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tekenen elders nieuwe industriegebieden in, 
vooral in Noord-Brabant. De landbouw con-
centreert zich volgens een aantal leerlingen 
vooral in het noorden van het land. Eén leer-
ling voorziet daar city farms, boerderijen zo 
groot als steden.

Bestuur en grenzen
Meer dan de helft verwacht dat het bestuur 
in 2040 sterker vanuit Europa geregeld zal 
worden. Eén op de vijf denkt zich in 2040 
vooral Europeaan te voelen, nog eens één op 
de vijf kiest voor de eigen woonplaats, of 
denkt zich vooral wereldburger te zullen voe-
len. Bijna de helft zal zich vooral Nederlander 
voelen. Dankzij de Europese Unie worden 

reizigers bij de grenzen van Nederland en 
België en Duitsland nu nauwelijks gecontro-
leerd, maar de verwachting is dat de controle 
in 2040 toegenomen zal zijn. 17% denkt dat 
Vlaanderen in 2040 bij Nederland hoort. 

Op de kaart vallen de forse annexaties op. 
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Teken een kaart van Nederland in 2040 
met legenda en schrijf er een toelich-
ting bij. Die opdracht legden aardrijks-

kundedocenten op 25 scholen hun leerlingen 
afgelopen winter voor. Bijna 1000 leerlingen 
van 12 tot 15 jaar deden mee en produceerden 
– individueel of in groepjes – 700 kaarten 
van Nederland. 

Tussen de inzendingen zitten heel wat 
creatieve ideeën, zoals inpolderingen, grote 
infrastructurele werken, annexaties van ge-
bieden over de grens en grote overstroomde 
gebieden. Via een online enquête gaven 670 
leerlingen hun mening over zaken als politiek, 
migratie en Europa. Probleem nummer 1 in 
2040 wordt het milieu. 

Onder water
‘Nederland wordt een aantrekkelijke bestem-
ming voor toeristen’, schrijft een leerling bij 
zijn kaart. ‘Die komen om te duiken en de 
verdronken steden te bezichtigen. Op de hoge 
gebouwen die uitsteken komen horecagelegen-
heden.’ De strijd tegen het water is op bijna 
elke kaart zichtbaar. Veel leerlingen tekenen 
ondergelopen delen van Nederland en leggen 
dammen en nieuwe polders aan. In de enquête 
voorspellen ze dat de strijd tegen het water 
in 2040 de snelst stijgende kostenpost voor 
de Nederlandse overheid is. Ongeveer een 
derde verwacht dat het oppervlak kleiner 
wordt door overstromingen, maar eveneens 
een derde denkt dat Nederland juist groter 
wordt door inpolderingen. 

De enquête snijdt geografi sche kern-
thema’s aan als milieu, economie, natuur, 
bevolkingsgroei, de strijd tegen het water, 
 bestuur, grenzen en infrastructuur. Dezelfde 
thema’s zijn op veel kaarten terug te vinden. 
Kaarten, toelichtingen en antwoorden op de 

vragen in de enquête ondersteunen elkaar.
Veel leerlingen verwachten dat Zeeland 

overstroomt en dat het IJsselmeer wordt 
 ingepolderd. Steden op palen moeten de 
Zeeuwen leefruimte bieden en Nieuw Neder-
land is een tulpvormig eiland voor de kust. 
Leerlingen maken in hun toelichting echter 
niet duidelijk hoe landaanwinning naast 
landverlies mogelijk is. 

Een ander opvallend element zijn grote 
infrastructurele werken. Naast hogesnelheids-
lijnen en enorm lange tunnels tekenen veel 
leerlingen een verdere uitbreiding van de 
Maasvlakte en bruggen naar Engeland. 

We vatten de belangrijkste conclusies per 
thema samen.

Water
Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van 
de leerlingen verwacht dat in 2040 de strijd 
tegen het water de sterkst gestegen kosten-
post op de rijksbegroting zal zijn. Dat geld 
gaat vooral op aan de verhoging van de dijken. 
Over de effectiviteit van deze inspanningen 
zijn de meningen verdeeld. 40% gaat ervan 
uit dat er in 2040 geen gevaar is voor over-
stromingen. 60% is minder optimistisch en 
voorziet wel overstromingen. De helft daar-
van denkt dat deze zich alleen aan de kust 
voordoen. 

Op veel kaarten is de provincie Zeeland ver-
zwolgen door de zee. Een leerling spreekt 
zelfs over ‘de overstroming van 2036’ als een 
ramp. Op andere kaarten is heel Laag-Neder-
land onder de zeespiegel verdwenen. Deze 
gebieden blijven echter niet altijd onbewoond. 
Op sommige kaarten zijn steden op palen in-
getekend en in een enkel geval ondergronds. 

Milieu
Volgens 62% zal het grootste probleem in 
2040 milieuvervuiling zijn; Nederland wordt 
namelijk steeds voller. Slechts 10% noemt 
gezondheid en 14% werkgelegenheid als het 
grootste probleem. 

