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2. INLEIDING 
  
Door: Mick Eekhout 

KNAW: De KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) werd 
opgericht in 1808 door koning Lodewijk Napoleon naar het model van de Academie 
Française. Het is een genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines; 
bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten; adviseur van de regering op 
het gebied van wetenschapsbeoefening. De KNAW wil meer publiek gericht zijn nu 
en in de toekomst. De serie minisymposia is daar een uitdrukking van. De KNAW 
kent 200 actieve leden, gesplitst in 2 afdelingen: Natuurkunde en Letterkunde. In 
totaal zijn er 10 secties, waaronder de sectie van de Technische Wetenschappen.  

AcTI: Veel leden van de Technische Wetenschappen zijn ook lid van een andere 
Academie, namelijk de Nederlandse ‘Academy of Engineering’, nu nog ‘Netherlands 
Academy of Technology and Innovation’ geheten, afgekort als AcTI. Zij telt 80 tal 
leden, voor de helft hoogleraren, de andere helft R&D leiders van de industrie. Net 
als bij de KNAW worden de leden voor het leven benoemd.  

Integrale aanpak: Uit het midden van deze twee academies is het besef ontstaan 
dat specialisten in de industrie en de wetenschap veelal solitair bezig zijn, terwijl de 
wereld om ons heen complexer wordt, ongrijpbaarder en dat een meer gezamenlijke 
optreden wellicht een aantal wereldproblemen beter zouden kunnen worden 
benaderd. Dat de  twee academies daarmee ook beter een maatschappelijke functie 
zouden kunnen vervullen, die van hen wordt verwacht. Vanuit de technisch 
specialisten kwam dus het voorstel om meer integraal samen te werken. Deze 
‘techneuten’ weten inmiddels ook dat technische oplossingen voor problemen soms 
op zich heel goed zijn, maar vanwege sociale of economische overwegingen niet 
toegepast worden. Dus het besef groeide dat Alfa, Beta en Gamma wetenschappers 
elkaar absoluut nodig hebben om brede maatschappelijke problemen als grote 
uitdagingen of ‘Grand Challenges’ te onderkennen en op te lossen.  
  
Werkgroep rapport als aanzet: De werkgroep van 5 leden van de KNAW, tevens 
lid van de AcTI, onder voorzitterschap van Wim van Swaaij, heeft zich gebogen over 
de mogelijkheden om een verkenning te doen die de spanwijdte van de individuele 
wetenschappers en de industriële onderzoekers ver te boven gaat. Zij kwam tot de 
conclusie dat het zeer zinvol zou zijn indien er een serieuze verkenning gedaan zou 
worden naar antwoorden op de grote uitdagingen in de wereld op de lange termijn, 
om de korte termijnproblemen beter te kunnen begrijpen. Uiteindelijk doel is om 
voor die problemen betere oplossingen te ontwikkelen.  
 
Zouden we in gezamenlijkheid een verkenning kunnen ondernemen om niet naar de 
onmiddellijke toekomst van 2015 te kijken, of 2020, maar naar een verdere toekomst 
van 2030 en zelfs 2040. Om met de ‘big data’ van menselijk gedrag die ons 
omringen en die we nu langzamerhand in hun boodschap kunnen analyseren, 
patronen te onderkennen, waar nodig extrapolaties te ondernemen en zo een 
verkenning naar de verre toekomst te doen?  
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Klein maar slim: Nederland is een klein land, met een goed opgeleide en 
internationaal georiënteerde bevolking, vooraanstaande wetenschappers, op punten 
een indrukwekkende industrie. We zijn flexibel, niet dogmatisch, onderkennen veel 
invloeden uit het buitenland al zeer vroeg. Maar politiek gezien wereldwijd niet van 
groot belang want we hebben weinig politieke power. Internationaal is het niet zo 
gevaarlijk om naar te luisteren als naar Duitsland of Amerika. Wie niet sterk is, moet 
slim zijn. Ons wetenschappelijk apparaat wordt hogelijk gewaardeerd, de Nederlandse 
industrie is ondernemend. In het kleine Nederland worden internationale trends vaak 
snel worden onderkend of opgepakt. Muziek uit de VS wordt eerst in Nederland geplugd 
alvorens het in Engeland op de markt wordt gebracht. Nederland is een open land, met 
veel connecties naar buiten.  
 
We kennen in Nederland ook onze zwakke punten: denk aan onze gewoonte dat alles 
democratisch moet worden verdeeld. Nederland wordt niet centralistisch bestuurd, dus 
er zijn geen geconcentreerde fondsen. Maar we zijn er tevreden mee en vinden het 
heerlijk in dit kleine land te wonen. Waar anders kun je in korte tijd voor een 
onderwerp als vandaag meteen een zaal vol krijgen? We leven op maximaal 2 uur 
reizen van elkaar. We zien en spreken elkaar dus snel en gemakkelijk als we willen. Als 
we ons meer richten op excellentie ligt een mogelijkheid voor ons om met bescheiden 
middelen ambitieuze oplossingen voor te stellen voor de ‘Grote Uitdagingen voor de 
toekomst’ of ‘Grand Challenges of the Future’. Om daaruit zelf weer de acties naar de 
toekomst voor de Nederlandse wetenschap en het bedrijfsleven uit af te leiden. Het is 
dus geen charitas, altruïsme, zonder dat er een behoorlijke portie eigenbelang in terug 
komt. Het eigenbelang is dat wij in staat zouden kunnen zijn om grote, wereldwijde 
trends eerder te onderkennen en daar als Nederlanders ook ons voordeel mee te doen. 
De nog te formuleren Nederlandse Grote Uitdagingen zullen ongetwijfeld andersoortig 
zijn dan de Amerikaanse, de Engelse en de Chinese Grand Challenges. Moet ook, want 
onze wetenschappers en onze industriëlen willen zich internationaal kunnen 
onderscheiden.  
  
Minisymposia: Dat was het advies van de werkgroep van KNAW en AcTI aan hun 
besturen, die daar inmiddels mee ingestemd hebben. Met dit minisymposium is het 
werk van de werkgroep afgerond en kan een nieuwe fase gestart worden: van idee 
naar discussieforum.  
 
Dit minisymposium is de eerste van een reeks die in lijn van het rapport worden 
georganiseerd, om de uitgangspunten met U te checken en de discussie breder te 
laten dragen. Om alfa, bèta en gamma wetenschappers bijeen te brengen. Om naast 
de industrie om een organiseerbare groep van wetenschappers en industriëlen te 
formeren die verkenningen doen. Om met nieuwe oplossingsrichtingen komen, 
daarbij het Nederlandse aandeel in de uitvoering niet uit het oog verliezend.    
  
De grote uitdagingen: onderwerpen die wereldbelang zijn om te onderkennen zijn 
water, voedsel, energie, armoede, gezondheid, epidemieën, hygiëne , riolering, 
materialen, mobiliteit, woningen, klimaatverandering en  onderwijs. De eerste 4 
topics worden kort vandaag behandeld. Elk van die onderwerpen is belangrijk 
genoeg om in een reeks van KNAW / AcTI minisymposia behandeld worden en als in 
een discussieforum verder besproken en gedetailleerd te worden. Er is veel 
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deskundigheid in Nederland op het gebied van Energie, Water en Voedsel. En de 
reisafstand tussen de professionals is hoogstens 2 uur. Uit die losse en vrijwillige 
organisatievorm kan van lieverlee een vastere organisatie ontstaan. 
  
Van idee, via minisymposia / discussieforum naar Open Platform: Daarna 
kan namelijk in de loop van de tijd en bij gebleken succes een bredere organisatie 
geformeerd worden, zoals Guus Berkhout dat voorziet, een internationaal opererend 
Open Platform voor informatie-uitwisseling, analyse van observaties en synthese van 
deeloplossingen. Een Open Platform dat na enige looptijd en resultaten mogelijk een 
aansluiting vindt bij internationaal opererende ‘Academies of Engineering’ zoals die in 
Amerika, China en het Verenigd Koninkrijk. Dat is een nieuw initiatief en een nieuw 
speelveld voor ons, waarin we gezamenlijk moeten opereren.  
 
We tasten daarbij enigszins in het duister, hebben er geen grote ervaring mee. Maar 
willen toch doorzetten. Voor de opzet ervan hebben wij als bèta’s zeker de hulp van 
alfa’s en gamma’s nodig.  Met name ook jongere geïnteresseerden roepen we op om 
mee te doen. Bijvoorbeeld ook leden van ‘De Jonge Akademie’. Emeritus hoogleraren 
hebben tijd, overzicht en wijsheid, maar de jeugd heeft de toekomst. En de toekomst 
gaat over toekomstige generaties. Afhankelijk van de reacties van het gehoor, de 
persoonlijke belangstelling en kunde, zullen de volgende stappen gezet worden naar 
een ‘Nederlands Open Platform voor Grote Uitdagingen’.       
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3. ENERGIE 
 
Door: Margot Weijnen 
 
Bij het voorbereiden van deze bijdrage aan dit minisymposium van KNAW en AcTI 
over de ‘Grand Challenges’, als opmaat voor een Open Platform met internationale 
uitstraling, dacht ik over Energie als een van de grand challenges niet veel meer te 
hoeven uitleggen. ‘Energy makes the world go around’. Want dankzij energie kunnen 
mensen, goederen, geld- en informatiestromen de wereld rondgaan. En dankzij 
energie hebben we die goederen kunnen maken. Dat geldt en passant ook nog eens 
voor ons voedsel, voor ons drinkwater, voor de huizen waar we in wonen, kortom, in 
mijn ogen is er nauwelijks een grotere uitdaging denkbaar dan de Energy Challenge. 
 
