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Werkprogramma voor toekomstonderzoek

De Provincie Zuid-Holland werkt met het werkprogramma Toekomstagenda aan toekomstonderzoek 
en –verkenningen (zie Figuur 1). Binnen dit werkprogramma staat de samenhang tussen water-, 
voedsel- en energie-opgaven al sinds 2017 op de agenda voor toekomstonderzoek. Dit wordt ook wel de 
water-voedsel-energie-nexus genoemd. Na eerdere voorverkenningen start de provincie Zuid-Holland 
in 2019 een toekomstverkenning naar dit onderwerp. Klimaatadaptatie, de noodzaak tot duurzame 
landbouw (akkerbouw en veeteelt) en economisch en ecologische houdbare glastuinbouw en ambities 
en noodzaak van een energietransitie zijn politiek en bestuurlijk nu al belangrijke onderwerpen. Toch 
knaagt het. Zijn we op de goede weg met de oplossingen die we nu formuleren? Wat komt er eigenlijk 
allemaal op ons af en wat brengen we teweeg? Hoe hangen ontwikkelingen in Zuid-Holland samen 
met ontwikkelingen over de Nederlandse grens heen? Als we één ding weten is dat we de toekomst 
niet kennen. Hoe hard we hem ook proberen vorm te geven. 

Inleiding, doel en conclusie van 
deze voorverkenning

Figuur 1: Toekomstagenda Zuid-Holland: samenhangend werkprogramma van trendsignalering, debat, 

toekomstonderzoeken en bestuurlijke verkenningen.
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Wij hebben allemaal te 
maken met veranderin-
gen, onze economie, 
ons klimaat, ontwikke-
lingen in nieuwe 
technologie. Samen met 
alle partners draaien we 
aan de knoppen om 
maatschappelijke 
opgaven van vandaag 
én morgen op te lossen. 

Vervolgens bestuderen we samen met partners via onderzoek 
een maatschappelijke opgave of een aspect daarvan. Voldoende 
oplossend vermogen bij betrokkenen is essentieel voor het 
succesvol aanpakken van een maatschappelijke opgave. 

We organiseren ontmoetingen rond actuele vragen en trends. 
PLEIN1 is bijvoorbeeld zo’n platform. Met debat roeren en 
schudden we de discussie tot een gemengd beeld ontstaat van 
een opgave. Na debat meten we de energie die provincie en 
partners voelen om maatschappelijke opgaven samen op te 
lossen. Is er voldoende energie? Dan wordt een onderzoek 
gestart naar mogelijke oplossingen.  

Door een chemische reactie van 
nieuwe allianties, onderzoeken en 
verkenningen krijgt de oplossing 
een unieke DNA-code mee. 
Hiermee kunnen we samen de 
opgaven van de toekomst aan. 

Na onderzoek is een moment om de 
temperatuur bij de betrokken partners 
te meten. Stijgt het kwik voldoende 
dan is er genoeg oplossend vermogen, 
urgentie en energie bij partners. Is er 
kans op realisatie? Dan komt het 
onderzoek in  de bestuurlijke 
verkenningsfase. 
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De opdracht voor toekomstonderzoek in de toekomstagenda is om de nieuwe maatschappelijke 
context van provinciaal beleid voorstelbaar te maken door inhoudelijke verdieping van een 
maatschappelijke trend; of samenloop van trends. Deze toekomstverkenningen hoeven zich niet 
binnen de huidige grenzen van beleid te bewegen. “Het doorgronden van – mogelijke disruptieve 
– sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen staan centraal” (Toekomstagenda, 2018). Het 
gaat daarbij om wat er mogelijk kan gebeuren. Hoe we de problemen gaan ‘oplossen’ (of ‘aanpakken’, 
want het gaat meestal om ‘wicked problems’: ongestructureerde problemen1) vormt niet de kern van 
toekomstonderzoek, maar de uitkomsten moeten daar wel handvatten voor kunnen bieden.

Probleemstelling voor toekomstverkenning Water-voedsel-energie nexus 
We kunnen de toekomst moeilijk voorspellen, maar we kunnen ons de toekomst wel voorstellen. 
Hoe wij ons de toekomst voorstellen structureert ons handelen nu. De aanleiding voor deze 
voorverkenning is de vraag of wat wij ons nu voorstellen vanuit sectoraal beleid over de toekomst van 
water, voedsel en energie - en bijbehorende sectorale doelstellingen op lange termijn - houdbaar is om 
provinciaal beleid en strategie op te baseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om pragmatische simplificatie 
naar kwantificeerbare reductiedoelstellingen voor CO2, of de inkadering van de voedselproblematiek 
als probleem van de landbouwsector, of om optimalisatie van de Nederlandse waterhuishouding in 
antwoord op trends in weersverandering en zeespiegelstijging. Het vermoeden bestaat dat we door 
het ons ‘opsluiten’ in deze ‘frames’ en probleemdefinities dingen niet zien waar we wél rekening 
mee moeten houden; en mogelijke oplossingsrichtingen missen doordat we ons beleid en strategie 
versnipperen over deeloplossingen.

Doelstelling voorverkenning
Het doel van deze voorverkenning is om te inventariseren hoe de problematiek van de samenhang 
tussen water-, voedsel- en energieopgaven opgaven in elkaar zit en hoe deze op dit moment 
wordt aangevlogen in wetenschap, (uitvoering van) beleid en bedrijfsleven; en specifiek of en 
hoe onderdelen van de nexus-problematiek aandacht krijgen in Nederland en Zuid-Holland. We 
identificeren daarbij kansrijke methodieken en probleeminterpretaties en doen een voorstel voor 
het theoretisch kader van de toekomstverkenning naar de samenhang tussen water, voedsel-, en 
energieopgaven. Deze rapportage is bedoeld als naslagwerk voor achtergronden die aan de basis liggen 
van toekomstonderzoek dat de provincie Zuid-Holland in 2019 uitvoert rondom de water-voedsel-
energie-nexus.

Leeswijzer
Het eerste deel van deze rapportage is gericht op het in beeld brengen van de internationale 
literatuur rondom de water-voedsel-energie-nexus en hoe daarin de nexus-problematiek wordt 
ingekaderd en benaderd. Aanvullend brengen we verschillende perspectieven op en studies over 
de nexus in Nederland in beeld. We concluderen dat de nexus in een ongestructureerd probleem 
is (‘wicked problem’), maar dat de Nederlandse benadering zich desondanks meestal richt op een 
oplossingsgerichte benadering.

Het tweede deel van de rapportage brengt systeembeschrijvingen van het Nederlandse watersysteem, 
energiesysteem en voedselsysteem in beeld. Dit deel maakt duidelijk hoe verschillend de 
systeembenaderingen zijn op het gebied van eenduidigheid van de maatschappelijke opgave binnen 
de systemen, mate waarin overheidssturing aan de orde is en de wijze waarop er systematisch of 
technocratisch ontworpen wordt aan de systemen.

Het derde deel zoomt verder in op literatuur over de Zuid-Hollandse situatie. De vraag wordt 
beantwoord welk soort beleid er in de drie aandachtsvelden water, voedsel en energie wordt 
gehanteerd, in hoeverre er toekomstverkenning en scenariostudies zijn uitgevoerd en in hoeverre 
deze een systeemoverschrijdend perspectief kennen; dus of en in hoeverre deze ook aandacht hebben 
voor de relaties tussen water-, voedsel- en energiesystemen. We trekken de conclusie dat het sectorale 
beleid veel toekomstbewustzijn toont, maar dat aan de nexus weinig aandacht wordt besteed.

1    https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongestructureerd_probleem.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongestructureerd_probleem
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De conclusie van deze voorverkenning
Uit deze verkenning trekken we vijf conclusies voor het uitvoeren van een toekmostverkenning naar 
de water-voedsel-energie-nexus in Zuid-Holland:

1. De noodzaak tot dialoog – De toekomst van en vragen die voortkomen uit de samenloop van 
water-, voedsel- en energievraagstukken is geen probleem van gebrekkige kennis over de uitdagingen 
en toekomstscenario’s binnen een van deze sectoren. We constateren dat het toekomstbewustzijn 
binnen het waterdomein, het voedseldomein en het energiedomein groot is. Dat toekomstbewustzijn 
beperkt zich echter grotendeels tot kennis over elk systeem ‘op zich’: het voedselsysteem, het 
energiesysteem en het watersysteem. Waar op mondiaal niveau bewustzijn is ontstaan over de 
samenhang tussen trends en noodzakelijke samenhang van oplossingen binnen de water-voedsel-
energie-nexus, is dit op nationaal en regionaal niveau een stuk minder. We kunnen hierbij leren 
van landen en regio’s waar voedsel- en droogtevraagstukken acuter zijn dan in Nederland. Een 
belangrijkste eerste stap die in die landen en regio’s wordt gezet bij de aanpak van de water-voedsel-
energie-nexus is het organiseren van dialogen: tussen de kennisvelden water, voedsel en energie; en 
tussen overheid, kenniswereld en bedrijfsleven.

2. De noodzaak tot concretisering – Veel van het onderzoek over de water-voedsel-energie-nexus tot 
nu toe blinkt uit in abstractie en kwantitatieve studies op mondiaal niveau. Het aantal schematische 
modellen van deze nexus is bijna niet meer te tellen. Kiezen uit de modellen voor het meest 
relevante of ‘juiste’ denkmodel voor Zuid-Holland is geen vruchtbaar pad. Het gaat er op dit moment 
juist om om deze abstracte modellen tastbaar te maken. Het zal nodig zijn om voorbeelden van 
maatschappelijke uitdagingen (‘problemen’) uit te werken, welke volgen uit een nexus-perspectief. 
Daarnaast is het relevant om in beeld te brengen welke geïntegreerde technologische innovaties en 
‘business development’ er gaande is en mogelijk is als we water-, voedsel-en energie-uitdagingen 
combineren.

3. De relevantie van regionale uitwerking in Zuid-Holland – Uit de voorgaande conclusie volgt 
ook dat de vertaling van mondiale denkmodellen naar een regionale context op dit moment nog 
ontbreekt. Uit voorbeelden blijkt dat juist op regionaal niveau (bijvoorbeeld stroomgebied van een 
rivier; regionaal voedselsysteem) de nexus-problematiek tot uiting komt en mogelijke oplossingen of 
interventies hun werkingsgebied hebben. Er is daarbij wel duidelijk verschil tussen uitwerkingen in 
regio’s. Veel verkenningen vanuit VN- of FAO-perspectief zijn moeilijk vergelijkbaar met Zuid-Holland 
(ontwikkelde economie, Europese context, delta-problematiek, relatief druk bevolkt) en de lessen uit 
regio’s in een heel andersoortige context zijn maar beperkt relevant. Een basisvraag in de uit te voeren 
toekomstverkenning zal ook moeten zijn of ook in de Zuid-Hollandse context het nexus-perspectief 
nieuwe inzichten oplevert met directe relevantie voor provinciaal beleid en strategie. Deze regionale 
beleidsrelevantie vermoeden wij naar aanleiding van deze voorverkenning voor: 
- Integraal (be)sturen bij water-, voedsel- en energieopgaven
- Integrale regionale, ruimtelijke oplossingen, trade-offs en conflicten
- Integrale ‘engineering’ van water-, energie- en voedselsystemen (waaronder beheer, ontwerp en 
impact/risicomanagement)
- Integrale business development, (innovatieve) business-cases en bedrijfsvoering, mede in relatie tot 
regionaal economisch beleid

4. De urgentie om geïntegreerde toekomstbeelden ruimtelijk voorstelbaar te maken – In de 
voorverkenning zien we dat landgebruik een belangrijk ‘strijdtoneel’ is waar – vanuit nexus-
perspectief – keuzes en afwegingen worden gemaakt tussen belangen binnen de nexus en tussen 
meer of minder geïntegreerde ruimtelijke oplossingen voor nexus-uitdagingen. Ook geïntegreerde 
strategieën die zich richten op kansen en oplossingen zullen een ruimtelijke dimensie - een plek 
en geografische structuur - kennen. Daarbij komt dat de provincie juist in het ruimtelijk domein 
handelingsopties heeft. We constateren uit de literatuur dat, naast een mondiaal perspectief, een scala 
aan ‘micro’-oplossingen en technologieën in ontwikkeling zijn. Hoe implementatie en opschaling 
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van dat soort oplossingen doorwerking in regionale toekomstbeelden is nog onduidelijk. Het lijkt van 
belang om het gat tussen grote, mondiale verhalen en micro-oplossingen te vullen. Daarvoor is het 
ontwikkelen van ruimtelijke, regionale toekomstbeelden waarin ontwikkelingen samen komen in het 
grondgebied van Zuid-Holland een passend instrument. Ruimtelijk, beeldend materiaal (‘praatplaten’) 
kan bovendien ook het verhaal vertellen hoe trends en interventies op verschillende schalen met 
elkaar samenhangen: schakelend tussen de schalen

5.  De toegevoegde waarde om aan de hand van een voedselsysteem-perspectief en/of een nexus-
perspectief als provincie verschil te kunnen maken in de stap naar beleid, strategie en realisatie

– Wij concluderen uit deze voorverkenning dat binnen het Nederlandse water-voedsel-energie-systeem 
in het energie-perspectief en het waterperspectief sprake is van vergaande wenselijke en onwenselijke 
toekomstbeelden waaraan collectief door overheden, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven 
wordt samengewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om consensus om te werken aan wereldwijde 
maximale temperatuurstijging van 2 graden Celsius en het principe dat we onze drinkwatervoorraad 
koesteren en droge voeten willen houden. Daarbinnen is nog veel discussie over het hoe, maar dat is 
een kwestie van uitwerking in beleid, strategie en oplossingen verzinnen met maatschappij, markt 
en politiek. Rondom de voedselproblematiek bestaat veel minder een eenduidig toekomstbeeld 
waaromheen een ‘regime’2 zich heeft geschaard. Weliswaar bestaan er zeer sterke regimes rondom 
voedselproductie, voedingsmiddelenindustrie en voedsel-retail, maar deze staan onder druk om het 
systeem te veranderen: economisch, ecologisch en vanuit sociaal perspectief. De samenhang met 
het watersysteem en het energiesysteem komen op die manier weer terug op tafel. Het ontbreken 
van eenduidige toekomstbeelden die houdbaar zijn op lokaal, regionaal, internationaal en mondiaal 
niveau laat zien dat er relevantie is om hier nader toekomstonderzoek te doen. 

