, omdat de landbouw-
gronden in de wereld gewoonweg nodig zijn voor voedselproductie. De vroegere roep om 
intensieve landbouw vanuit de landbouwlobby is tot zwijgen gebracht door meerdere epi-
demieën die waren overgeslagen van dier naar mens. Net als in 2008 met de Q-koortsepi-
demie in Nederland, zijn de overheden nalatig geweest in het aanpakken van dierenziektes 
waardoor er in de jaren 2020-2030 grote epidemieën zijn geweest die hun tol hebben 
geëist van mens en dier. Deze epidemieën werden nog verergerd doordat veel bacterie-
stammen resistent waren geworden tegen antibiotica door het overmatige gebruik hiervan 
in de veehouderij: de Europese en Amerikaanse landbouwbodems bleken een broedplaats 
van resistente bacteriën door het blijven uitrijden van geïnfecteerde mest. Onder leiding 
van de dochter van Marianne Thieme die in 2040-2044 minister van Landbouw en Dieren-
welzijn was en mede door de invloed van het grote islamitische volksdeel, heeft Scan-
dia-Germanië het varken als onrein bestempeld en zijn alle megastallen met varkens op-
geheven. In plaats daarvan zijn er koeien- en schapenflats gekomen waar onder 
gecontroleerde omstandigheden en niet langer grondgebonden melk en vlees op industri-
ele wijze geproduceerd worden.

Windenergie is ook in onbruik geraakt na een piekperiode in de jaren 2020 omdat er maat-
schappelijk onacceptabel veel dodelijke slachtoffers vielen tijdens de aanleg en het onder-
houd. Zonne-energie heeft wel een doorbraak mogen maken en bij bovenmatige elektrici-
teitsproductie wordt de elektriciteit omgezet in warmte en opgeslagen in de middeldiepe 
ondergrond. Dit heeft tot resultaat gehad dat de watervoerende pakketten onder de Rand-
stad geheel voor warmte-opslag aangewend worden. Daarnaast wordt er op regionale 
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schaal geothermische energie gewonnen uit met name de vroegere olie- en gasvelden in 
Noord- en Zuid-Holland. Dit wordt uitgevoerd door woningbouw- verenigingen die ook de 
belangrijkste energieproducenten zijn geworden. Ze combineren dit met stadsverwar-
mingssystemen en zonnecellen op de daken van de woningen die ze in hun bezit hebben. 
De productie van warmte is daarmee in het noordelijk deel van Nederland enorm verduur-
zaamd. De gunstige geologische opbouw met veel dikke watervoerende pakketten heeft 
daar ook sterk aan bijgedragen.

Figuur 1. Blokdiagram van de zuidelijke Veluwe met grootschalige “managed aquifer recharge’’ systemen.

De dikke watervoerende pakketten op de Veluwe worden in 2050 al enige tijd grootschalig 
gebruikt voor “managed aquifer recharge’’ (MAR; figuur 1). De Veluwe was in Nederland 
het gebied met de dikste onverzadigde zone en deze zone wordt nu als buffer gebruikt 
voor regionale opslag van drinkwater. Deze praktijk is in zwang geraakt door het Neder-
landse deltaprogramma uit de jaren 2010-2020 waarin naast waterveiligheid toenemende 
aandacht ontstond voor watervoorziening: Nederland-Waterland propageerde MAR-syste-
men in het buitenland en als voorbeeld werd besloten om het grootste MAR-systeem ter 
wereld op de Veluwe aan te leggen. De werkelijke klimaatveranderingen blijken in 2050 
echter beduidend minder groot te zijn dan voorspeld in de jaren 2010, waardoor er nu 
gerede twijfel is of de enorme investeringen, die met het MAR-systeem gepaard gingen 
wel gerechtvaardigd zijn geweest. Een voordeel is wel dat de Noord-Nederlandse drinkwa-
tersector een enorme buffer heeft in geval het oppervlaktewater dusdanig verontreinigd 
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raakt met antropogene verontreinigingen dat de beschikbare zuiveringstechnieken het wa-
ter niet voldoende kunnen zuiveren. Al 40 jaar is er namelijk discussie gaande tussen de 
drinkwatersector, de chemische industrie en de politiek over lozingen van telkens nieuwe 
chemische stoffen in het watersysteem. Dit dossier is daarmee even weerbarstig gewor-
den als het fosfaatdossier. Maar het is natuurlijk ook logisch dat een dossier ”nieuwe ver-
ontreinigingen” nooit af te sluiten valt.

Figuuur 2. Blokdiagram van oostelijk Brabant en noordelijk Limburg met oeverinfiltratiesystemen naast traditionele 
grondwateronttrekkingen, ondergrondse kerncentrales en bodemafgravingen voor export van nutriënten richting de 
Middellandse Zee.

