
De blauwe route: water als weg naar 
innovatieve en duurzame groei 
Ruim zeventig procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Water is een voorwaarde 
voor alle bekende levensvormen. Het is de bron van voedselproductie en de drager van 
afvalstromen en transport. Daarnaast biedt water mogelijkheden tot energieopwekking en 
circulariteit. Deze ‘blauwe route’ richt zich op het beter begrijpen, benutten en beschermen 
van oceanen, zeeën, delta’s en rivieren, en van zout, zoet en grondwater. Op die manier  
kunnen we wereldwijd duurzaamheid, welzijn en welvaart verhogen. 

De zeewaterspiegel stijgt, klimaatverandering beïn-
vloedt de oceaan, plastic afval vervuilt het water, er 
is een gebrek aan schoon drinkwater en het bruikba-
re land raakt overvol. En precies op het kwetsbare 
scheidsvlak tussen water en land vinden we vruchtba-
re grond en wonen steeds meer mensen. 

Het belang van deze route is dan ook groot. Ener-
zijds gaat het om het beter begrijpen van gekoppelde 
aquatische, terrestrische, atmosferische en mariene 
processen en ecologie. Anderzijds willen we nieuwe 
technologie, productiesystemen en woon- en werk- 
ruimte ontwikkelen om het water duurzaam te benut-
ten. Daarvoor is het noodzakelijk dat we het water 
beschermen en onszelf tegen het water beschermen. 

Leven met water 
Deze route verbindt uitdrukkelijk de traditionele bèta-
clusters met techniek en de gammawetenschappen. 
Rondom water zijn niet alleen ecologische, economi-
sche, analytische en technische aspecten van belang, 
maar ook bijvoorbeeld gekoppelde lokale, regionale 
en mondiale bestuurlijke en ruimtelijke beleids-  
vragen. Leven en werken met water bieden ruimte 
voor duurzame groei, zelfs in tijden van zeespiegels-
tijging, urbanisatie en toenemende mondiale bevol-
kingsgroei. De route verbindt toegepaste vragen met 
fundamentele en normatieve vragen rond klimaatver-
andering en waterveiligheid, water- en grondstofzeker-
heid, transport over water, duurzame energieopwek-
king op zee en in kustgebieden, opslag van energie 

in oppervlakte- en grondwater, maritieme infrastruc-
tuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, landwinning, 
water- en luchtkwaliteit, verduurzaming, voedsel- en 
biomassaproductie op land en in het water, maar ook 
rond bodemgezondheid, bodemdaling en biodiversiteit 
in de breedste zin. 

Urgentie 
Het veranderende water is een thema dat ons alle-
maal raakt. Rivieren, zeeën en oceanen vormen zowel 
een bedreiging als een kans. Het World Economic 
Forum noemt watercrises de bedreiging met de groot-
ste impact voor de wereldeconomie. De gevolgen van 
klimaatverandering scoren eveneens hoog in de top-
10 van bedreigingen, zowel qua frequentie als qua  
impact. Daarnaast leeft de helft van de wereldbevol-
king op dit moment in delta’s, kust- en riviergebieden. 
Naar verwachting zal dit percentage in 2050 zelfs  
oplopen tot zeventig procent van de totale wereldbe-
volking. Deze delta’s hebben een groot potentieel, 
maar zijn tegelijkertijd ook enorm kwetsbaar voor 
zeespiegelstijging, bodemdaling, verontreiniging en 
natuur- en weersinvloeden. Dat vraagt om mitigatie 
en adaptatie. Water biedt ook nieuwe bronnen voor 
energie, grondstoffen, voedsel en transport. We 
kunnen het ons eenvoudigweg niet permitteren om stil 
te staan. Door op basis van begrip van het watersys-
teem het water zowel te benutten als te beschermen, 
combineren we economie en ecologie. 
Nederland is groot geworden aan het water. Nu  
kunnen we verder groeien op, aan en in het water. 
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schaarse ruimte, grondwateruitputting, verzilting 
en waterverontreiniging zijn problemen waar we 
ons in de toekomst tegen moeten wapenen. Met 
Nederland als levend voorbeeld willen we werken aan 
de Sustainable Urban Delta. Kennis over rivier- en 
kustsystemen, over stedelijke watersystemen, over 
adaptief deltamanagement, over efficiënter (circulair) 
gebruik van zoet water en over building-with-
nature-oplossingen biedt nieuwe wetenschappelijke 
uitdagingen.  

Water als bron 
Hoe benutten we het water en de energie, grondstof-
fen en voeding op, in en onder dat water duurzaam en 
economisch verantwoord?

Water is een bron van leven. Het is een belangrij-
ke bron van plantaardig en dierlijk voedsel. Nieuwe 
manieren van waterbeheer, zoals tijdelijke opslag in 
grondwater, hergebruik van afvalwater en het aanwen-
den van brak water kunnen de waterbeschikbaarheid 
in dichtbevolkte gebieden vergroten. Nieuwe vormen 
van voedselvoorziening voor mens en dier middels 
duurzame visserij, aqua farming en zeewierteelt bieden 
mogelijkheden om het beschikbare landbouwareaal na-
bij stedelijke gebieden te vergroten. Energiewinning op 
het water middels waterkracht, getijdestroming, golfe-
nergie, osmose en ook wind in meren en op zee bieden 
enorme mogelijkheden voor  duurzame energiewinning. 
Tenslotte vormen de oceaan-, zee- en rivierbodem een 
bron van sedimenten, mineralen en andere essentiële 
grondstoffen die door de mens duurzaam gewonnen en 
benut kunnen worden. 