Twee inhoudelijke invalshoeken voor toekomstonderzoek bieden meerwaarde: enerzijds beter zicht 
krijgen op de samenhang binnen het nexus-systeem van Zuid-Holland, anderzijds zicht krijgen op 
de toekomst van  het voedselsysteem van Zuid-Holland met oog voor het nexus-perspectief. Voor het 
eerste perspectief is de onderliggende vraag in hoeverre dit het nexus-denken meerwaarde heeft voor 
beleid en strategie van de provincie Zuid-Holland.

Voor het voedselperspectief zouden we de relevantie van het nexus-perspectief als gegeven 
kunnen beschouwen. Dit is een aanname die bij start zouden kunnen doen. Kenmerkend voor het 
voedselperspectief zijn de schijnbaar onverenigbare beelden van hi-tech voedselproductie en lokale, 
ecologische voedselproductie (zie https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/
minister-schouten-in-gesprek-met-tegenpolen-boersma-en-lohman-voor-duurzamere-landbouw-
moeten-we-nu-over-onze-dogmas-heen/). Ook bestaat spanning tussen de wens om kringlopen lokaal 
te sluiten en productie-consumptie-ketens te verkorten en het mondiaal functioneren van het 
huidige voedselsysteem wat ook vormen van economische welvaart, leveringszekerheid en stabiliteit 
oplevert. De onderliggende vraag is hoe houdbaar het huidig systeem is en wat überhaupt ‘houdbare’ 
toekomsten zijn voor het voedselsystemen gezien de uitdagingen en veranderingen in het water- en 
energiesysteem. Dit is vervolgens ook niet (alleen) een vraag over het mondiale systeem en kwetsbare 
regio’s in ontwikkelingslanden, maar zeker ook een kwestie voor Nederland en de provincie Zuid-
Holland, die zich nadrukkelijk positioneren met de slogan ‘feeding the world’. Wat ‘houdbaar’ 
betekent, zal nader geoperationaliseerd moeten worden.

2    Het begrip ‘regimes’ komt uit de bestuurskunde; zie bijvoorbeeld http://www.arnokorsten.nl/PDF/Bestuurskunde/

De%20urban%20regime%20theorie.pdf  

“Regimes zijn langdurige informele samenwerkingsverbanden tussen de overheid en het bedrijfsleven en belangengroepen die toegang 

hebben tot hulpbronnen, waardoor partijen en de overheid voordelen behalen (Mossberger & Stoker, 1994). Daarnaast geeft de theorie aan, 

dat door het geven van selectieve incentives (vervullen van specifieke wensen van belangengroepen), partijen gecommitteerd blijven aan het 

regime en het gezamenlijke einddoel.” Het bestaan van rgeimes sluit tegenbewegingen overigen niet uit.

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/minister-schouten-in-gesprek-met-tegenpolen-boersma-en-lohman-voor-duurzamere-landbouw-moeten-we-nu-over-onze-dogmas-heen/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/minister-schouten-in-gesprek-met-tegenpolen-boersma-en-lohman-voor-duurzamere-landbouw-moeten-we-nu-over-onze-dogmas-heen/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/minister-schouten-in-gesprek-met-tegenpolen-boersma-en-lohman-voor-duurzamere-landbouw-moeten-we-nu-over-onze-dogmas-heen/
http://www.arnokorsten.nl/PDF/Bestuurskunde/De%20urban%20regime%20theorie.pdf
http://www.arnokorsten.nl/PDF/Bestuurskunde/De%20urban%20regime%20theorie.pdf
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Van voorverkenning naar toekomstonderzoek
Het toekomstonderzoek over de water-voedsel-energie-nexus moet er uiteindelijk toe leiden dat we als 
provincie Zuid-Holland antwoord kunnen geven op de volgende vragen:

  Heeft de NEXUS-systematiek meerwaarde voor Zuid-Holland? (en hoe dan?)

Om dat te doen, werken we tegelijkertijd aan instrumentarium om (dialoogsessie) om het NEXUS 
perspectief effectief te kunnen bespreken/agenderen. 

	  Hoe voeren we een effectieve NEXUS-dialoog?

We ontwikkelen de methodiek van nexus-dialogen vanuit een serie dialogen rondom verschillende 
nexus-thema’s en met gebiedscoalities waar nexus-problematiek in Zuid-Holland zichtbaar aan 
het worden is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Greenports en de water-voedsel-energie-nexus bij 
integrale gebiedsontwikkeling in stedelijk gebied.

Uit de voorverkenning blijkt dat er stevige geïnstitutionaliseerde toekomstperspectieven zijn voor 
duurzame energie (Klimaatakkoord) en zoetwatervoorziening (Deltaprogramma), maar dat er geen 
integrale visie op voedsel is in Zuid-Holland, laat staan Nederland. We zien daarom relevante om de 
nexus systematiek via ontwerpend onderzoek te toetsen op het voedselsysteem in Zuid-Holland:

	   Wat zijn toekomstbestendige vormen van voedselproductie en consumptie in relatie tot ontwikkelingen 
voor energie, zoet water, ruimte en klimaat?

Op basis van de zo ontwikkelde (ruimtelijke) voedseltoekomsten kunnen we bepalen in hoeverre het 
nexus-perspectief een verrijking is voor beleid en strategie van de provincie en haar partners. Daaruit 
volgt de zoektocht naar handelingsperspectief voor de provincie en haar partners: waar heeft wie 
welke meerwaarde voor de aanpak van maatschappelijke opgaven in de water-voedsel-energie-nexus.

Om de nexus-dialogen en toekomstbeelden voor het voedselsysteem met concrete voorbeelden te 
voeden inventariseren we nieuwe technologieën en (gebieds)concepten die concreet maken wat 
een nexus-perspectief voor concrete oplossingen biedt voor ondernemers, nuts-voorzieningen en 
overheden. 

De volgende stap, in de slotfase van het toekomstonderzoek en daarna, zal zijn om met behulp van 
ontwerpend onderzoek ruimtelijke voedseltoekomsten in beeld te brengen. 
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World Economic Forum: van technisch naar normatief probleem

In 2008 publiceert Carolyn Steel haar boek ‘Hungry City: How Food Shapes Our Lives’. Sindsdien is 
er een breed maatschappelijk debat gaande over de toekomst van voedsel (zie bijvoorbeeld https://
dezwijger.nl/programmareeks/de-hongerige-stad). In 2006 had Al Gore met An Inconvenient Truth het 
klimaatdebat op scherp gezet voor een breed publiek. In 2012 werden in Rio de Janeiro de nieuwe  
Sustainable Development Goals (SDGs) vastgesteld waarbij honger, schoon water en duurzame energie 
op de agenda werden gezet. Lang was beheer van water-, voedsel- en energiesysteem een technische, en 
voor overheden technocratische bezigheid. In enkele jaren tijd kreeg dit een sterk normatieve lading.

Het beschouwen van voedsel, water en energie (en klimaat) als integraal beleidsthema werd in deze 
context 2011 door het World Economic Forum (WEF) geagendeerd bij de jaarlijkse Davos (World Economic 
Forum, 2011). De samenloop van trends en uitdagingen in de leveringszekerheid van water, voedsel en 
energie en de druk op het natuurlijk systeem leiden tot de conclusie dat in deze samenloop grote risico’s 
bestaan voor wereldwijde stabiliteit. Het WEF zet al enkele jaren op rij deze samenhangende problematiek 
hoog op de lijst in hun Global Risk Report (https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019). 

Hierop volgend wordt voor de Duitse inzending voor de klimaatonderhandelingen (Rio2012) in Bonn 
de eerste grote conferentie georganiseerd waarin de water-voedsel-energie-nexus als visionair concept 
wordt verkend (https://www.water-energy-food.org/about/bonn2011-conference/) (Hoff, 2011). Daarvanuit 
is in de volgende jaren gebouwd aan een brede kennisbasis voor de nexus-aanpak (https://www.water-
energy-food.org/) en een internationale dialoog over ‘best practices’ (http://waternexussolutions.org/).

In 2012 en 2014 (pre-Trump) doet het Amerikaanse Ministerie van Energie nader onderzoek over de 
water-energie-land-nexus, waarin zij technische afhankelijkheid tussen water- en energiesystemen en 
-stromen in beeld brengen; en daarbinnen landbouw als onderdeel van landgebruiksproblematiek zien 
(Skaggs et al 2012; US Department of Energy, 2014). De aanleiding is de stress die klimaatverandering 
op dit systeem kan zetten en de vraag waar nieuwe kansen liggen voor integrale oplossingen. 

Naar een mondiale en Europese kennisagenda: risico’s, kansen en synergie

Tot dan toe zijn veel van de verhalen nog sterk analytisch en hoog over. Er ontstaat behoefte aan hande-
lingsperspectief. Ondertussen verkent ook de FAO de kansen van een meer integrale benadering in de 
context van het ‘Sustainable Energy for All Initiative’ en introduceert daarmee een eerste vorm van een 
‘nexus-assessment’ voor concrete cases (FAO, 2014; figuur 2). Zij zien de noodzaak in het verkennen van 
trade-offs en synergie tussen de systemen met het oog op groeiende, wereldwijde vraag naar zowel water 
als energie en voedsel, en daarmee wereldwijd groeiende competitie om natuurlijke bronnen. Het FAO 
ziet de water-voedsel-energie-nexus als integraal mens-natuur systeem. Het ‘managen’ van de nexus zien 
zij nadrukkelijk als dialoog tussen stakeholders waarin toekomstscenario’s belangrijk onderdeel zijn van 
het ‘managen van de nexus’. Zij ontwikkelden een systeem met nexus-prestatie-indicatoren voor verschil-
lende typologieën van landen, m.n. georiënteerd op ontwikkelingslanden en zich ontwikkelende landen.

1  Hoe is de samenhang voedsel, 
water en energie op de agenda 
gekomen?

https://dezwijger.nl/programmareeks/de-hongerige-stad
https://dezwijger.nl/programmareeks/de-hongerige-stad
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
https://www.water-energy-food.org/about/bonn2011-conference/
https://www.water-energy-food.org/
https://www.water-energy-food.org/
http://waternexussolutions.org/
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Ook in EU-verband komt er beweging in de kennisagenda rondom de water-voedsel-energie-nexus. Een 
voorbeeld van een concrete nexus-assessment, gebaseerd op een assessment methodiek ontwikkeld 
door de Verenigde Naties3  (zie UNECE, 2016) is de studie naar de concurrerende claims op natuurlijke 
bronnen in het stroomgebied van de Sava-river (Bosnië-Herzegovina).

Figuur 2: De FAO introduceert een werkwijze voor de water-voedsel-energie-nexus die dialogen tussen 

belanghebbenden centraal stelt. Bron: FAO, 2014

3    O.a. gebaseerd op (niet geraadpleegd): Mark Howells and others (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, 

energy and water strategies. Nature Climate Change, vol. 3, pp. 621–626; Morgan Bazilian and others (2011). Considering 

the energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach. Energy Policy, vol. 39, pp. 7896–7906;  Mark 

Howells and Hans-Holger Rogner (2014). Water-energy nexus: Assessing integrated systems. Nature Climate Change, vol. 4, 

pp. 246–247; 4 UN, Chapter 6: Special theme - The Climate Land-Energy-Water-Development nexus. In Prototype Global 

Sustainable Development Report (New York, United Nations, 2014).

Figuur 3: UNECE introduceert een werkwijze waarin nexus-dialogen worden gecombineerd met een beoordeling 

van systeem-functioneren en de impact van interventies op het niveau van een stroomgebied van een rivier. 

