


Toekomstscenario’s

Inleiding

Scenario 4 : pieken op globale markt

Scenario 3 : globale prestige

Scenario 4: productie voor de globale markt met weersextremen

In dit scenario wordt er in Twente geproduceerd voor de globale markt. Deze producten worden geëxporteerd naar nationale 
en internationale bestemmingen. Dat betekent dat het transport van goederen toeneemt. De infrastructuur is goed aangelegd 
om personen en goederen effectief en snel te kunnen vervoeren. Snelwegen zijn breed om de capaciteit te vergroten. Vlieg-
velden zijn uitgebreid om meer vluchten aan te kunnen en dus meer te kunnen vervoeren. Het Twente kanaal is belangrijk als 
transportfunctie richting Duitsland. Er zijn ook veel extra spoorlijnen aangelegd, zodat goederen en personen ook per trein 
snel en vaak vervoerd kunnen worden. Naar verwachting zullen bedrijven zich specialiseren om veel van dezelfde producten 
te kunnen exporteren. Dat betekent ook dat de bedrijven kapitaalintensief zijn. Zij proberen om de leidende bedrijven op 
de nationale en globale markt te zijn en moeten zich onderscheiden van andere aanbieders op vooral de globale markt. Een 
voordeel voor de regio is dat er meer werkgelegenheid is bij de grote bedrijven, vooral voor lager opgeleiden die bijvoorbeeld 
in de landbouw werken.  Een intensivering heeft vaak als resultaat dat er minder ruimte is voor de natuur, omdat veel ruimte 
wordt gebruikt voor productie. De landbouw ondervindt behoorlijke overlast van de extremen in het weer. De droogte zorgt 
voor een uitdroging van de gewassen en de extreme regenval laat de gewassen soms verdrinken. De extreme weersom-
standigheden bieden mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Bij lange perioden van droogte zal de zon regel-
matig schijnen en is zonne-energie een goede energiebron. Bij extreme regenval kan waterenergie weer aantrekkelijker zijn.

Scenario 3: productie voor de globale markt zonder weersextremen

In de regio Twente zal er veel werkgelegenheid zijn die gericht is op de wereldmarkt. Het gaat hier om werk met een hoog en 
laag opleidingsniveau. Dit zorgt ervoor dat vele mensen, woonachtig in Twente, werk zullen vinden binnen deze regio, maar 
er is ook werk beschikbaar voor mensen die niet in de regio wonen. Vanwege de intensieve landbouw in de regio zal er weinig 
aandacht zijn voor ecologie en de bijbehorende biodiversiteit. Grote boerenbedrijven zien liever hun omzet stijgen dan dat zij 
rekening houden met de natuur. De lokale producten worden op nationale en internationale schaal verkocht. Een eventuele 
verandering in internationale betrekkingen heeft een grote invloed op deze goederenstroom. Door de toegenomen goeder-
enstromen is de druk op de infrastructuur groter geworden, en daarmee ook de druk op de waterwegen. Meer schepen met 
goederen zullen zich een weg banen naar Twente. Een neerslag die vrij constant is, maar ook technologische vooruitgang, 
zorgt ervoor dat er in de landbouw gemakkelijk gezocht kan worden naar optimale omstandigheden voor een gewas of ander 
product. Deze optimalisatie zorgt ervoor dat er meer kapitaalintensieve boerenbedrijven zijn, die door clustering schaalvoor-
delen ondervinden. De nationale en internationale bevolking vormt de afzetmarkt voor deze kapitaalintensieve bedrijven 
. De intensivering is mogelijk in het huidige klimaat, gezien het feit dat er weinig sprake is van erosie, overstromingsgevaar 
of verstuiving als gevolg van droogte. De grote bedrijven zorgen voor een veranderingen in het aanzicht van het landschap.

Er zijn twee scenarios waarin de globale markt een prominente rol speelt. Ter verduidelijking van de rol die Twente inneemt 
binnen de globale markt, is hiernaast een kaart weergegeven. De kaart geeft de belangrijkste netwerken weer, die voor 
de globale markt van belang zijn. Het belang van deze netwerken en knooppunten geven een goed beeld van de structuur 
waarbinnen Twente een rol speelt. De kaart heeft voornamelijk een analytische functie en geeft daarmee de huidige situatie 
weer. In de scenariostudie is deze kaart dus geen toekomstbeeld, maar de kaart kan wel dienen als illustratie. 