Natuurgebieden zijn belangrijk in 2040, 
onder andere ‘om de lucht schoon te maken’ 
zoals een leerling schrijft. Op veel kaarten 
neemt de oppervlakte bos toe, met grote 
concentraties in Midden- en Zuid-Nederland.

Leerlingen verwachten dat windenergie, 
en in mindere mate zonne-energie, in 2040 
de belangrijkste energiebron is. Op veel kaar-
ten zijn grote windmolenparken in de Noord-
zee te zien. In de toelichtingen bij kaarten 
worden ook zonnepanelen in de grote steden 
genoemd. Op een enkele kaart verschijnen 
getijdeturbines in de zeegaten en zelfs een 
‘golfstroomturbine’ in de Noordzee. 

Economie
Ruim de helft verwacht dat Nederland in 2040 
welvarender is dan nu. Slechts 15% verwacht 
een welvaartsdaling. China zal onze belang-
rijkste handelspartner zijn, aldus de helft. 
Ruim een kwart denkt dat Duitsland de belang-
rijkste handelspartner van Nederland blijft. 

Op de kaart is Nederlands belangrijkste 
industriegebied bij Rotterdam uitgebreid met 
een derde Maasvlakte. Sommige leerlingen 

Hoe kijken leerlingen tegen de toekomst van ons land aan? Denken ze daarbij ook geografi sch?   

Bijna 1000 leerlingen van 12 tot 15 jaar tekenden een kaart met hun ideeën over Nederland als zijzelf 

40-plusser en misschien wel beleidsmaker zijn. De strijd tegen het water gaat handenvol geld kosten   

en het milieu wordt probleem nummer 1.
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Samengestelde kaart Nederland in 2040

Op sommige kaarten is zelfs heel Vlaanderen 
bij Nederland gevoegd. Dat gebeurt wel ‘na 
overleg met België’, licht een leerling toe. 
 Behalve een verwijzing naar de politieke 
 problemen tussen Walen en Vlamingen be-
vatten de toelichtingen bij de kaarten weinig 
informatie over de achtergronden van de 
 annexaties. Wellicht brengt de huidige kron-
kelende loop van de grenzen met België en 
Duitsland leerlingen op het idee de grenzen 
wat duidelijker te trekken. 

Bevolking
Een kwart van de leerlingen denkt dat er in 
2040 minder mensen in Nederland wonen 
dan nu, doordat er minder kinderen geboren 
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intensief gebruikt voor het personenvervoer. 
Snelwegen zijn niet op de kaart ingetekend, 
maar ook hier zijn creatieve aanpassingen 
bedacht (‘snelwegen boven elkaar zullen 
door meervoudig ruimtegebruik minder 
drukte op de wegen realiseren’).

Het vliegverkeer speelt in 2040 een grotere 
rol dan nu. Veel steden zijn via de lucht be-
reikbaar en Nederland heeft eindelijk haar 
tweede grote internationale luchthaven. Op 
de samengestelde kaart ligt deze bij Maas-
tricht, maar ook andere plekken in Hoog- 
Nederland worden genoemd.

Besluitvormers van morgen
In toekomstvisies – van de boeken van Jules 
Verne tot de laatste visie van het kabinet op 
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland – 
gebeurt vaak heel veel in een relatief kort 
tijdsbestek. Dat geldt ook voor de kaarten 
van de leerlingen. De samenvattende kaart 
van Nederland in 2040 laat dit duidelijk zien: 
de grenzen met het buitenland zijn veranderd, 
de kustlijn is nieuw en in de Noordzee is 
zelfs een Nieuw Nederland ontstaan.

De bril waardoor leerlingen naar de toe-
komst kijken, kleurt van zwart tot roze. 
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worden en meer mensen naar het buitenland 
vertrekken. Ruim de helft voorspelt echter 
een toegenomen inwonertal door migratie. 
Er moet dan ook veel ruimte gereserveerd 
worden voor nieuwe woonwijken, aldus 46%. 

Wanneer Nederland steeds voller wordt, 
zal er meer vervuiling zijn met problemen 
voor de gezondheid. Deze verwachting leeft 
bij meisjes signifi cant sterker dan bij jongens. 
Ook bij de vraag wat in 2040 het grootste 
probleem in Nederland is, vinken meisjes 
signifi cant vaker gezondheid aan. 

De bevolkingsgroei wordt vooral in de 
 steden opgevangen. Op de kaarten zijn de 
steden duidelijk groter dan nu. Veel steden 
zijn aan elkaar gegroeid en hebben een 
 nieuwe naam gekregen zoals Rijnmond, 
 Brabantstad, Werv (Wageningen-Ede-Rhenen-
Veenendaal), Wildersstad en de nieuwe 
 steden Toroboen en Vlika in de Markerwaard. 
Veel leerlingen vinden Nederland te klein en 
tekenen nieuw land in. Dikwijls verdwijnt het 
IJsselmeer (‘er kwamen steeds meer mensen 
in Nederland dus moest het hele IJsselmeer 
worden drooggespoten’). In de Noordzee 
verschijnen eilanden voor woningbouw, vlieg-
velden of energieopwekking. Op een enkele 

kaart is ook aandacht voor gebieden waar de 
bevolking afneemt – vooral in het noorden 
van het land.

