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Wat is de rol van de oceaan in 2050? Er zijn verschil-

lende scenario’s denkbaar. Kiezen we ervoor om de 

oceaan maximaal te exploiteren en wordt het een on-

leefbare, leeggeviste en uitgeputte onderwaterwereld 

die voor militaire conflicten tussen landen zorgt? Of 

zetten we in op duurzaam gebruik en wordt de oceaan 

onze bondgenoot? Een bondgenoot die helpt om 

de wereldbevolking te voeden en die ons energie en 

grondstoffen levert zonder ooit uitgeput te raken? Een 

bondgenoot die ons helpt om te gaan met de effecten 

van klimaatverandering? 

Dit boek geeft inspiratie om na te denken over de toe-

komst van de oceaan. Daarbij ligt de nadruk op duur-

zaamheid, technologie en governance. Houden robots 

in 2050  drijvende oceaanboerderijen draaiende? Gaat 

golfenergie straks onze oceaansteden verlichten? En 

wat is er nodig om internationale afspraken te maken 

over het gebruik van de oceaan? Hier nu bij stilstaan, 

helpt ons om bewuste keuzes te maken die behoud en 

duurzaam gebruik van de oceaan in de toekomst mo-

gelijk maken. Laat je verbazen door de creatieve en vin-

dingrijke ideeën van experts en betrokkenen in dit boek 

en maak kennis met een oceaan vol mogelijkheden. 

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) orga-

niseert al meer dan 45 jaar brede, participatieve toe-

komstverkenningen op het snijvlak van technologie en 

samenleving. Informatie over STT, haar activiteiten en 

haar producten is te vinden op de website www.stt.nl
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Een ocaan vol mogelijkheden 

voorwoord

Hans Huis in ’t Veld,  
Boegbeeld Topsector Water

Wanneer ik met mijn zeilboot over de zeeën vaar, ben 
ik mij bewust van de uitgestrektheid en de schoonheid 
van het water. Op het water geniet ik met volle teugen. 
De zee en oceaan betekenen veel voor mij als persoon, 
hier kom ik tot rust.
 
Maar ook voor de mensheid zijn meren en oceanen 
van onschatbare waarde. Al eeuwenlang bieden ze 
ons voedsel, voorzien ze ons van zoet water en gebrui-
ken we ze om handel te drijven met andere volkeren. 

Telkens weer vinden we nieuwe manieren om water in te zetten; zo is de 
winning van hernieuwbare energie uit de oceaan in opkomst. De komende 
decennia zal door de groei van bevolking en van welvaart de vraag naar 
voedsel, grondstoffen en energie wereldwijd toenemen. We gebruiken onze 
natuurlijke wateren steeds intensiever: grote vissersvloten die steeds meer 
vis kunnen vangen, diepzeerobots om op de diepe oceaanbodem grond-
stoffen te delven, en steeds meer boorplatforms.
 
De oceaan is enorm, maar niet onuitputtelijk. Tijdens mijn zeilreizen kom 
ik geregeld in aanraking met vervuiling in de vorm van drijvend plastic. 
Maar ook onzichtbare vormen van vervuiling en schade aan het ecosysteem 
zijn aan de orde van de dag. Hier ligt een enorme uitdaging: hoe kunnen 
we de oceaan benutten voor ons welzijn en onze welvaart, maar deze tege-
lijkertijd behouden voor toekomstige generaties?
 
Laten we deze vraag niet zien als een bedreiging, maar vooral als een kans 
voor Nederland, Europa en de wereld. Als boegbeeld van de Topsector 
Water kom ik dagelijks in aanraking met de innovatiekracht van de water-
sector, waaronder maritieme technologie. Maar ook in andere sectoren, 
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5zoals visserij, agrocultuur, energie en oceanografisch onderzoek zijn er tal 
van instituten en bedrijven te noemen die met de nieuwste technologieën 
internationaal vooroplopen. Duurzame technologieën moeten we inzetten 
om de oceaan te gebruiken voor ons welzijn en onze welvaart wereldwijd, 
terwijl we tegelijkertijd de blauwe, fascinerende wereld in goede gezond-
heid houden.
 

Naast technologie is ook onze expertise op het gebied van governance niet 
te onderschatten. De lange historie van het poldermodel en onze huidige 
ervaringen met het uitvoeren van ingewikkelde gebiedsprocessen, zoals het 
‘Ruimte voor de Rivieren’-project. Deze hebben ons veel ervaring gegeven 
met het samenbrengen van verschillende sectoren, en het rekening houden 
met de onzekere toekomst bij het opstellen van beleids- en gebiedsplannen. 
Deze kennis kunnen we inzetten in het internationale debat om afspraken 
te maken over de vraag hoe we wereldwijd willen omgaan met de oceaan. 
Daar is namelijk nog een grote stap te zetten.

We hebben in Nederland dus veel te bieden, maar daarvoor moeten we wel 
onze krachten bundelen. Daarom ben ik blij met de totstandkoming van 
deze STT-publicatie. Een groot netwerk van kennisinstituten, ministeries, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven is samengekomen om te 
discussiëren over de vraag: hoe kunnen we in 2050 de oceaan op duurzame 
wijze gebruiken om wereldwijd het welzijn en de welvaart te verhogen? Het 
resultaat van deze discussie heeft u nu in handen.

De toekomstbeelden die in dit boek worden gepresenteerd geven stof tot 
nadenken. Hoe gaan technologie en duurzaam gebruik van de oceaan 
samen op het gebied van voedsel, grondstoffen en energie? Kan de oceaan 
in de toekomst bijdragen aan het omgaan met de effecten van klimaatver-
andering? Welke afspraken kunnen we internationaal maken om ervoor te 
zorgen dat de oceaan in de toekomst gezond blijft? Wat zijn de gevolgen als 
we op de oceaan gaan wonen?
 
Ik hoop van harte dat dit boek niet het eindpunt is van een interessante 
verkenning, maar juist het begin van een brede nationale én internationale 
discussie. Alleen door met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken 
komen we verder. Dan zie ik met vertrouwen een oceaan vol mogelijkheden.
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8 samenvatting

Wat is de rol van de oceaan in 2050? Is het een onleefbare, leeggeviste en 

– als we het over grondstoffen zoals olie en zeldzame materialen hebben 

– uitgeputte onderwaterwereld die voortdurend voor militaire conflicten 

tussen landen zorgt? Of is de oceaan onze bondgenoot? Een bondge-

noot die helpt om de tegen die tijd negen miljard mensen te voeden en 

die ons allerlei diensten levert zonder ooit uitgeput te raken. Een bond-

genoot die ons helpt om te gaan met de effecten van klimaatverandering. 

Dit boek bevat ideeën voor hoe de toekomst van de oceaan er uit zou 

kunnen zien en wat we nu kunnen doen om die te bewerkstelligen. Want 

keuzes van nu kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst. En door 

nu niets te doen veroorzaken we mogelijk problemen die voor volgende 

generaties misschien niet eens meer op te lossen zijn. Gelukkig is er nog 

tijd. Er zijn visies en ideeën om te komen tot een duurzaam gebruik van 

de oceaan. En nieuwe technologie maakt steeds meer mogelijk. Het is 

tijd om de handen ineen te slaan. Wereldwijd.

Anno 2016 bedekt de oceaan 71% van het aardoppervlak. De wereldwijde 

zuurstofproductie wordt voor 70% geleverd door algen aan het oceaan-

oppervlak . De oceaan levert voedsel en grondstoffen, maakt wereldwijd 

transport mogelijk en heeft bovendien grote invloed op de natuurlijke 

mondiale systemen. Hoe zal dat in 2050 zijn? De centrale vraag van de 

STT-verkenning Een oceaan vol mogelijkheden was: hoe kan de oceaan 

in 2050 bijdragen aan de levering van natuurlijke hulpbronnen en het 

omgaan met de effecten van klimaatverandering, onder voorwaarde van 

behoud en duurzaam gebruik van de oceaan?

De nadruk ligt in dit boek op technologie en governance. 

De oceaan is de drijvende kracht achter grote en belangrijke systemen 

zoals het klimaat, de waterkringloop en de koolstofkringloop. Wereldwijd 

zijn er ca. drie miljard mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk 

van de oceaan. Dat brengt ook bedreigingen met zich mee, namelijk 

overbevissing, verstoring van mariene ecosystemen door grondstoffen-

winning, afvaldumping, enz. De oceaan heeft een bufferwerking voor 

warmte en CO2, maar de opwarming van het oppervlaktewater (0,7 ºC 
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9in de afgelopen 100 jaar) heeft nu al gevolgen voor bepaalde vissoorten. 

Overexploitatie en opwarming vormen de twee belangrijkste bedreigin-

gen, gevolgd door habitatdegradatie, verzuring en vervuiling.

Door de ontwikkelingen in onder meer sensor- en informatietechnolo-

gie en robotica worden steeds meer ongerepte gebieden bedreigd door 

commerciële activiteiten. Deze technologie helpt echter ook om het 

mariene ecosysteem beter te leren begrijpen. Sensoren kunnen bijvoor-

beeld helpen bij de identificatie van specifieke vissoorten, zodat de bij-

vangst van andere soorten minimaal blijft. Ook andere technologieën en 

materialen beloven veel, zoals robotica (nu al gebruikt voor het aanleg-

gen van pijpleidingen op de oceaanbodem) en biotechnologie (produc-

tie van medicijnen en enzymen door mariene organismen). In de top 5 

van technologieën die volgens experts een grote rol zullen spelen in de 

exploratie, exploitatie en monitoring van de oceaan in 2050 vinden we 

dan ook robotica, sensortechnologie, informatietechnologie, deep sea 

mining-technologie en transporttechnologie terug.

Hoe kan de oceaan in 2050 bijdragen aan de levering van natuurlijke 

hulpbronnen en het omgaan met de effecten van klimaatverandering, 

onder voorwaarde van behoud en duurzaam gebruik van de oceaan? De 

workshops in deze verkenning leidden tot verschillende oplossingen. 

Sommige daarvan zijn al in ontwikkeling, andere zijn voor de toekomst. 

De groeiende wereldbevolking vraagt om steeds meer voedselproductie. 

De oceaan kan bijvoorbeeld algen en wieren leveren. Oceaanboerderijen 

maken straks de visvangst met sleepnetten overbodig. Deze boerderijen 

werken met een (bijna) gesloten kringloop. 

De oceaan is rijk aan grondstoffen. Landen zullen door de geopolitieke 

situatie (grondstoffen in instabiele landen) steeds vaker op zoek gaan 

naar andere bronnen. De oceaan bevat vrijwel alle elementen uit het peri-

odiek systeem. Winning daarvan verstoort echter het mariene ecosys-

teem. Een mogelijke oplossing is low impact deep sea mining. Maar hoe 

gaan we dat regelen en vooral handhaven?

Veel experts denken dat we in 2050 zijn overgestapt op hernieuwbare 

energie en dat er geen of nauwelijks olie- en gaswinning meer zal 

plaatsvinden. Ook hier kan de oceaan een rol spelen door de winning 

van zonne-, getijden-, stromings- en windenergie. Door de energiewin-

ning zoveel mogelijk te koppelen aan het gebruik (daar gebruiken waar 

het wordt gewonnen, namelijk op de oceaanboerderij of het offshore 
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10 platform) wordt transport voor dit deel overbodig. Het vinden van 

betaalbare oplossingen voor transport naar land en voor opslag van de 

hernieuwbare energie is echter nog een grote uitdaging. 

Winning van hernieuwbare energie op de oceaan betekent dat de uitstoot 

van broeikasgassen vermindert. Sterker nog, door energietransport over 

de oceaan te verduurzamen, de CO2-voetafdruk van de voedselproductie 

te verkleinen en de sluiting van de productieketens kunnen we de CO2-

uitstoot door menselijke activiteit misschien wel tot nul reduceren.

Klimaatverandering is op termijn niet tegen te houden. We zullen dus 

moeten nadenken over klimaatadaptatie. Als sommige gebieden op 

aarde straks onleefbaar worden, maar de energie bijna gratis is, dan 

wordt bijvoorbeeld zoetwaterproductie op grote schaal door ontzilting 

interessant, zeker als we het resterende zout gebruiken als bouwmateri-

aal (dat kan – zie p. 81). Sommigen denken dat de oplossing te vinden 

is in geo-engineering, onder meer door de bufferfunctie van de oceaan 

voor CO2 te vergroten, maar het is wellicht ook een idee om de koolstof 

te binden tot vezels (zie p. 75).

Voor duurzaam beheer en gebruik van de oceaan in 2050 zijn wereldwijde 

afspraken nodig over eerlijke verdeling van de natuurlijke hulpbronnen. 

We moeten daarbij denken aan governance van de oceaan als geheel. 

Niet alleen door overheden, maar ook door de burger. Een oplossing kan 

liggen in een internationaal orgaan dat via internationale wet- en regel-

geving verantwoord gebruik van de oceaan afdwingt, maar dit lijkt zeker 

op korte termijn niet haalbaar en vraagt bovendien om een mondiaal 

monitoringsysteem en een mondiale kennisontwikkeling en handhaving.

Mondiale governance van de oceaan lijkt de aangewezen weg, niet alleen 

voor duurzame exploitatie van de oceaan, maar ook om een grootschalig 

militair conflict als gevolg van een ongecontroleerde grondstoffenrace te 

voorkomen. Als alle landen vertegenwoordigd zijn in een Open Ocean 

Council die bijvoorbeeld concessies kan uitgeven, kan deze daarbij 

rekening houden met de arme landen. Een Ocean Bank kan duurzaam 

gebruik van de oceaan stimuleren, terwijl een Oceaankadaster over 

eigendomskwesties gaat. 

Het toekomstbeeld Ocean City (Hoofdstuk 8) geeft een voorbeeld van 

een oplossing, drijvende steden, geheel zelfvoorzienend en duurzaam. 

Hierin kunnen veel van de technologieën uit de verkenning samenko-

men, van stromingsenergie tot terugwinning van afval uit de oceaan. 
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11Voor voedsel zouden er oceaanboerderijen kunnen komen, terwijl de 

visvangst door de Open Ocean Council streng gereguleerd zou moeten 

worden. Tenzij het echt niet anders kan moet deep sea mining vermeden 

worden, vanwege de te verwachten schade aan mariene ecosystemen.

De oceaan uitputten of juist helemaal met rust laten, het zijn twee moge-

lijke uitersten. De oplossingen in dit boek liggen eerder op de gulden 

middenweg. 

Allereerst is nationale actie nodig om alle kennis en ideeën, versnipperd 

over verschillende stakeholders, te bundelen. Maar ook internationaal is 

actie hoog nodig, want het wereldwijde beleid en de wet- en regelgeving 

ten aanzien van de oceaan zijn al even versnipperd. De meeste winst 

is waarschijnlijk te behalen door de verschillende typen gebruik van de 

oceaan (voedsel, grondstoffen en energie) in projecten met elkaar te ver-

binden op één locatie. Dat vraagt om systeemintegratie. Nationale en 

internationale samenwerking zijn daarvoor essentieel.

Het is duidelijk dat de oceaan ons kan helpen bij de oplossing van de in 

deze studie centraal gestelde twee grote maatschappelijke uitdagingen 

van de komende 35 jaar, namelijk levering van natuurlijke hulpbronnen 

en het omgaan met de effecten van klimaatverandering, onder voor-

waarde van behoud en duurzaam gebruik van de oceaan. Daar moeten 

we nú mee beginnen. Goede internationale afspraken en een mondiaal 

orgaan dat ook zorgt voor beleid, monitoring en handhaving; ze zijn nog 

ver weg. Maar als ze er komen dan is er een oceaan vol mogelijkheden. 
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What is the role of the ocean in 2050? Will it be an uninhabitable, over-

fished and – if we look at natural resources such as oil and rare materials 

– a completely overexploited underwater world continuous battled over 

by nations? Or will the ocean have become our ally, helping us to feed the 

global population of (by then) 9 billion people, rendering all kinds of ser-

vices without ever being overexploited? An ally that will help us deal with 

the effects of climate change? This book highlights ideas on the possible 

future of the ocean and what we can do to achieve this. Choices we make 

today may have a large impact on the future. If we do not act now we may 

create problems that potentially cannot be solved by future generations. 

There is still time, though. Visions and ideas on the sustainable use of 

the ocean do exist. New technology creates an increasing number of 

opportunities and it is time to join forces on a global scale.

The ocean covers 71 percent of the surface of the earth. 70 percent of the 

global oxygen production comes from algae at the ocean surface. The 

ocean provides food and raw materials and enables transport around the 

globe. It also has a large impact on the global natural systems. What will it 

be like in 2050? The main question of the explorative STT futures study An 

Ocean of Opportunities was: how can the ocean in 2050 contribute to the 

supply of natural resources and the management of the effects of climate 

change, provided that it is preserved and used in a sustainable way?