Voor ons in Nederland is de beschikbaarheid van energie een vanzelfsprekendheid. 
Ik hoef u niet uit te leggen dat dit voor grote delen van de mensheid niet het geval 
is. In Sub-Sahara Afrika en in veel rurale gebieden van Azië en Latijns Amerika is een 
betrouwbare, betaalbare, veilige en schone energievoorziening helemaal geen 
vanzelfsprekendheid. Het hoeft geen betoog dat de uren die vrouwen en kinderen 
daar dagelijks kwijt zijn om brandstof voor koken en verwarmen te verzamelen, niet 
kunnen worden ingezet voor onderwijs en productieve doeleinden waarmee gezinnen 
zich een betere levensstandaard zouden kunnen verwerven. Zonder een betaalbare 
en betrouwbare energiebasisvoorziening is er feitelijk geen kans op ontwikkeling.  
 
Hoe energiegebruik nu precies causaal samenhangt met economische ontwikkeling, 
als een productiefactor in its own right, naast arbeid en kapitaal, is nog verrassend 
onbekend, al voelt iedereen op zijn klompen aan dat er een belangrijke relatie is. We 
weten ook dat het aandeel van elektriciteit in de energievraag toeneemt met 
voortschrijdende economische ontwikkeling.  
 
De verschillen tussen landen in elektriciteitsgebruik per capita zijn zeer groot en gaan 
tot op grote hoogte samen met het ontwikkelingsniveau per land. Zo’n 1.3 miljard 
mensen hebben nog altijd geen toegang tot elektriciteit. Van de mensen die dat wel 
hebben, hangen er 1 miljard aan een onbetrouwbaar netwerk dat regelmatig uitvalt. 
 
Wat is er nodig om toegang tot elektriciteit te verschaffen aan elke wereldbewoner? 
Die hoeven niet allemaal op een nationaal of regionaal netwerk te worden 
aangesloten; oplossingen kunnen ook met decentrale voorzieningen voor stroom-
opwekking off-grid of met micro-grids worden gerealiseerd. Het IEA heeft becijferd 
wat dat gaat kosten. Wat daar tegenover staat is een eerlijke kans op sociale en 
economische ontwikkeling voor iedereen. Persoonlijk voel ik dat als een morele 
verplichting, maar wellicht worden anderen meer bewogen door het argument dat 
grote verschillen in ontwikkelingskansen een enorme drijvende kracht voor 
ongewenste migratiestromen veroorzaken van kanslozen op zoek naar reële kansen. 
 
Dichter bij huis zijn we ook niet helemaal vrij van zorgen over onze energie-
voorziening, denk maar aan de Oekraïne en de mogelijke gevolgen daarvan voor de 
gasaanvoer uit Rusland. Het IEA heeft net gerapporteerd dat de opmars van 
renewables in Nederland stagneert en in België kopen particulieren massaal 
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generatoren om voorbereid te zijn op de verwachte stroomtekorten voor de komende 
winter. Steeds meer centrales worden gesloten, niet alleen kerncentrales. De 
centrales die wel gebouwd worden zijn vooral kolencentrales, terwijl we toch zo 
graag de emissies van CO2 willen reduceren. Kortom, het systeem gedraagt zich 
anders dan wij dachten dat het zich zou gedragen en anders dan wij zouden willen 
om rustig te kunnen slapen. Om dat te verklaren ga ik kort even in op de grote 
veranderingen die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan in de 
institutionele inrichting van het systeem.  
 
Ooit was de elektriciteitsvoorziening vooral een technisch vraagstuk van het matchen 
van opwekking aan de ene kant en belasting door afname aan de andere kant van 
het systeem. Dat deden we met verticaal geïntegreerde monopolies, waarin 
investeringen in centrales en in de netwerken slim op elkaar werden afgestemd om 
een betrouwbare en betaalbare stroomvoorziening te garanderen. In de VS waren 
dat meestal private monopolies, in Europa publieke monopolies.  
 
Sinds de jaren 1980 heeft het neoklassieke economische denken ook de 
elektriciteitsvoorziening bereikt. We hebben de sector geliberaliseerd: dat begon in 
het Verenigd Koninkrijk. Je zou kunnen zeggen dat het technisch balanceren van 
opwekking en belasting nu wordt aangestuurd door matching van vraag en aanbod 
in de markt – of liever in een stelsel van markten. De productie van elektriciteit en de 
levering van energiediensten gebeuren in competitieve markten – en de uitkomsten 
van de markt worden vertaald naar het technische systeem. Dat complexe systeem 
van interacterende producenten, gebruikers, netwerken en markten moet  
voortdurend gecorrigeerd worden, dat doen we via korte termijn markten (intraday- 
en balanceringsmarkten), om de integriteit van het technische systeem te 
waarborgen. 
 
Maar Nederland is een open economie. Ons netwerk is over de grenzen heen 
verbonden met het Europese netwerk. Het vervelende is dat andere landen hun 
markten en de regulering van hun netwerken anders hebben ontworpen dan wij dat 
hebben gedaan. Het Europese net is fysiek verbonden, maar de Europese 
elektriciteitsmarkt is nog steeds een mozaïek van nationale markten, en de nationale 
beleidsmakers hebben zich in hun ontwerpkeuzen vooral laten leiden door nationale 
belangen.  
 
Het helpt ook al niet dat onze beleidsprioriteiten sinds de liberalisering verschoven 
zijn van, in eerste instantie, economische efficiëntie, naar in tweede instantie: het 
stimuleren van renewables en reductie van CO2 emissies. En dat we nu vooral 
bezorgd zijn om de security of supply. Zowel in korte termijn perspectief: hoe 
garanderen we de stroomvoorziening als het niet waait en de zon niet schijnt? Maar 
ook in lange termijn perspectief, waar het gaat om de geopolitieke dimensie van 
voorzieningszekerheid.  
 
Per land zien we een stapeling van beleidsinterventies. De ironie wil dat het enige 
instrument waarover we het voor heel Europa eens zijn geworden, het ‘CO2 
Emissions Trading Scheme’, niet adequaat werkt, althans niet in tijden van 
economische crisis. Dat gaat in China wel anders – neem het voorbeeld van 
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Shenzhen waar men sinds de start van het ETS, een jaar geleden, al 10% van de 
emissierechten uit de markt heeft genomen. 
 
Wat is de moraal van dit verhaal? Ik schets dat bij voorkeur als een prachtig 
voorbeeld van een complex adaptief socio-technisch systeem. Dat is een systeem 
waarvan het gedrag wordt bepaald door de optelsom van heel veel actoren, met 
verschillende belangen, die allemaal binnen hun eigen stukje van het systeem naar 
beste weten besluiten nemen. Er is geen centrale coördinatie – sterker nog, dat is 
een illusie. Onverwachte gebeurtenissen en ontwikkelingen elders in de wereld, denk 
aan de razendsnelle opkomst van schaliegas in de VS en de nucleaire ramp in 
Fukushima, brengen zomaar effecten teweeg die we niet hadden voorzien en die een 
reëel gevaar vormen voor het energiesysteem. En natuurlijk kunnen we de 
elektriciteitsvoorziening niet los zien van andere, primaire en secundaire, energie-
dragers: olie, kolen, aardgas en ‘ander’  gas, uranium, biomassa, afval, warmte etc. 
Elk daarvan heeft zijn eigen mogelijkheden, kwetsbaarheden en risico’s, en dat geldt 
ook voor duurzame bronnen zoals wind, zon, waterkracht, geothermie etc.  
 
Energie raakt aan bijna alles en in het bestek van deze korte presentatie kan ik op 
dat ‘alles’  maar heel vluchtig ingaan. Voor de wereldwijde vraag naar energie is 
demografie natuurlijk een belangrijke factor – de laatste prognoses van de VN gaan 
uit van bijna 11 miljard wereldbewoners in 2100. We zien een onstuitbare trend naar 
urbanisering in de wereld. Meer dan de helft van de huidige wereldbevolking woont 
al in steden en de trend is naar steeds grotere metropolen. Is dat goed of slecht 
nieuws voor de energievoorziening? Steeds meer onderzoek de laatste jaren laat zien 
dat steden goed zijn voor de productiviteit. En dat steden naarmate ze groter zijn, 
meer productiviteit genereren met minder resources.   
 
Dichtheid is daarin ook een factor – denk maar aan openbaar vervoer dat in een 
dichtbevolkte stedelijke omgeving veel efficiënter en aantrekkelijker is dan in een 
suburbane omgeving of op het platteland. Denk aan de lengte van kabels en 
pijplijnen die nodig zijn om iedereen aan te sluiten. Daar staat natuurlijk tegenover 
dat een stedelijke bevolking veel hogere comforteisen stelt die energie-intensief zijn. 
 
In China, India en het Midden-Oosten worden in rap tempo nieuwe steden uit de 
grond gestampt met de pretentie eco-, green, sustainable, smart, low-carbon e.d. te 
zijn. Ik heb nog weinig voorbeelden gezien waar die belofte enigszins wordt 
waargemaakt. Zeker is dat het energiebesparingpotentieel in de gebouwde omgeving 
levensgroot is. En dat het benutten daarvan ongeveer een revolutie betekent in de 
bouwsector, ook in de organisatie daarvan. 
 
De volgende spreker, Jaap Kwadijk zal u ongetwijfeld wijzen op de relatie tussen 
energie en water, het onderwerp van de World Water Day dit jaar. Water hangt 
natuurlijk weer nauw samen met de primaire voedselvoorziening. Maar energie heeft 
ook op allerlei andere manieren direct invloed op de voedselvoorziening. Denk 
bijvoorbeeld aan transport en logistiek en aan de koeling van voedsel. 
 