Water als blauwe weg
Hoe kunnen CO2-neutraal en autonoom varen, samen 
met een toekomstgerichte inrichting van onze havens en 
vaarwegen bijdragen aan duurzaam en veilig vervoer?    

Ook voor de toekomst is het water als blauwe weg 
de belangrijkste route voor transport van goederen 
naar de mainports van de toekomst. Maar die weg 
moet wel schoner en veiliger. Het vraagt kennis en 
technologie op het vlak van hydrodynamica en ener-
giesystemen om tot CO2-neutrale schepen te komen. 
Natuurlijke voortstuwing, bijvoorbeeld door wind, en 
nieuwe materialen bieden kansen. Autonoom varen 
is een oplossingsrichting voor het veiliger maken van 

Vernieuwing en toekomstperspectieven 
De blauwe route is vernieuwend en verbindend in 
haar aanpak:
1.  Om innovatief en duurzaam ‘leven met water’ 

mogelijk te maken, willen we begrijpen, benutten 
en beschermen combineren. De blauwe route geeft 
een impuls aan een intensieve en gecoördineerde 
combinatie van bèta-, technische en gamma- 
wetenschappen, van fundamenteel en toegepast 
onderzoek en van economie en ecologie.

2.  De blauwe route wil antwoorden geven op vragen 
over het onbekende. We zijn op de maan geweest 
en onderweg naar Mars maar over onze eigen 
oceanen weten we onvoldoende. Dat vraagt kennis 
van gekoppelde ecologie, kringlopen en proces-
sen in diep en ondiep water. Zo is de Atlantische 
Oceaan als klimaatmotor de sturende kracht achter 
processen die de dynamiek van de Nederlandse 
Delta bepalen. Ook de Noordpool is zo’n gebied. 
Daar moeten we meer van weten.

3.  De blauwe route gaat van een ‘gevecht tegen het 
water’, via het ‘bouwen met het water’ naar het echt 
‘leven met water’. Dit biedt nieuwe perspectieven 
voor voeding, energie, grondstoffen, vervoer en 
wonen aan, op en in het water.  

4.  De blauwe route vormt een definitieve breuk met 
het traditionele lineaire innovatieproces: innovaties 
vinden plaats in open netwerken en in de vorm van 
co-creatie door alle betrokkenen in wetenschap, 
maatschappij en bedrijfsleven. We kiezen daarbij 
voor een aanpak via living labs waarbij concrete ge-
bieden zoals de Randstad, de Zuidwestelijke Delta, 
de Wadden en de Noordzee gebruikt worden als 
experimenteerruimte om het totale systeem beter te 
kunnen doorgronden. 

Deze vier lijnen vertalen zich in vier gamechangers.

Leven in de Delta 
Hoe ontwikkelen we een Sustainable Urban Delta 
waarin grote bevolkingsgroepen veilig, gezond en 
duurzaam samen wonen, werken, eten en leven? 

Wereldwijd groeit de verstedelijking in deltagebieden 
exponentieel. Daarmee nemen de bedreigingen 
toe voor de bewoonbaarheid en leefbaarheid van 
delta’s. Zeespiegelstijging, bodemdaling, extreme 
rivierwaterafvoeren, waterschaarste, druk op de 

999



de scheepvaart en vaarwegen. Daarvoor zijn geavan-
ceerde sensoren, systemen, big-data-analyse en 
ontwerpmethodieken nodig. Die schepen, vaarwegen, 
natte kunstwerken en mainports van de toekomst 
worden niet meer los van hun omgeving gebouwd. 
Hun invloed op de omgeving in termen van emissies, 
geluid, of verstoring wordt integraal meegenomen in 
het ontwerp.  

Leven op het water
Welke mogelijkheden bieden drijvend wonen, werken, 
voedselkweken, en energie opwekken in een tijd van 
zeespiegelstijging, klimaatverandering en ruimtegebrek?

In een tijd van zeespiegelstijging en overbevolking 
biedt de zee ruimte en mogelijkheden: we kunnen 
drijvend wonen op het water, voedsel verbouwen op 
en in het water, water gebruiken om energie op te 
wekken en op te slaan, enzovoorts. De technologische 
uitdagingen hiervan zijn groot: Hoe ontwikkelen we 
drijvende grote structuren die sterk en veilig zijn in 
stormen en stroming? Hoe worden deze systemen 
aan elkaar verbonden? Hoe organiseren we het ver-

keer en vervoer? Tevens bevatten deze vragen een 
ecologische component: Wat is de invloed van deze 
grote drijvende leefgemeenschap op, onder of rond 
het water? Hoe maken we het systeem volledig circu-
lair wat betreft water, energie, grondstoffen en afval? 
 
Living labs
Al deze perspectieven bieden ruimte voor de  
living-lab-aanpak waarbij wetenschappers, bedrijven, 
overheden, studenten en burgers concreet samen-
werken aan en zelfs samenleven in een nieuwe 
werkelijkheid. Zo’n living lab combineert wetenschap-
pelijke, sociale en technologische innovatie in één 
programma: er worden nieuwe producten ontwikkeld 
en tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers 
beïnvloedt doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe 
mogelijkheden krijgen. De living-lab-aanpak vormt 
daarnaast een belangrijke brug tussen fundamenteel, 
toegepast en praktijkgericht onderwijs, waar univer-
sitaire en hogeschoolstudenten actief in mee kunnen 
doen. En tot slot zijn de living labs ook levende de-
monstraties waarmee Nederland de wereld laat zien 
hoe je duurzaam kunt leven met water.
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