
Scenarios uit ‘Situatie Gewijzigd’ gespiegeld aan de actualiteit van Overijssel

Tien vergezichten voor het landschap van 2020+



De tijd staat een beetje stil. Angst voor corona en preventie op 

ongekende schaal hebben het land veranderd. We hadden weken met 

minder verkeer, minder lawaai en meer mondkapjes. Straks als alles 

weer gaat lopen, gaan de dingen voor de meeste mensen weer zoals ze 

gingen. Alhoewel? Menig spreker, denker, schrijver meent tekenen van 

een nieuwe tijd te zien. U ook? Maar wat zijn dan die tekenen? 

Opvallend is dat we de afgelopen maanden de macht van de overheid 

konden zien opleven. Als er urgentie is en deskundig advies, kunnen 

gekozen politici de maatschappij steviger bij de hand pakken dan we 

dachten. Als ze dat kunnen voor corona dan kunnen binnenkort ook 

alle andere problemen van Overijssel worden opgelost! Of is het niet zo 

simpel? 

De rol die de overheid pakt is een belangrijk factor in het vormgeven 

aan de toekomst, maar er zijn er veel meer. Om zicht te krijgen op de 

veranderingen die afkomen op Overijssel publiceerde AtelierOverijssel, 

samen met Trendbureau Overijssel, een jaar geleden vier scenarios over 

Overijssel in 2050, onder de titel ‘Situatie Gewijzigd’. Vandaag is het 

interessant om daar weer eens een blik in te werpen. Waar bevinden we 

ons nu? Wat zeggen de doorwrochte scenario’s van 2019 over de jaren 

na 2020? In dit artikel spiegelen we de vier scenario’s aan de actualiteit 

van corona en ook aan twee andere actuele uitdagingen in Overijssel: de 

stikstofproblematiek en de duurzame energietransitie. Valt er iets te leren?

Een introductie tot vier toekomstscenario’s

De vier scenario’s van Situatie Gewijzigd zijn samengesteld doordat 

we voor Overijssel twee wezenlijke onzekerheden benoemden. 

Een onzekerheid ging over de ruimtelijke economische ontwikkeling 

van Nederland en van Overijssel daarbinnen en van ruimtelijk beleid 

daarbij, met respectievelijk:

• veel groei in west Nederland, stevige ruimtelijke sturing en een 

perifere ligging van Overijssel, of

• een gespreide en meer vrije economische ontwikkeling over 

Nederland en in Overijssel. 

De ander ging over de dominante waardenoriëntatie binnen 

Nederland. Respectievelijk:

• een economische waardenoriëntatie met veel vertrouwen in 

markt en technologie, of 

• een welvaartsbegrip dat grote waarde toekent aan 

duurzaamheid, natuur en welzijn. 

Vanuit deze tegenstellingen maakten we vier verschillende 

combinaties van verwachtingen waaraan we vervolgens 

eigenschappen ten aanzien van mobiliteit, demografie, landbouw en 

cultuur toevoegden om de scenario’s sprekend en onderscheidend 

te maken. De scenario’s zijn uitgewerkt in fotocompilaties, in 

kaartbeelden en in beschrijvende teksten. 

https://d39e87hdz92s4s.cloudfront.net/attachments/ef2a777f-3cfa-4690-8dbf-8c5641a958b1/LO_boek_drukklaar_LR_spreads.pdf


TECHNO OVERIJSSEL

photoshop collage Techno Overijssel

Techno Overijssel kent een (relatief) hoge bebouwingsdichtheid, klimaatvluchtelingen uit het westen 
zoeken hier een nieuwe plek. Het aantal rijken in het buitengebied neemt toe wat zorgt voor ‘verhekking’ 
en meer veiligheidscamera’s in het straatbeeld. Er zijn snelle verbindingen en voertuigen zijn over het 
algemeen zelfsturend. Er is nog wel landbouw maar dit is geconcentreerd in industriële centra. 
Zonnecellen zitten in vrijwel alles verwerkt waardoor deze niet heel zichtbaarheid is.