The focus in this book is on technology and governance.

The ocean is the driving force behind large and important systems such 

as the climate system, the water cycle and the carbon cycle. No less than 

3 billion people rely on the ocean for their daily subsistence. This implies 

that we are facing threats such as overfishing, dumping of waste, distur-

bance of marine ecosystems as a result of exploitation, etc. The ocean 

acts as a buffer for heat and CO2, but the warming of the surface water 

(0.7 ºC in the past 100 years) already has an impact on specific fish spe-

cies. Overexploitation and warming are two of the main threats to the 

ocean, followed by biodegradation, acidification and pollution.
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13Developments in e.g. sensor and information technology and robotics 

enable new commercial activities, which in turn increasingly threaten 

unspoilt environments. But these technologies can also help us gain a 

better understanding of the marine ecosystem. For instance, sensors 

can help identify fish species and thus minimize by-catch. Other tech-

nologies and materials are equally promising, such as robotics (already 

used for laying pipelines at the bottom of the ocean) and biotechnology 

(production of medicine and enzymes by marine organisms). The top 

5 of technologies that will play a major role in the exploration, exploita-

tion and monitoring of the ocean in 2050 is, according to experts, made 

up of robotics, sensor technology, IT, deep sea mining technology and 

transport technology.

How can the ocean contribute to the supply of natural resources and 

the management of climate change in 2050, and still be preserved and 

used in a sustainable way? The workshops that were organised during 

the study led to various solutions. Some of these are already being devel-

oped, others are just a point on the horizon. The growing global popula-

tion requires an increasing amount of food. The ocean can supply algae 

and seaweeds, for example. Ocean farms will soon render trawler fishing 

obsolete. Some farms work with a (nearly) closed nutrient cycle.

The ocean is rich in raw materials that are often found in unstable 

regions. This geopolitical situation will increasingly force nations to look 

for alternative sources. The ocean contains nearly all elements from the 

periodic table, but the exploitation of the elements will interfere with the 

marine ecosystem. Low-impact deep sea mining may prove to be the 

solution. But how are we going to manage this in a sustainable way – and 

above all – how are we going to monitor and enforce this?

Many experts believe that in 2050 we will use renewable energy, having 

(nearly) abandoned the exploitation of oil and natural gas. The ocean 

can play a role here as well, as a source of solar, tidal and flow energy. By 

minimising the distance between the extraction of energy and the loca-

tion of use (use it where it is found, namely at the ocean farm or on the 

offshore platform) the transport of energy could become, at least partly, 

a thing of the past. The challenge, however, is finding a cost-effective 

solution for the transport to land and storage of renewable energy.
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14 The extraction of renewable energy from the ocean will reduce the emis-

sion of greenhouse gases. Better still, by making transport of energy over 

the ocean more sustainable, reducing the CO2 footprint of food produc-

tion and closing production chains, we may actually be able to reduce the 

emission of CO2 through human activity to zero.

Since we will on the long term not be able to stop climate change, we have 

to consider climate adaptation. If specific regions on earth become unin-

habitable in the future, but energy is nearly free, the large-scale production 

of drinking water through desalination becomes an interesting possibility, 

especially if we use the remaining salt as building material (this is pos-

sible, see p.81). Some think that the solution will come from geo-engineer-

ing, e.g. by enhancing the buffer function of the ocean for CO2, but it may 

also be worthwhile to bundle carbon into fibres (see p.75).

The sustainable management and use of the ocean in 2050 will require 

global agreements about the fair distribution of the natural resources. 

This means we have to start thinking about governance of the ocean as 

a whole, and not only by governments solely, but also by citizens. The 

solution may be an international organisation that enforces responsible 

use of the ocean through legislation. However, this seems unattainable 

in the short term and also requires global monitoring, knowledge devel-

opment and enforcement. Global governance seems the best option, not 

just for the sustainable exploitation of the ocean, but also to prevent a 

large-scale military conflict resulting from an unbridled race for natural 

resources. If all nations are represented in an Open Ocean Council that 

is, for example,able to allot concessions, this organisation should be able 

to distribute a fair share of these concessions among poorer nations. An 

Ocean Bank could stimulate the sustainable use of the ocean, whereas 

an Ocean Cadastre could deal with issues of ownership.

Ocean City, the vision of the future in Chapter 8 presents a possible 

solution, namely floating cities that are entirely self-sufficient and sus-

tainable. Many technologies discussed in this exploratory study can 

be found in this example, from flow energy to the reclaiming of waste 

from the ocean. Food could, in this example, be provided by the ocean 

farms, and fishing could be regulated – stringently – by the Open Ocean 

Council. Unless it is a real necessity, deep sea mining would be prohib-

ited in order to preserve marine ecosystems.
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15Exhausting the ocean or leaving it be, these are the two extremes of the 

spectrum. The solutions provided by this exploratory study are generally 

positioned in the middle. The first thing we need is national action to 

combine all the knowledge and ideas spread across a myriad of stake-

holders. But international action is just as crucial in view of the current 

disjointed international policy and legislation on the ocean. The most 

profitable approach probably is to combine the various uses of the ocean 

(food, raw materials and energy), which will require system integration 

as well as (inter)national cooperation.

It is clear that the ocean can help us solve the two grand societal chal-

lenges of the next 35 years that formed the subject of this study: namely 

the supply of natural resources and management of the effects of cli-

mate change, provided that it is preserved and used in a sustainable 

way. We should take action now. Solid international agreements and an 

organisation that is responsible for policy, monitoring and enforcement 

are still a long way off. But once they are in place we may be looking at 

an ocean full of opportunities.
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De (beknopte) verkenning Een oceaan vol mogelijkheden van Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek verkent de mogelijkheden van de open 
oceaan. Hoe kan de oceaan bijdragen aan de manier waarop we omgaan 
met de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende 35 jaar? 
Biedt de oceaan oplossingen voor (sommige van) die uitdagingen?

Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar we kunnen er wel over 
nadenken en dat zullen we wel moeten ook. De toekomst begint 
vandaag, en we kunnen maar beter voorbereid zijn.

Aanleiding 
Tijdens oriënterende gesprekken over het oorspronkelijke thema van de 
voorverkenning (‘de toekomst van water’) noemde in eerste instantie vrij-
wel niemand van de geïnterviewden de oceaan. Misschien doordat Groot-
Brittannië ons het zicht op de Atlantische Oceaan beneemt? Voor veel men-
sen in Nederland vormt de oceaan kennelijk een blinde vlek. Onterecht, 
want de oceaan bestrijkt ruim tweederde van het aardoppervlak en is van 
groot belang voor ons welzijn en onze welvaart. 

“De wereldoceanen […] vormen de drijvende kracht achter de mondiale 
systemen die de aarde bewoonbaar maken voor de mens. Regenwater, 
drinkwater, het weer, het klimaat, de kustlijnen, veel van wat we eten 
en zelfs de zuurstof in de lucht die we inademen worden uiteindelijk 
geproduceerd en beïnvloed door de zee. Vanaf de vroegste geschiedenis 
hebben de oceanen en zeeën gediend als vitale handels- en transport-
routes.” [UN, 2015] 

We hebben veel van onze welvaart te danken aan de oceaan. Al eeuwen terug 
trotseerden Nederlanders dankzij nieuwe technologische toepassingen de 
wereldzeeën. Voor directe voedselvoorziening – bijvoorbeeld door grotere 
visvangsten verder buiten de kust – maar ook voor overzeese handel. Sinds 
de vorige eeuw leveren de olie- en gaswinning in zeeën en oceanen belang-
rijke grondstoffen voor de petrochemische industrie, die op haar beurt een 
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18 scala aan nieuwe (gemaks)producten mogelijk heeft gemaakt onder andere 
door de productie van plastic. Tegenwoordig proberen onderzoekers door 
middel van aquacultuur van zeewier en oesters in afgebakende stukken zee 
en oceaan een bijdrage te leveren aan de toenemende vraag naar (eiwit-
rijk) voedsel. En verdere mogelijkheden lonken, zoals zeemijnbouw van 
schaarse grondstoffen, energiewinning (onder andere door ocean thermal 
energy conversion, OTEC), zoetwaterwinning door ontzilting en wellicht 
ook wonen op, en in de verdere toekomst onder, water. 

Wist u dat…

…algen aan het oceaanoppervlak voor 70% van de wereldwijde  

zuurstofproductie zorgen? [Ecomare, 2015]

…de oceaan 71% van het aardoppervlak bedekt? [NOAA, 1015]

…de oceaan 97% van het water op aarde bevat? [NOAA, 1015]

…meer dan 95% van de onderwaterwereld nog onontdekt is?  

[NOAA, 1015]

…de grootste overvloed en diversiteit van leven op aarde zich op of 

onder het wateroppervlak van de oceanen en zeeën bevindt? 

[Earle, 2009] 

Vraagstelling
Als de invloed van de oceaan op het functioneren van de natuurlijke mon-
diale systemen – van vitaal belang voor de mens – zo groot is, kan de oceaan 
dan bijdragen aan eventuele oplossingen voor grote maatschappelijke uit-
dagingen van de toekomst, zoals klimaatverandering en voedselzekerheid? 
Figuur 1 laat zien welke verbanden experts en belanghebbenden zien tus-
sen de oceaan en de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. 
Vanuit de relatieve onbekendheid met de oceaan en de belangrijke rol die 
deze speelt voor de mensheid, en in het licht van de grote maatschappelijke 
uitdagingen voor 2050, richt deze verkenning zich op de vraag: Hoe kan 
de oceaan bijdragen aan het omgaan met en de oplossing van grote maat-
schappelijke uitdagingen van de komende 35 jaar?

Met behulp van experts en andere geïnteresseerden is middels een online 
enquête deze vraag geconcretiseerd naar de volgende: 
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19Hoe kan de oceaan in 2050 bijdragen aan de levering van natuurlijke 

hulpbronnen en het omgaan met de effecten van klimaatverandering, 

onder voorwaarde van behoud en duurzaam gebruik van de oceaan?

Meer over de grote maatschappelijke uitdagingen en de rol van de oceaan 
daarbij is te vinden in Hoofdstuk 2. 

Figuur 1 Grote maatschappelijke uitdagingen waarin de oceaan in 2050 een 
rol zal spelen volgens deelnemers aan onze enquête. 

Doelstelling 
Gezien de relatieve onbekendheid met de oceaan en het potentieel dat de 
oceaan biedt, wil STT met de publicatie Een oceaan vol mogelijkheden het 
denkkader over de oceaan verruimen en aanzetten tot actie. Daarbij vor-
men de grote maatschappelijke uitdagingen en de mogelijkheden en func-
ties van de oceaan het vertrekpunt.
Drie onderliggende doelstellingen daarbij zijn:
1. De blinde vlek rond de oceaan inkleuren door aandacht te vestigen op 

de functies en mogelijkheden die de oceanische ruimte ons biedt.
2. Identificeren van uitdagingen en kansen die technologische ontwik-

kelingen en hun toepassingen in de oceanische ruimte bieden voor 
Nederlandse organisaties en bedrijven.

3. Formuleren van handreikingen voor duurzaam gebruik (direct en 
indirect) van de oceanische ruimte binnen een context die onder 
invloed van de grote maatschappelijke uitdagingen verandert.
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20 Met de ideeën in deze publicatie over de toekomst van de oceaan willen we 
inspireren, mensen aan het denken zetten en een aanzet geven tot discussie. 
Deze publicatie pretendeert dus niet een wetenschappelijke publicatie of 
naslagwerk te zijn. De toekomstbeelden uit Deel 2 zijn, tenzij anders aange-
geven, gebaseerd op de uitkomsten van een serie workshops als onderdeel 
van de verkenning (zie Bijlage 3, Opzet van de verkenning). Deze publicatie 
gaat niet in op de technologische haalbaarheid, ecologische wenselijkheid 
en bestuurlijke mogelijkheid van de diverse ideeën, daarvoor is uitgebreider 
(wetenschappelijk) onderzoek nodig (zie de Reflectie, voor meer hierover). 

Afbakening
Deze verkenning richt zich specifiek op de open oceaan en niet op de kust-
gebieden. Met de open oceaan bedoelen wij dat deel van de oceaan dat bui-
ten de jurisdictie van de EEZ (Exclusive Economic Zone) van naties valt. 
Het gaat hierbij dus om het gebied ver buiten de kustlijn (buiten het con-
tinentaal plat) en betreft zowel de ruimte boven, op als onder het waterop-
pervlak van de oceaan.

In de aangescherpte onderzoeksvraag vormen behoud en duurzaam gebruik 
van de oceaan een randvoorwaarde voor de ideeën over mogelijkheden die de 
oceaan biedt voor levering van natuurlijke hulpbronnen en het omgaan met 
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21de effecten van klimaatverandering. Als definitie van duurzaamheid gebrui-
ken we in deze publicatie die van de World Commission on Environment 
and Development in het rapport Our common future: “Duurzame ontwik-
keling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 
het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen.” [VN, 1987] Voor het gebruik van de oceaan 
betekent dit dat natuurlijke hulpbronnen zodanig worden gewonnen dat ze 
niet uitgeput raken, maar op peil kunnen blijven. Ook mogen de activiteiten 
die nodig zijn om deze hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen te winnen niet 
leiden tot verstoringen van het mariene ecosysteem, omdat die verstoringen 
de ecosysteemdiensten die de oceaan levert (zie ook Hoofdstuk 1 en 2) in 
gevaar kunnen brengen. 

De toekomstbeelden in Deel 2 van deze publicatie focussen op duurzaam 
gebruik (harmonie tussen nut voor de mens en behoud van het ecosys-
teem). Er zijn natuurlijk ook andere toekomsten mogelijk. Op verschillende 
plaatsen zijn daarom kanttekeningen over alternatieve toekomst(beeld)en 
geplaatst. Vaak gaan deze kanttekeningen in op de bedreigingen voor de 
oceaan (zoals overexploitatie), en wat er gebeurt als we daar niets tegen 
doen. 

De tijdshorizon van deze verkenning is het jaar 2050. Daarbij wil STT met 
input van betrokkenen verschillende mogelijke toekomsten schetsen. De 
ideeën en toekomstbeelden uit deze publicatie zijn daarom antwoorden 
op de vraag: “Wat als...?” Sommige ideeën zouden al eerder werkelijkheid 
kunnen worden (bijvangst visserij verminderen door sonartechnologie) of 
juist later (drijvende steden op de oceaan). Er is voor gekozen om al deze 
ideeën mee te nemen om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de 
toekomstige mogelijkheden voor het gebruik van de oceaan, inclusief niet-
duurzame exploitatie.

Bij beantwoording van de onderzoeksvraag is zowel gekeken naar de moge-
lijkheden van technologie als naar de rol van governance om behoud en 
duurzaam gebruik van de oceaan in de toekomst mogelijk te maken. 
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Nut van een toekomstverkenning

Deze publicatie geeft in Deel 2 mogelijke toekomstbeelden van 
duurzaam gebruik van de open oceaan. Waarom de toekomst 
verkennen? Omdat denken over de toekomst ons bewust maakt 
van kansen en bedreigingen in het heden. Een van de doelstel-
lingen van deze verkenning is het identificeren van uitdagingen 
en kansen van technologie in de oceanische ruimte (zie pag. 19, 
Doelstelling 2). De ideeën in deze publicatie over hoe we de oce-
aan in de toekomst op duurzame wijze kunnen gebruiken, dragen 
bij aan een grotere bewustwording van en beter anticipatievermo-
gen op de fundamentele onzekerheid van de toekomst. Bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden kunnen zich zo voorbereiden op 
uiteenlopende uitdagingen van de toekomst. De bedreigingen (de 
kanttekeningen) laten ons daarentegen zien wat er gebeurt als we 
niets veranderen. Door na te denken over de toekomst, staan we 
bewust stil bij mogelijke scenario’s en hoe we in die scenario’s 
het beste kunnen handelen. Dit stelt ons in de gelegenheid om 
vroegtijdig op veranderingen in te spelen. Het motto van STT is 
niet voor niets ‘To make our society future-ready’.

Werkwijze 
Deze publicatie is het resultaat van een verkenning waarbij in een korte 
periode intensief ideeën zijn verzameld over de oceaan in 2050 door middel 
van interviews, online enquêtes en workshops met diverse belanghebben-
den. Voor meer informatie over de opzet van deze verkenning, zie  Bijlage 3. 
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Deel 1: Huidige ontwikkelingen en context

Hoofdstuk 1. De open oceaan vertelt over de bijzondere kenmer-
ken van de oceaan, waarom de oceaan zo belangrijk is voor de 
mens en wat de huidige bedreigingen zijn voor de oceaan. 

