
 

 

 

 
Startbijeenkomst: water-voedsel-energie-nexus 

Provincie Zuid-Holland, 16 mei 2019 
 

Slim verbinden van opgaven 
De wereldwijde behoefte aan schoon water, voedsel en energie zal de komende decennia exponentieel 

stijgen. Hoe zorgen we in de toekomst voor genoeg en duurzaam geproduceerd water, voedsel én energie? 

Wat betekent het maken van ruimte voor energieproductie, voor voedselproductie en waterhuishouding? 

Wat betekent droogte eigenlijk voor energievoorziening? Zo een drietal vragen waarin water, voedsel en 

energie met elkaar verbonden zijn. Die verbindingen en afhankelijkheden vormen de water-voedsel-

energie-‘nexus’. Het zijn problemen die we vaak proberen op te lossen met manieren die we al kennen: als 

waterprobleem, als energieprobleem of als voedselprobleem. Binnen het werkprogramma van 

de Toekomstagenda loopt binnen Provincie Zuid-Holland op dit moment een toekomstonderzoek naar de 

samenhang tussen wateropgaven, voedselopgaven en energieopgaven (Wa-V-En). Tijdens dit onderzoek 

gaan we op zoek naar slimme oplossingen waarbij deze opgaven in samenhang bekeken worden. 

 

Meer informatie: www.zuid-holland.nl/wavennexus 

Je kunt ook direct contact opnemen:  

Jeroen van Schaick j.van.schaick@pzh.nl of Jasper Dijkema j.dijkema@pzh.nl 
  

https://www.zuid-holland.nl/overons/toekomstagenda/
http://www.zuid-holland.nl/wavennexus
mailto:j.van.schaick@pzh.nl
mailto:j.dijkema@pzh.nl
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Verkennen: die nexus, waar gaat dat in Zuid-Holland over? 
Op 16 mei 2019 organiseerden we de startbijeenkomst van de provinciale toekomstverkenning over de 

water-voedsel-energie-nexus. Waterspecialisten ontmoeten deze dag voedselspecialisten en 

energiespecialisten uit de kenniswereld, advieswereld en de overheid. Met stedenbouwkundige ontwerpers 

brengen we ingrediënten voor toekomstbeelden voor Zuid-Holland in beeld. Deze worden door de 

ontwerpers uitgewerkt in een drietal “praatplaten”: een getekend verslag van de discussie. De ontwerpers is 

gevraagd om de ideeën als extremen door te denken en uit te werken. Deze praatplaten zijn bedoeld als 

beelden die de confrontatie of combinatie van water-, voedsel- en energieopgaven voorstelbaar maken. 

Daarmee nemen we een eerste stap in bespreekbaar maken hoe opgaven wel of niet samenhangen, wat 

we in afweging tussen deze opgaven belangrijk vinden en hoe we het gesprek voeren over wenselijkheid of 

onwenselijkheid. 

 

De vier gesprekken die de ontwerpers voerden  tijdens de startbijeenkomst zijn: 

 De Do-It-Yourself-Nexus (FABRICations) 

 Moerasmetropool Zuid-Holland (Studio Marco Vermeulen) 

 Pieken en dalen: dwingend water (LOLA) 

 Rest & mest: de voedselkringloop tussen mens en plant (Wing) 
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Vooraf: samenhang tussen water-, voedsel en energie-opgaven? 
Het idee dat water-, voedsel- en energieopgaven met elkaar samenhangen is buiten Nederland al 

enkele jaren aan het doordringen. Bijgaand plaatje van Future Earth maakt duidelijk dat dat heel 

concreet is. Veel onderzoek tot nu toe richtte zich echter op zich ontwikkelende landen. Onze vraag is 

hoe de nexus in Nederland, en specifiek in Zuid-Holland, een rol kan spelen in het denken over de 

toekomst. 
  

https://futureearth.org/networks/knowledge-action-networks/water-energy-food-nexus/
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Water- voedsel en energie: is er een probleem? 
Aan de basis van de toekomstverkenning water-voedsel-energie-nexus staat de aanname dat als we de 

opgaven in de verschillende domeinen niet integraal aanpakken, we kansen missen en gaandeweg tegen 

onverwachte trade-offs tussen doelstellingen aan gaan lopen. Voor energie en water is er een stip op de 

horizon. Voor voedsel geldt dat nog veel minder. Strategieën én innovaties worden ontwikkeld vanuit de 

expertise en (bestuurs)cultuur in de verschillende domeinen. Wij vermoeden met de Internationale 

Architectuur Biënnale Rotterdam dat er een ‘missing link’ is tussen de grote doelen die we hebben 

geformuleerd en de initiatieven die we ontplooien om daar iets aan te doen. Kan het nexus-denken helpen 

om dit strategisch “gat” te dichten? Leggen we de vinger wel voldoende op de zere plek? En zijn er kansen 

die we missen door sectoraal te kijken? 