Dan zijn er nog de talloze relaties van energie met de afval- en recyclingsector. Denk 
aan allerlei vormen van waste-to-energy, maar ook aan het afvalstadium van 
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energiesysteemcomponenten, zoals accu’s en batterijen, zonnecellen, 
windturbinebladen enz. Voor het verbeteren van die technologieën zetten we veel 
schaarse elementen in, die in rap tempo nog schaarser worden. Recyclingsystemen 
zijn in veel landen zo lek als een mandje. Om nog maar niet te spreken van informele 
recyclingcircuits, waar mensen met middeleeuwse technieken in hoogst onveilige 
arbeidsomstandigheden aan het werk zijn om bijv. lood uit accu’s te recyclen. Het 
zwavelzuur is dan al ergens over de grond uitgegoten. 
 
Het moge duidelijk zijn: het energiesysteem is complex. Het is op allerlei manieren 
verbonden met andere sectoren en met  de andere Grand Challenges. Nederland 
heeft een uitstekende reputatie – doet enorm veel energieonderzoek – maar nog 
veel te weinig systeemonderzoek, dat recht doet aan de cross-sectorale en 
interdisciplinaire verbanden in het systeem, of aan de multi-level complexiteit. Als je 
het energiesysteem wilt verbeteren moet je niet alleen de componenten in detail 
bestuderen, maar ook de samenhang en de wisselwerkingen tussen de verschillende 
onderdelen en de verschillende governance levels in het systeem. 
 
De US National Science Foundation heeft begin vorig jaar een verkenning gestart van 
systems engineering als discipline – systems engineering in brede zin, waarin 
natuurwetenschappen en techniek samenwerken met de sociale wetenschappen en 
de geesteswetenschappen. Ze hebben daarvoor onder meer veel inspiratie opgedaan 
bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft, de bakermat van 
interdisciplinaire en cross-sectorale programma’s als Next Generation Infrastructures 
en energiesysteemintegratie. Ook heeft TBM bijgedragen aan de totstandkoming van 
het prachtige NWO-programma MVI, maatschappelijk verantwoord innoveren. In 
november gaat de NSF een workshop beleggen om systems engineering meer 
theoretische inbedding te geven en vervolgstappen te definiëren. Het goede nieuws 
is dat daarin ook de sociale wetenschappen en de humanities worden betrokken.  
 
Natuurlijk doet die ontwikkeling niets af aan de noodzaak van technologische 
innovatie, energie-economisch onderzoek en al het andere disciplinaire onderzoek 
dat gaande is om onze energievoorziening voor de toekomst te borgen. We praten 
hier over de toevoeging van een nieuwe dimensie: systeemintegratie. Die noodzaakt 
tot nieuwe stijlen van onderzoek en samenwerking, waarin open data platforms 
gemeengoed zijn, en waarin we verschillende perspectieven op het energiesysteem 
met elkaar confronteren en combineren. Die zoektocht naar rijkere inzichten op 
systeemniveau betekent ook dat we met elkaar zoeken naar nieuwe arrangementen 
voor de waardering en evaluatie van dat systeemonderzoek. Het nieuwe SEP 
protocol is daarvoor alvast een goed begin. 
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4. WATER 
 
Door: Jaap Kwadijk 
 
De uitdagingen op het gebied van het water in de wereld lopen enorm uiteen. Om 
twee uitersten te noemen: van het probleem dat iemand in Jakarta heeft om 
vandaag aan goed drinkwater te komen, waarmee hij voorkomt dat hij ziek wordt, 
tot aan het instabiel worden van de West Antarctische IJskap in de komende 
eeuwen, wat zou leiden tot een wereldwijde stijging van de zeespiegel van rond de 6 
meter. 
 
Ik denk niet dat er iemand is die deze uitdaging in zijn volle omvang kan overzien.  
Binnen Nederland is de kennis echter wel degelijk aanwezig. Voor deze presentatie 
heb ik daarom een aantal collega’s gevraagd me van informatie te voorzien om deze 
lezing voor te bereiden.  Ze zijn allen verbonden aan verschillende Nederlandse 
universiteiten en samen zou ik ze aan willen duiden als de Dutch Global Water Hub. 
Mijn dank gaat naar hen uit. Alleen zou ik het niet kunnen, maar de samenwerking 
tussen deze groepen maakt dat we als geheel zeer wel in staat zijn om een 
significante bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van deze problematiek. 
Deze lezing moet u dan ook maar zien als een co-productie, waarbij ik als 
samensteller wel verantwoordelijk ben voor de inhoud.   
 
De voorraad en het gebruik 
Bij dit probleem is de eerste vraag die opkomt hoeveel water er is en of er nu veel of 
weinig water op aarde is. Dat ligt aan het perspectief dat je kiest. Vanaf de Maan 
zien we een blauwe en witte planeet. Dat is allemaal water en dan lijken er grote 
hoeveelheden aanwezig te zijn. Beelden we alle water op aarde af als een druppel 
naast onze planeet, dan is die druppel wel erg klein, zeker als we dat beperken tot 
vloeibaar zoet water. Gaan we van de schaal van het zonnestelsel naar de menselijke 
maat, en dat is de liter, dan is de voorraad in liters toch wel een erg groot getal.  
 
De overgrote hoeveelheid van dit water is zout, maar drie procent van alle water op 
aarde is zoet. Van dat zoete water is ongeveer 70% bevroren en ongeveer 30% is 
opgeslagen in het grondwater. Slechts 0.3% zit in rivieren en meren. Deze laatste 
voorraad is het gemakkelijkst aan te spreken.  
Er zijn drie belangrijke sectoren die dit zoete water gebruiken. Huishoudelijk water 
maakt 10% van het gebruik uit en industrieel water 20%. Met 70% is de landbouw 
verreweg de grootste watergebruiker op aarde.  
 
Het streven 
Met betrekking tot het wereldwater probleem zijn er in de afgelopen jaren 
verschillende doelen geformuleerd. Wellicht de bekendste is een van de 
milleniumdoelstellingen die luidt:  In 2010 is het aantal mensen zonder duurzame 
toegang tot schoon drinkwater en sanitair gehalveerd. Het inzicht dat de vraag naar 
bio-brandstoffen in de komende tijd zal toenemen heeft recent geleid tot de 
doelstelling om te komen tot een gebalanceerde verdeling van water tussen energie, 
voedsel en ecosystemen (de water-energie-voedsel nexus). 
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Hoewel belangrijk, dekken beide doelstellingen naar mijn idee maar een deel van het 
waterprobleem af. Huishoudelijk en industrieel water maken tenslotte maar 30% van 
de vraag uit. Ik kies daarom hier voor een water secure world als doelstelling. Water 
Security is een begrip dat sinds de jaren 90 opgeld doet in waterwereld, en dan 
vooral als een ideaal streven, zonder dat daar duidelijke meetbare doelen aan vast 
zaten. Dat is ondertussen veranderd. Het  begrip is momenteel geadopteerd door de 
grote internationale investeerders zoals de Wereldbank en de Asian Development 
Bank. Tegelijkertijd heeft Eelco van Beek, van het IHE, het Global Water Partnership 
geholpen het begrip Water Security te vertalen in een aantal meetbare parameters.  
Als we als Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap invloed willen uitoefenen 
denk ik dat het verstandig is om aan te sluiten bij begrippen die gehanteerd worden 
door deze grote investeerders. 
Er bestaan meerdere omschrijvingen van het begrip. Ik hanteer hier de omschrijving 
van Grey and Sadoff (2007) : 
The availability of an acceptable quantity and quality of water for health, livelihoods, 
ecosystems and production, coupled with an acceptable level of water-related risks 
to people 
 
In eenvoudige termen komt het erop neer om te gaan met te veel, te weinig en te 
vies water. Dit is ook het doel van integraal waterbeheer. Het verschil is echter dat 
waar integraal water meer een proces beschrijft hoe hier mee om te gaan, Water 
Security een doel stelt: A water secure World. 
 
De Aziatische Ontwikkelingsbank onderscheidt de volgende dimensies van het begrip: 

1. Voldoe aan de vraag naar huishoudelijk water en sanitatie in alle 

gemeenschappen!  

2. Ondersteun economische ontwikkeling in de landbouw en industrie sectoren! 

3. Ontwikkel leefbare steden! 

4. Herstel gezonde rivieren en ecosystemen!  

5. Ontwikkel gemeenschappen die zich kunnen aanpassen aan veranderende 

omstandigheden! 

Hoe staan we ervoor?   
Beginnend met doel 1: in 2004 kon alleen in de westerse wereld aan de vraag naar 
goed schoon huishoudelijk water en sanitatie worden voldaan.  Grote delen van de 
wereldbevolking ontbrak het aan dergelijke toegang. Sindsdien zijn er grote 
verbeteringen gerealiseerd. Toch is het nog steeds zo dat er 2,5 miljard mensen 
geen goede sanitaire voorzieningen hebben en 800 miljoen niet gemakkelijk kunnen 
beschikken over schoon drinkwater. Dat heeft grote gevolgen voor de 
volksgezondheid. Het leidt tot een geschatte kindersterfte van rond de 1,8 miljoen 
als gevolg van een simpele ziekte als diarree. Ook leidt deze ziekte onder 
volwassenen tot productieverlies en grote druk op de gezondheidszorgsector. Het 
kan dan ook worden aangetoond dat investeringen in verbeteringen een grote 
terugverdienende waarde hebben. 
 