Scenario 1: lokale trots

Scenario 2 : pieken in lokale productie
Scenario 2: productie voor lokale markt met toename van weersextremen

Winkeliers die lokale producten aanbieden, zijn erg afhankelijk van de situatie van de financiële markt. Als het econo-
misch slecht gaat, zullen de consumenten minder snel geld besteden aan lokale producten, waardoor winkeliers moeite 
kunnen hebben om een gezond bedrijf te voeren. Door neerslagpieken hebben de steden in Twente te maken met wa-
teroverlast. De verharding in de steden leidt ertoe dat het water niet voldoende geborgen kan worden en daardoor di-
rect moet worden afgevoerd. Dit leidt tot overbelasting van het waterafvoersysteem en straten kunnen hierdoor blank 
komen te staan. Dit kan tot materiele schade leiden en het kan de economische activiteiten in het overstromingsgebied 
ernstig belemmeren. De toename van weersextremen hebben een groot gevolg voor de biodiversiteit in Twente. Kli-
maatwijziging verergert de achteruitgang van biodiversiteit. Door droogte ontstaat er regelmatig een laag waterpeil in 
de rivieren en beken. Voornamelijk een laag peil in het Twentekanaal leidt tot economische problemen. Door droogte 
kan het voorkomen dat schepen langer moeten wachten en minder zwaar beladen kunnen worden wanneer ze ge-
bruik maken van het kanaal. Door grote neerslagpieken zullen beken extra grote hoeveelheden water afwateren op het 
Twentekanaal, waardoor er een groter overstromingsrisico ontstaat. Lokale productie voor de lokale markt zorgt voor ko-
rtere transportstromen. Op landelijk niveau neemt de druk op de infrastructuur hierdoor af. Vanwege de lokale produc-
tie is binnen de regio Twente de verkeersintensiteit licht toegenomen. De landbouw in Twente produceert voornamelijk 
voor de eigen regio. Door het grote aanbod van lokale producten, zullen consumenten bewuster worden van het voed-
sel wat ze consumeren. Intensieve bedrijven verliezen marktaandeel en er zal een extensivering van landbouwbedrijven 
plaatsvinden. Extensieve landbouwbedrijven produceren verschillende producten om de risico’s te spreiden.  De pro-
ducten worden in de eigen regio geconsumeerd, hierdoor is er een gesloten productketen met korte transportstromen.

Scenario 1: productie voor de lokale markt zonder weersextremen

Twente heeft grote ontwikkelingen ondervonden, vooral op het gebied van productie en energie.  Twente is namelijk een 
regio die zo veel mogelijk voor zichzelf in eigen gebied produceert. Het gaat hier om regionale productie, maar ook om re-
gionale energielevering en energieopwekking. Het klimaat in Nederland is in 2050 weinig veranderd, de minimale verand-
ering is opgetreden wat betreft neerslag en droogte extremen, waardoor dit nog geen grote impact heeft op het Twentse 
landschap. Er is er een demografische verandering in Twente. In 2050 zal het inwoneraantal van Twente gekrompen zijn 
en is er sprake van vergrijzing. In de steden zullen bedrijven zich gaan richten op lokale productie. Infrastructuur, zoals het 
Twentekanaal en de snelwegen die door Twente lopen zullen voor Twente als regio een minder belangrijke rol spelen, omdat 
er zoveel mogelijk regionaal geproduceerd wordt. De distributie van de producten vind plaatst door middel van transport via 
een praktisch aangelegd infrastructuurnetwerk.  Gevolg van de interne productie en consumptie is een hogere mobiliteits-
druk binnen het gebied, omdat transport binnen het gebied blijft. Landbouw speelt een belangrijke rol in de voedselvoor-
ziening. Boeren met extensieve boerderijen produceren voedsel voor de regio, zoals zuivelproducten en gewassen. Exten-
sieve landbouw is het gevolg van onder andere de vergrijzing, bevolkingskrimp en lokale productie. Door de extensivering 
van de landbouw en de lage druk op productie voor de export is er ruimte voor natuur. De beken in het gebied worden als 
ecologisch waardevol gezien en zijn belangrijke aderen voor de EHS. Doordat er  niet veel verdroging  in het gebied is, zullen 
de beken nog stromen en de aanwezige natuur heeft naast de ecologische ook een recreatieve functie. In 2050 is Twente 
zelfvoorzienend wat betreft energie. Hierdoor is de regio minder afhankelijk van de wereldenergiemarkt. Door technologis-
che ontwikkelingen van duurzame energiebronnen zal het mogelijk zijn om energie zelf te produceren en zelf te gebruiken