 

In de vier gesprekken op 16 mei 2019 verkenden we deze vragen. 

 

https://iabr.nl/nl/editie/iabr2018the-missing-link_part-one
https://iabr.nl/nl/editie/iabr2018the-missing-link_part-one
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De DIY-nexus 
De redeneerlijn uit het eerste gesprek tijdens de werksessie draait om afwenteling, of juist het voorkomen 

daarvan. De plaat beschouwt de nexus in termen van stromen van grondstoffen, water, energie en voedsel. 

Als we in Zuid-Holland zouden streven naar het zoveel mogelijk zelf oplossen van water-, voedsel- en 

energieopgaven vraagt dat om radicale, soms zelf controversiële oplossingen. In deze plaat liggen enkele 

pareltjes van kansen besloten, maar ook enkele heel gevoelige discussies over de kwaliteit van de kust, 

een herpositionering van de haven, de houdbaarheid van de aanvoer van grondstoffen en water, en het 

uitspoelen van voedingsstoffen naar de Noordzee. Uit deze praatplaat blijkt nadrukkelijk dat de water-

voedsel-energie-nexus een provinciegrens- en landgrensoverstijgende kwestie is. 

www.dutchdabi.com 
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Moerasmetropool Zuid-Holland 
De redeneerlijn van deze tweede praatplaat draait om het landschap van de Zuid-Hollandse water-voedsel-

energie-nexus: hoe maken we een aantrekkelijke en productie, nieuwe leefomgeving voor de inwoners en 

bezoekers van Zuid-Holland. Studio Marco Vermeulen definieerde aan de hand van de bijeenkomsten 

nieuwe contrasterende nexus-identiteiten voor verschillende delen van de provincie; een een nieuwe 

identiteit voor de Zuid-Hollandse metropool. Opvallend is dat de Noordzee ook hier als onderdeel van de 

Zuid-Hollandse uitdaging wordt gezien. Wie zou het aandurven om de omslag te maken en nieuwe 

kwaliteiten te maken en te omarmen? 
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Mest: kansen voor een kringloop 
Het derde gesprek tijdens de bijeenkomst ontleedt met har redeneerlijn de water-voedsel-energie-

nexus door in te zoomen op een heel specifieke kringloop: menselijk mest. In twee scenario’s, low-

tech en high-tec,  legt de praatplaat huidige vanzelfsprekendheden bloot en identificeert onbenutte 

kansen. 

 

Mest is een cruciaal onderdeel van ons voedselsysteem. Zonder voedingsstoffen is er voor een plant 

geen groei mogelijk en als we herhaaldelijk van dezelfde grond voedsel willen oogsten is het 

toevoegen van mest onontbeerlijk. Gelukkig vormt voedsel ook altijd weer mest na een gang door een 

darmstelsel. Er is dan ook haast geen makkelijker onderwerp voor circulair denken dan de cyclus 

tussen mest en voedsel. En toch zit in grote delen van de wereld een groot gat in deze kringloop. De 

mest die mensen dagelijks produceren komt niet in een voedselkringloop terecht. Ontlasting wordt in 

Nederland afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie waar uiteindelijk de restanten worden verbrand 

voor energie. De hoogwaardige functie die biomassa (mest) kan hebben wordt hierdoor niet vervuld. 

Bovendien gaat dit gepaard met kostbare leidingsystemen die veel water verbruiken. 

 

Menselijke mest heeft tal van connotaties die geïllustreerd worden door de benamingen: poep, stront, 

nachtaarde of zwart goud. De vanzelfsprekendheid waarmee mest buiten beeld blijft is nog maar 

recent. 1 generatie geleden werden er bij talloze woningen nog giertanks leeggepompt waarna het 

product werd uitgespreid over akkers. In de eerste helft van de 20e eeuw werd mest nog thuis 

opgehaald door mestkruiers die dit recht jaarlijks pachtten en die hun ‘waar’ verkochten aan tuinders 

aan de rand van de stad. In het buitenland bestaan deze praktijken nog dagelijks. 
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Waarom is dit verdwenen? 
 

1. Het uitbannen van mest ging samen met een toename van hygiëne. Stadsvuil en stank 

verdwenen, toiletten verschenen. 