Het gebrek aan deze services is geografische erg ongelijk verdeeld over de wereld. 
Meer nog, 2/3 van degenen die geen toegang hebben verdienen minder dan 2 dollar 



18 

 

per dag. Het wordt dan ook gezien als een probleem van de armen. De oplossing die 
vaak wordt voorgesteld is dan ook de investeringen hierin opschroeven. Immers, het 
oplossen van dit probleem levert naast het sterk verbeteren van de 
levensomstandigheden ook economische winst op. Toch is dat niet het hele verhaal.  
Een jaar of twee geleden werd door de VN de waarneming gerapporteerd dat 6 van 
de 7 miljard mensen van de wereldbevolking toegang hadden tot het mobiele 
netwerk; en maar 4.5 miljard mensen tot een basisvoorziening als een WC.  Dit  vind 
ik erg raar. Voordat er grote investeringen gedaan gaan worden lijkt het zinnig om 
uit te vinden hoe dit komt. Dat is niet echt het terrein van natuurwetenschappers en 
ingenieurs. Dit vind ik dan ook een mooi voorbeeld waar kennis uit diverse 
disciplines, beta, alfa en gamma wetenschappen nodig zijn om het antwoord te 
vinden.  Een belangrijk antwoord om een deel van het wereldwater probleem aan te 
pakken. 
 
Bij doel 2 komen we bij de grote watervragers in de wereld, de landbouw en in 
mindere mate de industrie. Hier gaat het om de verhouding tussen het (regionale) 
aanbod, beschikbaarheid, van het water en de (regionale) vraag ernaar.  Water is 
een grondstof die regionaal steeds aangevuld wordt. Via regenval gaat dit in rivieren 
en meren snel, in de orde van dagen tot maanden. In het grondwater gaat het veel 
langzamer, in de orde van maanden tot zelfs vele millennia. In dit laatste geval is 
water in feite geen vernieuwbare grondstof, maar heeft net als olie en andere 
grondstoffen een eindige voorraad.  Zolang we de onttrekkingen aan de voorraad 
kleiner houden dan de aanvulling, en er voldoende water overblijft om de 
ecosystemen te voorzien is het beheer duurzaam.  In de praktijk is het o.a. door het 
gebrek aan gegevens moeilijk vast te stellen wat de precieze grenzen zijn van 
duurzaam waterbeheer. Een precieze boekhouding hiervan ontbreekt.  Ondanks dat 
zijn de onttrekkingen aan de voorraad zo groot dat we zeker weten dat ons handelen 
op veel plaatsen op de wereld beslist niet duurzaam is. De afbeelding van de 
grondwater voetprint van de groep van Marc Bierkens aan de Universiteit Utrecht 
laat dit duidelijk zien. Dit betekent dat we in grote gebieden op aarde met uitputting 
van de watervoorraden te maken gaan krijgen. Het probleem wordt naar 
verwachting vergroot door de toenemende vraag naar water als gevolg van de 
opkomst van bio-brandstoffen.  
 
Als laatste doel 3. Veel stedelijke ontwikkeling vindt plaats in delta’s.  Dit zijn 
gebieden die door hun ligging dicht bij water als transportweg grote economische 
potentie hebben. Tegelijkertijd zijn ze ook door hun lage ligging erg kwetsbaar voor 
overstromingen.  Onderzoek van de groep van Jeroen Aerts aan de VU-IVM heeft in 
kaart gebracht wat wereldwijd het risico tegen overstromingen is. Onderzoek van de 
Wereldbank  laat zien dat veel steden in feite onvoldoende beveiligd zijn tegen 
schade als gevolg van overstromingen.  Dit probleem neemt met de toenemende 
urbanisatie sterk toe. Nu woont al 50% van de wereldbevolking in kuststreken, 
delta’s of in rivierdalen. De verwachting is dat dit toeneemt tot 70%. 
 
Wat kunnen we er aan doen 
Zuiniger met water,  efficiëntere irrigatie waardoor er minder onttrokken hoeft te 
worden zijn de eerste voor de hand liggende maatregelen.  Om oplossingen voor het 
volledige probleem te zoeken, is het echter nodig om eerst een dieper inzicht te 
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hebben naar het watergebruik.  Tot voor kort werd bij watergebruik vooral gekeken 
naar het directe gebruik, d.w.z. wat uit de kraan komt, we drinken of we onttrekken 
aan het grondwater. Onderzoek van de groep van Arjen Hoekstra aan de Universiteit 
Twente brengt hiernaast het indirecte waterverbruik, de watervoetprint,  in kaart. Dit 
indirecte verbruik is gebaseerd op het verbruik van water bij de ontwikkeling van 
producten. Hiermee is in beeld te brengen wat een bepaald product aan water heeft 
gekost. Maar ook hoeveel een bepaalde leefwijze aan water kost, of de import/export 
verhouding van virtueel water van een land. Ons indirecte waterverbruik is vele 
malen groter dan ons directe verbruik. Dat heeft onder meer te maken met onze 
eetgewoontes. Vleesproductie kost veel water.  De vraag naar water neemt 
wereldwijd dan ook niet alleen toe door een groeiende bevolking. Groter is de 
toename via de toenemende welvaart en de daarmee samenhangende verschuiving 
van het dieet naar dierlijke eiwitten. Ook de import van producten met een grote 
watervoetprint vanuit gebieden die beperkte watervoorraden kennen is niet 
duurzaam. Een voorbeeld is katoen uit het gebied rondom het Aralmeer.  
 
Om het probleem het hoofd te bieden is een voor de hand liggende oplossing om 
meer gebruik te maken van het zoute water, immers 97% van de voorraad. Het 
probleem hierbij is dat ontzilting heel erg veel energie kost. Voor het gebruik van 
huishoudelijk en industrieel water in de nabijheid van de zee of zoute meren is 
ontzilting interessant,  omdat de benodigde hoeveelheden relatief gering zijn en de 
kosten daarmee te overzien. Voor landbouwgebruik zijn de gevraagde hoeveelheden 
water zo groot dat het op dit moment ontzilting  geen haalbare oplossing biedt. De 
groep van Huub Rijnaarts aan de Universiteit van Wageningen richt zich op 
onderzoek naar efficiëntere manieren om te ontzilten. Hierbij wordt ook onderzoek 
verricht naar partiële ontzilting, zodat het water weliswaar niet aan de drinkwater 
eisen voldoet, maar wel geschikt is voor allerlei andere, industriële toepassingen. 
Naast technologie om het zout uit het water te halen, wordt ook onderzocht of er 
natuurlijke systemen zijn die zout onttrekken aan het water.  
 
Om beter gebruik te maken van de beschikbare voorraad wordt verder onderzoek 
gedaan naar gewassen die kunnen groeien onder veel zoutere omstandigheden.  
Hiernaast doen bijvoorbeeld de groep van Nick van de Giesen van de Universiteit 
Delft en Deltares onderzoek naar efficiënter omgaan met regenwater via tijdelijke 
kleinschalige opslag en infiltratie in het grondwater.  Ook doen ze onderzoek naar 
het verbeteren van de voorspellingen hoeveel water er in de komende tijd te 
verwachten is zodat daarop kan worden ingespeeld door voorraden aan te leggen. 
 
Om in de toekomst laaggelegen gebieden duurzaam te beveiligen tegen 
overstromingen heeft Deltares  de eco-engineering gericht op natuurlijke 
waterkeringen tot speerpunt van het onderzoek naar waterveiligheid gemaakt. 
Vanuit de bestuurskundige hoek wordt ook wel eens geopperd om tot wereldwijde 
afspraken te komen, vergelijkbaar met het Kyoto protocol op het gebied van de 
uitstoot van broeikasgassen. Hoe een dergelijk protocol eruit zou moeten zien weet 
ik niet. In het algemeen wordt wel onderkend dat om tot een Water Secure World te 
komen het nodig is om de beschikbaarheid van water niet te zien als een door god 
gegeven onuitputtelijke voorraad, zoals zonlicht, maar het te zien als een voorraad 
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die een economische waarde heeft. Dit betekent ook dat voor de toegang tot water 
op de een of andere manier betaald zal moeten worden. 
 
Naar integraliteit 
Momenteel is het onderzoek naar de watertechnologie, gericht op doel 1 van de 
water security, tamelijk gescheiden van het onderzoek naar de grote water cyclus, 
vooral gericht op doel 2 van de water security. Veel winst valt te behalen in betere 
verbindingen tussen die twee disciplines. Een mooi voorbeeld is Jakarta, Indonesië,  
waar het gebrek aan de toegang tot schoon water heeft geleid tot grote 
onttrekkingen vanuit het grondwater. Dit leidt tot enorme bodemdalingen: lokaal tot 
100 keer de snelheid van de zeespiegelstijging. De bodemdaling heeft er weer toe 
geleid dat het overstromingsrisico nu in dit stedelijke gebied, waar meer dan 20 
miljoen mensen wonen, erg groot is geworden en in de toekomst snel toeneemt.  
Om tot duurzame oplossingen voor het grootschalige probleem van de 
overstromingen te komen is het nodig om het kleinschalige probleem van de toegang 
tot schoon drinkwater op te lossen. Alleen dan kan de bodemdaling een halt worden 
toegeroepen. 
 
Waarom Nederland 
We hebben veel goede onderzoekers in Nederland op dit gebied. Toch is dat vaak 
niet voldoende om echte wereldwijde impact te hebben als land. Wat erg helpt is als 
er van nature voor de oplossing van sommige problemen naar een bepaald land 
wordt gekeken. Wat dat betreft is volgens mij Nederland interessant om twee 
redenen: 
 

  In de ogen van het buitenland hebben we onze delta aardig op orde. 
Ondanks dat blijven we experimenteren met het waterbeheer. En het grootste 
experiment is waarmee we ons voorbereiden op de stijgende zeespiegel en 
het veranderende klimaat, het deltaprogramma. In feit een experiment met 
ons hele land. Dat trekt de aandacht. 

 We stellen ons zelf vaak voor als een dichtbevolkte delta. De lichtkaart vanuit 
de ruimte laat zien dat we ook voorgesteld kunnen worden als een 
dunbevolkte stad. Die stad slaagt erin om de 2e voedsel exporteur te zijn 
wereldwijd. Dat is in het licht van de toenemende bevolkingsdruk en de vraag 
naar voedsel toch interessant. Men vraagt zich af: Hoe doen ze dat eigenlijk? 