Bron: Strasser et al, 2016
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In 2014 wordt voor de Europese Unie een uitgebreide foresight-studie gedaan waarin kennisgaten in 
het wetenschappelijke domein rondom de water-voedsel-energie-nexus worden geïdentificeerd. Een 
van de inschattingen die wordt gemaakt is dat op lange termijn (2030-2050) door een meerderheid van 
experts een verregaande integratie van voedsel-, water- en energiebeleid wordt verwacht (López Gunn 
et al. 2014). Op het raakvlak van kennis en beleid worden de volgende aanbevelingen gedaan:

 -  Een beter begrip van de nexus vanuit een systeemperspectief: de onderlinge relaties en 
verbondenheid tussen de drie sectoren en natuurlijke bronnen; en een beter begrip van de 
trade-offs en mogelijk synergie.

 -  De noodzaak om rekening te houden met efficiënt gebruik van bronnen (inclusief circulaire 
economie) en tegelijk het belang om kwalitatief hoogwaardige data te hebben aan de hand 
waarvan de relaties begrepen kunnen worden. Zelfs als volledig integrale benaderingen uitblij-
ven, zou een toename van samenhang in beleid al een grote stap voorwaarts zijn. Het kennis-
gat is dan betere kennis en begrip van de noodzaak tot en impact van beleidssamenhang.

 -  Aandacht voor de huidige onbalans in kennis over verschillende relaties binnen de nexus. 
Over water-energie en water-voedsel is al meer bekend terwijl er over energie-voedsel en de 
relaties tussen alle drie minder kennis is. 

De OESO concludeerde in 2017 in onderzoek dat “de bottom line toch echt [is] dat voedselzekerheid 
in de hele wereld door de nexus-knooppunten wordt aangetast, en waterzekerheid met name in de 
regio’s die al last hebben van waterschaarste. En dit kan met name de armsten negatief beïnvloeden, 
omdat die het grootste gedeelte van hun inkomen kwijt zijn aan de basisvoorzieningen die land, water 
en energie leveren." (OECD, 2017) Zie http://www.oecd.org/environment/circle.htm en https://www.
agroberichtenbuitenland.nl/specials/voedselzekerheid/oeso/interview-2 
  

Figuur 4: Op basis van een complexe systeem-analyse concludeert de OESO dat de kern van de nexus-opgaven zit 

in voedsel- en waterzekerheid welke onder druk staan door kwetsbaarheden in ‘knooppunten’ binnen de nexus. 

Bron: OECD, 2017

http://www.oecd.org/environment/circle.htm
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/specials/voedselzekerheid/oeso/interview-2
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/specials/voedselzekerheid/oeso/interview-2
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Op mondiaal niveau wordt het nexus-concept verder geconcretiseerd. Zo wordt er sinds 2016 
gebouwd aan een ‘knowledge-action-network’ waarin onderzoekers mondiaal samenwerken aan een 
kennisagenda (Future Earth, 2018; http://old.futureearth.org/asiacentre/research-and-engagement-plan-
water-energy-food-nexus-knowledge-action-network-released). Zij concluderen dat door de diversiteit 
aan vraagstukken binnen dit onderzoeksveld er nog veel onderzoeksvragen open staan.  
Zij identificeren vier typen van nexus-uitdagingen (zie Figuur 5):

1. Impact van productiemethoden en –technologieën van voedsel, water en energie
2. Impact van armoede en schaarste van ‘resources’ 
3. Impact van concurrerende claims op natuurlijke ‘resources’ 
4.  Kwetsbaarheid voor extreme gebeurtenissen en situaties (bijv. klimaatverandering, natuurlijke 

rampen, conflicten, etc) 

Dwars door deze vier opgaven zou er volgens Future Earth meer aandacht moeten komen voor 
samenhangende governance rondom gelijke en duurzame toegang tot voedsel, water en energie  
(zie Figuur 6 op de volgende pagina).

Figuur 5: Future Earth identificeert in haar ‘action plan’ voor het kennis-actie netwerk rondom de water- 

voedsel-energie-nexus vier kernopgaven. Bron: Future Earth, 2018; zie ook https://futureearth.org/wp-content/

uploads/2018/05/sc_casestudy_detail_unc_v5.pdf 

http://old.futureearth.org/asiacentre/research-and-engagement-plan-water-energy-food-nexus-knowledge-action-network-released
http://old.futureearth.org/asiacentre/research-and-engagement-plan-water-energy-food-nexus-knowledge-action-network-released
https://futureearth.org/wp-content/uploads/2018/05/sc_casestudy_detail_unc_v5.pdf
https://futureearth.org/wp-content/uploads/2018/05/sc_casestudy_detail_unc_v5.pdf
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Uit deze eerste basis is in de laatste vijf jaar (2014-2019) een eerste generatie van 
onderzoeksprogramma’s en -projecten ontwikkeld rondom de water-voedsel-energie-nexus, o.a.:

	   SIM4Nexus - https://www.sim4nexus.eu/  
Dit grootschalige onderzoeksprogramma omvat case studies in 12 landen, een 
inventarisatie van nexus-kennis in wetenschap (Laspidou et al, 2017) en beleid; en 
modelontwikkeling. Het doel is om een wetenschappelijk onderbouwd serious game te 
ontwikkelen. De Nederlandse case study (uitgevoerd door WUR, PBL en UNESCO-IHE) 
draait om het identificeren van ‘low-carbon pathways’, in eerste instantie met een focus  
op biomassa-strategieën (https://www.sim4nexus.eu/page.php?wert=Casestudies&id= 
Netherlands; Brouwer et al, 2017) 

	   SUGI-programma - https://jpi-urbaneurope.eu/calls/sugi 
Binnen het ERA-NET cofund Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) zijn in 2018 
in totaal 15 projecten toegekend voor het programma Food-Water-Energy Nexus. Zeven van 
deze 15 projecten hebben een Nederlandse partner.

	   Een uitgebreide documentatie van onderzoeskresultaten en ‘policy papers’ over de nexus 
is te vinden op: https://www.water-energy-food.org/resources/research-papers-publications-
and-books/ 

	   Informatie over de wereldwijde onderzoeksagenda van Future Earth over de water-voedsel-
energie-nexus is te vinden op http://futureearth.org/publications (de online bibliotheek is 
members-only).

Figuur 6: Future Earth ontleedt de vier type nexus-opgaven naar specifieke deelopgaven. Bron: Future Earth, 2018

https://www.sim4nexus.eu/
https://www.sim4nexus.eu/page.php?wert=Casestudies&id=Netherlands
https://www.sim4nexus.eu/page.php?wert=Casestudies&id=Netherlands
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/sugi/
https://www.water-energy-food.org/resources/research-papers-publications-and-books/
https://www.water-energy-food.org/resources/research-papers-publications-and-books/
http://futureearth.org/publications
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Aandacht voor de nexus in Nederland

De internationale literatuur rondom de water-voedsel-energie-nexus richt zich meest op 
ontwikkelingslanden en zich ontwikkelende landen. Met name daar waar sprake is van urgente 
water- of droogteproblematiek en sterke bevolkingstoename komt de nexus ‘onder spanning’. 
Leveringszekerheid is daar in het geding. Dat is niet het geval op die manier in Nederland en – over 
het algemeen – ook niet in grote delen van Europa. 

Een pragmatische aanpak
Toch is ook hier aandacht voor de nexus. De uitdagingen worden vooral gevonden in toekomstvragen: 
klimaatverandering, de milieudruk en economische houdbaarheid van het voedselsysteem, 
gezondheid die daarmee samenhangt en de energietransitie. Deze staan elk op zich wel nadrukkelijk 
op de agenda. De water-, energie- en voedselwereld in Nederland zijn vandaaruit ook een meer 
samenhangende benadering aan het verkennen. Meestal staan daarin directe relaties tussen twee 
elementen van de nexus centraal: water-energie (STOWA/KWR, 2008; https://www.h2owaternetwerk.
nl/knw-events/nc2018-water-en-de-energietransitie) en water-voedsel (zie bijvoorbeeld Hajer & Dassen, 
2014) krijgen de meeste aandacht en staan ook al veel langer op de agenda. 

De relatie voedsel-energie krijgt relatief minder aandacht en integrale verkenningen zijn nog 
zeldzaam. De relevantie van de nexus in Nederland wordt op dit moment vooral gezocht en gevonden 
in projecten en dus in de optimalisatie van huidige systemen. Diepere systeemvragen blijven 
vaak achterwege. Dergelijke systeemvragen worden mogelijk wel opgepakt in de samenwerking 
tussen toegepast onderzoeksinstellingen Deltares-WUR-ECN/TNO. De onderzoeksagenda van deze 
samenwerking is tot op heden echter nog nauwelijks op de Nederlandse situatie georiënteerd:  
https://www.deltares.nl/en/issues/nexus-water-energy-food-2/.

De nexus als geopolitiek en strategisch vraagstuk voor Nederland
Nexus-problematiek krijgt niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland aandacht vanuit strategisch, 
geopolitiek oogpunt. Hajer & Dassen (2014) en het programma ‘Water as Leverage’ (https://english.
rvo.nl/subsidies-programmes/water-leverage) nemen nadrukkelijk de relatie tussen Nederland en de 
wereld als uitgangspunt. De veerkracht en mate van robuustheid van het Nederlandse ‘voedselnet’ is 
geen vanzelfsprekendheid en behoeft, mede in het licht van internationale risico’s, een integrale blik 
(WRR, 2014). PLIS (2011) zette al eerder de kwetsbaarheid van het Nederlandse voedselsysteem voor 
geopolitieke schokken op de kaart. 

Robuustheid en waarde van infrastructuur
Water, energie en voedsel zijn in Nederland ook een infrastructuur-vraagstuk. Toch lijkt er nog weinig 
onderzoek gedaan te zijn naar de samenhang tussen deze infrastructuren. Meer in algemene zin wordt 
er in deze richting onderzoek gedaan in het onderzoeksconsortium Next Generation Infrastructures 
(http://www.nextgenerationinfrastructures.eu/over-ons). Het WRR ziet infrastructuur ook nadrukkelijk 
als maatschappelijk vraagstuk - https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2018/09/19/sturen-op-sociale-
waarde-van-infrastructuur. De kwetsbaarheid van vitale infrastructuur stond daarnaast centraal in 
een recente verkenning van het RLI (https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/stroomvoorziening-
onder-digitale-spanning), gericht op energie-infrastructuur; en de drinkwaterinfrastructuur en 
energieinfrastructuur onder de aandacht van de Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  
(zie https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur). 

De circulaire economie
Tegelijkertijd is het beleidsconcept van de circulaire economie in opkomst. Het boek De Donut-
economie van Kate Raworth heeft als populair-wetenschappelijk vliegwiel de maatschappelijke 
discussie hierover aangezwengeld. De circulaire economie is een holistisch concept waarbinnen de 
samenloop van water, voedsel en energie ook wordt gevat, maar niet per se centraal staat. Het is een 
specifieke oplossingsrichting op systeemniveau waarmee veel aan de water-voedsel-energie-nexus 

https://www.h2owaternetwerk.nl/knw-events/nc2018-water-en-de-energietransitie
https://www.h2owaternetwerk.nl/knw-events/nc2018-water-en-de-energietransitie
https://www.deltares.nl/en/issues/nexus-water-energy-food-2/
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/water-leverage
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/water-leverage
http://www.nextgenerationinfrastructures.eu/over-ons
https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2018/09/19/sturen-op-sociale-waarde-van-infrastructuur
https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2018/09/19/sturen-op-sociale-waarde-van-infrastructuur
https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/stroomvoorziening-onder-digitale-spanning
https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/stroomvoorziening-onder-digitale-spanning
https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur
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verwante projecten zich profileren. Om de circulaire economie verder te brengen werken overheden 
en bedrijfsleven samen aan lange termijndoelstellingen t.a.v. grondstoffenreductie. ‘Biomassa en 
voedsel’ is daarbinnen een van de ‘transitie-agenda’s’.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie

De nexus als zakelijke propositie
Opvallend in de Nederlandse context – en anders dan de hoofdmoot van de internationale literatuur 
-  is de benadering van het nexus-vraagstuk als ‘propositie’ vanuit en voor het bedrijfsleven. De 
Rijksoverheid heeft als thema van de Nederlandse inzending van de WorkdExpo2020 in Dubai gekozen 
voor de watert-voedsel-energie-nexus om Nederland mee te ‘verkopen’: https://dutchdubai.com. 
Speciaal voor de Verenigde Arabische Emiraten was daarvoor al in 2017 de basis gelegd met 
een Memorandum of Understanding waarin dialoog en samenwerking rondom de nexus op de 
agenda werd gezet. Het belang van de nexus-aanpak in de VAE zit in toekomstige trade-offs tussen 
leveringszekerheid, sociale acceptatie en besparing in kosten, (fossiel) energiegebruik watergebruik  
(zie figuur 7). Ook het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (uitvoeringsorganisatie van 
gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland) gebruikt het nexus-concept als regio-
marketing: https://nhn.nl/wat-is-de-nexus.

De nexus als integraal sturings- en governance-vraagstuk
In 2019 bracht de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur een van de eerste studies uit over de 
sturing op de samenloop van duurzaamheidsopgaven (RLI, 2019). De korte horizon van veel beleid 
staat een integrale aanpak veelal in de weg terwijl de effecten van en trade-offs tussen energietransitie, 
voedseltransitie  en klimaatverandering elkaar op langere termijn juist op regionaal niveau zullen 
gaan raken. RLI pleit daarbij voor betere samenwerking, slagkracht en integratie van sturing op deze 
opgaven in  regio’s.