Illustratie globale schaal
Om tot gedegen inzichten te komen in toekomstige situaties, dienen de trends die in een gebied aanwezig zijn te worden 
onderzocht. Deze verkenning gebeurt door middel van ‘fore-casting’, oftewel het analyseren hoe bepaalde trends die 
nu aanwezig zijn zich kunnen ontwikkelingen in de toekomstige situatie. Aan de hand van een groot aantal trends die 
gesignaleerd zijn, worden een viertal scenario’s geschreven. De gekozen hoofdthema’s die wij hebben gekozen zijn: 
Regionaal versus internationaal en weinig weersextremen versus veel weersextremen

LOKAAL – GLOBAAL
Sinds de globalisering van de wereld is het steeds meer mogelijk om producten van overal op de wereld te verkrijgen. Deze 
trend heeft in het verleden voor de regio Twente veranderingen veroorzaakt. Belangrijk is om slagvaardig te kunnen reager-
en in een internationale markt, dit zorgt voor bepaalde veranderingen in het gebied . Sinds minder lange tijd is er ook een 
tegenovergestelde trend te zien, namelijk regionalisering. Hierbij wordt getracht om de authentieke producten van een regio 
te promoten. Deze productiestructuren zijn erg onzeker, er is weinig bekend over de richting waar de trends zich op zullen 
gaan bewegen. Door de grote onzekerheid is dit een van de trends die in het gebied mogelijkerwijs een invloed kan hebben.
Er kan in de toekomst ook een bepaalde ommekeer zijn in de ene of de andere richting en dit zal een enorme 
ruimtelijke impact hebben. Zo zal de productie van alleen regionale producten zorgen voor een terugkeer van het 
meer authentieke karakter van de regio en zal de productie voor de wereldmarkt meer gaan zorgen voor inten-
sieve landbouw in dit gebied. Door de komst van de intensieve landbouw is het mogelijk dat het originele karak-
ter van het gebied verdwijnt. Deze verdwijning van het karakteristieke voor dit gebied is een zeer grote impact.
Deze trend is dus zeer geschikt om te verkennen door middel van een scenario benadering. Door deze benadering kan in-
zicht worden verkregen in welke gevolgen een van deze twee richtingen kan veroorzaken voor de regio Twente als geheel.

GEEN TOENAME WEERSEXTREMEN – TOENAME WEERSEXTREMEN
Met de modelstudies kan er een bepaalde trend ontdekt worden in het weer. Zo zijn er op het moment ontwikkelingen wat 
betreft de klimaatveranderingen. Deze staan benoemd in modelstudies van het KNMI. Als trend wordt de verandering van 
het weer genomen. Er valt weinig te zeggen in welke extreme richting de hoeveelheid neerslag en temperatuur zich in de 
toekomst zal gaan bewegen. Zo zal de gemiddelde temperatuurstijging in Nederland in de winter minimaal +0,9°C en max-
imaal +2,3°C  zijn in 2050, in de zomer minimaal +0.9°C en maximaal +2.8°C. Ook zal de hoeveelheid neerslag veranderen 
in de winter gemiddeld met minimaal +4% en maximaal met +14% en in de zomer met minimaal +3% en in het extreme 
geval met -19% . Daarom hebben we deze trend aangewezen als erg onzeker. Een van de andere dingen die KNMI benoemd 
is: de hevigheid van extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal zomerse regendagen wordt juist minder 
De impact van een trend van meer neerslagextremen is groot en zal ook voor het gebied qua productie gevolgen hebben. 
Door deze twee trends tegen elkaar uit te zetten wordt er een poging gedaan om ruimtelijke impact zichtbaar te krijgen voor de 
vier scenario’s. Vier scenario’s zullen een breed beeld geven van de kansen/ontwikkelingen die nu in het gebied gaande zijn en 
een bepaalde richting zullen doorzetten. Door de vier scenario’s kan inzicht worden verkregen in de mogelijke richting waarin 
de ontwikkelingen zullen doorzetten. Onderstaand is een kwadrant toegevoegd waarin de richting ruimtelijk is weergegeven.