CULTUUR/NATUUR OVERIJSSEL

photoshop Cultuur/natuur Overijssel

In het cultuurnatuur Overijssel wordt hard gewerkt, om in de eigen levensbehoefte te voorzien is het 
landschap ten opzichte van 2019 behoorlijk getransformeerd. De dynamiek is hoog en de afwisseling in 
functies en teelten is groot. Er ontstaan veel kleine woonvormen in het buitengebied. Op lokale en regio-
nale schaal worden kringlopen gesloten.

VERHALEND OVERIJSSEL

photoshop collage Verhalend Overijssel

Overijssels trademark is de rust en ruimte, de Overijsselaar is trots op haar omgeving en koestert oude normen en 
waarden. Er is een hang naar het landschap van vroeger, zo staan er nog koeien in de wei en is er jaarlijks nog 
een groot trekker-event. De behuizing is bescheiden, het motto doe maar gewoon is nog altijd van kracht in Over-
ijssel.

PRODUCTIEF OVERIJSSEL

photoshop collage Productief Overijssel

Het Overijssels landschap kent een grotere schaal waarbij het werk voornamelijk door robots wordt gedaan. Er 
staan distributiecentra die ervoor zorgen dat de producten uit Overijssel snel verspreid worden in Nederland en 
daarbuiten. Doordat veel ontspanning met VR wordt verzorgd is de aankleding van de ruimte minder belangrijk ge-
worden en wordt er weinig geïnvesteerd in landschapselementen. Het landschap wordt eentoniger en verarmd.

In Techno Overijssel geeft technologie ons leven vorm. Milieuproblemen 

worden opgelost. Energie is bijna gratis en schone mobiliteit is grenzeloos. 

Er is vertrouwen in wetenschap en door intensivering ontstaat ruimte voor 

groen en ruim wonen dat zich samen ontwikkelt. Cultuur wordt diverser en 

internationaler.

In Natuur Cultuur Overijssel geeft men lokaal actief vorm aan een betere 

wereld. ‘Think global, act local’. Gezondheid en milieu zijn belangrijk. 

Circulariteit wordt ingevuld met kleinschalige technologie en verspreide 

energieopwekking. Geen veehouderij meer. In plaats daarvan plantaardige 

agro-ecologie. Culturele innovatie. 

In Productief Overijssel krimpt de economie. De overheid stuurt stevig in 

de economie om de huidige welvaart te kunnen behouden. Grootschaligheid 

is troef in landbouw, industrie en in energieopwekking. Het landschap wordt 

ruwer. Natuur wordt vooral virtueel beleefd. Jongeren trekken naar het 

westen. Cultuur komt in het slob.

In Verhalend Overijssel zien we regionalisering, behoudende mensen die 

sociaal ondernemend zijn om elkaar te ondersteunen. Krimpende economie 

en toch vitale samenleving. Waardering voor zorg. Minder mobiliteit.  



De actualiteit

Tot zover de mogelijke verre toekomst. Wat gebeurt er actueel? De 

afgelopen maanden hebben we verassende veranderingen in de ruimte 

van Overijssel gezien als gevolg van corona met een ongekende afname 

van mobiliteit. De gevolgen hiervan kunnen we nog nauwelijks overzien. 

Hiernaast zien we ook de contouren van veranderingen vanwege de 

duurzame energietransitie en de stikstofproblematiek. In beide gevallen 

gaan maatschappelijke bewustwording en wettelijke plichten vanuit 

respectievelijk het Klimaatakkoord en de vernietiging van het Programma 

Aanpak Stikstof leiden tot ingrepen in het landschap van Overijssel. Voor het 

klimaatakkoord gaat het om het terugdringen van CO
2
 uitstoot, door middel 

van een transitie naar duurzame energie en zo mogelijk door natuurlijke 

CO
2
 vastlegging. Voor stikstof gaat het om het voorkomen van stikstof- 

en methaandeposities in kwetsbare natuurgebieden en dus ook om het 

voorkomen van emissies. 

De confrontatie

De actuele vraagstukken hebben wij nog eens bekeken via de invalshoeken 

van de toekomstscenario’s. Zitten er in die scenario’s ideeën die een 

verassend licht schijnen op de vraagstukken van nu? Hiermee komen wij 

tot 10 ideeën en even zoveel vragen voor de toekomst van het landschap 

Overijssel. 



