
Scenario’s zijn beschrijvingen van mogelijke
 toekomsten. Het doel van scenario’s is om te door-
denken wat voor strategieën, koersen, activiteiten
effectief zijn om in de toekomst succesvol te
 (blijven) opereren. Een scenario is dus geen
 toekomstvoorspelling, en ook niet als zodanig
 bedoeld. Integendeel, een scenario schetst een
enigszins extreem beeld dat zich in de toekomst
zou kunnen ontwikkelen. Meerdere scenario’s
 tezamen schetsen het speelveld waarop die
 toekomst zich waarschijnlijk gaat ontwikkelen.
Met de nadruk op waarschijnlijk. 

Scenario’s worden vaak ontwikkeld aan de hand
van een assenkruis, waarin de twee belangrijkste
onzekerheden de dimensies zijn. De keus daarvan
is natuurlijk cruciaal: als naderhand de maat -
gevende ontwikkeling zich langs een heel andere
as blijkt af te spelen, wordt het realiteitsgehalte
opeens een stuk minder. De bekende studie ’Wel-

vaart en leefomgeving (WLO, 2006) van de samen-
werkende Nederlandse planbureaus CPB en PBL
en daarvóór de CPB studie Vier vergezichten voor
Nederland (2004) zijn geordend rond twee sleutel-
onzekerheden: de mate waarin landen bereid en
in staat zijn internationaal samen te werken, en de
verdeling tussen publieke en private verantwoor-
delijkheden (meer of minder sturing door de
 overheid). In die scenario’s was er geen rekening
mee gehouden dat er een kredietcrisis zou komen,
en die heeft het speelveld natuurlijk behoorlijk
overhoop gegooid. Vandaar de nadruk op waar-
schijnlijk, en op de constatering dat een scenario
geen voorspelling is.

Om het speelveld voor de sector van de Delta -
technologie te verkennen heeft Deltares in samen-
werking met de Waterdienst van Rijkswaterstaat
begin 2011 een scenariostudie uitgevoerd. De
sleutelvariabelen die het assenkruis definiëren

zijn hier de maatschappelijke oriëntatie van Neder-
land: gericht op samenwerking internationaal of
gericht op eigen kracht. En de economische
 ontwikkeling van West Europa: komt er bloei of
blijft er stagnatie. Dat assenkruis leidt tot vier
 scenario’s. 

In de eerste twee raakt Nederland intern gericht.
Vertrouwen op eigen kracht scoort hoger dan
 vertrouwen in samenwerking met de rest van de
wereld. Afhankelijk van de economische ontwik -
keling van West Europa hebben we dan twee
 scenario’s: stagnatie of bloei.

Nieuw Nederland 
In dit scenario is de wereld instabiel. De economie
stagneert. Isolationisme wordt hierdoor bevor-
derd. De wereldeconomie komt mondjesmaat op
gang. Ieder land geeft zijn eigen invulling aan
 herstel. Centraal staan veiligheid, gezondheid,
voedsel en energiezekerheid. Milieu en onderwijs
zijn geen prioriteit, innovatie is laag. Op de EU
wordt niet meer vertrouwd, men kijkt meer naar
de buurlanden.

Riding the waves 
In dit scenario draait de economie voorspoedig.
Er is welvaart en er heerst marktoptimisme. Parti-
culier initiatief is de drijvende kracht voor alles;
economie, onderwijs, milieu en cultuur. Mobiliteit
is hoog en er is hoge congestie in de wereldsteden.
Er zijn open grenzen, bondgenootschappen wor-
den aangegaan en de overheid houdt zich voor -
namelijk bezig met het faciliteren en ordenen van
de markt. 

De twee andere scenario’s schetsen het beeld van
Nederland dat zich extern richt en samenwerking
zoekt met andere landen en spelers, internatio-
naal. Ook hier weer twee scenario’s: stagnatie of
bloei.