Met dank aan:  
Arjen Hoekstra, Jeroen Aerts, Marc Bierkens, Nick van de Giesen, Huub Rijnaarts en 
Eelco van Beek voor hun inbreng vanuit de Dutch Global Water Hub.   
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5. VOEDSEL EN VOEDING 
 
Door: Rudy Rabbinge 
 
Voedselzekerheid is de ruggengraat van duurzame ontwikkeling. Wanneer de 
beschikbaarheid van voedsel, de toegang tot voedsel en het nuttigen van voedsel 
niet kan worden gegarandeerd, is een duurzame toekomst niet mogelijk. 
 
In de vorige eeuw, met name de laatste decennia, is de productie van voedsel sterk 
toegenomen. Zelfs al is het aantal mensen op aarde verzesvoudigd, de toename van 
de voedselproductie was hoger. Beschikbaarheid van voedsel per persoon is in bijna 
elke regio toegenomen, met uitzondering van de Afrikaanse landen ten zuiden van 
de Sahara woestijn. De beschikbaarheid is gegroeid, maar de toegankelijkheid en het 
nuttigen zijn minder sterk gegroeid. 
 
Daarom is chronische honger nog steeds een groot probleem waar meer dan 800 
miljoen wereldburgers aan lijden, met name in Azië en landen ten zuiden van de 
Sahara woestijn. 
 
De regionale voedselproductie zal aanzienlijk moeten worden verhoogd om dit 
probleem tegen te gaan. Tegelijkertijd moet de wereldvoedselproductie met 70% 
omhoog in de komende decennia als ook de vraag naar voedsel zal stijgen. Deze 
stijging van de vraag wordt deels veroorzaakt door de groei van de wereldbevolking 
naar 9,5 miljard, maar vooral door de verandering van dieet (meer dierlijke eiwitten 
bij hogere inkomens). 
  
In de komende decennia zal dit proces moeten worden voortgezet en versneld. Om 
verschillende redenen is hogere productie per hectare land de belangrijkste strategie 
voor de toekomst. Dit is economisch gunstig, omdat de productie effectiever en 
efficiënter is in termen van gebruik van grondstoffen, met name op de betere 
gronden. Om milieuredenen is deze strategie gunstig, omdat het minder negatieve 
effecten heeft wanneer een hoge productiviteit wordt bereikt bij een goed bedeelde 
bodem. Ook voor het behoud van de natuur en de biodiversiteit is een hogere 
productie per hectare land belangrijk, omdat vele hectares dan gevrijwaard kunnen 
worden voor natuur.  De enorme groei in voedselproductie was overigens voor 80% 
het resultaat van stijgende productie per hectare land en voor 20% het gevolg van 
uitbreiding van de landbouwgrond. 
 
Dat is zeker mogelijk, daarom is die hogere productiviteit per hectare als beleidsdoel 
zeker mogelijk. Inzichten ontleend aan de Theoretische Productie Ecologie tonen aan 
dat veruit de meeste landbouwsystemen een vele malen lager rendement behalen 
dan wat er op dit moment mogelijk is. De huidige mogelijkheden halen niet de volle 
potentie van de landbouwgrond. Bijvoorbeeld, de tarwe opbrengst in Noord West 
Europa is tegenwoordig hoger dan 8000 kg per hectare. In Zuid Europa en in de VS 
zijn ze lager dan 5000 kg per hectare. In Canada en Rusland zijn de opbrengsten 
nog lager en in het zuiden van Afrika is de productie minder dan 2000 kg per 
hectare. Substantiële groei is zeker mogelijk.  
 



29 

 

Inzichten in de basis van het fysische, chemische, ecologische en fysiologische 
proces helpen om te bepalen wat de mogelijkheden zijn en welke factoren beperkend 
zijn. Daar zijn zowel biofysische inzichten als kennis van de technische mogelijkheden 
voor nodig. 
 
Het produceren van meer voedsel is een technische oefening waar zulke inzichten, 
praktische ervaringen en kennis voor nodig zijn. Deze kennis en de innovaties in 
genetica, fokkerij, gewasbescherming, water management, bodemvruchtbaarheid en 
plantenvoeding, resulteerden in de enorme groei in land, arbeid en dierlijke 
productiviteit gedurende de laatste decennia. De noodzaak om de potentiële 
opbrengsten door genetische manipulatie te verhogen, kan de komende decennia 
dringend worden in systemen waar de potentie bijna wordt bereikt. Vooral bij teelt in 
kassen en systemen waar LED lampen het zonlicht vervangen kan deze ontwikkeling 
rendabel en zelfs noodzakelijk zijn. De perspectieven voor dergelijke ontwikkelingen 
zijn helder. 
 
Hier bieden de technische wetenschappen mogelijkheden, maken een utopie realiteit 
en leveren een bijdrage aan de belangrijkste behoefte van mondiale en regionale 
samenlevingen. De mogelijkheid voor voldoende voedsel van goede kwaliteit dat is 
afgestemd op de behoeften van individuen, met name in vergrijzende 
samenlevingen. 
 
Er zijn grote regionale verschillen waar rekening mee moet worden gehouden. De 
strategie om de voedselproductie in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara 
woestijn te verhogen, verschilt sterk van de strategie voor Noord West Europa, waar 
het verhogen van de potentiële opbrengst de doelstelling is.  
In alle gevallen moet biofysisch onderzoek worden gecombineerd met  
sociaaleconomisch onderzoek en met het opbouwen van de juiste instellingen. Dat 
vraagt om een gunstig politiek klimaat. Dat zal moet worden afgedwongen door de 
Academies van wetenschap en technologie. 
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6. Open Wetenschappelijk Platform voor een Leefbare 
Toekomst: Introductie 

 
Door: Guus Berkhout 
 
De mensheid heeft te maken met een toenemend aantal onopgeloste problemen 
(armoede,  schaarste, diversiteit, klimaat, terrorisme) omdat  de complexiteit ons 
boven het hoofd is gegroeid. De samenleving maakt zich grote zorgen, maar vindt 
daarbij tot nu toe onvoldoende gehoor bij de wetenschap, mede omdat 
wetenschappers gewend zijn zaken met disciplinaire modellen op te lossen. Die 
werkwijze blijkt ongeschikt te zijn om complexiteit aan te pakken. Ik citeer in dit 
verband Nobel prijswinnaar, en oprichter van het Santa Fe instituut, Murray Gell-
Mann: "Unfortunately in great many places in society, including academia and most 
bureaucracies, prestige accrues principally to those who study carefully some aspect 
of a problem, while the discussion of the big picture is relegated to cocktail parties. It 
is of crucial importance that we learn to supplement those specialized studies with 
what I shall call a crude look at the whole". 
 
De formulering die ik zélf gebruik, gaat verder dan Gell-Mann: "De wetenschap moet 
ophouden met het leveren van gefragmenteerde kennis aan de samenleving. 
Immers, daarmee wordt de maatschappij opgescheept met het aller moeilijkste 
onderdeel: het aan elkaar knopen van al die losse stukken kennis tot een 
 samenhangend geheel". Kort door de bocht  zegt de traditionele wetenschap: ‘Met 
die samenhang moet je ons niet lastig vallen, zoek dat zelf maar uit’. Gelukkig gaan 
wetenschappers zich steeds meer de vraag stellen of die oude silocultuur nog wel 
moreel verantwoord is. Ik zie dat er geleidelijk een cultuurverandering gaande is, 
vooral bij jonge wetenschappers. Maar ik constateer ook dat die verandering wel wat 
sneller mag gaan. 
 
Het bij elkaar brengen en analyseren van brede maatschappelijke informatie ('big 
data') zal de weg openen naar nieuwe inzichten die de sociale (inclusie), 
economische (groei) en technische wetenschappen (productiviteit en duurzaamheid) 
aan elkaar knopen tot één samenhangend kennissysteem. Naar zo'n alles verbindend 
concept wordt al jarenlang gezocht en, ondanks alle inspanningen, is het echte 
antwoord nog niet gevonden. Denk hierbij ook aan het toponderzoek in het 
bovengenoemde Santa Fe instituut.  
 
De empirische Global Prosperity (GPR) relatie, die ik in deze presentatie laat zien, 
geeft aan dat als we de aparte sociale en economische werelden wetenschappelijk 
met elkaar verbinden, we wellicht de zo begeerde  essentie te pakken kunnen 
krijgen. En dat we, daarbij sterk geholpen door de revolutionair nieuwe manier van 
meten ('big data sensing'), aan het begin staan van nieuwe wetenschappelijke 
ontdekkingen over complex systeemgedrag1. Daarmee kunnen we de bestaande 
zekerheden in de sociale en economische modellen objectief gaan toetsen. Dat zal 

                                                 
1 
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leiden tot nieuwe inzichten die dichter zullen staan bij de werkelijkheid. En daar zal 
de hele internationale samenleving van gaan profiteren. Dit betekent ook dat we, 
naast de sociale, economische en technische wetenschappen, de geopolitieke 
wetenschappen er bij moeten betrekken om uiteindelijk de nieuwe kennismodellen te 
kunnen vertalen in operationele concepten die de mondiale politieke besluitvorming 
op een hoger niveau gaan tillen. Al die wetenschappen hebben elkaar nodig! 
 
Samenvattend, voor het scheppen van een betere wereld hebben we nieuwe 
kennismodellen nodig die inzicht geven in de complexe systemen waar we in 
toenemende mate mee te maken hebben. De traditionele manier van werken – 
opdelen in hapklare brokken, die brokken afzonderlijk bestuderen en vervolgens de 
resultaten proberen bij elkaar te brengen – is niet voldoende. We moeten ons veel 
meer gaan concentreren op het grote geheel. Dat vraagt om een nieuwe 
wetenschappelijke aanpak. De inhoud van deze presentatie gaat over zo’n aanpak 
met als doel een duurzame toekomst in economische, sociale en ecologische zin 
(‘total sustainability’). Bij de verwezenlijking van dat grote doel hebben alfa, beta en 
gamma wetenschappers elkaar hard nodig. Vandaar mijn voorstel om een 
integrerend platform op te richten, een ontmoetingsplaats voor 
systeemwetenschappers om inzichten en oplossingen met elkaar te delen2. 
 