Een tiental vragen en ideeën 

1. Corona toont dat mensen hun leefwereld fors kunnen 

beperken tot enige kilometers om hun woning. Bij velen leidt dit tot een 

herwaardering van het openbaar groen, het landschap en de openbare 

ruimte. Kan deze waardering behouden worden door duurzaam contact 

met het groen? Is er genoeg ruimtelijke kwaliteit in de woonomgeving? 

Moet de toegankelijkheid van de natuur en het landschap opnieuw 

bekeken worden? Of gaan de wandelschoenen weer de kast in, als ieders 

mobiliteit wordt vergroot?   

2. Door de ontdekking dat je voor een groot deel van je werk, 

je huis niet uit hoeft, bekijken velen de inrichting van hun huis en hun 

woonomgeving met nieuwe ogen. Het belang ervan verandert. In 

woningen zijn kantoorplekken gecreerd. Er is veel zorg in tuinen gaan 

zitten en soms leek het alsof Heel Holland klust. Kleinbehuisde stedelingen 

zonder tuin of balkon hadden het moeilijker dan hen die ruimer wonen. 

Ontstaan er hierdoor veranderde woonwensen? Leidt de herontdekking 

van buitenruimte tot nieuwe suburbanisatie in Nederland? En als dat zo is, 

hoe gaan we hiermee om?

3. Na decennia van groei is het openbaar vervoer plots niet populair. 

Nieuwe mobiliteit wordt bij voorkeur individueel gezocht. Mocht dit lang 

duren: hoe begeleiden we dit zonder de milieuproblemen van vervoer te 

vergroten? Hoe houden we de stad leefbaar? Ontstaat er prioriteit voor de 

auto en de daarbij benodigde infrastructuur of haalt de elektrische fiets 

dit in? En wat is er nodig om steeds meer verschillende snelheden van 

verkeersstromen te faciliteren? 

4. CO
2
uitstoot leidt tot klimaatopwarming. Diverse overheden 

willen bomen planten en CO
2
 vastleggen in duurzaam hout. Aantallen 

lopen in de miljoenen. Echter het kopen van grond om een boom op te 

zetten is duur en gaat in financieel opzicht gepaard met ‘waardeverlies’. 

De goedkoopste manier om daadwerkelijk grond te extensiveren tot bos 

of natuur is om het te combineren met een functie die plaatselijk waarde 

verhoogt, zoals ruim wonen of nieuwe landgoederen. Waar komen de 

nieuwe bomen? Wie faciliteren we om ons nieuwe bos te planten? En wat 

doet dat met de toegankelijkheid van het landschap?  

5. Natuur in Overijsselse landschappen lijdt onder stikstof. De Cie 

Remkes stelt voor om regionale zones te benoemen met respectievelijk 

een hoofdrol voor landbouw of natuur en daarnaast ook mengzones 

met “landschappelijk verweven functies die bijdragen aan de kwaliteit 

van de leefomgeving van het landelijk gebied” (Cie Remkes, 2020). 

Cruciaal hiervoor is om andere economische waardes in het landschap 

als uitgangspunt te nemen dan de agrarische productie. Dat kan gaan om 

recreatie, toerisme, zorg of natuur. Durven we die belevingseconomie 

aan? Kunnen de landbouwers zelf bijdragen aan een landschap men meer 

afwisseling, meer kleur en meer biodiversiteit? Bijvoorbeeld in gemengde 

bedrijven met maximale kringlopen van nutrienten, grondstoffen en 

watergebruik en met innovaties als strokenteelt en agro-forestry.



6. Natuur is voor velen een kwaliteit en voor sommigen een 

lastpost. In het kader van stikstofstofaanpak horen we vooral over regels 

en berekeningen. Hoe kunnen we van stikstofaanpak een feest maken 

voor het landschap, voor de gezondheid en de beleving van burgers? Het 

feest kan gebouwd worden met het vernuft van boeren om te spelen met 

natuur. Wie is bereid om voor dat feestje te betalen?   

7. Veeteelt levert een bijdrage aan klimaatopwarming. Overijssel 

heeft met de veenweidegebieden zelfs landschappen waar gesproken 

kan worden van een cumulatie van effecten op het klimaat: veenweiden 

stoten als gevolg van oxidatie altijd CO
2
 uit, wat samen gaat met 

bodemdaling. De landbouwvorm  waarvan de veenweiden afhankelijk 

zijn, melkveehouderij, levert bovendien veel stikstof en methaan uitstoot. 