Stedelijk metabolisme als ontwerpvraagstuk
Onder de noemer ‘stedelijk metabolisme’ wordt in Nederland nexus-achtige thematiek met nadruk 
gezien als ontwerpvraagstuk. Met de Internationale Architectuurbiënnale van 2014 (Urban By Nature) 
kreeg het benaderen van beleidsvraagstukken als vraagstukken van ‘stromen’ nieuwe aandacht. 
Ontwerpend onderzoek van ontwerpbureau FABRICations (2014; Figuur 8-9) en data-visualisatie van 
het Planbureau voor de Leefomgeving (Hajer & Dassen, 2014; Figuur 10 - 12) bracht bijvoorbeeld het 
metabolisme van Nederland – en specifiek de regio Rotterdam – in vernieuwende kartografie in beeld. 
Analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving laten daarbij zien hoezeer het voedselvraagstuk 
een mondiaal systeem is waarbij landgebruik de komende decennia nog verder gaat veranderen. 
Inmiddels komen ook voorbeelden op locatieniveau in beeld zoals het BajesKwartier:  
https://www.bajeskwartier.com. Maar is bijvoorbeeld ook de Noordzee in beeld gekomen als 
ontwerpopgave ((Figuur 13; Energetic Odyssey - https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/06/er-is-een-nieuw-
verhaal-nodig-om-mensen-te-prikkelen-6099909-a1540104).
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie
https://dutchdubai.com
https://nhn.nl/wat-is-de-nexus
https://www.bajeskwartier.com
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/06/er-is-een-nieuw-verhaal-nodig-om-mensen-te-prikkelen-6099909-a1540104
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/06/er-is-een-nieuw-verhaal-nodig-om-mensen-te-prikkelen-6099909-a1540104
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Figuur 7: Het ministerie van Buitenlandse Zaken bracht kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart 

rondom de water-voedsel-energie-nexus. Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2018

Figuur 8: Ruimtelijke strategie gebaseerd op stedelijk metabolisme voor de regio Rotterdam. (FABRICations, 2014)
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Figuur 9: Compilatie van analyses van ruimtelijke water-, voedsel- en energiesystemen op het niveau van  

Noord-West Europa (FABRICations, 2014)
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Figuur 10: Waterproblematiek in Nederland. Bron: Hajer & Dassen, 2014

Figuur 11: De weg van het voedsel in Nederland. Bron: Hajer & Dassen, 2014
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Figuur 12: Veranderend landgebruik rondom voedselproductie. Bron: Hajer & Dassen, 2014
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Figuur 13: Energetic Odyssey. Bron: Still uit film; via https://www.deingenieur.nl/artikel/25-000-windturbines-in-

noordzee. Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/06/er-is-een-nieuw-verhaal-nodig-om-mensen-te-prikkelen-

6099909-a1540104.

https://www.deingenieur.nl/artikel/25-000-windturbines-in-noordzee
https://www.deingenieur.nl/artikel/25-000-windturbines-in-noordzee
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/06/er-is-een-nieuw-verhaal-nodig-om-mensen-te-prikkelen-6099909-a1540104
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/06/er-is-een-nieuw-verhaal-nodig-om-mensen-te-prikkelen-6099909-a1540104
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De maatschappelijke opgave in de nexus: een ongestructureerd probleem

Binnen de breedte van nexus-opgaven is het nodig om focus aan te brengen om een voorstel voor 
toekomstonderzoek te kunnen formuleren, passend bij de opdracht van de Toekomstagenda van 
provincie Zuid-Holland. We moeten daarbij erkennen dat de water-voedsel-energie-nexus een 
ongestructureerd probleem is: een ‘wicked problem’. Dat blijkt wel uit de voortgaande schets van 
probleemdefinities en benaderingswijzen. Ongestructureerde problemen kennen o.a. de volgende 
karakteristieken (Rittel & Webber, 1973):

■■ Er is geen definitieve formulering voor een ongestructureerd probleem
■■ Oplossingen voor ongestructureerde problemen zijn niet juist of onjuist, maar beter of slechter
■■ Er is geen onmiddellijke en geen ultieme test voor een oplossing voor een ongestructureerd probleem
■■ Ongestructureerde problemen kennen geen telbare (of grondig omschrijfbare) verzameling 
potentiële oplossingen

■■ Elk ongestructureerd probleem kan beschouwd worden als symptoom van een ander probleem
■■ De oorzaken van een ongestructureerd probleem kunnen op velerlei wijze worden verklaard. De 
keuze voor de verklaring bepaalt de aard van de oplossing van het probleem.

Door deze karakteristieken is de neiging om versneld naar een oplossingsrichtingen voor specifieke 
interpretaties van het probleem op zoek te gaan (bijv. aanpak klimaatadaptatie, verduurzaming 
landbouw, maatregelen energietransitie, energieneutraal waterbeheer). Tegelijkertijd is het zaak om in 
het oog te houden dat er veel is waarvan we niet weten dat we het niet weten. En in de nexus dienen 
we ook aandacht te hebben voor dat waarvan we niet weten dat het bekend is (bijvoorbeeld in een 
andere sector). Voor dit type probleem pleit Martijn van der Steen (2016) voor ‘verrassend vooruitzien’:
  
  “… complexe systemen… zijn voorspelbaar verrassend. We weten dat zich verrassingen zullen voordoen, 

dat de complexe dynamiek zal zorgen voor uitkomsten en relaties die nu niet te voorzien zijn. Dat is 
op zich al een voorspelbaarheid, maar ook de verrassing zelf is tot op zekere hoogte voorspelbaar: de 
toekomst is open maar niet leeg, verrassingen ontstaan niet uit het niets. Er is circulaire dynamiek, er zijn 
vroege signalen, patronen bestendigen, en zo zijn er verschillende bronnen en kiemen voor signalering en 
voorspelling. Daarom zijn complexe systemen voorspelbaar verrassend én in enige mate te verkennen. Door 
vanuit het patroon van complexiteit te kijken kunnen we verwachtingen formuleren over welke richting 
de dynamiek in de tijdruimte op kan bewegen. De toekomst… is daarmee niet voorspelbaar, maar het is 
wel mogelijk om de patronen van bijvoorbeeld circulaire dynamiek te benutten voor een inschatting van 
mogelijkheden en mogelijke discontinuïteiten, inclusief de zekerheid van de verrassing.”

Vanuit deze probleeminterpretatie is een systeembenadering passend waarin ruimte is 
voor verschillende perspectieven: er is niet één optimale toekomst te formuleren. Dialogen 
organiseren is daarom onderdeel van onze aanpak. Doel van de dialogen zal zijn om enerzijds 
verschillende invalshoeken in beeld te krijgen en te houden; en anderzijds om ‘onbekende 
bekende’ kennis te identificeren. Als methode om ‘verrassend vooruit te zien’ kiezen we 
‘ontwerpend onderzoek’. 

De water-voedsel-energie-nexus-benadering: nadere probleemdefinitie

In de literatuur over de water-voedsel-energie-nexus worden ook verschillende perspectieven 
zichtbaar, merendeels vanuit een ‘resources’-perspectief: water, voedsel en energie als bron van 
leven. Een uitgebreide analyse van verschillende nexus-modellen, welke drivers, trade-offs en 
systeemperspectieven deze omvatten en hoe dat doorwerkt in analyses is te vinden in Ridder et al 
(2014). Zij gebruiken voor hun geopolitieke risico-analyse uiteindelijk een vrij uitgebreid model waarin 
zij lokaal, regionaal en mondiaal niveau samenbrengen (zie Figuur 14 op de volgende pagina).
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Figuur 14: Om grip te krijgen op de geopolitiek dimensie van de water-voedsel-energie-nexus bleek een bredere 

blik nodig. Bron: Ridder et al, 2014

Een andere richting van de literatuur brengt met name de relaties, uitwisseling en trade-offs tussen 
de verschillende ‘resources’ water, energie en voedsel in beeld. De gebruikswaarde van water, voedsel 
en energie staat daarbij centraal (Future Earth, 2018) (Figuur 15). Dit vertaalt zich in onderzoek naar 
materiaalstromen, zoals dat in Zuid-Holland o.a. is gedaan voor het agrofood- en biomassasysteem 
in Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, Metabolic, 2018; zie Deel 3). In 2019 vindt provincie Zuid-
Holland ook verdiepend onderzoek plaats over milieu-impact van klimaatverandering, verzuring en 
vermesting in de landbouw en in de tuinbouwsector vindt onderzoek plaats naar integrale, technische 
oplossing om stromen efficiënter, goedkoper en meer duurzaam te benutten.
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In veel onderzoek wordt nadrukkelijk landgebruik (in plaats van voedsel) als sleutelfactor benoemd 
in het houdbaar of duurzaam functioneren van het voedsel-water-energiesysteem (zie figuur 16). Dit 
gebeurt mede omdat de trends van klimaatverandering en verstedelijkingsdruk het noodzakelijk 
maken om naar trade-offs, verdringen en integrale ruimtelijke oplossingen te kijken. In de 
dichtbebouwde en intensief gebruikte ruimte van Zuid-Holland is dit ook duidelijk.

Figuur 15: De nexus is ook te benaderen vanuit de verschillende combinaties van gebruikswaarden van water, 

voedsel en energie. Bron: Future Earth, 2018

Figuur 16: In veel nexus-modellen wordt in plaats van of in relatie tot voedsel landgebruik centraal gesteld naast 

water en energie. Bron: US Department of Energy, 2014
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Veel onderzoek blijft echter vervolgens hangen in het genereren van analytische modellen 
van de samenhang tussen water, voedsel, energie en eventueel landgebruik en trends zoals 
klimaatverandering en verstedelijking (Figuur 17). De bruikbaarheid en toegankelijkheid van deze 
modellen voor beleid- en strategievorming is beperkt. De kracht van deze modellen kan zitten in het 
kwantitatief modelleren van grondstofstromen van water-voedsel en energie; eventueel vertaald in de 
vorm van serious games zoals binnen het Sim4Nexus-project wordt gepoogd (Figuur 18).

Figuur 17: Systeem-analyse van de water-voedsel-energie-nexus aan de hand van 12 verschillende nexus case studies. 

Bron: Brouwer & MaÏté Fournier, 2017

Figuur 18: Sim4nexus probeert de brug te leggen tussen complexe kwantitatieve modellering en bruikbaarheid in 

een spel-setting gericht op bewustzijn van interatcie tussen systeemkeuzes en -interventies. 

Bron: http://www.sim4nexus.eu

http://www.sim4nexus.eu
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Systeemperspectieven structureren toekomstbeelden

Het is irreëel om continu de volledige complexiteit van het water-voedsel-energie-nexus probleem 
te blijven omvatten in toekomstonderzoek dat uiteindelijk een basis voor handelingsperspectief 
voor een provincie zal moeten bieden. De stand van zaken in wetenschappelijke literatuur wijst 
erop dat een degelijke benadering al gauw zal verzanden in complexe kwantitatieve modellering 
en dataverzameling en/of langjarig onderzoek vergt. We kunnen in dat opzicht putten uit lopend 
onderzoek (SIM4NEXUS, het SUGI-programma en het Duits-internationale kennisnetwerk rondom de 
nexus). Wij zijn daarom op zoek naar een transdisciplinaire benadering: een benadering die gevestigd 
is in de dagelijkse praktijk en problematiek en verschillende disciplines en invalshoeken verenigt. 
Tegelijkertijd gaat het niet (in eerste instantie) om oplossingen hier en nu, maar om het voorstelbaar 
maken van mogelijke toekomsten. Dergelijke toekomsten zijn al langer onderwerp van onderzoek 
binnen de drie domeinen waar we het hierover hebben (zie Deel 3) In dit deel beschrijven daaraan 
voorafgaand de systeemperspectieven die in elk van deze drie domeinen ten grondslag liggen aan 
toekomstperspectieven. Hoe ‘het systeem’ wordt gezien structureert namelijk welke toekomst men 
ziet voor dat systeem.

Watersysteem: mede door ingenieurs gevormde geografie

Het watersysteem in Nederland wordt bepaald door enerzijds de ligging in de Maas-Rijn-Schelde-
delta en anderzijds het gematigde, hoewel veranderende zeeklimaat. Het watersysteem is daarmee 
afhankelijk van de gecombineerde toevoer door neerslag enerzijds en rivierwaterafvoer (vanuit 
smeltwater en neerslag bovenstrooms) anderzijds. Het water in Nederland komt voor het grootste deel 
uit de rivieren de Rijn en de Maas. De tabel hieronder laat de waterbalans van Nederland zien en het 
aandeel van de verschillende bronnen aan die waterbalans. 
 
Het watersysteem van Nederland kent nauwelijks nog natuurlijke waterstromen en –cycli (zonder 
menselijk ingrijpen). Zeker in Zuid-Holland wordt elk water. Bovengronds en ondergronds intensief 
beheert en geregeld. Drie beheersystemen, welke ook specifieke waterlandschappen zijn, grijpen in 
Zuid-Holland in elkaar: het systeem van polders, het systeem van rivieren en het systeem van duinen 
en kust. Elk van deze is gevormd door ingenieurs, meer dan door de natuur.