Tot slot, de mensheid staat voor geweldige uitdagingen. Er zijn vele uitstekende 
initiatieven die hard werken aan oplossingen (World III Model van de Club van 
Rome, Better Life Index van de OECD, Planetary Boundaries van het Stockholm 
Resilience Institute, Springtij Forum van IMSA Amsterdam, enz.). Ik zal in mijn 
presentatie kort ingaan op de Post-2015 Millennium Goals van de UN en de Grand 
Challenges van de US Academy of Engineering. De grote vraag is hoe we samenhang 
tussen al die nieuwe inzichten kunnen brengen, en vooral, hoe we al die verworven 
kennis kunnen omzetten in gecombineerde sociale en technologische innovaties. 
Meer samenhang, dat is wat de samenleving in de toekomst zo hard nodig heeft. 
Zonder samenhang worden de oplossingen van vandaag de problemen van morgen. 
Daar gaat mijn presentatie over. 
  

                                                 
2Gezien de internationale belangstelling voor dit onderwerp, is de  presentatie in de Engelse taal geformuleerd. 
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Open Wetenschappelijk Platform voor een Leefbare 
Toekomst: Slotbeschouwing 
 
Door Guus Berkhout 

 
Er wonen zo’n drie miljard mensen op onze planeet die leven onder miserabele 
omstandigheden. Zij zijn vastberaden om de kwaliteit van hun leven, en dat van hun 
kinderen, aanzienlijk te verbeteren. Het diepgewortelde verlangen van deze mensen 
naar meer welvaart vormt dé drijvende kracht voor de grote sociaaleconomische 
veranderingen die op ons afkomen. De grote mondiale transities zullen dus niet 
alleen worden geïnitieerd door technologische doorbraakinnovaties, maar ze zullen 
ook voortkomen uit de ambities, emoties en de wilskracht van miljarden voor een 
beter bestaan.  
 
Publieke en private sectoren zullen met hun voortbrengingssystemen van producten 
en diensten daarop moeten inspelen. Immers, in de bovengenoemde transities ligt 
de toekomstige groei van de vraag. En hier ligt ook de grote uitdaging om naar een 
duurzame toekomst te gaan. Het is niet zozeer de bevolkingsgroei (van 7 naar bijna 
10 miljard in de komende 40 jaar), maar het is de spectaculaire groei in welvaart van 
de allerarmsten die ons stelt voor een ongekend grote opgave. 
 
In het verleden zijn geavanceerde socio-technische modellen van productiesystemen 
ontwikkeld die een betrouwbaar samenspel van technologische, logistieke en 
organisatorische processen mogelijk hebben gemaakt. Met die ontwikkeling is een 
relatief grote voorspelbaarheid van het aanbod bereikt (‘predictability of supply’). 
Maar betrouwbare  modellen  die zich richten op toekomstige ontwikkelingen van de 
vraag staan nog in de kinderschoenen (‘predictability of demand’). En dat is geen 
verrassende, maar wel een belangrijke observatie omdat het in de toekomst zal gaan 
om het complexe samenspel tussen vraag en aanbod.  
 
We hebben nieuwe sociaaleconomische concepten nodig die inzicht geven in het 
uiterst complexe proces van welvaarts-welzijnscreatie (‘prosperity’), met bijzondere 
aandacht voor de drie miljard allerarmsten op onze planeet. Dat nieuwe inzicht zal 
leiden tot kennismodellen die in staat zijn om betrouwbare voorspellingen te doen 
over wat de gevolgen zullen zijn van mondiale welvaartsverhogingen voor de 
ontwikkeling van de vraag. Dat geldt vooral voor de vraag naar essentiële 
levensbehoeften zoals energie, voedsel en water.  
 
Maar het moet ook leiden tot nieuw inzicht in hoe groot de invloed van die 
toenemende vraag zal zijn op de ecologische voetafdruk. Nieuwe technologie zal 
ervoor moeten zorgen dat het geheel van sociaaleconomische ontwikkelingen zal 
plaats vinden op een duurzame wijze.   
 
Gezien de formidabele complexiteit van de bovengenoemde megatransities, zullen de 
bestaande klassieke wetenschappelijke modellen onvoldoende in staat zijn een 
antwoord te geven op de grote vragen. Je kunt nu eenmaal niet afzonderlijke 
onderdelen bestuderen en dan denken dat je daarmee het geheel kan begrijpen. In 
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een complex systeem ontstaan eigenschappen die de individuele onderdelen niet 
hebben3. Er is dus een andere aanpak nodig die zich vooral richt op het gedrag van 
het totaal.  
 
In mijn presentatie heb ik benadrukt dat grote hoeveelheden multidisciplinaire 
metingen van gedistribueerde sensornetwerken (‘distributed big data sensing’) nodig 
die dat gedrag blootleggen en die informatie geven over de belangrijke interne 
interacties (‘content-oriented big data analytics’). Met de gecombineerde kennis van 
het totaal en de onderdelen zullen we beter in staat zijn het systeemgedrag te 
kunnen begrijpen, met als uiteindelijke ambitie dat gedrag ook te kunnen voorspellen 
(‘constrained forecasting’) en te beïnvloeden (‘system-based policies’).  
 
Het inzetten van veelsoortige sensornetwerken zal een schat aan alfa, beta en 
gamma informatie opleveren. In mijn presentatie heb ik laten zien dat die informatie 
kan worden geordend in  het SED landschap van onze Planeet. Vanuit dat grote 
plaatje kunnen we, beter dan ooit, de processen in de innovatiecirkel aansturen. Die 
innovaties zijn hard nodig om onze leefomgeving duurzaam te kunnen inrichten.  
 
We moeten veel meer gaan samenwerken met de fundamentele eigenschappen van 
de natuur, niet alleen op fysiek gebied (denk aan de unieke Nederlandse aanpak in 
de watersector: ‘building with nature’) maar ook op sociaaleconomisch gebied (denk 
aan mijn pleidooi om bij toekomstige ontwikkelingsprojecten gebruik te maken van 
de autonome GPR curve: ‘developing with nature’). Bij grote waterproblemen horen 
we steeds vaker: ‘Let’s bring in the Dutch’. Waarom proberen we dat ook niet te 
bereiken bij de grote sociaaleconomische vraagstukken. Daarvoor zou het Open 
Platform zich moeten gaan inzetten. 

 
  

                                                 
3Een mooi voorbeeld uit de life sciences zijn onze hersenen die bestaan uit miljarden cellen. Inzicht in de 
werking van deze cellen is nodig, maar niet voldoende: het leidt niet tot inzicht in het geheel. Dat geldt ook 
voor ons klimaat. We hebben een wetenschappelijke revolutie nodig om meer inzicht te krijgen in complexiteit. 
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7. CONCLUSIES 
 
door: Mick Eekhout 
 

In de voorgaande lezingen heeft U kennis kunnen maken met een viertal 
overzichtsverhalen over de Grote Uitdagingen in de belangrijke sectoren: Energie, 
Water, Voedsel en Armoede. Maar we zijn er ons van bewust dat er ook nog andere 
Grote Uitdagingen zijn die ook onze aandacht vragen, zoals Gezondheid, 
Verstedelijking, Klimaatverandering, Natuurcatastrofes, Vluchtelingen, Corruptie en 
Terrorisme. Het gaat daarbij niet alleen om het analyseren van deze 
megaproblemen, het gaat er vooral om samen oplossingen te creëren die 
sectoroverschrijdend zijn. 
 
Energie lijkt er op de wereld genoeg te zijn, maar heeft een gamma probleem. 
Geopolitieke spanningen, institutionele fragmentatie, gevestigde belangen, ingesleten 
gedragspatronen en ontoereikend bestuur en management zijn de spelbrekers om 
alle wereldburgers duurzaam toegang tot energie en daarmee ontwikkelingskansen 
te bieden. De technologie om duurzame bronnen te ontsluiten, om fossiele 
voorraden beter te benutten en klimaatverandering af te wenden is grotendeels 
beschikbaar. De verduurzaming van het energiesysteem vraagt veel flexibiliteit: van 
gebruikers en van de technologie voor opslag, conversie en transport van energie. 
Steeds meer zijn het de burgers zelf die initiatief nemen. Nederland ontwikkelt zich 
tot een ‘power hub’ in Noord-West Europa, versterkt wordt door ontwikkeling van 
wind op zee. Nederland is een belangrijke kennisspeler in aardgas en ander gas.   
 
Hetzelfde geldt voor water: er is globaal voldoende water. Sommige landen hebben 
teveel water, andere hebben te weinig water, weer andere landen hebben vervuild 
water. Hoe houden we voldoende drinkwater, industrieel en landbouwwater? 
Nederlandse ingenieurs weten al eeuwenlang hoe om te gaan met onverwacht hoog 
zeewater, met  overstromingen na regenval in polders en door rivieren. Ze weten 
hoe rivieren weer schoon kunnen worden en ontwikkelden rioolwaterzuiveringen.  
 
De wereldvoedselproductie is eveneens onevenredig verdeeld in vergelijking met de 
wereldbevolking. Er kan op de gehele wereld veel beter voedsel worden 
geproduceerd. Nederland is een voorloper op het gebied van high tech productie 
van voedsel. En een bijzonder groot exporteur van agro producten en diensten 
omdat we lucht (bloemen), water ( tomaten, komkommers, groente), energie (zuivel 
en vlees) en vooral kennis (zaaizaad, pootgoed, embryo's) verpakken. Een kilo 
tomatenzaad is tweemaal de prijs van een kilo goud. We hebben een technische, 
ecologisch en wetenschappelijk vooraanstaande positie, zeer geschikt voor export.   
 
