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Nederland in 2040 volgens middelbare scholieren, in kaart gebracht 
door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).
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Nederland  
2040

Scholieren schetsen Nederland in 2040.  
Zeeland is naar hun verwachting ondergelopen, het 
IJsselmeer is ingepolderd en Vlaanderen en Duitsland 
zijn deels geannexeerd. ‘De scholieren denken groots 
en meeslepend. Hun oplossing is nogal dramatisch.’

MARC VAN DEN BROEK

De provincie Zeeland is zee gewor-
den en Nederland heeft van België 
en Duitsland stukken land afge-
snoept. Fantasie kan de makers van 
de nieuwe kaart Nederland in 2040 
niet worden ontzegd. Het is een 
kaart die het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap 
(KNAG) dinsdag heeft gepresen-
teerd, gebaseerd op schetsen van 
middelbare scholieren.
Helemaal onherkenbaar is Neder-
land niet op de fantasielandkaart. 
Maar het landje aan de zee ziet er 
wel heel anders uit. Zeeland staat 
onder water en de grenzen zijn een 

beetje naar het oosten opgeschoven. 
Vlaanderen is tussen Antwerpen en 
Maastricht opgeslokt door Neder-
land en aan de oostkant zijn de in-
hammen bij Arnhem en Coevorden 
gladgestreken. Arnhem ligt ineens 
een kilometer of 50 van de grens, 
Hoch-Elten is weer vaderlands 
grondgebied geworden en de naam 
Emmerich kan worden vervangen 
door Emmerik.
Alsof de groot-Nederlandse gedachte 
die in de jaren ’20 van de vorige 
eeuw enige populariteit genoot, in-
eens is opgeleefd. Maar wie even 
verder kijkt, ziet dat er meer aan de 
hand is. Langs de kust zijn de duinen 
verstrekt met zware dijken en de 

zeegaten tussen de Waddeneilanden 
zijn afgedamd. Het IJsselmeer is he-
lemaal ingepolderd. En wat doet die 
tulp in de Noordzee voor de kust van 
IJmuiden? Het blijkt opgespoten 
zand te zijn. Het is duidelijk: de 
kaart van 2040 biedt verrassende    
inkijkjes in de gedachtenwereld van 
de scholieren die op verzoek van 
hun aardrijkskundedocenten het 
nieuwe Nederland schetsten.

Annexatie
‘Dat van die annexatie vonden wij 
ook erg opvallend’, zegt prof. Joop 
van der Schee. Hij is hoogleraar aard-
rijkskundeonderwijs, verbonden aan 
het Onderwijscentrum van de Vrije 
Universiteit van Amsterdam, en heeft 
namens het KNAG aan de wieg ge-
staan van het project Nederland in 

2040. Hij heeft aan aardrijkskundele-
raren op middelbare scholen gevraagd 
of ze hun leerlingen willen laten na-
denken over hoe Nederland eruit ziet 
als ze veertigers zijn, in 2040 dus. 
Hoofdprijs: een ballonvaart. De prijs is 
op 29 juni in het Haagse perscentrum 
Nieuwspoort uitgereikt.
Alle opgestuurde kaarten zijn door 
geografen en cartografen van het 
KNAG samengebald tot een toe-
komstvisie, waarin zoveel mogelijk 
ideeën van de leerlingen een plaatsje 
hebben gekregen. ‘Een idee dat 
voortdurend terugkwam, was de ver-
schuiving van de grenzen vooral 
naar het zuiden, maar ook een beet-
je naar het oosten. Die annexatie ge-
beurde wel in overleg met de men-
sen die er wonen, zo hebben de 
meeste scholieren wel opgemerkt’, 
constateert Van der Schee met enige 
opluchting. ‘Ze snappen dat het niet 
zomaar kan.’
Het project is opgezet om een beeld 
te krijgen van hoe leerlingen hun 
land in de toekomst zien. Leuk voor 
leerlingen om te doen, het maken 
van fantasiekaarten, maar het is ook 
leerzaam voor leraren. Komt de stof 
over? Tegelijkertijd is het project een 
middel om aardrijkskunde als vak op 
de middelbare school een duwtje te 
geven. ‘Natuurlijk willen wij meer 
belangstelling voor dit vak. Het sluit 

Mathijs Bijkerk uit klas 3 VWO van de school Het Streek in Ede 
won de hoofdprijs voor zijn Nederland in 2040. Zijn bijdrage 
is ‘duidelijk, vrij realistisch en compleet’, aldus het juryrapport. 
Op zijn kaart staan stedenclusters, superboerderijen in het 
noorden en snelle magneettreinen door het land. 
De beste klas komt van de Christelijke Scholengemeenschap 
Willem de Zwijger uit Schoonhoven. Deze leerlingen krijgen 
een excursie naar het Watermuseum in Arnhem. De hoofd-
prijswinnaar krijgt een ballonvaart.