Infrastructuur
De concentratie van de bevolking in grote 
steden, de verkeerscongesties en de milieu-
problemen vragen om goede verbindingen. 
Leerlingen bedenken veel grootschalige nieu-
we verbindingen zoals hogesnelheidslijnen 
tussen alle grote steden en een supertunnel 
onder heel Nederland met aansluitingen bij 
belangrijke steden. Texel is via een brug met 
het vasteland verbonden en er verschijnt 
zelfs een brug naar Engeland. Andere leer-
lingen bedenken creatieve oplossingen voor 
bestaande verbindingen. Waterwegen worden 

 Sommige leerlingen voorspellen een half 
 ondergelopen, overbevolkt Nederland, maar 
de meeste toekomstvisies zijn optimistisch 
met veel vertrouwen in de (technische) 
 mogelijkheden om problemen op het gebied 
van milieuvervuiling, bevolkingsgroei en 
 verkeer het hoofd te bieden. 

De kaarten en de toelichtingen zouden 
weleens de visie kunnen weerspiegelen van 
toekomstige besluitvormers op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland. 

Ze laten in ieder geval zien dat een aantal 
leerlingen bij deze taak aardrijkskundige 
vaardigheden inzet – een belangrijk doel van 
het aardrijkskundeonderwijs. De kaart van 
prijswinnaar Mathijs Bijkerk laat dat zien. 
Maar als we kijken naar het geografi sch ge-
halte van de toelichtingen bij de kaarten valt 
op dat veel leerlingen toch vooral beschrijven 
in plaats van verklaren. Als ze verklaringen 
geven, zijn (zinvolle) verklaringen schaarser 
dan fantasievolle verklaringen. 

Veel leerlingen tekenen deelgebieden op 
hun kaarten (bijvoorbeeld: ‘werkprovincies’ 
en ‘landbouwprovincies’). Maar lang niet 
 altijd zijn deze regionaliseringen consequent 
uitgewerkt, zoals op de kaart van Mathijs 

Onderzoek & uitslag

De leerlingen kregen een basiskaart van 
Nederland met grote steden, rivieren 

en provinciegrenzen als ondergrond. Een 
groot deel van hen beantwoordde daarnaast 
de webenquête, die vooral meerkeuzevragen 
bevatte. Een enkele klas deed alleen aan de 
enquête mee. 

Onder de 670 leerlingen die de enquête 
invulden waren bijna evenveel meisjes als 
jongens. Een kwart is brugklasser, de rest 
zit vooral in 2 of 3 havo/vwo. Ongeveer de 
helft zit op het vwo en slechts 6% op het 
vmbo. 

Mathijs Bijkerk van Het Streek in Ede 
won de hoofdprijs. De winnende klas was 
klas V1A van CSG Willlem de Zwijger in 
Schoon hoven. De kaart van Annefl eur 
 Verburg, brugklas V1a van CSG Willem de 
Zwijger in Schoonhoven, kreeg een eervolle 
vermelding. 

Voor de kaarten van de prijswinnaars 
en het commentaar van de jury: kijk op 
www.geografi e.nl

 Bijkerk. Bij uitzondering zoomt een leerling 
in en tekent een detailkaart of geeft een 
 beschrijving van een deelgebied. Ook be-
schouwingen over de positie van Nederland 
in Europa of op de wereld zijn eerder uitzon-
dering dan regel.

De kaarten en enquêteresultaten geven 
een idee hoe leerlingen tegen Nederland in 
2040 aankijken. Zeggen ze ook iets over hun 
aardrijkskundeonderwijs? Komen de ideeën 
van leerlingen dat Nederland in 2040 voor 
een deel overstroomd is op conto van het 
aardrijkskundeonderwijs of van de media? 
Hoe dan ook ligt er een taak voor het aard-
rijkskundeonderwijs om leerlingen water-
bewust te maken en te informeren over de 
kans op overstromingen. De samengestelde 
kaart is een interessant vertrekpunt voor 
aardrijkskundelessen om verschillende ruim-
telijke toekomstscenario’s aan de orde te 
stellen. Aardrijkskunde gaat immers over 
onze leefomgeving nu en in de nabije toe-
komst, en de leerling van nu is de volwassen 
burger van 2040. •

Zie voor de prijsuitreiking ook Onderwijs & Lesmateriaal 

op pag. 42.

De samengestelde kaart is

mooi vertrekpunt om

in de les te praten over

ruimtelijke scenario’s

Winnende kaart van Mathijs Bijkerk, 3 gym, CSG Het Streek, Ede De kaart van Anouk Noordeloos, B1c, Jan Arentsz, Alkmaar, toont grote delen van 

 Nederland onder water en bevat creatieve namen voor de nieuwe eilanden.

Annefl eur Verburg kreeg de aanmoedigingsprijs; haar klas, V1a, 

CSG Willem de Zwijger, Schoonhoven, was tevens de winnende klas.

Inge Leune, 3H3 Emelwerda College Emmeloord, voorspelt een zeer strikte scheiding in 

grondgebruik en een HSL-verbinding tussen het westen en het noorden van het land.