Grote Uitdagingen hangen samen als in een Gordiaanse knoop, als een ‘rattenkoning’ 
[Harry Mulisch, 1966] die bijna niet uit elkaar te halen is. Ze dienen dan ook in hun 
verwevenheid bestudeerd te worden. Die complexiteit bemoeilijkt het zicht, maar is 
wel realiteit. Zonder zicht op de complexiteit en de invloed van alfa, bèta en gamma 
is de realiteit niet aan te sturen en zijn we moeizaam op zoek naar de werkelijkheid 
om de wereld meer in evenwicht en meer duurzaam te maken.  
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Er wordt voorgesteld om vanuit de twee academies, KNAW en AcTI, een Open  
Platform in te richten met de ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van het leven op lokale en mondiale schaal. Overwogen wordt gebruik te 
maken van een nieuwe wetenschappelijke ordening die zijn origine heeft in het 
recentelijk geïntroduceerde sociaaleconomische ‘Big Data’, gebaseerd op de 
empirische data van de World Bank en de United Nations. Het laat zien dat duurzame 
ontwikkeling een autonoom sociaaleconomisch transitiepad (‘Global Prosperity curve’) 
volgt, waarbij economische groei gecombineerd wordt met armoedereductie. 
Beweging langs dit transitiepad laat ook de ontwikkeling van de ecologische 
voetafdruk zien. In het geval van ‘total sustainability’ zal die afdruk langs het pad 
moeten verminderen: economische groei moet samengaan met minder armoede en 
een kleinere voetafdruk. Dat zijn de meetbare sleutelindicatoren voor positieve 
wereldwijde veranderingen. Zie het essay van Guus Berkhout in de bijlage. 
 
De commissie stelt voor om een Open Platform in te richten als een fysieke en 
virtuele ontmoetingsplaats voor wetenschappers en industriëlen die werken aan 
complexe systemen. Daar zullen nieuwe wetenschappelijke inzichten 
gecommuniceerd worden naar de samenleving. Gedacht wordt om vooral de relaties 
tussen de Grote Uitdagingen zichtbaar te maken, een sectoroverstijgende ambitie.   
 
De KNAW / AcTI commissie heeft in haar rapport aangegeven dat het op de weg ligt 
van beide Nederlandse organisaties een beweging te starten om in gezamenlijkheid 
de Grote Uitdagingen mede op de agenda te zetten en integrale oplossingrichtingen 
te verkennen en de resultaten te delen met de zusterorganisaties, de internationale 
Academies of Sciences en Academies of Engineering. De commissie ziet in het 
minisymposium van 1 september 2014 het einde van haar opdracht, haar gegeven 
door de besturen van KNAW en AcTI.  
 
Zij ziet de mogelijkheid om een beweging in de Nederlandse wetenschap en industrie 
op gang te brengen, die niet alleen van nationaal maar ook van internationaal belang 
kan zijn. Hoewel de oorsprong van dit initiatief afkomstig is vanuit de bètakant van 
wetenschap en bedrijfsleven, leeft het besef duidelijk dat bèta zonder de vleugels 
van alfa en gamma geen potentie heeft om integrale oplossingen aan te dragen die 
geaccepteerd worden en impact zullen hebben in de praktijk. Dus er dient een breed 
collectief besef te komen dat de gescheiden werelden van de alfa-, bèta- en 
gammawetenschappen elkaar hard nodig zullen hebben om de complexiteit van de 
Grote Uitdagingen en hun consequenties te doorzien. Het voorstel is ook nadrukkelijk 
de nieuwe generaties daarbij te betrekken. Leden van ‘De Jonge Akademie’ en 
generatiegenoten worden opgeroepen aan het Open Platform bij te dragen. 
Tenslotte gaat het over de leefbaarheid van onze planeet in de toekomst.  
 
De besturen van de KNAW en AcTI worden verzocht om het Open Platform initiatief 
van de commissie inhoudelijk te ondersteunen teneinde hun maatschapplijke 
verantwoordelijkheid voor de toekomst extra zichtbaar te maken.  
 
Dit verslag zal in papieren vorm en digitaal verkrijgbaar zijn via de KNAW, zie de 
KNAW site: www.knaw.nl.  
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8. BIJLAGEN 
Lecturers of the 1st KNAW / AcTI mini-symposium:  
 
Prof. dr. Wim van Swaaij 
Worked 7 years for Shell and 40 years as full Professor Chemical Engineering Sciences at the 
Twente University.  Consultant for Shell (>20 years) and DSM, Solvay-Duphar, Unilever, etc. 
Special interests: Reaction Engineering, Transport Phenomena, CO2 and sulfur removal from 
industrial gases, industrial polymerization, fuels from lignocellulosic biomass, future of 
sustainable and renewable energy,  recycling and environmental protection. Member of the 
KNAW  from 1986, section Technical Sciences, 15 years member of AcTI. 
  

Prof. dr. Mick Eekhout 
Professor in Product Development at the faculty of Architecture, TU Delft. Founder and 
president-director of the Octatube group of companies in Delft, specialized in light weight 
structures and constructions for facades and roofs in architecture. Member of the KNAW, 
section Technical Sciences since 2003; member of AcTI since 2003. As an architect, who 
normally is involved in many societal aspects around designing and developing buildings, he 
has wide interest outside his direct scope of work.     
 

Prof. dr. Margot Weijnen 
Full professor of process and energy systems engineering at TU Delft, since 1995. Founder  
and scientific director of the Next Generation Infrastructures Foundation, a public/private 
knowledge center for cross-sectoral and interdisciplinary research on infrastructure systems 
and services, 2001. Since 2013 she is a member of the Netherlands Scientific Council for 
Government Policy (WRR). She is / has been engaged in numerous advisory and supervisory 
positions to the Dutch government, the European Commission and Dutch industry. 
 

Prof. dr. Jaap Kwadijk 
Director of science at Deltares, the Netherlands research institute for Delta technology. 
Professor of water management and climate at the Twente University. After his PhD in 1993, 
he started as a lecturer at the University Utrecht and the TU-Delft. Since 1997 he is 
employed by WL / Delft hydraulics / Deltares where worked in many (inter)national projects 
on the management of floods and droughts and climate change impact studies. 
 
Prof.dr. Rudy Rabbinge 
University Professor Emeritus in Sustainable Development and Food Security at Wageningen 
University where he holds degrees in phytopathology, entomology, theoretical production 
ecology and philosophy of science. A former member of the Senate of the Netherlands 
Parliament.  A member of the board of the Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) 
and chairman of the KNAW Council for Earth and Life Sciences. At present he functions as 
Special Envoy for Food Security in the Ministry of Economic Affairs. 
  

Prof. dr. Guus Berkhout 
Started his career with Shell in 1964, where he held several international positions. In 1976 
he accepted a Chair at Delft University of Technology in the field of geophysical and 
acoustical imaging. During 1998 – 2001 he served as a member of the University Board. In 
2001 he also accepted a chair in the field of innovation management. He is founder of the 
Delphi Science-Industry consortium, being financed by more than thirty international 
companies. 
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‘Gezamenlijk inspannen voor een beter mondiaal evenwicht’ 
 
Verkorte versie rapport werkgroep KNAW & AcTI,  7 maart 2014  
Herformulering ten behoeve van de minisymposia door Mick Eekhout per 29.082014 
 
1. Inleiding en samenvatting 

1.1. De besturen van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) 
en van AcTI (Netherlands Academy of Technology and Innovation) hebben een 
informele werkgroep ingesteld die tot taak heeft om hen voorstellen te doen om de 
onderlinge interactie en relatie beter gestalte te geven. Het kruispunt van beide 
organisaties is de sectie technische wetenschappen, die zich van deze taak heeft 
gekweten.  

1.2. De werkgroep ziet mogelijkheden om de relatie tussen KNAW en AcTI  te 
intensiveren door gezamenlijke probleemgerichte bijeenkomsten te organiseren, 
door tijd vrij te maken voor discussies en debatten en daarbij ook de jongere 
generatie te verwelkomen. De werkgroep ziet hierin een bijzondere kans om met de 
beste ‘brains’ uit de wetenschap en het innovatieve bedrijfsleven (inclusief alfa en 
gammawetenschappers) lange termijn perspectieven te omschrijven en te 
ontwikkelen die de directe belangen en mogelijkheden van beide instanties 
overstijgen.      

1.3. In dit kader wordt dan ook het voorstel gedaan tot een gezamenlijke activiteit van 
KNAW en AcTI op het terrein van de mondiale duurzame ontwikkeling. De KNAW en 
AcTI zouden een brug kunnen creëren tussen wetenschapsbeoefening en 
maatschappelijke impact op het terrein van mondiale duurzame ontwikkeling. Het 
uiteindelijk doel is om een platform te vormen dat vanuit de Nederlandse 
wetenschap en industrie de grote uitdagingen van een duurzame toekomst 
inventariseert, rekening houdend met de belangrijkste wereldbewegingen op dit 
terrein, om daarmee een deel van onze R&D inspanningen te richten op de grote 
sprong naar de toekomst, zeg naar 2050, maar met het ook op het richten van 
bedrijvigheid tot dat doel. 
 

2. Uitgangspunten: globale uitdagingen 

2.1. Uit de observaties hoe de wereld zich op de langere termijn gaat ontwikkelen komt 
het als onontkoombaar naar voren dat de behoefte aan water, voedsel, energie, 
grondstoffen en dergelijke enorm zal toenemen en binnen de randvoorwaarden van 
het huidige systeem al tot grote problemen zal leiden. Daarenboven zal ook de 
wereldbevolking nog verder toenemen, van de huidige 7 miljard mensen tot 9,6 
miljard in 2050. 