 

2. Hergebruik van mest in zuivere vorm is technisch lastig binnen stedelijke systemen. 

 

3. Ontlasting bevat medicijnen, hormonen en drugs die de volksgezondheid kunnen schaden. 

 

4. Er is (te)veel dierlijke mest in Nederland die makkelijker te distribueren is. Er is hierdoor 

weinig behoeft aan dure maatregelen voor gebruik van menselijke mest. 
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Waarom nu toch aandacht voor menselijke mest? 
 

1. Een duurzame aarde is gebaat is bij minder dierlijke consumptie. Laat mesttekort voor 

plantenteelt geen argument zijn om dierlijke productie in stand te houden. Wat als de 

consument geen veehouderij meer wenst? 

 

2. Landbouw gebruikt nog altijd veel kunstmest waarvoor fossiele fosfaatvoorraden worden 

geëxploiteerd en zeer veel energie wordt verbruikt bij de productie. Het winbare fosfaat op het 

aardoppervlak is eindig. 

 

3. Culturele en psychologische barrières mogen geen belemmering zijn om na te denken over 

circulariteit en duurzaamheid. 

 

4. Maak het menselijk lichaam meer onderdeel van kringlopen. Dit kan ook bijdragen aan 

bewustzijn en verantwoordelijkheid. 

 

5. Verken of hergebruik van mest bij kan dragen aan efficiënter gebruik van energie en water en 

minder CO2 uitstoot. 

 

6. Ga in het denken uit van strenge circulariteit: als we het echt willen, wat kan er dan? Wellicht 

kan de techniek goede verwerking van menselijke mest mogelijk maken. 

 
 

Menselijke mest: ruimtelijke consequenties  
Gebruik van menselijke mest in ruwe vorm is voorstelbaar in nieuwe woongemeenschappen aan de 

randen van bestaand stedelijk gebied. Hier zijn aangepaste toiletten mogelijk in combinatie met 

natuurlijke zuivering. Dit kan op flinke schaal gebeuren en bijdragen tot CO2 vastlegging, 

natuurontwikkeling en productie van hout, vezels en mogelijk ook akkerbouw. De huidige 

veenweidegebieden kunnen straks veenmoerassen van mestzuivering en CO2-opslag worden, in 

combinatie met recreatie en natuur. Een schematische weergave van deze kringloop is weergegeven 

in de praatplaat.  

 

Er is in potentie veel aanbod van menselijke mest rond stedelijk gebied. Als dit op korte afstand van 

de stad wordt benut ontstaan stimulansen voor intensieve tuinbouw nabij steden. Als dit gebeurt op 

dure grond en met goedkopere duurzame energie, worden high tech systemen met ledverlichting voor 

voedselproductie mogelijk. In deze omstandigheden zijn investeringen in verwerking van menselijke 

mest voorstelbaar. Dit vereist verder onderzoek. Al met al is grotere diversiteit in mestkringlopen 

denkbaar van zeer kleine tot zeer grote schaal, waarvoor nieuwe techniek en infrastructuur nodig is. 

Dit kan een stimulans zijn voor diverse stedelijke systemen en stedebouwkundige concepten. 
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Kansen & bezwaren bij een nieuwe mestkringloop 
Aangezien de huidige riolering in handen van de overheid (waterschap) is, beschikt deze ook over de 

hoogwaardige meststoffen. Dit kan een alternatief worden voor de mestverwerkende industrie met zijn 

malafide uitwassen. Er is een kans voor hoogwaardige afvalschappen. Overigens zit in de nieuwe 

keten ook een nadeel. Huishoudens en hun inwoners vormen vele puntbronnen die moeilijk per 

individu te controleren zijn.  

 

Gebruik van menselijke mest stuit op culturele, psychologische en mogelijk ook medische bezwaren. 

Persoonlijke normen ten aanzien van hygiëne bij de jongste generatie lijken strenger en 

onverdraagzamer te worden. Toch is het de overtuiging van de ontwerpers dat dit aan tijd en plaats 

gebonden is. Als de voordelen groot blijken te zijn, kunnen ook persoonlijke overtuigingen veranderen. 