Hoofdstuk 2. De oceaan en de gerelateerde maatschappelijke uit-
dagingen laat zien bij welke van die uitdagingen experts denken 
dat de oceaan een bijdrage kan leveren aan oplossingen. Dit zijn 
de uitdagingen ‘voorzien in natuurlijke hulpbronnen’ en ‘omgaan 
met de effecten van klimaatverandering’. Voorwaarde hierbij is be-
houd en duurzaam gebruik van de oceaan. Deze thema’s vormen 
het kader voor de toekomstbeelden in Deel 2 van dit boek. 

Hoofdstuk 3. Technologische ontwikkelingen gaat in op de huidige 
ontwikkelingen in mariene technologie, en geeft verwachtingen 
van experts voor de toepassing van deze technologieën in de oce-
aan van de toekomst. De technologieën uit dit hoofdstuk komen 
terug in de toekomstbeelden in Deel 2. 

Deel 2: De oceaan in 2050 – Een duik in de toekomst

Hoofdstuk 4. Extreme toekomstbeelden kijkt naar de uitersten van 
het spectrum: Máximale exploitatie of volledig met rust laten van 
de oceaan. Het ligt voor de hand om te zoeken naar de gulden 
middenweg. 

Hoofdstuk 5. Leveren van natuurlijke hulpbronnen geeft een over-
zicht van ideeën over hoe de oceaan in 2050 met behulp van tech-
nologie op duurzame wijze kan voorzien in voedsel, energie en 
grondstoffen. 

Hoofdstuk 6. Omgaan met de effecten van klimaatverandering 
toont manieren waarop de oceaan in 2050 zou kunnen bijdragen 
aan het omgaan met de effecten van klimaatverandering. Moge-
lijke oplossingen zijn ingedeeld in drie categorieën: verminderen 
van uitstoot van broeikasgassen (klimaatmitigatie), aanpassen 
aan de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) en ac-
tief ingrijpen in het klimaat door geo-engineering. 
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24 Hoofdstuk 7. Duurzaam beheer en gebruik van de oceaan richt 
zich op de toekomstige rol van governance in het behoud en duur-
zaam gebruik van de oceaan. In dit hoofdstuk passeren diverse 
thema’s de revue, van monitoring en handhaving tot de rol van de 
burger en internationale instanties van de toekomst. 

Hoofdstuk 8. Toekomstbeeld Ocean City schetst een wereld waarin 
we met behulp van duurzame technologie en governance de oce-
aan gebruiken om ons van natuurlijke hulpbronnen te voorzien en 
voor het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, terwijl 
het mariene ecosysteem in stand blijft. De ideeën uit Hoofdstuk 4 
t/m 7 worden hier geïntegreerd tot één verhaal, een mogelijk beeld 
van onze relatie tot de oceaan in 2050.

De Reflectie geeft handvatten voor actie. De sleutelbegrippen zijn 
hier: nationale discussie en internationaal beleid, kennisontwikke-
ling en slimme combinaties, hetgeen eens te meer de noodzaak 
van pilots onderstreept.

Doelgroep 
Deze publicatie is bestemd voor iedereen met interesse in de toekomst van 
oceanen, maar richt zich in het bijzonder op het bedrijfsleven, kennisinstel-
lingen, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die een belang bij 
de oceaan hebben.

Voor de lezers die relatief nieuw zijn in dit domein of er slechts zijdelings 
mee te maken hebben kan deze publicatie zicht geven op de functies en 
mogelijkheden die de oceaan ons biedt.
Deel 1 schetst voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van ocea-
nen de context en de huidige ontwikkelingen. 

De toekomstbeelden in Deel 2 kunnen belanghebbenden uit het bedrijfs-
leven inspireren om te zien hoe technologie in de toekomst mogelijk kan 
bijdragen aan duurzaam gebruik van de oceaan. Dit kan hen helpen om 
kansen (en bedreigingen) voor hun eigen branche eerder te herkennen. 
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25In de reflectie benadrukken we dat kennisontwikkeling noodzakelijk is om 
duurzaam gebruik van de oceaan mogelijk te maken. Kennisinstituten kun-
nen met de toekomstbeelden in dit boek ideeën opdoen over de thema’s 
waar zij met hun onderzoek een bijdrage aan kunnen leveren voor een 
duurzame toekomst voor de oceaan. 

Voor beleidsmakers biedt Deel 2 handreikingen voor behoud en duurzaam 
gebruik van de oceaan en voor het stimuleren van innovatie en ontwikke-
lingen door het bedrijfsleven. 

Maatschappelijke organisaties kunnen de toekomstbeelden gebruiken om 
het maatschappelijk debat over een mogelijke transitie naar duurzaam 
gebruik van de oceaan op gang te brengen, om dit thema op de politieke 
agenda te krijgen, en om het bedrijfsleven te wijzen op hun verantwoorde-
lijkheid hierin.
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29deel 1 
huidige ontwikkelingen  

en context

Deel 1 biedt een selectie van de huidige kennis over 
de oceaan, relevante trends, grote maatschappelijke 
uitdagingen en technologische ontwikkelingen. Om-
dat het niet mogelijk is om hier alle relevante kennis 
en ontwikkelingen te noemen wordt aan het einde 
van dit deel verwezen naar externe bronnen (litera-
tuur, organisaties, initiatieven). 



Een ocaan vol mogelijkheden 

30

Indeling Deel 1

Hoofdstuk 1. De open oceaan
 ~ Kenmerken van de open oceaan

 ~ Ecosysteemdiensten van de open oceaan

 ~  Bedreigingen voor de open oceaan

Hoofdstuk 2. De oceaan en gerelateerde maatschappelijke 
uitdagingen

 ~ De oceaan als oplossing voor grote maatschappelijke uitdagingen

 ~ Levering van natuurlijke hulpbronnen

 ~ Omgaan met klimaatverandering

 ~ Behoud en duurzaam gebruik van de oceaan

 ~ Huidige ontwikkelingen duurzaam beleid oceaan

Hoofdstuk 3. Technologische ontwikkelingen
 ~ Type technologieën

 ~ Wat zijn de verwachtingen en de wensen

Verder lezen
 ~ Achtergrondliteratuur 

 ~  Initiatieven en organisaties 

“Zelfs als je nooit de kans krijgt om de oceaan te zien of te voelen, dan 
nog raakt de oceaan je bij elke hap lucht die je inademt, elke druppel 
water die je drinkt, ieder beetje voedsel dat je eet. Iedereen, waar dan 
ook, is onlosmakelijk verbonden met en volkomen afhankelijk van het 
voortbestaan van de zee.” [Earle, 2009]
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de open oceaan 

De 21e eeuw wordt ook wel de ‘Eeuw van de oceaan’ genoemd. Dankzij 
technologische ontwikkelingen en vooruitgang in het verzamelen, 
delen en analyseren van onderzoeksgegevens komen we steeds 
meer te weten over deze ‘blauwe wereld’. De kennis en inzichten die 
daaruit voortkomen maken duidelijk dat de oceaan een cruciale rol 
speelt in het welzijn van de wereld en de mens. Vervuiling, uitputting 
en andere vormen van onverantwoord gebruik vormen echter een 
bedreiging voor de gezondheid van de oceaan, en daarmee ook voor 
ons welzijn. Dit hoofdstuk biedt een kort overzicht van de kenmerken 
van de open oceaan, de ecosysteemdiensten die deze levert aan ons 
mensen, en de huidige bedreigingen voor de oceaan. 

Kenmerken van de open oceaan
De oceaan is een fascinerende wereld van eindeloze afstanden, ongekende 
diepten en een gigantische diversiteit aan leven. Deze en meer kenmerken 
van de open oceaan vormen de omstandigheden die bepalen welke orga-
nismen waar kunnen leven. Ze dragen bij aan de ecosysteemdiensten die de 
open oceaan ons levert. Aan de andere kant kunnen omstandigheden zoals 
het hoge zoutgehalte, druk, diepte en gebrek aan licht ook technologische 
uitdagingen vormen voor het gebruik van de open oceaan, of juist kansen 
bieden, zoals het gebruik van hoge druk voor energiewinning. 

Een blauwe wereld
Foto’s vanuit de ruimte laten zien dat de naam ‘Aarde’ eigenlijk niet de meest 
toepasselijke naam is voor onze planeet. Ruim 70% van het aardoppervlak 
is namelijk bedekt met water. Met een volume van 1,3 miljard km3 vormt de 
oceaan het grootste ecosysteem op aarde. 
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Ongekende diepten 
Wie denkt dat de oceaan enkel een bak met zout water is vergist zich. De 
oceaanbodem is een afwisselend landschap vol ruggen (bergen) en troggen 
(kloven), met name rond plaatsen waar aardplaten aan elkaar grenzen. Het 
diepste punt van de oceaan is de Marianatrog, waar de oceaan een diepte 
bereikt van wel 11 km onder zeeniveau.

Oceaanstromen 
Een combinatie van wind, saliniteits- of temperatuurverschillen en de 
aardrotatie zorgt voor de circulatie van het oppervlaktewater van de oce-
aan. Een bekend voorbeeld is de Golfstroom in de Atlantische Oceaan. 
Door de verplaatsing van warm en koud water zijn de oceaanstromen mede 
bepalend voor het klimaat op aarde. De vele voedingsstoffen die zich in het 
koele oceaanwater op grote diepte bevinden, worden door opwaartse stro-
ming aan de kust naar boven getransporteerd (‘upwelling’). Hierdoor zijn 
de kustgebieden zo rijk aan voedsel, zoals vis en schaaldieren. 

Rijk aan leven 
Het merendeel van het leven op aarde (80%) bevindt zich in de oceaan. Er 
zijn tot nu toe wel 200.000 verschillende soorten ontdekt. Het daadwerke-
lijke aantal ligt echter in de miljoenen, omdat veel delen van de oceaan nog 

Een satellietbeeld van de aarde, waarop de enorme omvang van de oceaan 
te zien is.
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Stromalieten

nooit verkend zijn. De oceaan is ook de plek waar het oudste leven op aarde 
te vinden is. De oudste fossielen ooit gevonden zijn mariene stromalieten, 
die 3,5 miljard jaar oud zijn. Ter vergelijking: landfossielen zijn slechts 450 
miljoen jaar oud.

Extreme omstandigheden 
De oceaan is een wereld van extremen. In gebieden met vulkanische acti-
viteit komen zogenoemde hydrothermale bronnen voor, onderwatergeisers 
die extreem heet water van soms wel 350°C vol (giftige) mineralen spuiten. 
Door deze mineralen heeft het water een zwarte kleur, waardoor ze in het 
Engels ook wel ‘black smokers’ worden genoemd. De omstandigheden op 
deze plekken zijn zo extreem dat de organismen die er leven (vooral micro-
organismen) extremofielen worden genoemd.
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De oceaan is een essentieel onderdeel van het systeem aarde, dat leven voor 
de mens mogelijk maakt. Het is de drijvende kracht achter veel grote sys-
temen zoals het klimaat, de waterkringloop en de koolstofkringloop. Het 
leven in de oceaan vormt bovendien een belangrijke voedselbron. In totaal 
zijn wereldwijd zo’n 3 miljard mensen voor hun levensonderhoud afhanke-
lijk van het leven in de zee en de oceaan. De marktwaarde van voedsel en 
grondstoffen uit de oceaan bedraagt ongeveer drie triljoen Amerikaanse 
dollar per jaar (5% van het globale BNP). Deze en andere diensten die 
de natuur levert aan de mens worden ecosysteemdiensten genoemd (zie 
Kader). 

Ecosysteemdiensten 

Ecosystemen bieden allerlei nuttige functies voor de mens, zoals 
levering van grondstoffen en voedsel, klimaatregulatie en water-
zuivering. De maatschappelijke baten die mensen uit ecosyste-
men halen worden ecosysteemdiensten genoemd. 

Het maatschappelijk en economisch belang van de vele maritieme activitei-
ten staat dan ook hoog op politieke agenda’s, en dit geldt eveneens voor de 
EU. Zij ziet een ‘zee aan mogelijkheden’ bij de ontwikkeling van een geïn-
tegreerd maritiem beleid: “Welzijn en welvaart van Europa hangen af van 
de maritieme ruimten waarover het continent beschikt: zij zijn de sluizen 
voor de Europese handel, regelen het klimaat, leveren voedsel, energie en 
grondstoffen en vormen een geliefd decor als woon- en recreatieplek voor 
de Europese burgers.” [Stel, 2012]

“De oceanen van de wereld vormen de sleutel tot de instandhouding 
van de planeet. De oceaan is een transportkanaal voor 90% van de 
wereldhandel, dat mensen, markten en bestaansmiddelen verbindt. 
Gezien de vervlechting van de oceaan zouden alle landen op de wereld 
ernaar moeten streven om de oceanen te maken tot veilige en duurzame 
oorden voor maritieme activiteiten die de gehele mensheid ten goede 
komen.” VN Secretaris Generaal Ban Ki-Moon [UN, 2012] 
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De oceaan vormt een gigantische buffer voor de stijgende temperatuur en 
toegenomen hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. De oceaan speelt 
op die manier een sleutelrol in klimaatregulatie. De afgelopen decennia is 
wel 90% van de toegenomen warmte op aarde opgeslagen in de oceaan. De 
oceaan is ook de belangrijkste opslagplaats voor CO2; naar schatting heeft 
de oceaan zo’n 40% van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot sinds 
de industriële revolutie opgenomen. 

Voedselvoorziening 
De soortenrijkdom vormt een belangrijke voedselbron voor de mens. Zo’n 
3 miljard mensen zijn afhankelijk van de oceaan als primaire eiwitbron. De 
oceaan biedt met name eiwitrijk voedsel zoals vis en schelp- en schaaldie-
ren. Ook de productie van zeewier en algen als alternatieve voedselbron uit 
de oceaan krijgt steeds meer aandacht. 

Grondstoffen 
De oceaan(bodem) bevat veel soorten grondstoffen die winbaar zijn. De 
meest bekende en traditionele grondstoffen zijn olie en gas. In de oceaan 
zijn echter ook metalen (waaronder mangaan, kobalt, nikkel en koper), 
zouten (waaronder kalium en natrium) en bouwmaterialen (zoals zand 
en grind) te vinden. Voedingsstoffen afkomstig van het land (bijvoor-
beeld uit de landbouw) stromen via rivieren de oceaan in. Hier worden 
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zonlicht omzetten in biomassa zoals algen. Omdat nutriënten (met name 
fosfor) op land schaarser worden kan de oceaan een waardevolle nieuwe 
bron vormen. Door deze nutriënten terug te winnen is het mogelijk een 
gesloten nutriëntencyclus te creëren. 

Genetische hulpbronnen 
Met de opkomst van biotechnologie neemt ook het belang van genetisch 
materiaal en bioactieve stoffen afkomstig van mariene organismen toe. In 
de open oceaan, met name rond hydrothermale bronnen op de bodem (zie 
begrippenlijst), leven organismen zoals bacteriën maar ook mosselen en 
krabben onder zeer extreme omstandigheden. De genen die dit mogelijk 
maken zijn van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van medicijnen 
en de verbetering van chemische processen. Tussen 1999 en 2015 is het 
aantal patenten voor genetisch materiaal van mariene soorten met 12% per 
jaar toegenomen. De genen zijn toe te passen in de farmacie, agricultuur, 
voedsel, cosmetica en industrie. 
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Bedreigingen voor de open oceaan
De economische en ecologische mogelijkheden en voordelen die de eco-
systeemdiensten van de oceaan bieden staan onder druk. Door technologi-
sche vooruitgang kunnen activiteiten op steeds grotere schaal, verder van 
de kust en in dieper water plaatsvinden. Meer dan 40% van de oceaan is in 
hoge mate beïnvloed door activiteiten van de mens (Figuur 2). De gevol-
gen daarvan zijn niet uitsluitend positief. Zo heeft grootschalige visserij 
geleid tot overbevissing en worden mariene ecosystemen aangetast door 
onbedoelde bijvangst en het beschadigen van de zeebodem. Ook olie- en 
gaswinning en (toekomstige) zeemijnbouw dragen bij aan de al dan niet 
tijdelijke verstoring van mariene ecosystemen. Daarnaast fungeert de oce-
aan onbedoeld als afvalbak van activiteiten op het land. Denk alleen al aan 
de plastic soep die zich op een aantal plaatsen in de oceaan heeft verzameld. 
Of aan verzuring van de oceaan als gevolg van een grotere opname van CO2 
in het water door hogere concentraties CO2 in de atmosfeer. Beide hebben 
gevolgen voor de voedselketen en de zuurstofproductie. 