2.2. Aan de gevolgen van de bevolkingsgroei wordt breed aandacht geschonken, maar 
vrijwel niemand houdt zich bezig met de gevolgen van de armoedereductie die 
simultaan met de bevolkingsgroei moet optreden. Er zijn aanwijzingen dat juist 
armoedereductie een enorme bedreiging vormt voor duurzaamheid. Elk succes in het 
streven naar armoedebestrijding en vergroten van economische groei zal het beslag 
op energie, voedsel, water grondstoffen etc. explosief doen stijgen.   
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3. Huidige aanpak van de globale problematiek 

In de huidige aanpak van deze mondiale problematiek zijn twee bewegingen op 
wereldniveau te onderscheiden: de ‘UN Millennium Development Goals’ en de ‘Grand 
Challenges for Engineering’. Zij lopen wel parallel, maar het gaat om gescheiden circuits. 
 

De UN Millennium Development Goals4 (MDG) die in 2000 zijn afgesproken voor 2015.  
Het ontbreekt echter aan een globale visie hoe deze doelstellingen te bereiken zijn. In 
2015 zullen de doelstellingen worden hernieuwd. 

De agenda van de MDGs na 2015 wordt momenteel voorbereid. De UN High Level Panel 
on the Post 2015 Development Agenda concludeert dat de agenda tot 2030 moet worden 
gedreven door 5 grote transformaties: 

 Leave  no  one  behind:  end  hunger  and  ensure  that  every  person  achieves  a  
basic standard of well being  

 Put sustainable development at the core: only by mobilizing social, economic and 
environmental action together can we eradicate poverty irreversibly and meet the 
aspirations of eight billion people  

 Transform economies for jobs and inclusive growth  

 Build peace and effective, open and accountable institutions for all  

 Forge  a  new  global  partnership: a new spirit of solidarity, cooperation, and mutual 
accountability must underpin the post-2015 agenda.  
  

Grand Challenges for Engineering: een initiatief van de US Academy of Engineering, 
volledig ondersteund door die van de UK en China: “How to develop the international 
frameworks, tools and collaborations needed to solve our common global challenges”. 
Deze beweging is erop gericht om, met de inzet van technologen en wetenschappers, 
industriële leiders en beleidsmakers, de grote maatschappelijke uitdagingen met nieuwe 
kennis en technologische innovatie aan te pakken. 

De uiteindelijke doelstellingen van beide bewegingen zijn vergelijkbaar, maar werkwijzen 
zijn verschillend en niet met elkaar verbonden.  
 

4. Integrale visie op sociaal-economische veranderingen  

Beide bewegingen kunnen in een gezamenlijk kader worden gebracht door het beleid 
gericht op economische groei op een voor de planeet duurzame wijze te koppelen met 
het beleid voor armoedebestrijding binnen een integrale visie op sociaal-economische 
veranderingen. Het is verstandig om sociaal-economische veranderingen op wereldschaal 
niet te reduceren tot veranderingen in het gemiddelde BNP of de gemiddelde 
welvaartverdeling.  Armoedeverdeling en economische groei zijn op te vatten als twee 
kanten van dezelfde medaille. Er zijn echter grote verschillen tussen landen wat betreft 
de fase van economische ontwikkeling en verdeling van de welvaart. De 
ontwikkelingspaden naar de toekomst van verschillende landen zullen navenant 
verschillen. Binnen deze integrale visie op sociaal-economische verandering moeten de 
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ontwikkeling van nieuwe technologieën nauw worden gekoppeld aan de  internationale 
inspanningen om te komen tot economische groei, zorg voor de planeet en 
armoedebestrijding. 

5. Duurzame innovatie, zoeken naar duurzame oplossingen 
Om te zoeken naar duurzame oplossingen is de betrokkenheid nodig van vele partijen, 
stakeholders: wetenschap, technologie, beleidsmakers, bedrijfsleven, overheden, NGO’s 
(niet-gouvermentele organisaties), en internationale gouvernementele organisaties. Dat 
er vele verschillende partijen nodig zijn om duurzaamheid te realiseren komt niet als een 
verrassing, maar het wordt nog te weinig onderkend dat daarvoor ook een nieuw soort 
leiderschap nodig is. Dat is nodig om richting te geven aan partnerschappen tussen 
bedrijfsleven overheden, NGO’s en de wereld van het technologisch en wetenschappelijk 
onderzoek. 
  

6. Nederlandse visie en strategie (kansen voor Nederland) 
Voor de Nederlandse overheid is het van groot belang hierop een visie te ontwikkelen. 
Dit geeft kansen voor Nederland om zich op dit terrein te profileren op internationaal 
niveau. Mogelijkheden om invloed uit te oefenen via buitenlands beleid, bilateraal en 
multilateraal via de VN, als lid van de EU. Commissielid Guus Berkhout heeft hierover 
gepubliceerd.  
 
Praktische en actuele aanknopingspunten zijn voorhanden: de uitwerking en 
implementatie van de post 2015 agenda van de Global Millennium Goals, de 2015 Global 
Summit van de Grand Challenges for Engineering in Beijing, en het Europese 
kaderprogramma Horizon 2020. 
 

7. Nederlandse wetenschap en industrie 
Inzet van wetenschap en technologie (KNAW) in combinatie met techniek en innovatief 
ondernemerschap (AcTI) is daarvoor nodig, een noodzakelijke voorwaarde om het 
innovatievermogen in Nederland te versterken en te sturen om tot duurzame oplossingen 
voor de toekomst te komen.  
 
Op nationaal niveau zijn (nieuwe) partnerschappen noodzakelijk.  AcTI wil zich hiervoor 
inzetten. In dit licht is het voor AcTI van groot belang dat het contact met de 
wetenschappelijke wereld op het hoogste academische niveau is gewaarborgd. De 
KNAW, met haar brede scala van deskundigheid,  biedt in principe een uitstekende 
mogelijkheid om die relatie gestalte te geven. Tevens is er het besef dat naast de bèta 
ook alfa en gamma wetenschappers onontbeerlijk zullen zijn.  
 

8. Positie en rol van de technische wetenschappen 
De technische wetenschappen richten zich op de kennis die nodig is bij het ontwerpen, 
beheersen en benutten van door mensen gecreëerde artefacten en structuren. 
Karakteristiek is daarbij het integrerende karakter waarbij een aantal zeer verschillende 
disciplines betrokken zijn. Technische wetenschappen nemen vaak een sleutelpositie in 
bij de innovatiecirkels waarbij de originele ideeën zeker niet alleen maar uit basisresearch 
komen maar vaak ook uit de markt of andere onderdelen van de maatschappij afkomstig 
kunnen zijn. Haar werkgebied is breed, interdisciplinair en integrerend van karakter. Het 
omvat gebieden als architectuur, werktuigbouw, elektrotechniek, materiaalkunde, 
nanotechnologie, technische geneeskunde, enzovoorts waarbij intense verwevenheid 
optreedt met meer fundamentele disciplines als scheikunde, natuurkunde, wiskunde etc. 
Ook speelt technische wetenschappen in een aantal gevallen een ‘enabling’ rol. De 
reikwijdte van vele wetenschappen wordt enorm vergroot, terwijl hieruit ook weer 
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nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zo zijn informatica, communicatie, numerieke 
methodes, ontwerpen, geautomatiseerde productie, 3D printing en prototyping tot steeds 
snellere ontwikkeling gekomen en tonen grote invloed in andere wetenschappen.   
In de huidige structuur van de KNAW zijn de technische wetenschappen verspreid over 
meerdere secties.  Er zijn en waren 30 KNAW leden lid van AcTI en daarvan behoren er 
10 tot de sectie TW. Dank zij de verknoping in de breedte is ook hier het besef groeiend 
dat radicale maatschappelijke veranderingen in gezamenlijkheid van alfa, beta en gamma 
wetenschappers zullen geschieden.  
 

9. Eindadvies 
De commissie adviseert aan KNAW en AcTI met betrekking tot de grote toekomst 
uitdagingen om te beginnen met het organiseren van een nationaal symposium met een 
verkennend karakter met de participatie van zoveel mogelijk stakeholders in de breedte 
om de discussie en de instemming te starten. Dit symposium zou moeten resulteren in 
het oprichten van een Platform met een internationale uitstraling. 
    

Getekend,  
 
Wim van Swaaij (voorzitter), Guus Berkhout, Mark van Loosdrecht, Mick Eekhout, Sef 
Heijnen en Henk Dits (secretaris) 
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Dit verslag van het minisymposium ‘Gezamenlijk inspannen 
voor een beter mondiaal evenwicht’ dat op 1 september 2014 
werd georganiseerd door de KNAW en AcTI (’Netherlands 
Academy of Technology and Innovation’) in de grote zaal van 
de KNAW, als de eerste van een reeks van verkennende 
minisymposia over grote uitdagingen in de wereld.  
 
Het is uitdrukkelijk geen wetenschappelijk document, maar een 
verkenning naar nieuwe toekomsten, dat in korte tijd werd 
georganiseerd.  
 
Er werd tussen 6 en 8 uur op die dag een klein aantal lezingen 
gegeven, waarvan de inhoud in power points is bijgesloten en 
daarnaast zijn korte teksten geschreven in het Nederlands door 
de lezinggevers om hun presentatie een samenhangend 
perspectief te geven.  
 
De bundel is bijeengebracht om de voorgedragen standpunten 
weer te geven, nog eens om na te lezen voor de aanwezigen en 
ter informatie voor degenen die er niet bij konden zijn.  
 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun belangstelling te 
tonen via de website van de KNAW of AcTI.   
 