Werken aan het watersysteem in Nederland kent sterke instituties die onder de noemer 
van ‘waterbeheer’ nauw met elkaar samenwerken (Figuur 21 en 22). Nederland kent met de 
waterschappen, drinkwaterbedrijven, een stevige watersector in het bedrijfsleven en het 
Deltaprogramma sterke institutionele kaders voor watermanagement en het planmatig ontwerpen en 
inregelen van oplossingen voor korte- en lange-termijn-uitdagingen. Daarbij zijn oppervlaktewater, 
drink- en afvalwater en grondwater deels gescheiden werelden met verschillend toegedeelde 
verantwoordelijkheden. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de grote waterbeheerders in 
Nederland. Zij zorgen er onder meer voor dat er voldoende water is. En dat het land is beschermd 
tegen overstromingen. Binnen de Europese Kaderrichtlijn Water wordt bovendien gewerkt aan het 
verbeteren van de waterkwaliteit voor natuurdoelen. Ook provincies en gemeenten zijn betrokken bij 
het waterbeheer. De Noordzee is nauwelijks onderwerp voor waterbeleid in Nederland.

2  Water, voedsel en energie in 
Nederland: de uitgangssituatie
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Balans (km3)

Aanbod Verlies

Neerslag 27 Verdamping 18

Rijn 70 Verbruik 3

Maas 8 Rivieren 86

Rest 2   

Totaal 107  107

Figuur 19: De waterbalans van Nederland.  

Bron: Deltares: https://publicwiki.deltares.nl/display/CAW/Waar+komt+het+water+vandaan

Figuur 20a-c: De drie waterlandschappen en beheerssystemen van Nederland: rivieren, polders en kust.  

Bronnen: (a) Studio Marco Vermeulen, 2019; (b) Nijhuis & Pouderoijen, 2013  

Zie ook: Van Asselt et al, 2001; (c) Provincie Zuid-Holland, 2019, Strategische Agenda Kust (CONCEPT)

Figuur 21: Partijen die zijn betrokken bij de regionale waterketen.  

Bron: BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, 

2003 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966-1.html

https://publicwiki.deltares.nl/display/CAW/Waar+komt+het+water+vandaan
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966-1.html
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Figuur 22: Watermanagement is een sterk geïnstitutionaliseerde wereld dat een zelflerende cultuur heeft. Het 

programma Slim Watermanagement is daar een voorbeeld van: een maatregel onder het Deltaplan Zoetwater. In 

de maatregel werken alle waterschappen en Rijkswaterstaat met STOWA, Unie van waterschappen, verschillende 

kennisinstellingen en adviesbureaus actief samen aan het dagelijks waterbeheer. 

Bron: https://www.slimwatermanagement.nl

https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/deltabeslissingen/deltabeslissing-zoetwaterstrategie
https://www.slimwatermanagement.nl
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Inwoners, industrie, voedselproductie en natuur kennen verschillende behoeften in de hoeveelheid 
water (en wanneer zij die nodig hebben). Daarbij stellen zij verschillende eisen aan waterkwaliteit. 
Hieruit volgen, gecombineerd met trends zoals klimaatverandering, een complexe verzameling aan 
opgaven voor het watersysteem. (Figuur 23a-b) Voor de wateropgaven waar Nederland voor staat is 
een uitgebreid pakket aan maatregelen op nationaal, regionaal en lokaal niveau in uitwerking. In 
het Nationaal Waterplan worden deze in beeld gebracht; vooral de maatregelen voor de voorziening 
van voldoende zoetwater zijn in de context van deze verkenning van belang, in samenhang met de 
waterkwaliteit (Figuur 24).

Figuur 23a-b: Trends en opgaven voor het Nederlandse watersysteem.

Bron: https://www.deltares.nl/nl/projecten/waterbeschikbaarheid-in-tweede-fase-deltaprogramma

https://www.deltares.nl/nl/projecten/waterbeschikbaarheid-in-tweede-fase-deltaprogramm
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Figuur 24: Binnen het nationaal waterplan en het deltaprogramma wordt samenhang aangebracht in de besluit-

vorming rondom maatregelen in het watersysteem. Bron: Nationaal Waterplan 2016-2021; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water/documenten/beleidsnota-s/2015/12/14/ 

nationaal-waterplan-2016-2021

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water/documenten/beleidsnota-s/2015/12/14/nationaal-waterplan-2016-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water/documenten/beleidsnota-s/2015/12/14/nationaal-waterplan-2016-2021
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Energiesysteem: centraal aangestuurde netwerken en uiteenlopende belangen

Het Nederlandse energiesysteem wordt in veel systeembeschrijvingen primair beschreven als 
nationaal systeem met enkele grensoverschrijdende verbindingen. Het systeem wordt gedomineerd 
door carbon-based bronnen en Nederland wordt bij uitstek gekenmerkt door verwarming met aardgas 
en een fijnmazig, gecentraliseerd aangestuurd elektriciteitssysteem (zie figuur 25). In beide staan grote 
veranderingen op til met het sluiten van de gaskraan in Groningen en meer decentrale opwekking. 
Kernenergie speelt niet of nauwelijks een rol in Zuid-Holland. Naast het systeem voor energiegebruik 
in Nederland is Nederland ook een doorvoerland bij uitstek voor olie en olie-producten. De taal 
waarin over het energiesysteem wordt gesproken ‘praat’ in Petajoules, netwerken en conversies 
(Figuur 26). Het hoofd-energiesysteem voor elektra (zie figuur 27) en gas zijn centraal ontworpen 
systemen van kabels en leidingen, beheerd door nationale netbeheerders, welke door de tijd heen 
zijn gegroeid en grensoverschrijdend zijn geworden. Onder dit nationale systeem ligt een verdeel- en 
distributienetwerk op regionaal en lokaal niveau in beheer van regionale netwerkbeheerders.

Figuur 25: Het Nederlandse energiesysteem is op dit moment vrijwel volledig ‘carbon-based’. 

Bron: TNO, 2013
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Figuur 26: Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) brengt jaarlijks productie, omzetting en verbruik van energie in 

Nederland in kaart. EBN is 100 procent eigendom van de Nederlandse staat en voert gedeeltes van het klimaat- 

en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  

Bron: EBN, 2019 https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2019/03/EBN-Infographic2019.jpg

https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2019/03/EBN-Infographic2019.jpg
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De grootste uitdaging voor het Nederlandse energiesysteem is om de komende decennia om de 
transitie naar opwekking en gebruik van duurzame energie te maken. ECN-TNO benoemt acht 
routekaarten naar een duurzaam energiesysteem: 

■■ Naar een overvloed aan zonnestroom
■■ Naar grootschalige opwekking van windstroom
■■ Naar een breed gedragen energietransitie
■■ Naar een energie producerende gebouwde omgeving
■■ Naar CO2-neutrale brand- en grondstoffen
■■ Naar een CO2-neutrale industrie
■■ Naar een duurzaam gebruik van de ondergrond
■■ Naar een betrouwbaar duurzaam energiesysteem

Bron: https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/ecn-part-of-tno/roadmaps

Figuur 27: TenneT's hoofdspanningsnetwerk in Nederland, data eind 2012. Bron: TenneT (2013); retrieved from 

http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB141E/?elektriciteit-netwerken

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/ecn-part-of-tno/roadmaps
http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB141E/?elektriciteit-netwerken
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ECN-TNO identificeert daarbij vier aandachtsgebieden voor de transitie naar een duurzaam 
energiesysteem voor de lange termijn (2050) (Figuur 28):
■■ Ontwerp van het technisch-economisch energiesysteem
■■ Robuust en veerkrachtig energiesysteem
■■ Energieconversie en -opslag
■■ Energieinfrastructuur

Voor Zuid-Holland is de huidige situatie van het zogenoemde ‘smart multicommodity grid’ - het energie-
systeem van Zuid-Holland - in kaart gebracht (Figuur 29). Er is een nieuwe legenda ontwikkeld om op 
nieuwe manieren over het energiesysteem van de toekomst te kunnen nadenken. Daarin wordt onder-
scheid gemaakt tussen moleculen, elektronen en warmte. Deze dragers van energie leveren energie aan 
verschillende energie-‘realms’: haven-industrieel complex, de tuinbouw, de gebouwde omgeving, mobili-
teit en het landelijk gebied – elk kent een eigen logica en set van kansen en uitdagingen.

Figuur 28: Vier aandachtsgebieden voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem voor de lange termijn. 

Bron: https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/ecn-part-of-tno/roadmaps/naar-een-betrouwbaar-duurzaam-

energiesysteem

Figuur 29: De kaart van het Zuid-Hollandse energiesysteem in termen van moleculen, elektronen en warmte. 

Bron: Energy Innovation Board Provincie Zuid-Holland, 2018   

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/20747/smartmulticommoditygridzuid-holland_fabricationskamangir.pdf

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/ecn-part-of-tno/roadmaps/naar-een-betrouwbaar-duurzaam-energiesysteem/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/ecn-part-of-tno/roadmaps/naar-een-betrouwbaar-duurzaam-energiesysteem/
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/20747/smartmulticommoditygridzuid-holland_fabricationskamangir.pdf
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Het Nederlandse systeem in zijn geheel (elektriciteit en warmte; en de fysieke dragers van die energie) 
kent voor de verschillende netten en winning, overslag en conversie) een centrale, nationale regie 
vanuit de historie als nutsvoorziening. De energiemarkt is sinds de jaren 90 deels geprivatiseerd 
waarbij de infrastructuur-netten in publieke handen zijn gebleven, maar levering aan consumenten 
aan private bedrijven is gelaten. De opwekking en winning van energie kent verschillende private 
en publiek-private arrangementen. Hoewel er nog steeds sprake is van een sterke centrale regie, is 
het beeld van het ‘regime’ rondom energie minder eenduidig dan bijvoorbeeld in het waterdomein. 
Publieke en private belangen zijn op complexe manieren met elkaar verweven en hoewel er 
concensus lijkt over klimaatdoelen en dat het bereiken daarvan een transitie vereist, is er geen 
overeenstemming over de wijze waarop die transitie te bewerkstelligen. Waar in het watersysteem 
sprake is van een door de (rijks)overheid gestuurde, planmatige aanpak en kennisontwikkeling kent 
het energiedomein ‘zachtere’ vormen van sturing zoals het Klimaatakkoord (Figuur 30). 

 

Figuur 30: Met een moeizaam proces, gekarakteriseerd door typisch Nederlands ‘polderen’, is uiteindelijk toch 

een Klimaatakkoord tot stand gekomen om de CO2-uitstoot van Nederland fors te reduceren. 

Bron: https://nos.nl/artikel/2252372-klimaatakkoord-komt-er-dit-jaar-niet-spanning-in-coalitie.html

https://nos.nl/artikel/2252372-klimaatakkoord-komt-er-dit-jaar-niet-spanning-in-coalitie.html
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Voedselsysteem

Het Nederlandse voedselsysteem is een open, nationale grenzen overschrijdend systeem. Veel van 
ons voedsel komt van ver (Figuur 31-32) en de Nederlandse voedselproductie is voor een belangrijk 
deel op export gericht (Figuur 33). Landgebruik voor voedsel blijkt in de literatuur rondom de 
nexus een belangrijke factor te zijn – als driver, als schaars goed of als plek waar trade-offs plaats 
vinden. Het Planbureau voor de Leefomgeving laat de de druk op het ruimtegebruik heel aardig 
zien in onderstaande datavisualisatie, hoewel er nog steeds een groot deel van Nederland ingericht 
is voor voedselproductie (Figuur 34). Opvallend genoeg is door hogere productie per hectare de 
landvoetafdruk per persoon (landgebruik voor door Nederlands geconsumeerd voedsel)  de afgelopen 
jaren voor Nederland juist afgenomen (Figuur 35).

Figuur 31: Veel van het in Nederland geconsumeerde voedsel komt van ver.

Bron: PBL, 2012 - https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2012_De_Nederlandse_voetaf-

druk_500411002.pdf

Figuur 32: Een deel van het in Nederland geconsumeerde voedsel komt uit regio’s met droogte-problemen.  

Bron: PBL, 2012 - https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2012_De_Nederlandse_voetaf-

druk_500411002.pdf

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2012_De_Nederlandse_voetafdruk_500411002.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2012_De_Nederlandse_voetafdruk_500411002.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2012_De_Nederlandse_voetafdruk_500411002.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2012_De_Nederlandse_voetafdruk_500411002.pdf
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Figuur 33: De agro-sector is in Nederland sterk op export gericht. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/

nieuws/2018/01/19/export-landbouwproducten-in-2017-bijna-%E2%82%AC-92-miljard

Figuur 34: Het landgebruik van Nederland: 68% van het grondgebruik (exclusief oppervlakte binnenwater) is 

bestemd voor  agrarische productie.  

https://www.pbl.nl/sites/default/files/rest/cms/afbeeldingen/004i_ovg12_0.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/19/export-landbouwproducten-in-2017-bijna-%E2%82%AC-92-miljard
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/19/export-landbouwproducten-in-2017-bijna-%E2%82%AC-92-miljard
https://www.pbl.nl/sites/default/files/rest/cms/afbeeldingen/004i_ovg12_0.pdf
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Het Nederlandse voedselsysteem kent geen eenduidige beschriving. Soms wordt het beschreven in 
termen van economie (import, export, toegevoegde waarde, consumenten en productenten). Ook 
wordt het voedselsysteem vaak beschreven in termen van landgebruik (landbouw, tuinbouw, logistiek, 
etc). Daarnaast zijn er beschrijvingen van het voedselsysteem die meer uitgaan van het dieet van de 
Nederlander (zie Figuur 36), welke draait om gezondheid, of in termen van ‘stromen’ (input, output, 
impact). Daaraan gerelateerd wordt ook wel  gesproken over de ecologische voetafdruk of milieu-
impact van dat dieet, dan wel van de op export gerichte productie in Nederland of Zuid-Holland. 
Ten slotte is de laatste jaren een beschrijving van het Nederlandse voedselsysteem in opkomst 
dat zich meer richt op de partijen die samen het veodslesysteem vormen, een sociologische en/of 
bestuurskundige benadering die belangen blootlegt en probeert recht te doen aan de veelheid van 
perspectieven op voedsel.