Opwarming 
Doordat de oceaan werkt als een enorme warmteopslag is de temperatuur 
van het oppervlaktewater de afgelopen 100 jaar met 0,7°C gestegen. Hogere 
temperaturen hebben effect op de fysiologie van mariene organismen en 

Figuur 2 Gevolgen van menselijke activiteiten zoals visserij en vervuiling 
voor de ecosystemen in de oceaan. In de blauwe gebieden is de minste 
menselijke invloed, in de rode gebieden is de invloed het grootst. Afbeelding 
en data met dank aan Ben Halpern en collega’s. [Halpern et al., 2013])
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de geografische distributie van soorten. Dit heeft ook gevolgen voor com-
mercieel interessante soorten, zoals de kabeljauw. De temperatuurstijging 
draagt vrijwel zeker bij aan de achteruitgang van deze vissoort in de Noord-
Atlantische Oceaan. Daarnaast zorgt deze stijging voor een verminderd 
vermogen om CO2 op te nemen, met negatieve gevolgen voor de klimaat-
regulatie door de oceaan. De toegenomen temperatuur leidt ook tot stijging 
van de zeespiegel, wat met name gevolgen kan hebben aan de kust (omdat 
deze studie focust op de open oceaan is de zeespiegelstijging niet expliciet 
meegenomen). 

Verzuring 
De hogere concentraties CO2 in de lucht veroorzaken verzuring van de 
oceaan. De zuurgraad van de bovenste lagen in de oceaan is sinds het 
begin van de industriële revolutie toegenomen met 30% (0.1 pH). Zuur 

Overexploitatie
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skeletten van calciumcarbonaat (zoals mossels, koraal en sommige soorten 
plankton) omdat die stof onder invloed van zuur oplost. Maar het zuurdere 
water heeft ook gevolgen voor ecosystemen en biochemische cycli1. 

Vervuiling 
Afval doodt circa 1 miljoen zeevogels en 100.000 mariene zoogdieren per 
jaar. Een gedeelte van dit afval is afkomstig van menselijke activiteiten op de 
oceaan (zoals olie- en gaswinning, scheepvaart en aquacultuur), maar 80% 
van de mariene vervuiling komt van activiteiten op het land. Het gaat hier 
dan onder andere om meststoffen, pesticiden, rioolwater, plastic, radioac-
tief materiaal en olie. 

Habitatdegradatie
Als gevolg van bijvoorbeeld visserijmethoden of de winning van minera-
len worden mariene ecosystemen aangetast of zelfs vernietigd. Dit heeft 
invloed op het leven en de soortenrijkdom in de oceaan. Verlies van habitat 
wordt ook veroorzaakt door andere factoren, zoals verzuring, afname van 
zuurstof en opwarming van de oceaan.

Overexploitatie 
De toenemende bevolking, waarvan een steeds groter gedeelte tot de mid-
denklasse behoort, leidt tot een groeiende vraag naar natuurlijke hulpbron-
nen. De vraag naar zoutwatervis als eiwitbron heeft tot gevolg dat 87% van 
de vis in de oceaan volledig wordt geëxploiteerd, overgeëxploiteerd of zelfs 
is uitgeput. De vispopulaties in de diepe delen van de Atlantische Oceaan 
zijn de afgelopen 40 jaar met 72% achteruitgegaan.

1  De biochemische cyclus is de kringloop van essentiële elementen zoals koolstof, 
zwavel en stikstof in de natuur.
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de oceaan en gerelateerde 

maatschappelijke uitdagingen

De wereld van morgen staat voor een aantal grote uitdagingen, 
zoals het voeden van een almaar groeiende wereldbevolking (naar 
verwachting 9 miljard mensen in 2050), een transitie naar ‘schone’ 
energie, een duurzamer gebruik van schaarse grondstoffen, een 
stijgende zeespiegel en klimaatverandering. Deze uitdagingen worden 
ook wel grote maatschappelijke uitdagingen genoemd (Engels: Grand 
(Societal) Challenges). 

Verschillende organisaties wereldwijd benoemen en beschrijven dergelijke 
grote uitdagingen, al dan niet als opmaat naar een onderzoeksprogramma 
of oproep tot actie. In 2009 werd door de EU in de Lund-verklaring opge-
roepen tot een gezamenlijke aanpak van deze grote maatschappelijke uitda-
gingen: “De wereldgemeenschap staat voor grote uitdagingen. De Europese 
kennissamenleving moet deze pareren met optimale analyses, krachtige 
acties en meer middelen. Uitdagingen moeten duurzame oplossingen wor-
den in domeinen zoals de opwarming van de aarde, schaarste van ener-
giebronnen, water en voedsel, vergrijzing, volksgezondheid, pandemieën 
en veiligheid. Europa moet de overkoepelende uitdaging aangaan om te 
veranderen in een eco-efficiënte economie” [EU, 2009]. 
Omdat de oceaan zo veel invloed heeft op de omstandigheden van onze 
leefomgeving (zie Hoofdstuk 1) rijst de vraag of de oceaan ook kan bij-
dragen aan het omgaan met sommige grote maatschappelijke uitdagingen 
(de hoofdvraag van deze beknopte verkenning). Dit hoofdstuk laat zien op 
welk gebied de oceaan volgens experts het meest kan bijdragen aan een 
oplossing voor enkele van deze grote maatschappelijke uitdagingen, en wat 
daarbij de rol is van de in Hoofdstuk 1 genoemde kenmerken, ecosysteem-
diensten en bedreigingen. De drie thema’s die we in dit hoofdstuk beschrij-
ven, vormen het kader voor de toekomstbeelden in Deel 2.
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uitdagingen 
In een online enquête hebben wij experts een lijst van grote maatschappe-
lijke uitdagingen afkomstig uit drie rapportages voorgelegd: de EU Horizon 
2020, de STT Horizonscan 2050 en de UN Sustainable Development Goals 
(zie Kader). De vraag was voor welke uitdagingen de open oceaan zou kun-
nen bijdragen aan een oplossing. Dit leverde de volgende resultaten op: 

De top 5 van grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de oceaan 
potentiële oplossingen kan bieden (uitslag online enquête).

1. Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene  
hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling (VN)

2. Voedselzekerheid, duurzame agricultuur en bosbouw, marien  
en maritiem en zoetwateronderzoek, en de bio-economie (EU)

3. Effecten van klimaatverandering (STT) 

4. Schaarste van natuurlijke hulpbronnen (STT)

5. Klimaatmaatregelen, milieu, hulpbronefficiëntie  
en grondstoffen (EU)

Percentage respondenten dat een sterk verband ziet 

EU = EU Horizon 2020, STT = STT Horizonscan 2050 en VN = UN Sustainable Development 
Goals. 

Vervolgens is op basis van deze top 5 gekozen voor de volgende twee uitda-
gingen, die de focus vormen voor deze beknopte verkenning: 

Uitdaging 1: Levering van natuurlijke hulpbronnen (zoals voedsel, grond-
stoffen en energie) 
Dit is een combinatie van de uitdagingen:

 ~ Voedselzekerheid, duurzame agricultuur en bosbouw, marien en mari-
tiem en zoetwateronderzoek, en de bio-economie (EU)

 ~ Schaarste van natuurlijke hulpbronnen (STT)
 ~ Klimaatmaatregelen, milieu, hulpbron-efficiëntie en grondstoffen (EU)

Uitdaging 2: Omgaan met de effecten van klimaatverandering
Dit is een combinatie van de uitdagingen: 

 ~ Effecten van klimaatverandering (STT)
 ~ Klimaatmaatregelen, milieu, hulpbron-efficiëntie en grondstoffen (EU)

 86%

 78,8%

 73,6%

 71,7%

63,5%
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“De oceaan zal in de toekomst van belang zijn voor alle aspecten van 
het leven. Men zou daarom kunnen redeneren dat iedere grote maat-
schappelijke uitdaging verband houdt met de oceaan en diens ecosys-
teemdiensten. Dit betekent echter niet dat de oceaan DE oplossing 
zal bieden voor deze uitdagingen. Het is waarschijnlijker dat deze een 
van vele oplossingen biedt (en niet noodzakelijkerwijs de belangrijk-
ste). Daarnaast is het zo dat de open oceaan niet alleen een bron van 
mogelijke oplossing of mitigatie van grote maatschappelijke uitdagingen 
is; grote maatschappelijke uitdagingen vormen namelijk tegelijkertijd 
een uitdaging/bedreiging voor de open oceaan en diens ecosysteemdien-
sten.” [respondent enquête]

Een randvoorwaarde voor de bijdrage van de open oceaan aan deze twee 
uitdagingen komt voort uit de eerste uitdaging in de top 5, namelijk het 
behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbron-
nen voor duurzame ontwikkeling (VN). 

Rapportages over grote maatschappelijke uitdagingen 

EU Horizon 2020 
Horizon 2020 is een Europees financieringsprogramma voor onder-
zoek en innovatie. Het programma richt zich op de prioriteiten van de 
Europa 2020-strategie van de Europese Commissie en gaat over de 
belangrijkste zorgen van Europese burgers. Horizon 2020 richt zich 
op zeven uitdagingen, waaronder voedselzekerheid, schone energie 
en veiligheid. [EC, 2015]
STT Horizonscan 2050
De STT Horizonscan 2050 beschrijft zes grote maatschappelijke uit-
dagingen voor het jaar 2050, waaronder schaarste aan grondstoffen, 
demografische veranderingen en gevolgen van klimaatverandering. 
Deze uitdagingen zijn ieder gekoppeld aan signalen voor verandering 
die nu al zichtbaar zijn, zoals robotisering, programmeerbare materie 
en de opkomst van kweekvoedsel. [STT, 2014]
UN Sustainable Development Goals 
Als derde set uitdagingen zijn de UN Sustainable Development Goals 
gebruikt. Deze zeventien doelstellingen zijn geaccepteerd in de Alge-
mene Vergadering van de VN in 2015 en zijn bedoeld als vervolg op 
de VN Milleniumdoelen. De doelstellingen gaan onder andere over 
armoede, watervoorziening en economische groei. [UN, 2015] 
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Economische groei in de westerse maar ook steeds meer in de opkomende 
landen betekent dat de vraag naar energie, water, voedsel en grondstoffen 
in de wereld enorm toeneemt. Natuurlijke hulpbronnen (voedsel, energie, 
grondstoffen enz. die de natuur ons levert) zijn echter eindig. Bovendien 
worden veel grondstoffen gewonnen in politiek instabiele regio’s, waardoor 
de afnemers op zoek gaan naar andere gebieden die een stabielere levering 
van de natuurlijke hulpbron waarborgen. 

De oceaan heeft een enorm aanbod aan natuurlijke hulpbronnen zoals 
voedsel, drinkwater, energie, grondstoffen en mineralen. De hulpbronnen 
in de bodem van de oceaan, het leven in de open oceaan, en de ecosys-
teemdienst voedselvoorziening dragen hieraan bij. Om te zorgen dat deze 
natuurlijke hulpbronnen ook voor toekomstige generaties beschikbaar 
blijven is duurzaam beheer ervan essentieel. De figuren hieronder laten 
zien welke kenmerken en ecosysteemdiensten van de open oceaan volgens 
experts eraan bijdragen om ons van natuurlijke hulpbronnen te voorzien. 

Top 5 kenmerken van de open oceaan die bijdragen aan de levering  
van natuurlijke hulpbronnen (uitslag online enquête).
1. De hulpbronnen in de oceaanbodem

2. Het leven in de open oceaan 

3. De opgeloste stoffen in het oceaanwater

4. Het enorme oppervlak van de oceaan 

5. De enorme hoeveelheid water 

 79%

 73%

 63%

 58%

48%

Percentage respondenten

Top 5 ecosysteemdiensten van de open oceaan die bijdragen  
aan de levering van natuurlijke hulpbronnen (uitslag online enquête). 

1. Eiwitrijk voedsel 

2. Grondstoffen

3. Genetische hulpbronnen

4. Nutriëntencyclus 

5. Behoud van biodiversiteit

 96%

 82%

 68%

 67%

 64%

Percentage respondenten



Deel 1 – 2. De oceaan en gerelateerde maatschappelijke uitdagingen

45Omgaan met klimaatverandering
Door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer treedt 
een klimaatverandering op die wereldwijd vergaande gevolgen heeft. 
Experts verwachten dat bepaalde regio’s onbewoonbaar zullen worden. 
Weersomstandigheden kunnen wisselvalliger en extremer worden, met gro-
tere kans op hevige orkanen en rampzalige overstromingen. Steden aan de 
kust kunnen in zee verdwijnen. Klimaatverandering stelt ons dan ook voor 
de uitdaging om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. 
De oceaan heeft onder andere door zijn bufferwerking een directe invloed 
op het klimaat. Daarmee draagt de oceaan al veel bij aan de mitigatie van 
klimaatverandering. Stimulering van deze bufferwerking met behulp van 
geo-engineering (zie Hoofdstuk 3) zou de snelheid van klimaatverande-
ring misschien kunnen vertragen. Een voorbeeld hiervan is ijzerfertilisatie, 
waarbij ijzer wordt toegevoegd aan het oceaanwater, waardoor algenbloei 
wordt gestimuleerd. Dit zorgt voor een verhoogde CO2-opname. Over de 
haalbaarheid en wenselijkheid van dergelijke ingrepen is echter veel discus-
sie. De oceaan kan ook een minder directe rol spelen in het omgaan met de 
effecten van klimaatverandering door diens bijdrage aan voedsel- en ener-
gievoorziening en het creëren van woonvormen op water. Deze functies 
dragen bij aan de eerste uitdaging, levering van natuurlijke hulpbronnen. 
De twee figuren op de volgende pagina laten de top vijf zien van welke ken-
merken en ecosysteemdiensten van de oceaan volgens experts bijdragen 
aan het omgaan met de effecten van klimaatverandering. 

Voor de recente klimaatonderhandelingen in Parijs (december 2015) zei 
Jose Maria Figueres (medevoorzitter van de Global Ocean Commission) 
tijdens een bijeenkomst over het belang van de oceaan voor ons klimaat: 
“We zijn hier vandaag om de oceaan te vieren en ook het feit dat de oceaan 
een plek krijgt in het klimaatdebat. De oceaan is namelijk de belangrijkste 
drijvende kracht achter ons klimaat en de natuurlijke systemen, en boven-
dien verantwoordelijk voor de helft van de zuurstof die we inademen. Door 
90% van de overtollige hitte en 25% van de koolstof die we produceren 
te absorberen heeft de oceaan ons behoed – en blijft dit doen – voor veel 
intensere en versnelde effecten van klimaatverandering. We moeten de oce-
aan koesteren en beschermen, omdat de oceaan – vandaag en op iedere 
andere dag – 4 kilo CO2 per persoon van iedereen op aarde aan onze atmo-
sfeer onttrekt [Global Ocean Commission, 2015]. 
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Top 5 van kenmerken van de open oceaan die bijdragen aan het omgaan 
met de effecten van klimaatverandering (uitslag online enquête).

1. Oceaanstromen 

2. Enorme hoeveelheid  
water in de oceaan

3. Temperatuur(verschillen)  
van het oceaanwater

4. Het enorme oppervlak  
van de oceaan

5. Hoeveelheid zonlicht die  
doordringt i.d. waterkolom

 57%

 44%

 41%

 39%

 38%

Klimaatverandering is niet nieuw 

Tijdens de ijstijden was de zeespiegel een stuk lager dan nu en lag 
de Noordzee droog. Daar waar nu de Noordzee is leefden mensen 
en dieren, waaronder sabeltandkatten, reuzenherten en mammoe-
ten. Door opwarming van de aarde zo’n tienduizend jaar geleden 
steeg de zeespiegel en kwam het gebied tussen Engeland en Ne-
derland onder water te staan.
Klimaatverandering is dus geen nieuw fenomeen, maar de gevol-
gen ervan kunnen verstrekkend zijn. Amersfoort aan Zee is straks 
misschien geen grapje meer 

Percentage respondenten

Top 5 van ecosysteemdiensten van de open oceaan die bijdragen aan het 
omgaan met de effecten van klimaatverandering (uitslag online enquête).

1. Klimaatregulatie

2. Koolstofcyclus

3. Zuurstofproductie

4. Nutriënten- 
cyclus

5. Behoud van  
biodiversiteit

 89%

 82%

 59%

 22%

21%

Percentage respondenten
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Percentage respondenten

Behoud en duurzaam gebruik van de oceaan
De oceaan draagt bij aan de levering van natuurlijke hulpbronnen en het 
omgaan met (de effecten van) klimaatverandering, maar kan dit alleen blij-
ven doen onder voorwaarde van duurzaam gebruik van die oceaan. Het 
is dus dringend noodzakelijk om de bedreigingen voor het functioneren 
van de oceaan snel tegen te gaan. Volgens experts en belanghebbenden zijn 
overexploitatie en opwarming van de oceaan de twee belangrijkste bedrei-
gingen, op de voet gevolgd door habitatdegradatie2, verzuring en vervuiling 
(zie de Top 5 hieronder). 