Fort Europa
In dit scenario doet de EU het beter dan Nederland
individueel, maar blijft achter bij de BRIC-landen
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Riding the Waves
- particulier initiatief staat centraal

- onbelemmerde wereldhandel
- milieu en klimaat sterk onder druk

- kennis gericht op behoeften 
   bedrijfsleven

Nieuw Nederland
- ook wereldeconomie stagneert
- milieu en klimaat geen prioriteit
- sterke nationale overheid, zwak Europa
- kennis naar binnen gericht; braindrain

Wereld in balans
- samenwerking op wereldschaal

- welzijn en verdeling zijn belangrijk
- veel aandacht voor milieu en klimaat

- kracht EU: kennis, duurzaamheid

Fort Europa
- samenwerking op Europese schaal
- daarbuiten protectionisme
- BRIC loopt uit op EU
- Europa als kenniscentrum verzwakt

Stagnatie

Gericht op samenwerking
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Gericht op eigen kracht

Bloei ECONOMISCHE ONTWIKKELING WEST-EUROPA

The Magic of Geotechnics 

De toekomst is onzeker, maar onvermijdelijk. Hoe ga je om met de toekomst als bedrijf, overheid of
kennisinstelling? Eén van de manieren om grip te krijgen op een weerbarstige werkelijkheid is het
 gebruik van scenario’s. What, if? Over scenario’s, en wat we ervan kunnen leren voor de geotechniek.



(Brazilië, Rusland,India,China). Er is veel vertrou-
wen in de EU, naar de wereld daarbuiten overheer-
sen protectionisme en wantrouwen. Europese
regelgeving staat centraal, de rol van de nationale
overheid is minder. Lokale folklore wordt wel
 beschermd. Er is een opkrabbelende economie.
Het bedrijfsleven is onderhevig aan EU regel -
geving, maar er is wel een level playing field. West
Europa is sterk in watertechnologie, landbouw
en (auto/transport) technologie. 

Wereld in Balans 
In dit scenario is er duurzaam economische groei.
Er is een stabiel evenwicht tussen de machtsblok-
ken. De basisprincipes zijn internationale samen-
werking, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Er
is uitwisseling in kennis, mensen en goederen.
 Individueel ondernemersschap past in de collec -
tivistisch ingestelde wereld. Het milieu en het
 klimaat krijgen veel aandacht.

Scenario’s en geotechniek
Wat hebben deze scenario’s nu voor consequenties
voor de deltatechnologie en ons deel daarvan, de
geotechniek? Op zijn minst op vier fronten kunnen
we een verschil in ontwikkelingen zien: de bouw en
het beheer van wegen en spoorwegen, van binnen-
stedelijke infrastructuur en gebouwen, de aan-
dacht voor duurzaamheid en de aanwezigheid van
een innovatief klimaat met aandacht voor kennis-
ontwikkeling. 

Nieuw Nederland is een wereld van business cases.
Korte en zekere terugverdientijden staan centraal.
Er is sprake van kortetermijndenken. Hoog dra-
vende concepten als duurzaamheid kunnen we ons
niet permitteren, denken we. Beheer en onder-
houd scoort hoog. We zijn huiverig om te investe-
ren in grote projecten, en de neiging is: houden
wat je hebt, de levensduur en de toelaatbare
 belasting van (spoor)wegen, tunnels en bruggen
zoveel mogelijk oprekken. Het bedrijfsleven
 bestaat uit veel kleine bedrijfjes, protectionisme
maakt activiteiten in het buitenland lastig. En korte
en zekere terugverdientijden verhouden zich
 moeizaam met innovatie waar toch een zekere
mate van visionair denken veel kan helpen. Talent-
volle jeugd neemt de benen naar de USA; of naar
China. GeoHohai overvleugelt ons op geotechnisch
gebied.