BALLONVAART
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goed aan bij belangrijke zaken die in 
Nederland spelen. Bij geschiedenis 
blik je terug, bij aardrijkskunde voor-
uit, dat is precies wat scholieren 
doen. Nadenken over de toekomst.’
In totaal werkten ongeveer duizend  
leerlingen van 25 middelbare scho-
len aan hun toekomstvisie. Leerlin-
gen in de eerste drie klassen (leeftijd 
12 tot 15 jaar) kregen van hun do-
cent een blinde kaart van Nederland 
met alleen wat steden en belangrijke 
wegen. Aan de hand daarvan maak-
ten ze een eigen kaart, een legenda 
en een toelichting.

Geofictie
De meest rare plannen belandden er 

-
tie duikt steeds op: laat je fantasie 
de vrije loop en teken een kaart van 
een land alsof je helemaal opnieuw 
de wereld mag inrichten. Nederland 
als eiland is zo’n optie. Steden onder 
water en duikboten en vliegende 
schotels als vervoer zijn wat andere 
utopische gedachtespinsels. ‘Die heb-

-
ten’, zegt Van der Schee. ‘Leuk om te 
fantaseren, maar alles moet een 
beetje binnen de bestaande grenzen 

te ver. De kaart moet een beetje seri-
euze gesprekken uitlokken. Ze moet 
enige realiteitszin hebben.’
Er blijft echter genoeg over voor de 

scholierenkaart. Het meest opvallen-
de punt waarmee de leerlingen wor-
stelen is de strijd tegen het water. 
Waar ligt de kust over 30 jaar? Een 
bekend doemscenario is dat delen 
van Nederland onder water lopen. 
Het is terug te vinden op de kaart. 
Sommige leerlingen laten heel west-
Nederland verdwijnen, de meesten 
kiezen voor delen.
In het uiteindelijke ontwerp zijn in 
zuidwest-Nederland stukken land 

-
geven. Dit appelleert aan de angst 
voor het water. Ter compensatie voor 
de Zeeuwen en Zuid-Hollanders zijn 
er drie steden op palen gepland, om 

‘Mijn leerlingen hadden heel west-
Nederland laten verdwijnen’, zegt 
Barbara Postma. Zij is docent aan 
het Gemeentelijk Lyceum Hilversum 
en heeft in 3 klassen ongeveer 75 
leerlingen laten fantaseren en na-
denken over hun volwassen Neder-

land. ‘Kennelijk zit het verhaal over 
het broeikaseffect en de zeespiegel-
rijzing goed in hun hoofd. Misschien 
moeten we dat een beetje gaan aan-
passen in de lessen. Zo dramatisch is 
het allemaal niet. Dat is wat ik er 
van leer.’
Sommige Hilversumse leerlingen an-
nexeerden grote delen van België, in 
sommige gevallen heel Vlaanderen. 
‘Ze leggen de relatie dat als je ergens 
wat verliest, er wat bij moet komen’, 
zegt Postma. ‘Maar dat ze simpel een 
half land erbij zouden nemen, is wel 
weer verrassend. Uit mijn klas kwam 
ook het idee voor een grote zand-
plaat voor de kust in de vorm van 