Top 5 ontwikkelingen die de levering van natuurlijke hulpbronnen en het 
omgaan met de effecten van klimaatverandering bedreigen (uitslag online 
enquête). 

1.   Niet-duurzame exploitatie 

2.   Opwarming van de oceaan

3.   Habitatdegradatie

4.   Slecht beheer (‘governance’) 

5a. Verzuring 

5b. Vervuiling

De oceaan is een gemeenschappelijk goed van de wereldbevolking. Dit ver-
hoogt de kans op overexploitatie en maakt duurzaam gebruik en beheer 
van de oceaan lastig. Dit mechanisme wordt beschreven in de theorie 
Tragedie van de meent (een meent is een gemeenschappelijke weidegrond) 
of Tragedy of the commons (zie Kader). Deze theorie stelt dat volledige vrij-
heid in gebruik van gemeenschappelijke goederen in combinatie met het 
Máximaliseren van individuele winst leidt tot overexploitatie. Een manier 
om dit te voorkomen is het opstellen van beheerinstrumenten. In de visserij 
zijn dit bijvoorbeeld de visquota. Een andere belangrijke stap is het creë-
ren van bewustwording. De meeste mensen zijn zich in het dagelijks leven 
namelijk niet of nauwelijks bewust van het belang van de oceaan. 

2  Habitatdegradatie: achteruitgang in leefgebied van een organisme of een leef-
gemeenschap. 

“We kunnen een duurzame toekomst waarin mensen zich goed voelen 
alleen opbouwen met een gezonde oceaan.” [respondent enquête]
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 81%
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“Veel mensen zijn zich nauwelijks bewust van het belang van de … oceaan 
in hun dagelijks leven en de impact die deze heeft op het menselijk welzijn; 
… en de noodzaak om cruciale hulpbronnen in de oceaan te beschermen.” 
[respondent enquête]

Tragedie van de meent 

Tragedy of the commons (Tragedie van de meent – gemeenschappe-
lijke weidegrond) is het proces waarbij volledige vrijheid in het ge-
bruik van gemeenschappelijke goederen leidt tot overexploitatie. 
Een klassiek en toepasselijk voorbeeld om dit proces te illustreren 
is de visserij. Voor een individuele visser is het voordelig om méér 
vis te vangen dan optimaal is voor de vissersgemeenschap in zijn 
geheel. Als gevolg daarvan heeft de visser een hoge opbrengst, 
maar gaat de totale hoeveelheid vis in de oceaan achteruit. De 
opbrengst van de extra gevangen vis gaat naar de individuele vis-
ser, terwijl de kosten worden verdeeld over alle vissers. Het is dus 
lucratief om meer te vissen zolang de (gedeelde) kosten lager zijn 
dan de opbrengst. Omdat alle vissers op dezelfde wijze zullen re-
deneren zullen zij op deze manier doorgaan totdat het vangen van 
meer vis geen voordeel meer oplevert. Overexploitatie en afname 
van de visstand zijn het gevolg. 

Huidige ontwikkelingen duurzaam beleid oceaan 
De afgelopen tien jaar is er een toegenomen focus op mariene en mari-
tieme governance binnen en buiten de EU. De belangrijkste uitdaging voor 
beleidsmakers is om de oceaan op duurzame wijze te kunnen gebruiken, 
zodat de natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten ook voor toe-
komstige generaties beschikbaar blijven. Tegelijkertijd moet worden vol-
daan aan de huidige behoeften van de groeiende wereldbevolking en eco-
nomische groei. Er zijn daarom in de EU en wereldwijd veel initiatieven om 
duurzaam gebruik van de oceaan te stimuleren, zoals de EU Blue Growth 
Strategy en de verklaring Because the ocean 2015. Zie voor meer initiatieven 
‘Verder lezen’ op p. 62. 
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De open oceaan, zeker de diepzee, is nog een relatief onontgonnen 
gebied. Technologische ontwikkelingen versnellen de exploratie, 
exploitatie en monitoring van de oceanische ruimte, zodat voorheen 
onbereikbare gebieden toegankelijk zijn geworden, ook voor 
commerciële activiteiten. Technologische ontwikkelingen spelen een 
rol bij het leveren van natuurlijke hulpbronnen, het omgaan met de 
effecten van klimaatverandering en duurzaam beheer en gebruik 
van de oceaan. Om welke typen technologieën gaat het en wat is de 
verwachte en gewenste rol hiervan in de oceaan van de toekomst? 

Type technologieën 
Hierna volgt een korte beschrijving van de meest relevante categorieën 
technologie. Daarbij moet worden gezegd dat het categoriseren van tech-
nologieën altijd tot enige overlap leidt.

Sensortechnologie 
Sensoren zijn instrumenten die zonder direct contact te maken licht, 
geluid, of een andere natuurkundige grootheid kunnen waarnemen. 
Sensortechnologie wordt onder andere al breed ingezet om metingen te 
doen aan zeestromingen. 
De technologie maakt het mogelijk om steeds sneller en steeds meer data 
te verzamelen, en de verwachting is dat dit zal bijdragen aan het optimaal 
in kaart brengen van het mariene (eco)systeem. Voorbeelden van de hui-
dige ontwikkelingen zijn de toepassing van sensortechnologie op zeer grote 
diepte (beneden 2000 meter), en de inzet van autonome minisensoren voor 
het meten van biochemische, biologische en ecosysteemvariabelen. 
Lab-on-a-chip-technologie (waarbij verschillende laboratoriumfuncties op 
een chip van een paar vierkante centimeter geïntegreerd zijn) maakt het 
gemakkelijk om bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde (opgeloste) 
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kunnen vreemde voorwerpen detecteren en inspecties aan (bodem)opper-
vlaktes uitvoeren.
Sonartechnologie zal in de nabije toekomst voor duurzame visserij worden 
ingezet (zie Kader). Door het grote oppervlak van de oceaan zijn ook satel-
lieten in de ruimte van cruciaal belang, zowel om de kennis over de oceaan 
te vergroten als om te monitoren. Zij helpen bovendien bij tracking & tra-
cing (real-time positiebepaling) van schepen, waardoor je schepen live kunt 
volgen op bijvoorbeeld www.marinetraffic.com. 

SOFIC – Sonartechnologie voor selectieve visserij

door Maurits Huisman, TNO
Het voorkomen van ongewenste bijvangsten is een steeds grotere 
uitdaging voor de visserijsector, zeker ook vanwege nieuwe Eu-
ropese regelgeving, namelijk de aanlandplicht. Hierdoor mag bij-
vangst niet meer overboord worden gezet, waardoor er een grote 
behoefte in de visserijsector is ontstaan om selectiever te vissen. 
Samen met rederij Jaczon in Scheveningen heeft TNO een sonar-
systeem ontwikkeld waarmee de bemanning van trawlers (vissers-
boten die met een trechtervormig net vissen) vissoorten kunnen 
onderscheiden. Met het ontwikkelde prototype van een breedband 
forward-looking-sonar kan vis worden geclassificeerd. Het systeem 
bepaalt of er haring, makreel, sprot of horsmakreel in een school 
aanwezig is. Als er zich weinig bijvangst in een school bevindt, 
kan de bemanning de netten uitgooien. TNO heeft een uniek algo-
ritme ontwikkeld voor deze visherkenning. Aanvullende sonardata 
maakt verbetering van het algoritme mogelijk, en uitbreiding naar 
meer soorten vis.

Informatietechnologie
Onder informatietechnologie (IT) verstaan we alle technologie die gere-
lateerd is aan gegevensverzameling, -opslag, -verwerking, -transport en 
-beheer. Ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie lei-
den tot ‘slimmere’ en autonome systemen en maken bijvoorbeeld snelle 
complexe berekeningen en simulaties mogelijk. Verbeterde en nieuwe 

3  Het menselijk oog ziet zijn omgeving in drie kleuren (rood, groen en blauw). 
Een hyperspectrale camera kan zeer veel verschillende golflengtes onderscheiden. 
Bovendien kan het golflengtes onderscheiden buiten het visuele spectrum (zoals 
infrarood en UV).
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zorgen ervoor dat steeds meer gegevens over de oceaan beschikbaar zijn. 
Onze kennis over de oceaan neemt dus snel toe. Deze kennis helpt ons om 
beter te kunnen voorspellen wat de impact zal zijn van bepaalde maatre-
gelen, hetgeen bijdraagt aan duurzamer gebruik en beheer van de oceaan. 

De ontwikkeling van kustgebieden en van natuurlijke rijkdommen van de 
oceaan en het behoud van het mariene milieu vereisen een grotere kennis 
en intensieve monitoring van de oceanische ruimte. Om de huidige en toe-
komstige staat te kunnen bepalen en te voorspellen is daarom een mondiaal 
marien informatiesysteem nodig. Met deze conclusie werd in 1992 met de 
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED, 
Rio de Janeiro) de transitie naar een operationele oceanografie4 gestart. De 
ontwikkeling van een mondiaal waarnemings- en informatiesysteem – het 
Global Ocean Observing System (GOOS) – vormt de ruggengraat ervan. Het 
monitoren van de oceaan vraagt om hightech oplossingen, zoals het gebruik 
van satellieten, intelligente boeien (Argo-boeien), gliders en andere zwe-
vende drones, ROV’s (Remotely Operated Vehicle) en akoestische thermo-
meters. Informatietechnologie verbindt alle informatie die hieruit voort-
komt en zet deze met behulp van numerieke modellen om in informatie die 
van groot maatschappelijk belang is (zie Hoofdstuk 2). Om het meeste uit 
al deze gegevens te halen zijn platforms en afspraken over gegevensuitwis-
seling en -beheer nodig. De UNESCO International Oceanographic Data 
and Information Exchange (IODE) en de Marine Environment Data and 
Information Network (MEDIN) zijn voorbeelden hiervan. 

Robotica 
De invloed van autonome, intelligente systemen zal de komende decennia 
sterk toenemen. Er zijn al veel verschillende vormen van robots, variërend 
van grijparmen en drones tot microrobots. Men werkt toe naar een auto-
nome robot die onder extreme omstandigheden – zoals hoge druk en tem-
peraturen – kan blijven presteren. Robots kunnen steeds kleiner worden en 
zich autonoom bewegen. In de toekomst zal naar verwachting steeds meer 
aandacht komen voor onder andere navigatie en manipulatie in ongestruc-
tureerde omgevingen, zoals de zeebodem. Vanwege het vermogen om te 
functioneren onder extreme omstandigheden (die voor mensen te moeilijk 

4  Operationele oceanografie is het systematisch en langdurig doen van routine-
matige metingen, inclusief interpretatie en verspreiding daarvan.
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en gevaarlijk zijn) wordt robotica al op grote schaal ingezet in de oceaan 
voor diverse toepassingen, van monitoring tot het aanleggen van pijpleidin-
gen. Voor voorbeelden, zie de website van seatools. 

Slimme materialen 
Slimme materialen zijn materialen die door externe invloeden – tempe-
ratuur, vochtigheid, zuurgraad (pH) en elektrische of magnetische velden 
– veranderingen kunnen ondergaan. Het gaat hierbij om wenselijke vorm-
verandering in al toegepast materiaal. Een voorbeeld is ultra-absorberend 
materiaal dat wordt gebruikt om gevaarlijke stoffen op te ruimen (olie, gif); 
geen overbodige luxe na rampen op de oceaan. Slimme materialen met 
een ‘vormgeheugen’ zijn al in gebruik voor adaptieve vleugels in de lucht-
vaart en voor het aardbevingsbestendig maken van stalen constructies in 
de bouw en infrastructuur. In de toekomst zijn deze materialen ook in te 
zetten voor geluidsreductie, het binden van bepaalde opgeloste stoffen of 
om plastic afval af te breken en te scheiden; allemaal voorbeelden die ook 
op en in de oceaan van toepassing zijn. Met name composieten van vezel 
en kunstharsen zijn uitstekend geschikt voor toepassingen op zee. Ze zijn 
licht, corrosiewerend, duurzaam, hebben hoge mechanische waarden ten 
opzichte van hun massa en zijn in geval van schade relatief eenvoudig te 
repareren. 

Robotica voor onderhoud aan pijpleidingen
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Mariene organismen kunnen unieke stoffen produceren omdat ze blootge-
steld worden aan extreme en zeer diverse omgevingsfactoren, zoals hoge 
(of lage) temperatuur, hoog zoutgehalte en wisselende waterkwaliteit. [Kim, 
2015] Door het toepassen van moleculaire biologie, nanotechnologie en 
bio-informatica worden mariene organismen ingezet om producten zoals 
biobrandstoffen, medicijnen en enzymen te ontwikkelen. Mariene biotech-
nologie wordt onder meer toegepast in de farmacie, cosmetica, biomateria-
len, biomineralisatie en aquacultuur.

Filtertechnologie 
Filtertechnologie kan stoffen uit het water van de oceaan halen en is daar-
mee toepasbaar in het mariene milieu voor het opruimen van vervuilende 
stoffen en het (terug)winnen van nutriënten en mineralen. Een van de 
methoden om (opgeloste) stoffen uit het water te filteren is membraantech-
nologie (zie Kader). 

Membraantechnologie en oceaanwaterontzouting 

door Albert E. Jansen, Water Innovation Consulting
De meest toegepaste technologie om oceaanwater te ontzouten is 
membraantechnologie. Meer dan 50% van alle installaties werkt 
met omgekeerde osmose, waarbij ca. 50% water uit het zeewa-
ter wordt gehaald en de daarna extra zoute stroom terugvloeit 
naar zee. Er is een nieuw membraanproces in ontwikkeling dat 
nu kleinschalig wordt getest. Dit proces heet membraandestillatie. 
Het verbruikt geen stroom maar warmte. In de industriële wereld 
is die beschikbaar in de vorm van restwarmte (< 90°C), in de (sub)
tropische landen als zon. Dit gaat in de toekomst meer toegepast 
worden. Een nadeel van alle installaties voor zeewaterontzouting 
is de terugvoer van de extra zoute stroom (soms ook met gebruik-
te chemicaliën tegen scaling =het verstopt raken van de membra-
nen). Dit leidt nu al tot milieuproblemen in de Perzische Golf. De 
voor de hand liggende oplossing is om deze zoute stroom verder 
op te werken tot nog meer zuiver water en vast zout. Dit zou kun-
nen met membraandestillatie in combinatie met indampers. Het 
kan dan de huidige zoutwinning in Nederland die tot problemen 
leidt (bodemdaling, aardbevingen) vervangen. 
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De ontginning van de oceaanbodem is nog in de exploratieve fase. Hoewel 
enkele pogingen tot het ontginnen van de oceaanbodem zijn geslaagd, is 
het nog een grote technologische uitdaging om tonnen grondstoffen van 
kilometers diep te winnen en te transporteren naar het oceaanoppervlak. 
Niettemin staat de eerste industriële mijnoperatie om sulfiden van de 
oceaanbodem te winnen in de EEZ van Papua New Guinea gepland voor 
2018. Er is ook interesse om, naast de exploitatie van methaanhydraten, 
mangaanknollen te winnen in de Clarion Clipperton Fracture Zone van de 
Grote Oceaan. De technologie is echter nog niet zo ver dat deze op indus-
triële schaal inzetbaar is. Bovendien zijn er grote zorgen over de milieu-
impact van dergelijke activiteiten.

Transporttechnologie 
Transport is een belangrijk onderdeel van de maritieme sector en binnen 
de transportsector staat innovatie hoog op de agenda. Duurzaam en effi-
ciënt transport is ook één van de thema’s binnen het EU Horizon 2020- 
programma. Nieuwe materialen, productietechnieken en vooruitgang in 
de informatietechnologie zullen waarschijnlijk leiden tot nieuwe mogelijk-
heden voor geautomatiseerd vervoer en veranderingen in de snelheid en 
efficiëntie van transport. Efficiëntere motoren en toepassing van nieuwe 
brandstoffen kunnen vervoer efficiënter en goedkoper maken, en tevens 
de CO2-uitstoot verminderen. Nieuwe (lichtere, stijvere, corrosiewerende) 
materialen zullen waarschijnlijk ook de prestaties en duurzaamheid van 
voertuigen en vaartuigen verhogen. Transporttechnologie gaat behalve 
over scheepvaart ook over kabels. Hiervoor brengen de enorme afstanden 
en grote diepten in de oceaan grote uitdagingen met zich mee. 

Geo-engineering
Geo-engineering is het op grote schaal manipuleren van natuurlijke sys-
temen om zo de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Geo-
engineering in de oceaan richt zich met name op het terugdringen van 
de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Methoden hiervoor zijn onder meer 
ijzerfertilisatie, wat inmiddels daadwerkelijk op kleine schaal is uitgevoerd. 
Andere mogelijkheden voor mariene geo-engineering zijn het toevoegen 
van nutriënten of stimulatie van upwelling van nutriëntrijk diep oceaan-
water; CO2-injecties in de diepe oceaan; en verhoogde CO2-opname door 
het stimuleren van olivine weathering (neerslag van calsiet). Er bestaat veel 
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omdat veel mensen het als te risicovol zien, aangezien we de gevolgen ervan 
niet goed kunnen voorspellen. De meeste methoden zijn tot op heden 
vooral geschikt om onze kennis van het natuurlijk systeem te vergroten. 