Figuur 35: De landvoetafdruk voor voedsel in Nederland (in m2 per persoon)  is tussen 1990 en 2013 fors 

afgenomen. Bron: Muilwijk et al 2018

Figuur 36: Het Nederlandse voedingspatroon. Bron: RIVM, 2017
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Het systeemdenken is voor voedsel ver uitgewerkt in de academische literatuur. Het denken in 
voedselsystemen is een specifieke onderzoekschool in de landbouwwetenschappen. Het gaat hierbij 
om het voedselsysteem als socio-technisch systeem. De voedselsysteembenadering kijkt naar de 
samenhang tussen sociaal-economisch drivers, milieukundige drivers en vervolgens naar activiteiten 
binnen het voedselsysteem, de uitkomsten daarvan en de impact op leveringszekerheid en het milieu 
(figuur 37). Met het benoemen van sociaal-economische drivers komen ook nadrukkelijk de rol van 
beleid en de rol van en machtsverhoudingen tussen verschillende belanghebbenden in beeld.

 

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft in 2018 de pluriformiteit van het debat over 
de duurzaamheid van het voedselsysteem in kaart gebracht. Het PBL identificeerde daarbij vijf 
perspectieven (zie figuur 38a-e): 
■■ Voldoende en voordelig voedsel op de wereldmarkt
■■ Technologisch optimisme
■■ Alternatieve voedselnetwerken
■■ De consument aan het stuur
■■ Integrale voedselpolitiek

De vijf perspectieven illustreren samen de voedselsysteembenadering waarin de volledige keten 
in beeld is, deze niet alleen gaat over het voedsel zelf, maar ook over actoren en hun relaties. De 
werkelijke stromen van water, nutriënten, energie en voedsel blijven hier echter deels uit beeld. 
De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de duurzaamheid van ons voedselsysteem. Het 
planbureau voor de Leefomgeving is bezig deze beweging in kaart te brengen:  
https://themasites.pbl.nl/duurzaam-voedsel. Op dit moment balanceert de ‘governance’ van het 
voedselsysteem speelt in Nederland belangen vanuit landbouwbeleid en belangen vanuit voedselbeleid 
(zie figuur 39). De impact van voedselproductie en –consumptie op de leefomgeving komt steeds 
nadrukkelijker op de agenda te staan waarbij de opgave ligt tussen verduurzaming en houdbaarheid 
van het voedselsysteem (zie figuur 40).

  

Figuur 37: De complexe samenhang van technologische en maatschappelijke deelsystemen waaruit het voedsel-

systeem is samengesteld. Bron: Berkum et al, 2018

https://themasites.pbl.nl/duurzaam-voedsel
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Figuur 38a-e: Het denken over voedsel kent zeer verschillende perspectieven over welke waarden belangrijk zijn. 

Bij elk perspectief hoort een ander veld van spelers. Bron: PBL, 2018a
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Figuur 39: Nederland balanceert tussen vanuit consumenten geredeneerd voedselbeleid en vanuit producten  

geredeneerd landbouwbeleid. Bron: PBL, 2018b

Figuur 40: Het voedselsysteem heeft impact op de leefomgeving. Bron: PBL, 2018b
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Conclusie: verschillen en raakvlakken tussen systeembenaderingen

Het energiesysteem en het watersysteem kennen een sterke ingenieurscultuur. Systeembeschrijvingen 
zijn in de basis infrastructuurbeschrijvingen. De perceptie is dat oplossingen voor problemen 
een technisch ontwerpprobleem zijn. Hoewel het sturingsmodel voor veranderingen in de 
systemen verschillend zijn is er hier een sterk geloof in stuurbaarheid en planmatige aanpak van 
verandering. Voor het watersysteem geldt daarbij dat ook governance-vraagstukken prominent 
figureren in systeembeschrijvingen, hoewel niet als integraal systeem met de infrastructuur. De 
systeembenadering voor het voedselsysteem zijn wezenlijk anders van aard. Een ingenieursmentaliteit 
van centraal ontwerp ontbreekt logischerwijs omdat er geen sprake is van een gecentraliseerde of 
natuurlijke infrastructuur (m.u.v. wellicht van het ‘gemaakte’ landschap na de grote ruilverkaveling 
voor de landbouw van post WO-II). Probleemanalyses en beelden van wat een transitie naar een 
duurzaam voedselsysteem inhouden zijn niet eenduidig.

Binnen het systeemdenken rondom water en energie is op systeemniveau zeer beperkt tot geen sprake 
van het leggen van verbanden met andere systemen, zoals in het nexus-denken wordt gedaan. Binnen 
het voedseldenken worden – door de groetere pluriformiteit – op systeemniveau meer verbanden 
gelegd tussen systemen. Ook in Nederland is binnen het voedselsysteem echter nauwelijks sprake van 
nexus-denken.
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De nexus in beleidsverkenningen

Eerdere en lopende verkenningen naar de water-voedsel-energie-nexus als relevant denkkader 
voor provinciaal beleid vallen uiteen in systeemanalyses en literatuurverkenningen enerzijds, en 
onderzoeksprojecten naar technologische innovaties, met name gericht op de tuinbouw, anderzijds:

■■ WEES: water- en energie-efficiënte samenleving (Gooyert etal 2016)). Deze verkenning bracht diverse 
sectorale perspectieven in beeld op de relaties tussen en het ontstaan van een water- en energie-
efficiënte samenleving. De aanbevelingen voor vervolg sloten onvoldoende aan bij de criteria voor 
de Toekomstagenda.

■■ Eerdere voorverkenning water-voedsel-energie-nexus binnen provincie Zuid-Holland (2017, niet 
gepubliceerd): Het uitgevoerde literatuuronderzoek is een goede basis om op door te bouwen; de 
eerdere bevindingen zijn meegenomen in deze rapportage. In Europees verband en in concrete cases is 
al enige ervaring opgedaan in het ontwikkelen van theoretische, kwalitatieve denkmodellen over de 
relatie tussen water, voedsel en energie-opgaven. De relatie met klimaatverandering en veranderend 
landgebruik worden in die onderzoeken nadrukkelijk naar voren gebracht als sleutelfactoren.

■■ Op specifieke technologische oplossingen wordt onderzoek gedaan met mede-financiering door 
provincie Zuid-Holland; de onderzoeken COASTAR (https://www.coastar.nl) en NextGEN  
(https://nextgenwater.eu)  over sluiting van de waterkringloop en benutting van waterzuivering voor 
energie en grondstoffen zijn daar een voorbeeld van. De trend in dit toegepast-wetenschappelijk 
onderzoek is om een steeds integrale benadering te kiezen, gericht op technische oplossingen. De 
glastuinbouw is daar vaak een casus.

Binnen de provincie Zuid-Holland is sprake van splitsing van de nexus-aandachtsgebieden in sectoraal 
beleid. De provincie is bezig met een overgang van een sectorale taak- en instrumentgedreven sturings-
filosofie naar een opgavegerichte strategie waarin samenwerking met partners een grotere plek krijgt en 
een breder palet van gedragingen4 wordt ontwikkeld (zie NSOB en provincie Zuid-Holland, 2017).

Voedsel

Integraal provinciaal voedselbeleid ontbreekt
De provincie kent geen integraal voedselbeleid. Het Rijk overigens ook niet (zie WRR, 2014). Beleid 
en strategie gericht op onderdelen van het voedselsysteem zijn bij de provincie onderscheiden in 
duurzaam landbouwbeleid (als onderdeel van groenbeleid) en economisch beleid waarin een deel 
van het Greenportbeleid op voedsel is gericht. Het duurzaamlandbouwbeleid is gericht op het 
aanzwengelen van de transitie naar duurzame landbouw, gericht op koplopers in ‘voedselfamilies’ 
(https://www.voedselfamilies.nl) en ‘proeftuinen’ en op kennisontwikkeling: https://www.zuid-holland.
nl/onderwerpen/landschap/duurzame-landbouw/. In de strategie ‘groene cirkels’ vindt integratie plaats 
door de voedselketen heen met aandacht voor water, energie en landgebruik:  
https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas.htm (figuur 41)

3  Huidig beleid en strategie in  
Zuid-Holland

4 Zie bijvoorbeeld https://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf 

https://www.coastar.nl
https://nextgenwater.eu
https://www.voedselfamilies.nl
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/duurzame-landbouw/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/duurzame-landbouw/
https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas.htm
https://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf
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Er wordt binnen het op innovatie gerichte landbouwbeleid gebruik gemaakt van de transitietheorie 
zoals ontwikkeld door DRIFT (Erasmus Universiteit; zie figuur 42). Indirect heeft de provincie met 
detailhandelbeleid en bedrijventerreinenbeleid invloed op andere delen van het voedselsysteem zoals 
bewerkingsindustrie en verkoop. 

Figuur 41: ‘Groene Cirkels’ is een aanpak waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken 

aan het sluiten van kringlopen. 

Figuur 42: Het innovatiebeleid voor duurzame landbouw van de provincie Zuid-Holland is geladen met instrumenten 

op verschillende delen van de innovatiecurve. Bron: Provincie Zuid-Holland, 2016
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Het tuinbouwbeleid van de provincie Zuid-Holland is gevat in de nationale Greenports 3.0-strategie 
welke gericht is op de ontwikkeling van een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking 
van de internationale concurrentiepositie van de sector (figuur 43). De Greenport kent zes kritische 
succesfactoren (Kokhuis et al 2016): 

1.  Bouw voor het behoud van de internationale kracht aan een nieuwe Greenport 3.0 concept, 
gebaseerd op keten en netwerken, en verweven met de Mainports; 

2.   Identificeer en investeer in een aantal toplocaties als de speerpunten voor het versterken van de 
relatie tussen Greenports en Mainports; 

3.   Ontwikkel in de toplocaties een aantal fysieke en virtuele synchromodale hubs met real life en 
digitale verbindingen; 

4.   Betrek de stad als onderdeel van het nieuwe Greenport netwerkconcept; 
5.   Accelereer modernisering in de glastuinbouw in combinatie met innovatie, energie/warmte en 

water; 
6.  Maak gebruik van de kracht van de diversiteit aan Greenports en hun ondernemers. 

Er wordt in de Greenport West-Holland nauw samengewerkt tussen bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen. Deze strategie is in Zuid-Holland omgezet in een gebiedsgerichte aanpak (zie 
https://greenportwestholland.nl en https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/greenports-0/). 
Deze is o.a. gericht op het realiseren van transities in de Greenport rondom ‘betekenisvol leven’, 
aantrekkelijk landschap, smart health en innovatie in planttechnologie (https://greenportwestholland.nl/ 
roadmapgreenport/) ( Beers et al, 2018)

 

Figuur 43: Het bovenstaande ‘wiebertje’ vat Greenport 3.0 samen. Het is het denkmodel waarop 3.0 is gebaseerd 

en waarin de verschillende netwerkrelaties met andere economische clusters zichtbaar worden gemaakt. Een 

sterke draaischijf (cirkel midden) die ‘connected’ is met de Mainports Rotterdam en Schiphol (links en rechts). 

Uiteraard goed verbonden met een stevige productiefunctie (onder). Een cluster met sterke connecties met  

‘de stad’ (boven), als metafoor voor innovatie, dat werkt vanuit een groot netwerk in een mondiale setting.  

Bron: Kokhuis et al 2016

https://greenportwestholland.nl
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/greenports-0/
https://greenportwestholland.nl/roadmapgreenport/
https://greenportwestholland.nl/roadmapgreenport/
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Binnen de voedselproblematiek is bij de provincie Zuid-Holland sprake van een focus op (de economie 
van) voedselproductie en is er beperkte aandacht voor voedselbewerking, verkoop en consumptie 
(waarbij het rijksbeleid vooral op voedselveiligheid is gericht). Een systemische benadering ontbreekt: 
een benadering die landbouw, tuinbouw én de keten van grondstof tot keuken en afval integreert en 
trade-offs en toekomstperspectieven binnen dit systeem als geheel beschouwd.