Dit vraagt wel aandacht en wellicht ook inspanning. Uiteraard vergen gezondheidsrisico’s goed 

onderzoek naar mogelijke risico’s en noodzakelijke regelgeving. 
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Pieken en Dalen: dwingend water 
Een laatste invalshoek tijdens de startbijeenkomst was om de nexus te bezien vanuit de onontkoombare 

veranderingen in het watersysteem die door klimaatverandering op ons afkomen. In de werksessie werd 

bevestigd dat waterproblematiek niet alleen als waterprobleem gezien kan worden. We zijn vooral bezig 

met optimaliseren van ons waterbeheersysteem: kraantjeslogica van “u vraagt wij draaien”. Voorlopig 

werken bestaande  instrumenten ook goed, zoals de verdringingsreeks voor prioritaire watertoelevering bij 

droogte. Als kikkers in een steeds heter wordende ketel dreigen we echter fundamentele veranderingen 

over het hoofd te zien. Vanuit waterperspectief is een scala aan ontwikkelrichtingen en principes voor 

innovatie denkbaar en hoeven we ons veranderingen in waterbeschikbaarheid niet te laten overkomen: van 

nieuwe zuiveringstechnieken, nieuwe waterbuffers in het stroomgebied van onze rivieren, tegengaan 

verharding in stedelijk gebied tot aan nieuwe (natte) teelten in het landelijk gebied. De groeiende 

onvoorspelbaarheid van weerpatronen gaat grootverbruikers van drinkwater, oppervlaktewater en koelwater 

bij grote pieken en dalen van de waterstanden voor grote uitdagingen stellen. 
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Innovatieve concepten en wetenschappelijk onderzoek 
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er al door veel partijen wordt nagedacht over vernieuwende 

concepten en technologieën om water, voedsel  en energie in nieuwe win-win-combinaties te realiseren. 

Opvallend is dat de innovatiepoot van verschillende energienetwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven en 

waterschappen daar sterk in zijn. Een zo’n concept is voorgesteld in een prijsvraag voor Zeeland: “Zeeland 

Ademt”. Het idee voor energie-eilanden in grote wateren is een radicale oplossing die ook in deze 

werksessie zijn ingebracht. Ook projecten als de Noordzeeboerderij, de Waterfabriek en de 

Grondstoffenfabriek inspireren het denken over de water-voedsel-energie-nexus. Het abstracte idee van de 

nexus wordt in deze innovaties concreet.  

 

Ook zijn wetenschappelijk onderzoekers druk bezig de nexus te verkennen, vooral in de watersector. In de 

werksessie zijn ideeën ingebracht uit het Sim4Nexus-project, de onderzoekslijn over de nexus van Deltares, 

het onderzoeksprogramma COASTAR over de ondergrond en NextGen, een onderzoeksproject over 

circulaire wateroplossingen. 

  

https://www.qirion.nl/project/de-innovaties-gebruikt-in-het-concept-zeeland-ademt/
https://www.qirion.nl/project/de-innovaties-gebruikt-in-het-concept-zeeland-ademt/
https://www.noordzeeboerderij.nl/
https://www.efgf.nl/producten/water/
https://www.efgf.nl/projecten
https://www.sim4nexus.eu/
https://www.deltares.nl/en/issues/nexus-water-energy-food-2/
https://www.coastar.nl/
https://nextgenwater.eu/
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Conclusies uit de startbijeenkomst 
Verbeeldingskracht helpt, de dialoog is nóg belangrijker. Dat is misschien wel de belangrijkste les uit de 

startbijeenkomst. We zetten in de toekomstverkenning water-voedsel-energie-nexus daarom in op het 

organiseren en voeren van toekomstdialogen in verschillende gebieden in Zuid-Holland. We hebben daarbij 

oog voor wat er buiten de provinciegrenzen gebeurt. Rondom concrete ideeën ontstaat wrijving en energie 

om met elkaar door te denken over de consequenties van trends en keuzes vanuit de watersector, de 

energiesector en de voedselsector voor andere sectoren. Het wordt duidelijk dat de nexus concreet 

gemaakt moet worden op verschillende schalen. Concrete voorbeelden zijn nodig en maken écht duidelijk 

of er sprake is van win-win-kansen of conflicten tussen toekomstbeelden en oplossingsrichtingen. 
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Colofon 
 

Projectteam water-voedsel-energie-nexus 
 
Els Boesveld 
Jasper Dijkema 
Jeroen van Schaick 
Anna Zuidmeer 
 
 

Provincie Zuid-Holland, november 2019 
Foto’s en verslag: Jeroen van Schaick 
Praatplaten: Studio Marco Vermeulen, FABRICations, WING 

 

 
Dit verslag kwam tot stand binnen de Toekomstagenda van de provincie Zuid-Holland. 
 
 

 

http://www.zuid-holland.nl/toekomstagenda