Schone technologie

Schone technologie is een algemene term voor producten, pro-
cessen en diensten die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoe-
ring. Kernpunten zijn het terugdringen van vervuiling, efficiënt 
energieverbruik, verminderen van CO2-uitstoot en gebruik van 
zo veel mogelijk hernieuwbare materialen en energiebronnen. 
Schone technologie betreft dus de manier van ontwerpen en toe-
passen van technologie, en kan in potentie worden toegepast op 
ieder technologiegebruik in en op de oceaan. In de Nederlandse 
Maritieme Strategie 2015-2025 wordt bijvoorbeeld gestreefd naar 
het terugdringen van emissies door het gebruik van alternatieve 
brandstoffen voor de scheepvaart. 

Bouwen met de natuur
Hoe kunnen we meer leren van de natuur? Er lopen al diverse projecten 
in de deltasector – waar men dit Building with Nature noemt – en in de 
maritieme sector (zoals het project Protecting with Nature). Het gaat er 
in de toekomst niet meer om te werken tégen de krachten van de natuur, 
maar juist om de natuur slim in te zetten. Het ecosysteem en de diensten die 
deze levert als uitgangspunt te nemen in plaats van technologisch ingrijpen 
om aan onze behoeften tegemoet te komen. Men komt steeds meer tot het 
inzicht dat we de natuur kunnen gebruiken als uitgangspunt bij het ontwer-
pen van oplossingen van problemen. Aan de kust zijn er voorbeelden zoals 
kustbescherming door duinen of herstel van oesterbanken om erosie tegen 
te gaan. De vraag is hoe we dit concept ook voor de open oceaan kunnen 
toepassen. Daarvoor is het nodig meer te weten over de werking van het 
mariene ecosysteem, zodat we dit systeem optimaal en duurzaam kunnen 
benutten voor de levering van voedsel, grondstoffen en energie, maar ook 
voor het omgaan met de (effecten van) klimaatverandering.
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door Jan Hoegee, TNO
Naast het gebruiken van ecologische en biologische processen 
om vraagstukken zoals waterveiligheid en waterkwaliteit aan te 
pakken, kunnen we ook leren van de natuur voor onze technologi-
sche ontwerpen. Dit wordt biomimicry genoemd. 
Waar de chaostheorie onze kijk op het universum heeft veranderd, 
kan biomimicry het leven op aarde veranderen. Biomimicry is ei-
genlijk niets meer dan ons door de natuur laten inspireren tot 
nieuwe uitvindingen. De natuur laat ons immers wonderbaarlijke 
voorbeelden zien van adaptatie aan de omgeving. Kunnen die ons 
inspireren tot de ontwikkeling van efficiënte voortstuwingsconcep-
ten voor oceaanschepen? Denk eens aan nanolaminaatstructuren 
die zijn geïnspireerd door het verendek van pinguïns of het vel van 
een haai. Of aan zo efficiënt mogelijke voortstuwingsconcepten af-
geleid van de staart van een walvis of een dolfijn (O-foil). Een lage 
weerstand en hoge voortstuwingsefficiëntie zorgen voor een zeer 
laag energieverbruik, hetgeen de toepassing van hulpbronnen met 
een laag energierendement binnen handbereik brengt. Het leggen 
van pijpleidingen en kabels wordt gemonitord door ROV’s. Door 
te kijken naar de bewegingen van de pijlstaartrog is het mogelijk 
een ROV zo te ontwerpen dat deze een minimale impact heeft op 
de zeebodem en het mariene leven. Met andere woorden, voor het 
ontwerp van duurzame en toekomstbestendige systemen zullen 
we een verbinding moeten maken tussen verschillende domeinen, 
namelijk ecologie, biologie en technologie. De natuur verwondert 
en inspireert. Met een open oog kijken naar de levende natuur 
opent de weg naar allerlei slimme mariene technologieën.
Innovaties aan schepen, zoals de whale tale (walvisstaartvoort-
stuwing) en nanohuid op scheepsrompen voor een optimalere 
stroomlijn, laten zien dat de ontwerpers van de toekomst cross-
sectoraal aan de slag moeten, zodat scheepsbouwers samen met 
biologen oplossingen kunnen ontwikkelen en construeren.
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De roggentest. Een team van de universiteiten van Delft en Wageningen 
heeft gekeken naar de beweging van de pijlstaartrog in de oceaan. 
De zeer lage impact van de voortstuwing van de pijlstaartrog is vervolgens 
gesimuleerd met een onderwaterrobot. Deze bleek dezelfde lage impact op 
de zeebodem te hebben, terwijl de voortstuwingsefficiëntie zeer hoog was. 
Bron en foto: Galatea, WUR/TuD

59
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In onze online enquête vroegen we de respondenten welke van de hierboven 
beschreven typen technologie een grote rol zullen spelen in de exploratie, 
exploitatie en monitoring van de oceaan in 2050. Als meest waarschijnlijke 
technologieën werden genoemd: het gebruik van robotica en sensortechno-
logie (exploratie); biotechnologie; transporttechnologie; deep sea mining 
(exploitatie); en informatietechnologie met sensortechnologie voor moni-
toring (zie Top 5 van verwachte technologiën hieronder). Waarschijnlijke 
technologieën zijn echter niet per se wenselijk. Volgens de respondenten 
is het gebruik van schone technologie en filtertechnologie voor exploitatie 
het meest wenselijk. Investeringen in de ontwikkeling en toepassing van 
schone technologie en filtertechnologie voor exploitatie zouden dus kun-
nen bijdragen aan een duurzame toekomst voor de oceaan. Voor exploratie 
en monitoring komen de technologieën die waarschijnlijk zullen worden 
toegepast wel overeen met de gewenste technologieën (zie Top 5 hiernaast). 

Top 5 van verwachte technologieën voor exploratie, exploitatie en  
monitoring van de open oceaan (uitslag online enquête). 
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Top 5 van gewenste technologieën voor exploratie, exploitatie en monitoring 
van de open oceaan (uitslag online enquête).
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5.  Transporttechnol.

Technologie en leren van de natuur brengen grote kansen met zich mee 
voor een duurzamere omgang met de oceaan. In Deel 2 wordt verkend hoe 
de technologieën uit dit hoofdstuk in de toekomst kunnen worden inge-
zet om de oceaan op duurzame wijze te gebruiken voor de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen en het omgaan met de (effecten van) klimaatver-
andering.

1.  Schone technologie

2.  Filtertechnologie

3.  Transporttechnologie

4.  Robotica

5a. Informatietechnologie 

5b. Mariene biotechnologie



Een ocaan vol mogelijkheden 

62 verder lezen 

Hieronder treft u een selectie van de literatuur, initiatieven en organisaties 
waarvan sommige al genoemd zijn in Deel 1. Andere zijn interessant voor 
wie meer achtergrondinformatie zoekt. 

Achtergrondliteratuur 

De oceaan 
 ~ European Marine Sustainability Report. http://www.easac.eu/home/

reports-and-statements/detail-view/article/marine-susta.html 
 ~ Global Ocean Commission (2014). From Decline to 

Recovery. A Rescue Package for the Global Ocean. 47p 
 ~ Halpern, BS et al. (2008). ‘A global map of human impact on 

marine ecosystems.’ In Science 319. 5865 pp. 948-952
 ~ Stel, JH (2012). De oceaan anders bekeken. 364p 
 ~ Turley, C et al. (2013). Hot, Sour and Breathless – Ocean under 

stress. Plymouth Marine Laboratory, UK Ocean Acidification 
Research Programme, European Project on Ocean Acidification, 
Mediterranean Sea Acidification in a Changing Climate project, 
Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego, OCEANA

 ~ United Nations Oceans. http://www.un.org/
en/sustainablefuture/oceans.asp 

 ~ WWF, Living Blue Planet Report. http://www.worldwild-
life.org/publications/living-blue-planet-report-2015 

Grote maatschappelijke uitdagingen 
 ~ EU Horizon 2020. http://ec.europa.eu/programmes/hori-

zon2020/en/h2020-section/societal-challenges 
 ~ STT (2014). Horizonscan 2050. Den Haag
 ~ UN Sustainable Development Goals.   

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal 
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Nederland
 ~ Ecoshape. Building with Nature. www.ecoshape.nl/ 
 ~ Marin. http://www.marin.nl 
 ~ MUST consortium. http://www.mustmarine.com 
 ~ Noordzeeboerderij, De. http://www.noordzeeboerderij.nl/ 
 ~ Rijksoverheid (2015). De Nederlandse Maritieme Strategie 

2015-2025. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rappor-
ten/2015/01/16/de-nederlandse-maritieme-strategie-2015-2025

 ~ Topsectoren. http://topsectoren.nl/ 
 ~ TU Delft-platform Ocean Energy. http://oceanenergy.tudelft.nl/ 
 ~ Visserij Innovatiecentrum Zuid-West Nederland. 

http://visserij-innovatiecentrum.nl/

Europa
 ~ EU Blue Growth Strategy. http://ec.europa.eu/

maritimeaffairs/policy/blue_growth/ 
 ~ Joint Programming Initiative Healthy and Productive 

Seas and Oceans. www.jpi-oceans.eu 
 ~ Ocean Energy Europe. http://www.oceanenergy-europe.eu/ 
 ~ The European Marine Board. http://www.marineboard.eu/ 
 ~ The European Society for Marine Biotechnology. http://www.esmb.org/ 
 ~ Vectorsproject. http://www.marine-vectors.eu/ 

Wereldwijd
 ~ Because the Ocean Declaration. http://www.globa-

loceancommission.org/because-the-ocean/ 
 ~ Global Ocean Commission. http://www.globaloceancommission.org/ 
 ~ International Forum for Deep Sea Mining Professionals. 

http://www.deepsea-mining-summit.com/index 
 ~ International Seabed Authority. https://www.isa.org.jm/ 
 ~ Plastic Soup Foundation. http://www.plasticsoupfoundation.org/ 
 ~ UN Oceans Compact. http://www.un.org/Depts/

los/ocean_compact/oceans_compact.htm 
 ~ United Nations Environment Programme. http://www.unep.org/ 
 ~ United Nations World Ocean Assessment.  

http://www.worldoceanassessment.org 
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een duik in de toekomst
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de oceaan in 2050 

een duik in de toekomst

Deel 2 geeft antwoorden op de vraag hoe de oceaan 
in 2050 kan bijdragen aan de oplossing van de grote 
maatschappelijke uitdagingen ‘leveren van natuur-
lijke hulpbronnen’ en ‘omgaan met de effecten van 
klimaatverandering’. Voorwaarde hierbij is behoud 
en duurzaam gebruik van de oceaan. De geschetste 
ideeën zijn het resultaat van creatieve workshops met 
diverse belanghebbenden. Ze passen in een duur-
zaam toekomstbeeld waarin het gebruik van de oce-
aan samengaat met het behoud van het ecosysteem. 
Sommige ideeën zijn al in ontwikkeling en richten 
zich op de nabije toekomst, terwijl andere verder op 
de tijdshorizon te plaatsen zijn. 

De toekomstbeelden in Deel 2 zijn bedoeld om het 
gesprek over de toekomst van de oceaan en onze om-
gang met de oceaan te voeden, met name wat be-
treft technologische ontwikkelingen en governance. 
Zijn we eigenlijk wel future-ready? Hoe kunnen we 
ons voorbereiden op bepaalde ontwikkelingen, wat 
is er nodig als sommige van de in dit boek beschre-
ven beelden realiteit worden? Is er slechts een keuze 
mogelijk tussen Máximale exploitatie of volledig met 
rust laten van de oceaan, of is er een middenweg? 
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Intermezzo – Als ik denk aan de oceaan in 2050…

Hoofdstuk 4. Extreme toekomstbeelden 
 ~ De oceaan als reservaat
 ~ Máximale exploitatie van de oceaan 

Hoofdstuk 5. Leveren van natuurlijke hulpbronnen 
 ~ De oceaan als voedselbron
 ~ Winning van grondstoffen
 ~ Energievoorziening 

Hoofdstuk 6. Omgaan met de effecten van 
klimaatverandering

 ~ Klimaatmitigatie
 ~ Klimaatadaptatie
 ~ Actief ingrijpen in het klimaat door geo-engineering

Intermezzo – De oceaan als leefomgeving

Hoofdstuk 7. Duurzaam beheer en gebruik
 ~ Uitvoering van het beleid
 ~ Rol van de burger
 ~ Internationale instanties

Hoofdstuk 8. Toekomstbeeld Ocean City
 ~  Governance van de open oceaan in 2050

Reflectie
 ~ Handvatten voor actie
 ~ Conclusie

“De meest wonderbaarlijke zaken moeten nog worden  
ontdekt” [deelnemer workshop] 
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....wat dachten deelnemers aan de workshop?

“Ik hoop dat in 2050 alles netjes is 

geregeld, in die zin dat het gebruik 

[van de oceaan] duurzaam gebeurt. 

Maar ik vrees dat dat niet zo is.”

“De oceaan zal in 2050 veel inten-

siever gebruikt gaan worden. En 

dat op duurzame wijze, anders 

wordt het niet geaccepteerd.”

“In 2050 zijn we 

vooral meer één 

met de oceaan.” 

“Het zal steeds normaler zijn 

om dat wat we nu op het land 

doen – of het nu gaat om ener-

gieopwekking of mijnbouw – ook 

op de oceaan te gaan doen.” 

“In 2050 heeft er nog geen ‘oceaanbe-

storming’ plaatsgevonden door de hoge 

kosten van activiteiten op de oceaan. 

Wel zullen er veel ontwikkelingen plaats-

vinden op het gebied van mining.”

“In de toekomst zullen de 

oceaan en zijn hulpbronnen 

aanleiding geven tot grote 

internationale conflicten.”

“Ik verwacht dat wij ons veel 

meer gaan verplaatsen naar 

de open oceaan. (…) Ik zie 

kunstmatige eilanden voor 

me, of onderwatersteden.”

intermezzo
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hoofdstuk 4.  

extreme toekomstbeelden

De toekomstbeelden in Deel 2 laten de mogelijkheden zien van 
duurzaam gebruik van de oceaan met behulp van technologie en 
governance. Duurzaam gebruik van de oceaan kan worden gezien 
als het midden van het gehele spectrum aan mogelijkheden van 
menselijk ingrijpen in de oceaan. Aan de uitersten van dit spectrum 
bevinden zich de extreme toekomstbeelden: volledig met rust laten 
van de open oceaan of ongereguleerd en Máximaal exploiteren van de 
open oceaan. In dit hoofdstuk worden deze extreme toekomstbeelden 
toegelicht.

De oceaan als reservaat 
“Als ik met mijn verrekijker over de reling tuur zie ik aan de horizon een 
grote groep orka’s aan mijn oog voorbijtrekken. Nog niet zo lang geleden 
was dit deel van de oceaan er slecht aan toe: de intensieve visserij en de 
diepzeemijnbouw hadden hun tol geëist. Maar nu is dat helemaal veran-
derd. In de verste verte zijn geen vissersboten meer te zien en de voorma-
lige boorplatforms vormen inmiddels hotspots van biodiversiteit. Voedsel 
kan sinds de introductie van sustainable hyper-intensive farming in grote 
hoeveelheden en zeer efficiënt op het land en dicht aan de kust worden 
verbouwd. Door de circulaire economie is de vraag naar grondstoffen met 
76% gedaald ten opzichte van 2035. Sinds we de oceaan met rust laten is de 
natuur met sprongen vooruitgegaan. In het Blue Living Planet-rapport van 
2050 staan de bewijzen: de visstand is omhoog geschoten. Zelfs bijna uit-
gestorven diersoorten als de blauwvintonijn zijn weer helemaal terug. Wie 
had dat 35 jaar geleden kunnen bedenken?”