Toekomstperspectieven Voedsel
In 2014 verkende Arcadis voor de provincie Zuid-Holland de ontwikkeling in de veehouderij en 
akkerbouw in de provincie.  Aan de hand van onzekerheden is een viertal scenario’s met verwachte 
ontwikkelingen en effecten geschetst (Figuur 44). De scenario’s zijn vervolgens gebruikt om 
handelingsperspectief te ontwikkelen voor het ontwikkelen van een duurzame landbouwsector.

  Onzekerheid 1. Gaat de landbouw autonoom verduurzamen of niet? De duurzaamheidsas is de verticale as. 
Het is onzeker in hoeverre de landbouw (van)zelf meer gaat verduurzamen dan wat nu vereist is op basis van 
overheidsbeleid. Ook is onzeker in hoeverre de markt (de consument) zal vragen om meer duurzaamheid. Daarbij 
gaat het om al of niet verbeteren van biodiversiteit, sluiten van kringlopen, verbinden van stad en land, koeien in 
de wei, volksgezondheid en dierenwelzijn. 

  Onzekerheid 2. Gaat de landbouw intensiveren of niet? De intensiveringsas is de horizontale as. Intensiveren 
kan verduurzaming belemmeren maar betekent niet per definitie minder duurzaam. Intensiveren kan bijdragen 
aan duurzaamheid als daarmee zuiniger wordt omgesprongen met ruimte en grondstoffen en als daarmee de 
milieubelasting afneemt. Schaalvergroting is ook niet per definitie gelijk aan intensivering: meer hectares of dieren 
per bedrijf betekent niet automatisch meer productie per hectare of per dier. En schaalvergroting kan ook nodig 
zijn voor de ondernemer om te kunnen investeren in verduurzaming. Net zo min houdt intensivering minder 
duurzaamheid in. 

Figuur 44: Verwachte ontwikkelingen en effecten per scenario. Bron: Arcadis (2014)

Groen extra: Duurzamer en niet intensiever 
 
• Gelijkblijvende tot iets lagere omvang voedselproductie
•  Kleinere innovatief vormgegeven en ingerichte stallen/

gebouwen
•  Veel meer ruimte op het bedrijf voor biodiversiteit/ 

agrarisch natuurbeheer (weidevogels, bloemrijke gras-
landen, hogere waterstanden). Veel meer (mogelijkheden 
voor) tegengaan bodemdaling en verzilting in combina-
tie met landbouw

•  Veel meer ruimte voor regionale afzet (huisverkoop) 
zorg, educatie, energie, e.a. verbreding en verbinding 
stad-land

•  Veel meer sluiten regionale (voer-mest) kringlopen, melk-
veehouderij meer grondgebonden, koeien in de wei

Groene groei: Duurzamer en intensiever 
 
• Grotere omvang voedselproductie 
•  Grote (en kleine) innovatief vormgegeven en ingerichte 

stallen/gebouwen 
•  Meer ruimte op het bedrijf voor biodiversiteit/agrarisch 

natuurbeheer (weidevogels, bloemrijke graslanden, 
hogere waterstanden). 

•  Meer (mogelijkheden voor) tegengaan bodemdaling en 
verzilting in combinatie met landbouw 

•  Meer ruimte voor regionale afzet (huisverkoop) zorg, 
educatie, energie, e.a. verbreding en verbinding stadland 

•  Meer sluiten regionale (voer-mest) kringlopen, melkvee-
houderij meer grondgebonden, koeien in de wei 

Stagnatie: Niet duurzamer, niet intensiever 
 
•  Gelijkblijvende omvang voedselproductie
•  Traditionele stallen die kaal in het landschap staan 
•  Beperkt ruimte voor biodiversiteit/agrarisch natuur- 

beheer. Beperkte mogelijkheden voor tegengaan bodem-
daling

•  Beperkt ruimte voor regionale afzet etc.
•  Beperkt sluiten regionale (voer-mest) kringlopen, 

melkveehouderij minder grondgebonden, koeien niet in 
de wei

Groei met afwenteling: Niet duurzamer, wel 
intensiever 

•  Grotere omvang voedselproductie 
•  Grote traditionele stallen/gebouwen die kaal in het land-

schap staan 
•  Afname ruimte voor biodiversiteit/agrarisch natuurbe-

heer. 
•  Minder (mogelijkheden voor) tegengaan bodemdaling en 

verzilting Afname ruimte voor regionale afzet etc. Minder 
gesloten regionale (voer-mest) kringlopen, melkveehoude-
rij minder grondgebonden, koeien niet in de wei

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/13834/innovatieagendaduurzamelandbouwzuid-holland.pdf
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Voor de melkveehouderij zijn ook toekomstvisies verschenen. Meer specifiek gegoogled op de 
effecten van klimaatverandering laat dit recente WUR-rapport zien “Klimaatslimme melkveehouderij, 
een routekaart voor implementatie van mitigatie en adaptatiemaatregelen”. De verkenning geeft 
een overzicht van de stand van kennis rond effecten en te nemen maatregelen. https://edepot.wur.
nl/463803

Voor de glastuinbouw is vrij recent een toekomstverkenning 2050 uitgevoerd op basis van de DRIFT-
transitiemethodiek, zie https://www.flynth.nl/sector-branche/tuinbouw/flynthfocus/toekomstbeelden-
voor-de-tuinbouw/personalised-food en https://hortinext.nl/meer-technologie-minder-ondernemers/ en  
https://www.flynth.nl/sector-branche/tuinbouw/flynthfocus/toekomstbeelden-voor-de-tuinbouw’

In het kader van de Greenports 3.0-strategie (https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/
visie-ruimte/greenport-wo/)  is voor het Westland gekozen voor een strategische benadering van 
de toekomst. Met de partijen in het Westland is gewerkt aan een ruimtelijke strategie voor de 
glastuinbouw, mede gebaseerd op systeemanalyses gericht op ontwikkeling van de import- en 
exportwaarde van de handel (figuur 45-46). Opvallend is dat een groot deel van de handel geen voedsel 
betreft, maar sierteelt (zie figuur 47).

Figuur 45a-d: Tot op kavelniveau is de situatie in het Westland in beeld gebracht en zijn daar opgaven zoals 

warmtelevering aan gekoppeld. Bron: Gemeente Westland & Provincie Zuid-Holland, 2016

https://edepot.wur.nl/463803
https://edepot.wur.nl/463803
https://www.flynth.nl/sector-branche/tuinbouw/flynthfocus/toekomstbeelden-voor-de-tuinbouw/personalised-food
https://www.flynth.nl/sector-branche/tuinbouw/flynthfocus/toekomstbeelden-voor-de-tuinbouw/personalised-food
https://hortinext.nl/meer-technologie-minder-ondernemers/
https://www.flynth.nl/sector-branche/tuinbouw/flynthfocus/toekomstbeelden-voor-de-tuinbouw
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Figuur 46:  In de ruimtelijke strategie voor Westland worden verschillende zones met bijbehorende ruimtelijk-

economische strategieën uitgewerkt. Bron: Gemeente Westland & Provincie Zuid-Holland, 2016

Figuur 47: Import en exportwaarde Greenports. Groente en fruit groeien, maar vormen in productie wel  

minder dan een kwart van de waarde van de Greenport Westland-Oostland. Voor de import en export wordt met 

groente en fruit wel een groter deel van de waarde gecreëerd. Bron: Kokhuis et al, 2016
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Eerder werd vanuit de Provincie Zuid-Holland ook al onderzoek gedaan naar de relatie tussen regio-
nale en mondiale voedselsystemen en bijbehorende ruimtevraagstukken onder de titel ‘metropolitan 
agriculture’ (figuur 48a). Er werd daarin een meervoudige strategie ontwikkeld van intensivering, di-
versifiëring en valorisatie. Voor Zuid-Holland werd daarbinnen door Xplorelab het concept ‘Growport’ 
ontwikkeld waarin de planningsconcepten van Mainport en Greenport werden geïntegreerd, mede op 
basis van de F-ladder voor waarde in het voedselsysteem (figuur 48b: https://edepot.wur.nl/167269)
 

  
 

Water

Provinciaal waterbeleid
De provincie ziet zichzelf niet als ‘eigenaar’ van integraal waterbeleid; het grootste deel hiervan is bij 
de waterschappen c.q. hoogheemraadschappen belegd en de drinkwaterbedrijven spelen hun eigen 
rol. De provincie heeft specifieke, wettelijke taken op watergebied en acteert daarvanuit. De provincie 
heeft geen integrale visie op het watersysteem. De provincie speelt een rol met haar ruimtelijk 
instrumentarium (bijvoorbeeld bescherming drinkwatervoorraden) en in kennis en innovatie 
(bijvoorbeeld met onderzoeksprojecten zoals COASTAR over zoetwateropslag in de ondergrond). 
Daarnaast speelt de provincie een rol in de regionale uitwerking van en besluitvorming binnen het 
Deltaprogramma (zoetwater en waterveiligheid). De provincie hanteert voor klimaatadaptatie sinds 
2019 de strategie: Weerkrachtig Zuid-Holland https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/klimaat/.

Toekomstperspectieven Water
Binnen de provincie Zuid-Holland zijn voor het aandachtsgebied water de laatste jaren geen toekomst-
perspectieven ontwikkeld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Rijk, de waterschappen en 
bij kennisnetwerken in de water-sector zoals bij KWR en DWSI. Daarbij worden verschillende soorten 
toekomstverkenningen gehanteerd, waaronder horizonscanning, kwantitatieve prognoses en toe-
komstverhalen. Zie bijvoorbeeld het ‘Platform voor toekomstverkenningen watersector’: 
■■ https://www.kwrwater.nl/projecten/dutch-water-sector-intelligence-dwsi/ 
■■ https://www.kwrwater.nl/onderzoek/thinking-ahead/toekomstverkenning-en-responsstrategieen/ 
■■ https://www.dwsi.nl/  

Figuur 48a: Het concept ‘metropolitan agriculture’ verbond stad en land op nieuwe manieren.  

Bron: http://www.metropolitanagriculture.com/resources/Metropolitan-agriculture---Space-for-the-Future.pdf

Figuur 48 b De F-ladder verbindt volume en waardetoevoeging in de productie van voedsel en biomassa. 

Bron: https://edepot.wur.nl/167269

https://edepot.wur.nl/167269
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/klimaat/
https://www.kwrwater.nl/projecten/dutch-water-sector-intelligence-dwsi/
https://www.kwrwater.nl/onderzoek/thinking-ahead/toekomstverkenning-en-responsstrategieen/
https://www.dwsi.nl/
http://www.metropolitanagriculture.com/resources/Metropolitan-agriculture---Space-for-the-Future.pdf
https://edepot.wur.nl/167269
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De klimaatscenario’s van het KNMI vormen het kader voor toekomstig waterbeleid en -management 
(Figuur 49). De klimaatscenario's van het KNMI geven aan welke klimaatveranderingen in Nederland in 
de toekomst plausibel zijn. De KNMI'14-klimaatscenario's laten een beeld zien van hogere temperaturen, 
een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers.

Het nationale Deltaprogramma speelt een sleutelrol in nationale toekomstperspectieven en in 
kennisontwikkeling over de toekomstige impact van klimaatverandering op watergebied. Voor de 
toekomstverkenning zijn van belang:
■■ de Deltascenario’s  waarin KNMI-scenario’s voor klimaatverandering samen zijn gebracht met de 
WLO-scenario’s over demografische en economische groei (Figuur 50) (https://www.pbl.nl/publicaties/
deltaprogramma-dit-zijn-de-toekomstscenario%E2%80%99s-voor-2050-en-2100); 

■■ daaraan gerelateerde impactstudies (bijv. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0171.pdf),
■■ het deltaprogramma zoetwater (https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-
generieke-themas/zoetwater);

■■ de aanpak ‘vitale en kwetsbare functies’ (https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/vitale-kwetsbare/).

Figuur 49: Klimaatscenario’s van het KNMI. Bron: (http://www.klimaatscenarios.nl)

Figuur 50: De Deltascenario's verbinden klimaatverandering aan maatschappelijke groei- en krimpscenario’s.  

Bron: https://www.pbl.nl/publicaties/deltaprogramma-dit-zijn-de-toekomstscenario%E2%80%99s-voor-2050-en-2100

https://www.pbl.nl/publicaties/deltaprogramma-dit-zijn-de-toekomstscenario%E2%80%99s-voor-2050-en-2100
https://www.pbl.nl/publicaties/deltaprogramma-dit-zijn-de-toekomstscenario%E2%80%99s-voor-2050-en-2100
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0171.pdf
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/zoetwater
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/zoetwater
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/vitale-kwetsbare/
http://www.klimaatscenarios.nl
https://www.pbl.nl/publicaties/deltaprogramma-dit-zijn-de-toekomstscenario%E2%80%99s-voor-2050-en-2100
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De toekomstbeelden binnen het Deltaprogramma Zoetwater zijn niet alleen verkennende 
toekomstbeelden, maar nadrukkelijk ook gericht op strategieontwikkeling en besluitvorming. In 
2013 zijn bijvoorbeeld mogelijke en reële strategieën ontwikkeld waarmee sturingsvraagstukken 
onderdeel zijn geworden van de toekomstbeelden voor het waterdomein (Figuur 51). Zie ook https://www.
deltacommissaris.nl/deltaprogramma/deltabeslissingen/deltabeslissing-zoetwaterstrategie.