De lekkende kraan die veenweiden heet is niet echt te stoppen. Welke 

toekomst is denkbaar voor het veen, zonder de weiden?

8. Niet alles wijst op extensivering. De energieprijzen zijn historisch 

laag. Dit belemmert de energietransities, maar kan ook een stimulans zijn 

voor innovaties die afhankelijk zijn van energieprijzen. Nieuwe agrarische 

teelten met kunstmatige belichting zijn hierdoor bijvoorbeeld kansrijker. 

Krijgt de toepassing van ledverlichting in de landbouw nu een boost? 

Neemt ons voedsel afscheid van zonlicht en buitenlucht? Wat betekent dit 

voor het milieu en het landschap? 

9. Massaal kiezen Nederlandse regio’s in hun energie strategieën 

momenteel voor zonnepanelen terwijl windturbines efficiënter en 

goedkoper zijn. Emotie lijkt hier te winnen van ratio. We kiezen liever voor 

nieuwe energievormen in het landschap waarvan we de burgeroppositie 

nog niet kennen (zonnepanelen) dan die waarvan we die oppositie wel 

menen te kennen (windmolens). Wat doen we ondertussen om de oppositie 

tegen duurzame energie in het landschap te begrijpen? Welk bestuurlijk 

verhaal over het leven in duurzame energielandschappen is acceptabel voor 

burgers? 

10. Overijssel heeft ruimte om meer duurzame energie op te wekken 

dan nodig is voor haar eigen inwoners en bedrijven. West Nederland heeft 

veel minder ruimte. Overijssel kan als energie-exporteur een helpende 

hand bieden. Maar wat zou Overijssel hiervoor terug kunnen krijgen? Is 

er voor de samenleving van Overijssel een verdienmodel beschikbaar 

wanneer ze hun landschappen opofferen voor de goede zaak? Het kan 

want Nederland betaalt ook Scandinavische landen voor het (theoretisch) 

overnemen van hun energiesurplus. Of gaat het hier gewoon om 

marktwerking en is het de investeerder die wint? In dat geval is het wijs 

om te verkennen welke waarden in de knel komen door opwekking 

en export van energie. Want binnen Overijssel zal ook de gewenste 

belevingseconomie in het landschap beinvloed worden door de aanblik van 

windmolens en zonne-panelen. 



Covid lessen

Dit alles overziend, wat leren we hiervan? We zien dat alles samen komt 

in het landschap. Corona leert ons dat de kaders waar binnen we werken 

minder strak zijn dan we dachten. De samenleving kan veranderen en 

de overheid kan sturen. Op de terreinen waar we veranderingen zoeken 

helpt dat om ruim te denken. Het kan anders. Nu overheerst vaak sectoraal 

denken. Terwijl de stikstofcrisis aanjager kan zijn voor een waardevolle 

herinrichting, lijkt de aandacht te gaan naar een sectorale en financiële 

discussie met de landbouw. Iets dergelijks gebeurt in de energietransitie. 

Meekoppelkansen is in veel RESsen een schijnbaar hoopvol woord. Terwijl 

in de praktijk de discussie over energie toch vooral een technische en 

milieukundige is. AtelierOverijssel vindt dat het helpt om te denken vanuit 

wenselijk identiteiten voor de verschillende landschappen van Overijssel. Die 

identiteiten kunnen veranderen. Door integraal te denken en te visualiseren 

kunnen we ook vertrouwd raken met nieuwe identiteiten en kunnen we hier 

een wervend verhaal van maken. 

Corona leert ons dat de overheid grote keuzen durft te maken wanneer 

ze een geloofwaardig verhaal heeft waarin ze iedereen kan meenemen. 

Het landschap van Overijssel is ingewikkelder dan corona en haar 

problemen zijn niet dodelijk. Toch moet ook hier gezocht worden naar een 

geloofwaardig en verbindend verhaal waarin de samenleving bij de hand 

wordt genomen. De ideeën die we hier schetsen beogen te helpen bij het 

vormen van dat verhaal. Het begint bij de vraag: welk landschap willen we 

in 2050? Of morgen al.  
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