Verdere exploitatie en gebruik van de oceaan om onze problemen rond 
energiebehoefte en voedselvoorziening op te lossen? Dit beeld riep duide-
lijk weerstand en zorgen op bij sommige deelnemers aan deze verkenning. 
Het do-no-harm-principe is wat hen betreft de basis. Het kan beter zijn om 
weinig of zelfs niets te doen, dan om iets te doen waarvan we niet zeker 
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biodiversiteit in de oceaan belangrijk. De oceaan is op een bepaalde manier 
een soort ‘laatste wildernis’ op aarde, en het benutten van het oceaanopper-
vlak voor bebouwing en grootschalige winning van natuurlijke hulpbron-
nen was voor een aantal deelnemers een deprimerend vooruitzicht: “Laten 
we dan niets met rust?” Er werd een sterke behoefte gevoeld om bepaalde 
gebieden op aarde buiten de menselijke invloedsfeer te houden. In het hier-
boven beschreven toekomstbeeld wordt de oceaan niet actief gebruikt voor 
de levering van natuurlijke hulpbronnen en het omgaan met de effecten van 
klimaatverandering. In plaats daarvan wordt de oceaan zo veel mogelijk 
met rust gelaten als ‘laatste wildernis’. En in die vorm draagt de oceaan nog 
steeds in belangrijke mate bij aan ons welzijn. Juist door de oceaan met rust 
te laten en vervuiling actief te stoppen is herstel mogelijk en zullen de eco-
systeemdiensten zoals klimaatregulatie weer in balans komen. 

“De oceaan heeft al zo veel te verduren van de mens. Het is een vreemd 
uitgangspunt om de oceaan ook nog eens bij te laten dragen aan het 
oplossen van onze problemen.” [deelnemer workshop]

Kanttekening 
De oceaan met rust laten betekent niet dat we helemaal niets hoeven doen. 
Het in stand houden van natuur vraagt ook om actief beheer. 

Máximale exploitatie van de oceaan 
“Het water klotst tegen de pijlers aan. De constructie van het nieuwe plat-
form op de Grote Oceaan heeft nu al weken vertraging opgelopen door 
de alsmaar aanhoudende storm. Binnenkort zal hier het nieuwe deep sea 
mining-platform verrijzen waarmee het eindelijk mogelijk wordt de diepste 
delen van de oceaan te bereiken. De vraag naar mineralen uit de oceaan-
bodem is enorm gestegen, maar dat leidt wel tot gespannen verhoudingen 
tussen de wereldmachten. De traditionele diepzeewinning is een goudmijn 
gebleken. Dankzij de internationale status en de beperkte wetgeving heeft 
het bedrijf Deep Sea Solutions flink kunnen groeien, al lijkt hier over een 
aantal jaar wel een einde aan te komen. Door de aanhoudende dreiging van 
internationale conflicten over de grondstoffen in de oceaan moeten dure 
verdedigingsmaatregelen worden genomen door Deep Sea Solutions. Zo 
heeft de investering in een gewapende vloot miljarden gekost. Daar komen 



Deel 2 – 4. Extreme toekomstbeelden

71ook nog de waterkanonnen bij die de felle protesten van Blue Peace weg 
kunnen houden bij de platforms.” 

Hoewel bij de deelnemers aan deze verkenning veel ideeën naar boven kwa-
men over behoud en duurzaam gebruik van de open oceaan, zagen zij in 
de praktijk een andere trend. Namelijk die van niet-duurzame exploitatie, 
waardoor de kwetsbare ecosystemen van de oceaan in de toekomst verlo-
ren zullen gaan. Uiteindelijk is deze manier van exploitatie voor de wereld-
bevolking in zijn geheel nadelig; het bedreigt de ecosysteemdiensten die 
de oceaan van nature aan ons levert. Volgens het principe van de Tragedy 
of the commons leidt bij onvoldoende regulatie van gemeenschappelijke 
goederen – in dit geval die in de open oceaan – de behoefte aan individu-
eel gewin tot niet-duurzame exploitatie, waardoor de totale opbrengsten 
omlaag gaan. Door de groeiende vraag naar voedsel, energie en grondstof 
en door de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart zal de druk op 
het gebruik van de oceaan alleen maar toenemen. Sommige respondenten 
op onze enquête menen daarom dat activiteiten zoals deep sea mining – die 
mogelijk schadelijk zijn – weliswaar niet te voorkomen zijn, maar dat we 
dan ons uiterste best moeten doen om de impact van de activiteiten op het 
ecosysteem zo klein mogelijk te houden. En de vraag is of dat lukt. 

Máximale exploitatie, de oceaan met rust laten of de gulden middenweg 
zoeken? Dankzij technologie zal de oceaan in 2050 zeker kunnen bijdragen 
aan de duurzame levering van voedsel, grondstoffen en energie. Dat dit kan 
en hoe dit kan is te lezen in Hoofdstuk 5. In Hoofdstuk 6 wordt vervolgens 
gekeken hoe de oceaan kan bijdragen aan het omgaan met de effecten van 
klimaatverandering. Naar verwachting ligt de oplossing in mondiale gover-
nance (Hoofdstuk 7), maar dat zal niet gemakkelijk worden. De mensheid 
heeft nog een lange weg te gaan voor we uitkomen bij een mogelijk eind-
doel: Ocean City (Hoofdstuk 8).
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leveren van natuurlijke 

hulpbronnen

Als de mensheid erin slaagt het midden te houden tussen volledig 
met rust laten van de open oceaan en ongereguleerde exploitatie (zie 
het vorige hoofdstuk), dan is de oceaan in 2050 onze bondgenoot. 
Door slimme toepassing van duurzame technologie en door onze 
grotere systeemkennis van de oceaan maken we optimaal gebruik 
van de ecosysteemdiensten van de oceaan. Sterker nog, ons gebruik 
van de oceaan voor levering van natuurlijke hulpbronnen draagt zelfs 
bij aan een gezonde oceaan, doordat we manieren hebben gevonden 
om het systeem niet te verstoren.

Hoe kan de oceaan in 2050 met behulp van technologie op duurzame wijze 
blijven bijdragen aan de levering van voedsel, grondstoffen en energie? In 
dit hoofdstuk staan enkele concrete ideeën voor toekomstige toepassingen. 
Sommige ideeën kunnen al in de nabije toekomst op kleine schaal worden 
gerealiseerd (of zijn dat al) en zijn in 2050 mogelijk op grote schaal inge-
voerd, terwijl andere ‘wilde’ ideeën in 2050 wellicht voor het eerst worden 
uitgetekend. 

De oceaan als voedselbron
De oceaan zit vol voedsel, maar door onze bevolkingsgroei, de effecten van 
klimaatverandering en ruimtegebrek zullen we op zoek moeten naar nieuwe 
productieplekken voor voedsel. De verwachting is dat we in de toekomst de 
oceaan intensiever zullen gebruiken voor voedselproductie. Maar wel op 
een andere manier dan nu. In een duurzame toekomst zoals beschreven in 
dit boek, heeft het ‘jagen en verzamelen’ in 2050 wellicht plaatsgemaakt voor 
oceaanboerderijen. Om de omgevingsinvloed tot een minimum te beper-
ken zullen deze een gesloten productieketen moeten hebben. Vissersboten 
met sleepnetten zijn in 2050 verleden tijd; in plaats daarvan worden de vis-
sen naar vangstlocaties gelokt. Zelfs voor het telen van zoetwatergewassen 
kan de oceaan uitkomst bieden. Dat is namelijk heel goed mogelijk in licht-
doorlatende onderwatertanks met condensatiesystemen. 
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Voeding uit onderste laag voedselketen
Organismen onderaan de voedselketen zullen in de duurzame toekomst 
een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de voedselproductie, ook op 
de oceaan. Door hun lage plaats in de voedselketen belasten ze het milieu 
minimaal. Bovendien dragen ze bij aan schoon water doordat ze het water 
filteren. 
Algen en wieren worden op grote schaal gekweekt als basis voor eindpro-
ducten zoals planktonburgers. Genetische modificatie kan algen nieuwe 
eigenschappen geven (bijvoorbeeld smaak of structuur) die het aantrek-
kelijker en gemakkelijker maken om ze om te zetten in verschillende typen 
voedsel, bijvoorbeeld in knapperige crackers of enerverende sapjes. Naast 
algen en wieren zijn ook filtervoeders5 zoals mosselen en oesters ideaal om 
te kweken. 

“In 2050 zal de oceaan op grote schaal een productieomgeving zijn.” 
[deelnemer workshop]

Oceaanboerderij 
De noodzaak tot ‘wildvisserij’ kan worden verminderd door vis te kweken 
in gesloten systemen op land of in de zee of oceaan op zogenoemde oce-
aanboerderijen. Een gesloten kringloop is hierbij van groot belang. In een 
duurzame toekomst is het voeden van kweekvis met wilde vis, van buiten 
de kringloop, uit den boze. Afvalstoffen mogen niet in het milieu terecht-
komen. Een manier om dit te bereiken is combinatieteelt, de kweek van 
algen en zeewier, mosselen en oesters, en vissen in één systeem. Door alles 
precies op elkaar af te stemmen en de natuurlijke voedselkringloop als 
uitgangspunt te nemen is het mogelijk om op duurzame wijze voedsel te 
kweken. Dergelijke systemen heten ook wel aquaponics. Sensortechnologie 
en robotica dienen om de juiste condities te bewaken voor een optimale 
opbrengst.
 

5  Een filtervoeder is een organisme dat leeft van plankton en ander in het water 
zwevend voedsel. Ze maken hierbij gebruik van kieuwen of speciaal hiervoor ge-
vormde organen. [Wikipedia]
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Algenboerderij in Indonesië

Een zeeboerderij midden op de oceaan?

door Willem Brandenburg, Wageningen, UR
Als we in de toekomst voldoende voedsel voor onszelf en groene 
grondstoffen voor de groene chemie willen hebben, dan is het on-
ontkoombaar om grote zeeboerderijen te bouwen waar met name 
zeewier kan worden geproduceerd. Dit moet dan wel duurzaam 
op de Triple P-wijze gebeuren. Triple P staat voor People, Planet, 
Profit.Dit betekent dat op zo’n zeeboerderij meer dan één functie 
wordt gerealiseerd. Dus niet alleen zeewier kweken voor eiwit en 
andere waardevolle voedingsingrediënten, maar ook voor suikers 
en bijzondere koolhydraten voor de groene chemie. Ook moet 
koolstof omgezet worden naar langlevende koolstofvezels, met 
eigenschappen die ze geschikt maken voor veel constructieve toe-
passingen. Tegelijkertijd halen zij CO2 en NOx uit de roulatie. Op 
deze manier heeft het een mitigerend effect op de klimaatverande-
ring. Zo’n zeeboerderij zou grootschalig opgezet moeten worden, 
bijvoorbeeld minimaal 5000 km2 op de Mid-Atlantische Rug. Over 
de totale lengte van deze rug midden in de Atlantische Oceaan 
zouden zo’n twintig van deze boerderijen een plek kunnen vinden. 
Deze boerderijen kunnen op hun plaats worden gehouden door 
boeien die GIS*-gestuurd zijn, werken met longlines en hebben af-
hankelijk van de breedtegraad een jaarrondteelt van verschillende 
wieren. Daarbij kunnen precisielandbouwtechnieken de opgeloste 
broeikasgassen plus fosfaat uit de waterkolom halen en het sedi-
ment zo nauwkeurig mogelijk bij de wieren brengen.
* GIS=Geographic Information System
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Een belangrijke eiwitbron uit de oceaan is natuurlijk vis. Die zal ook in 
de toekomst niet verdwijnen, maar de manier waarop we nu vissen waar-
schijnlijk wel. Zo is het goed voorstelbaar dat in plaats van te ‘jagen en ver-
zamelen’ we de vissen met behulp van technologie (bijvoorbeeld feromo-
nen of geluid) naar bepaalde vangstlocaties lokken. Gekweekte vissen zijn 
in de toekomst wellicht te trainen om bij een bepaalde stimulus (bijvoor-
beeld met pingers – apparaatjes die tonen uitzenden) naar de vangstlocatie 
te gaan. Deze vangstmethode heet ook wel ‘ocean ranching’. Het voordeel 
van deze methode is dat er geen grootschalig transport door vissersschepen 
over de oceaan meer nodig is. Dit heeft positieve gevolgen voor de uitstoot 
van CO2. Ook is bodemverstoring als gevolg van sleepnetten verleden tijd. 
Beschermde natuurgebieden kunnen met rust worden gelaten, wat belang-
rijk is voor de instandhouding van de vispopulaties. 

Een andere mogelijke toekomstige methode van visserij is het toepassen 
van onderwaterdrones of ROV’s in combinatie met transponders6. Jonge 
vissen worden gemerkt met een tag, zodat ze te volgen zijn en later door de 
robots kunnen worden gevangen. De drones gaan dan naar de vissen toe 
om ze als het ware te ‘stofzuigeren’ en vervolgens terug te brengen naar een 
‘moederschip/moederbasis’.

Landgewassen in lichtdoorlatende onderwatertanks 
Zowel zilte teelt als zoetwaterteelt van voedingsgewassen is in de toekomst 
wellicht ook haalbaar in lichtdoorlatende onderwatertanks in de open oce-
aan. De gematigde omstandigheden (weinig temperatuurwisselingen) zijn 
een groot voordeel voor het productieproces. Sensortechnologie houdt de 
omstandigheden en de groei van de gewassen in de gaten, terwijl zelfstu-
rende robots op het juiste moment zorgdragen voor de oogst. Het zoete 
water voor irrigatie wordt verkregen door een condensatiesysteem. 

Gesloten cyclus 
Natuurlijke systemen moeten in balans kunnen blijven en daarom is het 
belangrijk dat de nutriëntencyclus een gesloten cyclus is. Momenteel is dat 
vaak nog niet het geval; door uitspoeling van landbouwgebieden door regen 

6  Een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en respon-
der (antwoorder): een apparaat dat een boodschap uitzendt als antwoord op een 
ontvangen boodschap.  [Wikipedia]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
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stromen grote hoeveelheden stikstof en fosfaat de oceaan in. De fosfaat-
voorraad raakt echter op. Om de fosfaat weer uit de oceaan terug te win-
nen kunnen zeewier en algen worden gebruikt. De fosfaat kan dan opnieuw 
worden gebruikt. Naast de nutriëntencyclus zouden in de toekomst alle 
activiteiten gericht moeten zijn op een gesloten cyclus van materialen.

Kanttekening
Hoe ziet onze huidige vissersvloot er straks uit? Volgens sommige deelne-
mers aan deze verkenning is die er in 2050 namelijk nog wel. In het rijke 
Westen zal die geoptimaliseerd zijn, maar het Midden-Oosten en Azië 
lopen ten aanzien van ‘slim’ vissen nog decennia achter.

Steekwoorden gebaseerd op uitkomsten van de workshop bij de vraag: 
hoe kan de oceaan in 2050 bijdragen aan de voedselvoorziening?

VOEDSELBRONNEN richten op primaire productie  

diepzeeorganismen (garnalen)  black smokers voor specifieke 

producten  micro-organismen als ‘productorganisme’  

knollen+wortels  bodemdieren (wormen)  watergroenten  

plankton  zeevruchten  sporenelementen  zeezoogdieren  

kwallen  inktvis  VERBETEREN bijvangst gebruiken 

voor voer  volledig organisme benutten  gebalanceerd 

vissen  TECHNOLOGIE kunstmatige upwelling  

aquacultuur icm opslag en logistiek  open ocean farming 

in lichtdoorlatende tanks  drijvende akkers  kweekvlees  

zilte teelt  TOEPASSING planktonburger

De toekomst is dichterbij dan je denkt… 

Tuinieren op de zeebodem 
In Italië worden al proeven uitgevoerd om onderwatergewassen 
te telen. Deze onderwaterboerderij bestaat uit luchtballonnen met 
daarin plantenbakken die zijn verankerd aan de zeebodem. De ba-
silicum ziet er smakelijk uit, maar ook sla, knoflook en radijs doen 
het prima in de onderwaterkas. De kleine kassen zijn proeven die 
moeten leiden naar grootschalige zeebodemakkers. 
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Restaurant Oceaanzicht
Lekkernijen uit de oceaan van 2050 

 
De keuken is geopend van 11:00 – 22:00 uur 

Voorgerecht
ÿ Een zilte salade met zeekraal 

en gegrilde kokerwormen 
ÿ Romige kwallensoep met een vleugje saffraan 

Hoofdgerecht
ÿ Echte biefstuk* geserveerd met heerlijk zilte 
aardappelpuree en gemengde oceaangroenten

ÿ Pittig gekruide planktonburger met  
frites en een kleurrijke salade

ÿ Paella, gevuld met zeevruchten** en 
kweekvis (smaakt net als wild!)