Er is binnen de sector niet alleen aandacht voor klimaat en het watersysteem, maar ook voor  de 
toekomst van water-governance en bedrijfsleven in de waterketen (Figuur 52). Zie bijvoorbeeld:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-
governance-in-the-netherlands-fit-for-the-future en https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/
arjen-van-nieuwenhuijzen1-natasja-t-hart-van-as2-jochem-schut1-rik-otto2-1witteveenbos-2atos. 

In de sfeer van oplossingsrichtingen is er voor watervraagstukken sprake van een brede 
onderzoeksagenda en kennisinfrastructuur met o.a. Deltares en KWR. Daar wordt bijvoorbeeld 
onderzoek gedaan naar het thema ‘Water in de Circulaire Economie’: COASTAR, NEXTgen, Waternet: 
technische oplossingen onderzoeken; onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WICE ) 
https://www.kwrwater.nl/samenwerkingen/collectief-onderzoek-water-circulaire-economie.

 

Figuur 51: Mogelijke strategieën binnen het Deltaprogramma Zoet Water.  

Bron: Deltaprogramma Zoetwater, 2013

https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/deltabeslissingen/deltabeslissing-zoetwaterstrategie
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/deltabeslissingen/deltabeslissing-zoetwaterstrategie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-governance-in-the-netherlands-fit-for-the-future
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-governance-in-the-netherlands-fit-for-the-future
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/arjen-van-nieuwenhuijzen1-natasja-t-hart-van-as2-jochem-schut1-rik-otto2-1witteveenbos-2atos
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/arjen-van-nieuwenhuijzen1-natasja-t-hart-van-as2-jochem-schut1-rik-otto2-1witteveenbos-2atos
https://www.kwrwater.nl/samenwerkingen/collectief-onderzoek-water-circulaire-economie
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Energie

Provinciaal energiebeleid
De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen vijf jaar nadrukkelijk een rol gepakt in de 
energietransitie. Het realiseren van een ‘warmterotonde’ was daarbij een speerpunt. Daarnaast wordt 
in en met regio’s samengewerkt aan regionale energiestrategieën. De uitwerking van regionale 
strategieën is een afspraak uit het Klimaatakkoord (2019). De provinciale Energieagenda (2016 - 2020; 
Figuur 53) bevat ambities en acties ten aanzien van:

■■ Bevorderen van energiebesparing.
■■ Faciliteren van de opwekking, opslag en zekere levering van duurzame energie, in het bijzonder het 
activeren, faciliteren en motiveren van partijen ten aanzien het overschakelen op duurzame 
warmte.

■■ Identificeren en benutten van kansen voor CO2-afvang, hergebruik en -opslag.
■■ Benutten en stimuleren van kansen voor innovatie, opleiding en economie.

 Toekomstperspectieven energie
Toekomstverkenningen over de energietransitieopgave kent bij de provincie al een langere aanloop. 
In 2013 werd een eerste toekomstverkenning opgeleverd ‘Zuid-Holland op St®oom’: zie https://www.
zuid-holland.nl/publish/pages/8780/zuid-hollandopstroom.pdf. Met ontwerpend onderzoek werden 
ruimtelijke concepten en oplossingen verkend en onderzocht waartoe een combinatie van oplossingen 
regionaal optelde (ruimtelijk en kwantitatief). Hieruit volgden vier regionale ontwikkelperspectieven 
(Figuur 54). De perspectieven kunnen beschouwd worden als ‘prototyping’ meer dan als uitgewerkte 
toekomstscenario’s.

Figuur 52: Scenario’s voor de toekomst van de waterketen. 

Bron: https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/arjen-van-nieuwenhuijzen1-natasja-t-hart-van-as2-jochem-

schut1-rik-otto2-1witteveenbos-2atos

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/8780/zuid-hollandopstroom.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/8780/zuid-hollandopstroom.pdf
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/arjen-van-nieuwenhuijzen1-natasja-t-hart-van-as2-jochem-schut1-rik-otto2-1witteveenbos-2atos
https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/arjen-van-nieuwenhuijzen1-natasja-t-hart-van-as2-jochem-schut1-rik-otto2-1witteveenbos-2atos
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Figuur 53: De aanpak van de energieopgave door de provincie Zuid-Holland in de periode 2016-2019. 

Bron: provinciale energieagenda Watt Anders

Figuur 54: Verkenning van ruimtelijke concepten voor de energie-opgave. Bron: Zuid-Holland op ST®oom

Samen naar een schone en toekomstbestendige energiehuishouding in Zuid-Holland

Aandachtsgebieden en ambities

Gebouwde omgeving

Energievoorziening in 2035 CO2-neutraal

Industrie

Bedrijven leveren in 2020 aan het warmtenet 11PJ

WATT ANDERS
Energieagenda 2016-2020-2050

2050:
CO2-emissie

80-95% lager 
dan 1990

Glastuinbouw

• In 2020: nieuwe kassen energieneutraal en    
 bestaande halveren CO2-uitstoot
• 2050: alle oude en nieuwe kassen energieneutraal

Mobiliteit & Infrastructuur

• In 2025: alle regionale OV-bussen CO2-neutraal en   
 een CO2-boekhouding van provinciale wegen, 
 25% minder uitstoot
•  In 2050 is totale CO2-balans neutraal

Productie van duurzame energie

In 2020 in totaal 39 PJ duurzaam opgewekt (nu 6). 
Inzet van aard- en restwarmte, wind, zon, biomassa en 
delta-energie.

Strategieën en acties

Innoveren in de delta

• Kennisontwikkeling met Energy Innovation Board 
• Innovatiefonds ENERGIIQ van € 35 miljoen 
• Pilots Smart Multi Commodity Grid
• GreenVillage

Werken aan Warmte

• Toewerken naar een onafhankelijke hoofdinfra-
 structuur voor warmtenet (WarmteAlliantie)
• Planmatig ontwikkelen aardwarmte via 
 GeothermieAlliantie
• Warmteparticipatiefonds van € 90 miljoen
• Inzet aardwarmte intensiveren (Westland/Oostland HOT)
• Open markt: marktwerking regelen
• Warmtekansenkaarten voor gemeenten

Voorbeeldig investeren

• Launching customer: biobased en circulair inkopen
• Slimme en schone bussen door duurzame    
 OV-consessies
• Energiewegen van de toekomst: innovaties N470 en   
 N211 testen en uitrollen over andere provinciale wegen
• Eigen provinciale footprint verbeteren (o.a. door
   renovatie C-gebouw)

Ruimte geven aan de transitie

• Onderzoek ruimtelijk beeld energielandschappen
• Regionale energie strategieën per regio opstellen 
   samen met andere overhedensie

Samen aan de slag!

• Lokale initiatieven steunen met kennisdeling en 
   subsidieregeling
• Meer energiebesparing realiseren door samenwerking 
   met kennisinstituten en bedrijven
• Samen met industriële partners CO2-uitstoot van 
   industrie (nu 70% in Zuid-Holland) terugdringen

Denk mee! Doe mee! 
Kijk op www.zuid-holland.nl/energie

180702876
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Naar mate er sterker behoefte ontstond aan provinciale beleids- en strategieontwikkeling voor de 
energietransitie is de scenariostudie ‘Van volume naar waarde’ uitgevoerd:
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/14938/rapportvanvolumenaarwaarde-energielandschap2050.pdf
Deze scenariostudie leverde drie verhalende scenario’s op waarin maatschappelijke waarden, 
tempo van de transitie, verschillende perspectieven op leiderschap van de transitie en verschillende 
technologische toekomstbeelden gecombineerd zijn (Figuur 55).
 
Scenario 1: Island - Wat als we moeten roeien met de duurzame riemen die we hebben? 
Scenario 2: Gateway - Wat als de industrie de energietransitie leidt? 
Scenario 3: Next-electric - Wat als elektriciteit de centrale energiedrager wordt?

Uit de scenario’s volgde beleidsaanbevelingen over focus en prioritering in provinciaal energiebeleid:
1. Richt de pijlen op de grootste opgaven: industrie en warmte.
2.  Primaire energiebesparing is geen optie, maar een voorwaarde voor een energietransitie tegen lage 

maatschappelijke kosten.
3.  Draag zorg voor de nalatenschap van de fossiele industrie en de transformatie naar een duurzamer 

industrie. Idealiter laten zij een CCS infrastructuur, een warmtenet, een circulaire economie en een 
groene chemie achter.

4. Flexibiliteit en interconnectiviteit zijn mogelijk interessanter dan productie.
5. Beschouw energie ook als een datavraagstuk
6. Wacht niet te lang met een warmterotonde.
7. Doe lokaal wat lokaal kan en voordelen biedt, de rest regionaal en vul, wat overblijft, mondiaal in.
8.  Organiseer lokale consultatieprocessen. Het welslagen van deze plannen om te komen tot een 

welvarende CO2-arme samenleving zal afhangen van het vermogen om gezamenlijk en in dialoog 
keuzes te maken op wijkniveau, op bedrijfsterreinen, in de haven.

Binnen de energie-opgave is hierbovenop ook een verkenning uitgevoerd naar het smart grid van de 
toekomst. https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/smart-multi-commodity-grid.  

Figuur 55: Scenario’s uit ‘Van Volume naar Waarde’.  

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/14938/rapportvanvolumenaarwaarde-energielandschap2050.pdf

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/14938/rapportvanvolumenaarwaarde-energielandschap2050.pdf
https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/smart-multi-commodity-grid
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/14938/rapportvanvolumenaarwaarde-energielandschap2050.pdf
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In 2019 is, voortbouwend op de situatieschets uit de studie naar een ‘smart multi commodity grid’, 
voor de provinciale Energy Innovation Board een nieuwe toekomstverkenning opgeleverd die zich 
richt op ontwikkelrichtingen het energienetwerk van de toekomst: Deltagrid 2050. Er zijn daarin 
twee extreme richtingen uitgewerkt: ‘Mainframe’ en ‘Patchwork ’met als gemeenschappelijk basis 
de doorontwikkeling van backbone- en distributienetten in 2030. De studie levert daarnaast een 
integratie van deze twee extreme beelden en suggesties voor ketenintegratie tussen verschillende 
systemen zoals elektriciteit, warmte en waterstof (Figuur 56a-e). 

Figuur 56b

Figuur 56 a-e – Deltagrid 2050. Bron: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/smart-multi-commodity-grid

https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/smart-multi-commodity-grid
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Figuur 56c

Figuur 56d



terug naar inhoud

WATER-VOEDSEL-ENERGIE-nexus

55

Circulair Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt in 2019 een strategie voor een ‘Circulair Zuid-Holland’. 
Daarbinnen worden vier ‘routekaarten’ naar circulariteit ontwikkeld: circulair bouwen, circulaire 
agro-business en gebruik biomassa, circulair kunststof en circulaire maakindustrie. Met name het 
spoor rondom agro-business en biomassa lijkt interessant voor toekomstonderzoek naar de water-
voedsel-energie-nexus. In vooronderzoek is een eerste beeld geschetst van de materiaalstromen door 
het voedselsysteem in Zuid-Holland (figuur 57).

Figuur 56e

Figuur 57: Stroomschema Voedselsysteem in Zuid-Holland. Bron: Provincie Zuid-Holland & Metabolic, 2018
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Conclusie: toekomstbewust beleid, maar nexus niet in beeld

Zowel op voedsel, water- als energiegebied worden en zijn provinciaal beleid en strategie mede 
ontwikkeld op basis van toekomstscenario’s of toekomstbeelden en -prognoses. Voor voedsel en 
energie ontwikkelde provincie eigen toekomstbeelden. Het gaat daarbij veelal om verhalende 
scenario’s en soms ruimtelijke toekomstbeelden. Specifiek voor de Greenports zijn toekomsten voor 
de ontwikkeling van de handel geprognosticeerd. Voor watervraagstukken zijn juist ook kwantitatieve 
scenario’s – gerelateerd aan klimaatscenario’s – belangrijk welke op nationaal niveau worden 
gemaakt. 

Het toekomstbewustzijn binnen elk van deze ‘sectorale’ strategieën voor voedsel, water en energie 
is groot. Er wordt in allemaal gewerkt met toekomstscenario’s of toekomststrategieën met oog voor 
de lange termijn.  De cultuur van toekomstverkenningen is wel verschillend en de toekomstbeelden 
sluiten niet noodzakelijk op elkaar aan. Huidige beleid en strategie – en de bijbehorende 
toekomstbeelden – kennen logischerwijs een sterke focus op de regionale schaal van de provincie 
Zuid-Holland. Systeemdenken waarbij stroomgebied van rivieren, het Europese energiesysteem of de 
internationale voedselmarkt systemisch beschouwd worden en de basis vormen voor beleidstheorie en 
provinciaal handelen is slechts beperkt aanwezig. 

De water-voedsel-energie-nexus speelt in provinciaal beleid niet of nauwelijks een rol. Kiemen van 
de NEXUS-benadering zijn met name te vinden in individuele projecten waarin technologische 
oplossingen voor specifieke water, voedsel of energieproblematiek wordt gezocht. De wezenlijke 
nexus-opgaven (zie Future Earth, 2018) blijven daarmee echter grotendeels buiten beeld.
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