
2120! 
Sciencefiction of werkelijkheid? 

 

 
 

In de Volkskrant van donderdag 2 januari 2020 staat een stuk over de toekomst van Nederland.  

Een groep van 17 wetenschappers van Wageningen Universiteit & Research (WUR) heeft een 

toekomstvisie gelanceerd. De visie heeft betrekking op Nederland over honderd jaar, namelijk: hoe 

ziet de kaart van Nederland er uit in het jaar 2120? 

 

Het lijkt wel een titel van een sciencefictionfilm. Net zoiets als: 1984, het boek van George Orwell.  

 

Ik ben erg blij met dit visionaire rapport over Nederland. Ik heb al vaker vermeld dat onze minister-

president Mark Rutte niet van visies houdt. Hij zei: “Visie is als een olifant die het uitzicht 

belemmert”. Nou daar ben je lekker klaar mee. In feite wil dit zeggen dat Rutte maar wat doet en dat 

hij wel ziet waar het dan op uitdraait.  

We hebben moeite met onze CO2- en Stikstofuitstoot, maar Schiphol moet toch kunnen 

doorgroeien.  

We gaan van 130 naar 100 op onze snelwegen, maar trekken wel de Formule 1 aan.  

We steken lekker vuurwerk af en vallen onze hulpdiensten ermee lastig, moet allemaal kunnen, 

hoort bij onze tradities. En onze veiligheid en gezondheid dan, meneer Rutte?  

 

Gelukkig heb je nog mensen die wel de moeite nemen verder te kijken dan hun neus lang is. Verder 

denken dan de volgende verkiezingen en het goed voor hebben met Nederland. Niet alleen nu en 

voor zichzelf, maar ook voor straks en dus voor onze kinderen en kleinkinderen.  

 

Uiteraard zal vanaf nu heel Nederland over deze groep van 17 wetenschappers heen vallen. En dat is 

ook juist de bedoeling. Laten we het met elkaar hebben over wat voor keuzes we de komende jaren 

gaan maken en met welk doel. Wat willen we met elkaar maken van ons mooie Nederland? Hoe 

kunnen we er voor zorgen dat Nederland in de toekomst nog steeds een mooie toekomst heeft? 

 

De wetenschappers zien en beschrijven de grote omwentelingen die gemaakt moeten worden, zoals 

de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en 

klimaatadaptatie. Ze zien deze ontwikkelingen en gaan de uitdaging aan. Ze willen deze 

omwentelingen tot stand brengen door daarin de natuur en natuurlijke processen een hoofdrol te 

laten spelen (nature based solutions). Nog geen idee wat ze bedoelen, maar het daagt uit om het 20 

pagina tellende rapport* te lezen. 



De onderzoekers willen een nieuw geluid laten horen en daarvoor komen ze met een nieuw verhaal 

voor Nederland. Ze beschrijven vijf leidende principes waarop de toekomstvisie is gebaseerd, te 

weten: 1) natuurlijk systeem aan de basis; 2) optimaal benutten van water; 3) natuur-inclusieve 

samenleving; 4) circulaire economie en 5) meebewegende (adaptieve) ruimtelijke inrichting.  

Een hele mond vol, maar dan heb je ook wat! 

 

Het hele rapport* leest als een spannend jeugdboek. Elke alinea beschrijft nieuwe kansen en 

mogelijkheden, bv. in hoofdstuk 5 waar het gaat over: De gebieden. Hier komt onder ander onze 

Noordzee aan bod en wat deze in de toekomst kan betekenen op het gebied van energie, voedsel, 

transport, waterkwaliteit en biodiversiteit.  

Als lezer val je van de ene verbazing in de andere.  

 

Het rapport is door de wetenschappers voorzien van bijbehorende kaarten zoals Nederland er in 

2120 uit zou kunnen zien. Met foto’s en tekeningen proberen ze de huidige en toekomstige situaties 

te verduidelijken. 

 

Ik zou tegen de samenstellers van dit rapport willen zeggen: inpakken, mooie strik er om en als 

vertraagd Kerstcadeau naar Mark Rutte sturen! Heeft hij ook een visie! 

 

 

Mvg  Jan 

 

 

* Link naar WUR rapport 

 

 

 

https://www.wur.nl/upload_mm/0/8/7/6acffa98-feb5-4354-856f-1a85d688ad64_WUR%20Rapport%20-%20Een%20natuurlijkere%20toekomst%20voor%20Nederland%20in%202120.pdf