-
werp zit.’ De leerlingen waren ken-
nelijk geïnspireerd door de palm-
boom in zee voor de kust van Dubai 
in het Midden-Oosten. Groot-Neder-
landse gevoelens heeft Postma maar 
bij één leerling gemerkt. ‘Die ene 
mening heb ik genegeerd. Verder 
merkte ik weinig van het gevoel dat 
Nederland te vol zou zijn en dat we 
daarom meer land nodig zouden 
hebben.’
Het enthousiasme in de klassen was 
groot, vooral omdat de leerlingen 
het gevoel hadden dat ze zelf iets 
konden bijdragen aan een nieuw 
 Nederland. Postma: ‘Zelf was ik ook 
best nieuwsgierig wat eruit zou ko-
men. Wat zit er in die koppies van de 
leerlingen?’ Opvallend veel leerlin-
gen maakten een scherpe scheiding 
tussen verschillende gebieden, con-
stateert hoogleraar Van der Schee: 
‘Je ziet dat leerlingen gebieden invul-
len met bijvoorbeeld de bestemming 

landbouw, wonen of hoe dan ook. 
Heel ver ging een idee om de oude-
ren naar het oosten te laten verhui-
zen en de Randstad te bevolken door 
de jongeren. Anderen lieten het 
noorden helemaal ontvolken. De ste-
den groeien aaneen. Op de kaart 
staan Brabantstad (Tilburg, Breda, 
Roosendaal) en Twentestad (Almelo, 
Hengelo, Enschede) om maar wat 
voorbeelden te noemen. Ook ligt er 
een net van hogesnelheidslijnen 
door Nederland en eindelijk komt er 
het spoor op de Afsluitdijk.’

Dramatisch
De vraag is of dit soort vingeroefe-
ningen ook enig nut hebben buiten 
het aardrijkskunde-onderwijs. Hoog-
leraar ruimtelijke economie Henk 
Scholten, evenals Van der Schee ver-
bonden aan de VU, zag de kaart al. 
Hij vindt het interessant te zien hoe 
jongeren kijken naar de ruimte om 
hen heen. Hij is tevreden over wat 
de leerlingen oppikken, zoals de kli-
maatverandering. ‘Ze hebben er een 
beeld bij. Ze zien dat als heel bedrei-
gend. Maar hun oplossing is nogal 
dramatisch. Zeeland weg, het IJssel-
meer ingepolderd. Ze denken groots 
en meeslepend. Ik vind dat goed, 
want het dwingt ons na te denken 
hoe met onze kinderen om te gaan.’
Het praktische nut van dergelijke oe-
feningen is natuurlijk beperkt, oor-
deelt Scholten. ‘Het is dus leuk voor 
docenten, maar ook het ministerie 
van VROM zou in contact moeten 
komen met de leerlingen om te zien 
hoe ze de toekomst van het land 
zien en om die visie te vergelijken 
met de toekomstvisie van de plano-
logen op het ministerie.’ Hij heeft 
een tip voor een vervolg: laat de 
leerlingen wat meer in detail naar 
hun regio kijken. ‘Daar kun je meer 
in detail zien waar ze denken dat het 
heen gaat en dat geeft mogelijk 
meer informatie dan een wat grove-
re kaart van heel Nederland.’
Al met al heeft samensteller Van der 
Schee een positief gevoel over de 
kaart van de scholieren. ‘Van de eco-
nomische crisis zie je eigenlijk niet 
zo veel terug. De meeste leerlingen 
zijn optimistisch, want ze denken 
dat Nederland in 2040 welvarender 
is dan nu. Als grootste probleem zien 
ze het milieu en in veel mindere 
mate zaken als werkgelegenheid.’ <

Leerling Sjors van Dongen van het Gemeentelijk Lyceum Hil-
versum werkte met enkele klasgenoten aan Nederland in 
2040. ‘Ik heb de Afsluitdijk laten doorbreken en alle polders 
laten onderlopen’, vertelt hij. ‘Ja, ik houd wel van een beetje 
drama’, zegt de 15-jarige scholier over de wel erg sombere toe-
komst van Nederland. In zijn visie is er geen Flevoland meer, 
Amsterdam is een drijvende stad geworden en Groningen en 
Friesland zijn onbewoonbaar vanwege problemen met kern-
centrales. ‘Ik maak me ook best een beetje zorgen over het 
broeikase!ect en de zeespiegelrijzing. Daarom breekt de Af-
sluitdijk door en krijgen we problemen met het water.’ 
Er zijn meer kerncentrales nodig om het broeikase!ect tegen 
te gaan, legt hij uit. ‘Dat gaat dus fout. Ik zie dan ook meer in 
zon en wind. We zullen in 2040 verder gewoon zo leven als nu, 
maar we moeten wel rekening houden met het milieu.’

‘EEN BEETJE DRAMA’

STRIJD  
TEGEN  
WATER 
KOMT 
STEEDS 
TERUG