Hoe anders is dit allemaal in het zuidelijk deel van voormalig Nederland (figuur 2). Door 
gelobby vanuit het vroegere Frankrijk speelt nucleaire energie een grote rol in Groot-Bour-
gondië. Wel zijn er enkele grote veranderingen opgetreden. Na nog een Fukushima-achti-
ge ramp in de wereld, is in Groot-Bourgondië besloten om nucleaire centrales, met minder 
geproduceerd vermogen dan traditioneel, ondergronds te bouwen. Een knelpunt was hier-
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bij de koeling van deze centrales, maar de keuze voor ondergrondse veiligheid heeft tot 
innovatieve koeltechnieken geleid: de centrales zijn bijvoorbeeld integraal opgenomen in 
lokale warmte/koude systemen. Daarnaast streeft men er naar om energieproductie en 
berging van het langlevende radioactieve afval te combineren op eenzelfde plaats. Dit 
heeft er toe geleid dat er meerdere nucleaire faciliteiten zijn gebouwd in de Brabantse 
ondergrond: aan de hand van een “stel-dat analyse’’, zoals gebruikelijk in de nucleaire 
industrie, werden vanuit hoofdstad Parijs de diepe kleilagen in de Brabantse ondergrond 
geselecteerd als geschikte locaties voor veilige opwekking van elektriciteit en opslag van 
radioactief afval. De berging van het historische Nederlandse radioactieve afval is hiermee 
ook met circa 70 jaar naar voren gehaald: de kosten hiervoor waren groot, maar relatief 
gering tegenover de investeringen voor ondergrondse nucleaire centrales.

Ondanks de dierenepidemieën speelt de varkensveehouderij hier nog altijd een belangrijke 
rol: Bourgondisch Zuid-Europa houdt vast aan zijn cultuur van hammen, salami’s en wor-
sten en daarom weigert de bevolking afstand te nemen van varkensvlees. Om milieurede-
nen wordt Latijns Amerikaanse soja echter niet meer gebruikt als varkensvoer: men ge-
bruikt nu zeewier dat op aquacultuur-boerderijen in de Middellandse Zee wordt gekweekt. 
De fosfaatverzadigde bodems van Noord-Brabant en Limburg worden gebruikt als meststof 
in deze boerderijen op zee: fosfaat is inmiddels om geopolitieke redenen een schaarse 
grondstof geworden, de afspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewatersysteem bleef 
tientallen jaren onacceptabel hoog in Zuid-Nederland en door afgraving van de toplaag en 
transport naar Zuid-Europa ontstaat een zogenaamde win-win situatie.

In tegenstelling tot Noord-Europa heeft de klimaatverandering Zuid-Europa wel geraakt. 
Tenminste, dat zeggen politici. Er was ook tientallen jaren wanstaltig waterbeheer in lan-
den als Spanje en Italië. Gebrek aan regelgeving gaf een groep oligarchen de kans om 
steeds meer hotels en golfbanen langs de Mediterrane kusten te bouwen, met als gevolg 
een enorme over-exploitatie van de grondwatervoorraden. Het bereiken van de doelstel-
lingen van de Kaderrichtlijn Water voor 2027 bleek in bijna heel Europa onmogelijk met 
uitzondering van Denemarken. Er wordt nu maximaal gebruik gemaakt van oeverinfiltra-
tiewinningen waaronder langs de Maas. Dit geeft continue conflicten met Scandia-Germa-
nië, want de Maas als grensrivier is in de zomerperiode nagenoeg opgedroogd alvorens hij 
de zuidwestelijke delta bereikt.

Wat een onzin is dit allemaal, zult u misschien denken. Maar als u gevraagd was om in 
1950 een essay te schrijven over water- en bodembeheer in 1985 had u dan de Ooster-
scheldekering voorspeld? Of dat zich onder Groningen één van de grootste aardgasvoor-
raden ter wereld zou bevinden? Vanuit technisch-natuurwetenschappelijk perspectief is 
het bovenstaande zonder twijfel binnen enkele tot enkele tientallen jaren mogelijk; zie 
hiervoor bijvoorbeeld onderstaande referenties. Beseft dient te worden dat die Ooster-
scheldekering meer het resultaat is van een politiek compromis in het kabinet Den Uyl dan 
een rationeel besluit van Rijkswaterstaat. 
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Bodem- of waterbeheer houdt het midden tussen fact free en fact based politics. Verwacht 
daarom niet alleen redelijkheid bij de totstandkoming van dit beheer in de toekomst. Ver-
wacht het onverwachte. Denk daarbij aan Groningen en hanteer het voorzorgsbeginsel bij 
het implementeren van het onverwachte.
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