In Fort Europa gaat het ons een stuk beter. Onze
wereld heeft nu niet meer de omvang van het
 Nederlandse Bruto Nationaal Product van 700
 miljard euro maar het twintigvoudige van de EU.
De BRIC landen groeien harder dan de EU maar
of daar veel kansen liggen is de vraag. Als wij

 protectionistisch zijn, zijn zij het ook. Klimaat -
verandering is een belangrijke drijvende kracht,
hier wordt in geïnvesteerd en met zijn waterbouw-
traditie heeft Nederland een goede uitgangsposi-
tie in Europa. De offshore bloeit. We hebben
kansen onze Nederlandse dijkenkennis te extra -
poleren en te exporteren naar de stuwdammen-
wereld.

In Wereld in Balans is ‘ons’ BNP nog eens drie maal
zo groot. De wereld is ons werkterrein, maar de
consequentie is wel dat anderen ook bij ons over
de vloer komen. De paar Polen die nu bij ons komen
klussen zijn er niets bij. Het is een idealistische
 wereld waarin duurzaamheid hoog in het vaandel
staat, alsmede samenwerking en gelijkwaar-
digheid. Duurzaamheid vraagt van de sector
nieuwe concepten en innovaties. Kenniswerkers
– en anderen – zijn als ZZPers aan de slag in snel
wisselende ad-hoc samenwerkingsverbanden.
De overheid is op de achtergrond als sterke en
 regulerende partij aanwezig. Kennis wordt overal
ontwikkeld, maar bewaard en toegankelijk ge-
maakt door geotechnische kennisinstituten ver-
enigd in het Earth Large Geotechnical Institutes
Platform ELGIP.

Riding the Waves is ook een florerende wereld,
maar heel anders van karakter. Het is meer een
vechtmarkt, zij het een wereldwijde. In plaats van
een conglomeraat van ZZPers voeren hier grote
 internationaal georiënteerde bedrijven de boven-
toon. Duurzaamheid scoort alleen als je er aantoon-
baar economisch voordeel mee behaalt. In de
stedelijke ontwikkeling ligt de nadruk op goed-
koop en snel bouwen. Er is een claimcultuur waar
nogal eens wat mis gaat. Leren vindt plaats vanuit

gemaakte fouten. Dat leidt tot een andere
 kennis¬ontwikkelingscyclus dan in de Wereld in
Balans, waar het Leitmotiv toch meer ‘voorkomen
is beter dan genezen’ is.

En nu?
Wat doen we nu met de resultaten van de gedach-
tespinsels? Nogmaals: het zijn geen verwachtingen
of voorspellingen. En er zijn natuurlijk meer scena-
rio’s dan deze die het speelveld afbakenen. Een
 interessante voor ons vakgebied is de ‘Engineering
& Construction Scenarios to 2020’ van het World
Economic Forum. Sommige scenario’s zul je om
ideologische of pragmatische redenen mogelijk
aantrekkelijker vinden dan andere, maar laat het je
blik niet beperken want dat is niet het punt. Op
de meeste ontwikkelingen heb je als eenling en
ook als sector geen of vrijwel geen invloed. Je zult
er mee moeten leren leven. Vraag je af wat het voor
jou zou betekenen als er een minder aantrekkelijke
wereld opdoemt. En wat je zou moeten doen om
flexibel gesteld te staan in elk van de werelden.
Van belang is allereerst dat het ook niet zozeer
gaat om de resultaten, maar vooral om het gedach-
tespinnen zelf. Zich realiseren dat de wereld zich
in meerdere richtingen kan ontwikkelen en door-
denken wat dat voor het functioneren van persoon
en bedrijf betekent is de werkelijke waarde van
de scenario’s.

Reacties zijn als altijd welkom op 
reactiesgeotechniek@geonet.nl. 

Referenties
www.welvaartenleefomgeving.nl/
www.weforum.org/reports/

engineering-construction-scenarios-2020 �

The Magic of Geotechnics 

19 GEOT ECHNIEK – Juli 2011

De toekomst van bouwen: nu op de 
tekentafel: de Rodovre skyscraper 

door architectenbureau MVRDV.