Nagerecht
ÿ Chocolademousse*** met zoute karamel 
(zout afkomstig van de ontziltinginstallatie)

ÿ Basilicumijs** met aardbeien

* Van een koe (géén kweekvlees), gevoed 
met duurzaam verbouwd zeewier

** Afkomstig van gecertificeerde oceaanboerderij
*** Geen ingrediënten afkomstig van dieren gebruikt

Winning van grondstoffen
In de oceaan zijn vrijwel alle elementen van het periodiek systeem te vin-
den. Naast deze (soms zeldzame en waardevolle) elementen biedt de oceaan 
bouwstoffen zoals zand, grind en gesteente, en bevatten organismen uit de 
oceaan stoffen zoals silicaat, pigment en calcium. De vraag is dus niet òf de 
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ecologisch haalbaar en gewenst is om ze te winnen. Vooral grondstofwin-
ning van de bodem van de oceaan (deep sea mining) stuitte bij deelnemers 
aan deze verkenning op veel weerstand. Deze gebieden zijn vaak nog onge-
rept en het is onbekend wat de gevolgen zullen zijn van industriële inter-
ventie in deze systemen. In het duurzame toekomstbeeld voor 2050 ligt 
daarom de nadruk op het grootschalig terugwinnen van plastics en andere 
afvalstoffen, het ‘oogsten’ van mineralen uit organismen en low impact deep 
sea mining.

“De oceaan is een goudmijn.” [deelnemer workshop]

Plastics winnen als grondstof 
De oceaan zit vol met plastics en microplastics. Plastic in de oceaan is scha-
delijk voor de organismen en het ecosysteem, maar tegelijkertijd is het een 
waardevolle grondstof die bruikbaar is voor een rijke variëteit aan materi-
alen. Het terugwinnen van plastic is een mooi voorbeeld van een win-win-
situatie: het lost een probleem op en levert tegelijkertijd een grondstof. Dit 
gebeurt nu al op kleine schaal, maar is in de toekomst wellicht gemeengoed. 
Een mogelijke toekomstige methode voor winning van microplastic is ont-
wikkeling van een materiaal dat microplastics aan zich bindt, waardoor het 
plastic een grotere omvang krijgt en gemakkelijker uit het water te filteren 
is. Naast plastics bevinden zich nog vele andere vormen van afval in de oce-
aan die gerecycled kunnen worden of te gebruiken zijn voor energieopwek-
king door vergisting of verbranding. 
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The Ocean Cleanup 
De Nederlander Boyan Slat bedacht een methode – The Ocean 
Cleanup – om de ‘plasticsoep’ in de oceaan op te ruimen. Daar-
voor ontwikkelde hij met een internationaal team van wetenschap-
pers en technici een technologie waarbij op grote schaal plastic 
wordt ingevangen door een enorm netwerk van drijvende barriè-
res. In plaats van actief plastic te verzamelen met boten, vangt dit 
nieuwe ontwerp passief plastic in door gebruik te maken van de 
oceaanstroming. Het plastic wordt zo op één plek geconcentreerd 
waarna het wordt afgevoerd. Dit systeem zou in 2020 in werking 
moeten zijn. Eerst wordt de technologie getest en verbeterd in de 
Noordzee en daarna wordt het systeem in werking gesteld voor de 
kust van Tsushima, Japan. [The Ocean Cleanup.com]

Biomineralisatie
Biomineralisatie is een proces waarin organismen op een gestructureerde 
manier mineralen vormen. Het bekendste voorbeeld is de vorming van de 
schelp door een schelpdier. Dit mechanisme kan echter ook worden toe-
gepast voor andere soorten mineralen. Vrijwel alle mineralen kunnen met 
behulp van organismen worden gewonnen, van uranium tot ijzeroxides. 
Er is altijd wel een oxide of andere vorm van afzetting in een biologische 
structuur mogelijk. In plaats van het winnen van mineralen uit de oceaan-
bodem is het ook mogelijk om organismen in te zetten voor de winning 
van (zeldzame) mineralen. Deze techniek wordt in 2015 al gebruikt voor de 
volgende generatie lithiumbatterijen. Ook zeewier kan gebruikt worden om 
zeldzame mineralen te oogsten zonder de zeebodem af te graven. Het bio-
logische restmateriaal is daarna te gebruiken voor de productie van voedsel 
of biobrandstof. 
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Voor een zo klein mogelijke impact van deep sea mining op het ecosysteem 
is het belangrijk dat de mijnbouwconstructies zo min mogelijk contact heb-
ben met de bodem van de zee en met natuurlijke structuren op deze locatie 
(zoals de hydrothermale bronnen). Dit is nodig om schade aan de bodem 
en opwerveling van sediment te beperken. Robotica maakt het mogelijk om 
heel nauwkeurig mangaanknollen te winnen zonder dat de bodem wordt 
omgewoeld of dat andere organismen of materie worden meegenomen. 
Hoewel de impact op het bodemmilieu dan minder is, gaat het hier nog 
steeds om de winning van een eindige grondstof. In dat opzicht is het niet 
duurzaam. 
Hydrothermale bronnen en de gebieden eromheen zijn interessant vanwege 
de daar aanwezige mineralen (zoals sulfiden, maar ook zilver en goud) en 
organismen, die onder extreme omstandigheden interessante eiwitten kun-
nen produceren. Deze organismen en hun DNA zullen naar verwachting in 
toenemende mate worden gebruikt voor de ontwikkeling van onder andere 
farmaceutische producten. Onderzoek hiernaar wordt bijvoorbeeld al uit-
gevoerd op Curaçao. [www.Curacao-sea-aquarium.com]

Lokaal verwerken van grondstoffen
In de toekomst worden uit de oceaan gewonnen grondstoffen naar ver-
wachting steeds vaker al op de oceaan verwerkt. Een eerste voorbeeld daar-
van is de Maleisische staatsoliemaatschappij Petronas. Deze zal de eerste 
drijvende fabriek in gebruik nemen die het gewonnen aardgas op zee, nabij 
de bron, vloeibaar maakt voor transport. Hierdoor zijn voor kostbaar trans-
port geen pijpleidingen meer nodig, maar kan de vloeistof direct worden 
overgepompt naar gekoelde tankschepen. Wereldwijd zijn er plannen voor 
ruim twintig van dergelijke drijvende fabrieken. 

Zeezoutstad 

Wat moeten we doen met al het zout, hét bijproduct van  
zoetwaterwinning uit oceaanwater? 
Het idee bestaat om woestijnsteden te bouwen uit oceaanwater. 
Dit gaat als volgt. Allereerst zet men oceaanwater door ontzilting 
om in zoet water voor de kweek van gewassen en drinkwater. De 
rest van het oceaanwater kan dan verder worden ingedampt tot 
zout, dat in combinatie met zetmeel uit algen een prima baksteen 
oplevert, zo leerden tests aan de TU Delft. [ING, 2015a] 
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Deep sea medicine: PYROHEALTH 

Last van een ontstoken blaas? 

Probeer nu PYROHEALTH

uit onze nieuwe lijn Deep Sea Medicine. 

Dit krachtige middel maakt gebruik van de unieke 

DNA-structuren van Pyrococcus furiosus*,  

waardoor je binnen no-time weer genezen bent. 
 
*Pyrococcus furiosus is een bacteriesoort die leeft rond  

hydrothermale bronnen op de bodem van de oceaan. 

– Advertentie uit de toekomst –

Kanttekening
Door de groeiende wereldbevolking en toename in welvaart neemt de 
vraag naar grondstoffen toe. Als 11 miljard mensen allemaal een mobieltje 
en een gouden ring willen, waar komen dan al die grondstoffen vandaan? 
Geopolitieke situaties (instabiele regio’s) leiden er bovendien toe dat bedrij-
ven en overheden de voorkeur geven zelf grondstoffen uit de oceaan te win-
nen in plaats van afhankelijk te zijn van leveranciers die niet altijd kunnen 
leveren. Daarom is niet de vraag òf we in de toekomst meer grondstoffen uit 

Steekwoorden gebaseerd op uitkomsten van de workshop bij de vraag: 
hoe kan de oceaan in 2050 bijdragen aan de levering van grondstoffen? 

METALEN  mangaan  kobalt koper  ijzererts  nikkel  lithium

ZOUTEN  kalium  natrium  BOUWSTOFFEN  zand  grind  

gesteente  slib  olie  gas  koolstof  diamant  RECYCLING  

plastic  hout  touwen  waterwinning icm wonen op water

BIOMASSA  planten  zeewier  calcium uit fytoplankton  

silicaat  pigment  nutriënten terugwinning (fosfaat)  DNA  

BLACK SMOKERS  hitte  farmaceutische industrie  cosmetica  

UITDAGINGEN   druk  extreme omstandigheden juist benutten

LUCHT  uitwerpselen vogels  regen  WATERKOLOM  alle 

oplosbare stoffen  gesloten cycli  TRANSPORT OMHOOG   

windmolens  pompen op zeebodem  tegengewicht

schonere scheidingstechnieken voor water  zout en metalen
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het ecosysteem te veel te beschadigen.

Energievoorziening
De oceaan leent zich uitstekend voor energiewinning. Er zijn veel manieren 
om energie te winnen op de oceaan, zoals zonne-energie, OTEC (Ocean 
Thermal Energy Conversion), getijdenenergie, stromingsenergie en wind-
energie (zie diagram hieronder). Deelnemers aan deze verkenning ver-
wachten dat men in 2050 geen olie en gas meer zal winnen (of nog slechts 
mondjesmaat) voor energievoorziening, maar dat we dan volledig zijn 
overgestapt op hernieuwbare energie. Op dit moment is energiewinning uit 
de oceaan al een belangrijk thema in de offshore-industrie. Experts nemen 
dan ook aan dat energieopwekking op de open oceaan op de tijdlijn tot 
2050 eerder en op grotere schaal zal plaatsvinden dan het winnen van voed-
sel en grondstoffen. Naast de winning van energie spelen ook de continuï-
teit van energielevering en de koppeling van energieproductie aan gebruik 
en energietransport een rol in het duurzame toekomstbeeld van 2050. 

Vormen van energiewinning uit de oceaan
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Adaptieve golfcentrale 
Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben met een 
schaalmodel aangetoond dat hun model voor een golfenergiecen-
trale, de ‘Ocean Grazer’, tot wel 95% van de energie van een pas-
serende golf kan opnemen. Het totale rendement van het platform 
ligt vermoedelijk tussen 60 en 70% en is daarmee hoger dan dat 
van vergelijkbare systemen. In schaalmodellen en theoretische 
modellen is inmiddels aangetoond dat het systeem werkt, dus 
wellicht wordt dit binnenkort werkelijkheid. [Fransen, 2015] 

Koppelen van energiewinning en -gebruik
Door energiewinning op de oceaan te lokaliseren op de plek waar de ener-
gie ook wordt gebruikt, is kostbaar transport niet meer nodig. Drijvende 
windmolens zijn bijvoorbeeld te gebruiken om diepzeepompen aan te 
sturen, die gewonnen grondstoffen omhoog pompen. Oceaanboerderijen 
kunnen gesitueerd worden op de plaats waar energie opgewekt wordt.

Combinaties met andere vormen van gebruik
Energiewinning is op meer manieren te combineren met andere vormen 
van gebruik, bijvoorbeeld met voedselproductie. OTEC (Ocean Thermal 
Energy Conversion) is een technologie die gebruikmaakt van temperatuur-
verschillen in oceaanwater. Hiervoor wordt koud oceaanwater van grote 
diepte omhoog gepompt. Dit water bevat ook veel nutriënten en biomassa, 
die uitstekend geschikt zijn voor de voedselproductie op de oceaan. Zo is 
OTEC tegelijkertijd een vorm van kunstmatige upwelling. 

Een ander voorbeeld betreft onderwaterturbines die stroom opwekken uit 
stroming of getijden. Door filters voor deze turbines te plaatsen voorkomt 
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nisch materiaal die hiermee uit het water worden gefilterd kunnen vervol-
gens verwerkt worden tot voedsel, brandstof of grondstof. 

Continuïteit van energielevering 
Voor betrouwbare energielevering is continuïteit cruciaal, omdat elektri-
sche apparaten niet goed tegen fluctuaties in stroom kunnen. Een manier 
om hierop in te spelen is kansenspreiding, dus zowel wind- als zonne- en 
stromingsenergie opwekken. Dit vergroot de kans dat er op ieder moment 
voldoende energie wordt geproduceerd. Sensor- en informatietechnologie 
stemmen de energieproductie op verschillende locaties zo optimaal moge-
lijk op elkaar af. Om lokale fluctuaties op te vangen zijn grootschalige net-
werken van belang. 
Een aanvullende optie is een slim systeem dat energie bij hoge productie 
opslaat, om die bij lage productie weer af te geven. Dit is mogelijk bij wind-
energie, waarbij de fluctuaties in energieopwekking nu nog een belangrijk 
struikelblok vormen. Op winderige dagen zou het overschot aan energie 
in de windmolens zelf kunnen worden opgeslagen door water in de toren 
omhoog te pompen. Ook kan men denken aan een zogenoemd energie-
eiland met een valmeer, waar bij een energieoverschot water uit wordt 
gepompt. Bij een energietekort vloeit dit water weer omlaag door een tur-
bine, waardoor stroom wordt gegenereerd. Deze techniek kan bij de hui-
dige trend om op zee en op de oceaan grootschalig windenergie te winnen 
bijdragen aan een grotere opbrengst. 
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vooral het geval bij zonne- en windenergie – zal tijdelijke energieopslag in 
de toekomst steeds meer aan belang winnen. Dit geldt zowel voor de korte 
termijn (dag-nacht) als voor de langere seizoensopslag. Batterijen zijn het 
meest geschikt voor kortetermijnopslag; ze zijn gebouwd om in een korte 
tijdspanne efficiënt te laden en ontladen. Bij stationaire toepassing tellen 
vooral de prijs en de mogelijkheid om de accu langdurig en veelvuldig op 
te laden en te ontladen. Bij transporttoepassingen is ook de energiedicht-
heid per gewicht en volume relevant. Deze kortetermijnopslag is vooral 
decentraal. Seizoensopslag kan het beste plaatsvinden door omzetting van 
elektriciteit in gas, bijvoorbeeld waterstof of ammoniak. Deze opslag zal 
vooral centraal zijn georganiseerd, op plekken met veel aanbod van duur-
zame stroom, bijvoorbeeld waar de kabels van de windturbines op zee aan-
landen. Als daar fabrieken komen die overproductie van stroom omzetten 
in gas en dat ter plaatse opslaan, kan de elektriciteitscentrale in de winter 
extra elektriciteit produceren.

“De oceaan als onze grootste accu.” [deelnemer workshop]. 

De hoge druk op de oceaanbodem is ook te gebruiken om energie op te 
slaan. Onderzoekers in Noorwegen werken aan een concept met onder-
watertanks die een turbine bevatten die twee kanten op kan draaien. Het 
kost energie om de tanks leeg te pompen, maar om de energie weer op te 
wekken hoeft men alleen maar de opening naar de tanks vrij te maken, 
waarna het water met grote kracht langs de turbine de tanks instroomt. 
[newenergyandfuel.com] 

Grootschalig energietransport 
Als er in 2050 op het land onvoldoende energie wordt geproduceerd of als 
energie op de oceaan goedkoper of gemakkelijker te produceren is dan op 
het land, zal er behoefte ontstaan om deze energie naar het land te transpor-
teren. Er wordt in 2050 wellicht meer energie op de oceaan geproduceerd 
dan nodig voor lokaal gebruik. Een wild idee is om dit met behulp van 
geo-engineering te bewerkstelligen. Met de energie wekt men orkanen en/
of tsunami’s op die men richting de kust stuurt, waar grote installaties ze 
opvangen en weer omzetten in energie. De vraag is natuurlijk of en hoe dit 
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heid energie in één keer naar land te verplaatsen zonder dat over de gehele 
afstand infrastructuur op de oceaanbodem nodig is.

Kanttekeningen 

Overstap naar hernieuwbare energiebronnen uit de  
oceaan niet vanzelfsprekend 

door Ewald Breunesse, Shell
De oceaan zit vol met energie: onder de oceaanbodem, in het wa-
ter zelf, en op het oppervlak en daarboven (zon en wind). Het be-
schikbare oceaanoppervlak en het volume van de oceaan vormen 
voorlopig geen beperkende factor voor ruimte-intensieve energie-
productie. Voor de hernieuwbare energiebronnen die wij nu ken-
nen – zon, wind, golven en getijden – is de materiaalintensiteit 
(en daarmee ook de kapitaalintensiteit) hoog ten opzichte van de 
conventionele bronnen olie en gas. Lokale energieproductie op de 
oceaan kan aantrekkelijk worden als transportkosten laag zijn. De 
verwachting dat er in 2050 niet of nauwelijks olie en gas meer 
zal worden gewonnen is vanuit een technologisch en economisch 
perspectief ongefundeerd, vanwege de hoge energiedichtheid van 
olie en gas ten opzichte van de nieuwe bronnen. Uiteraard mag 
vanuit het perspectief van broeikasgassen en klimaatverandering 
in 2050 wel worden verwacht dat waar olie en gas worden ingezet, 
dit wordt gecombineerd met CO2-afvang, hergebruik en opslag. 
De energievormen die momenteel worden ontwikkeld spelen in 
2050 waarschijnlijk nog geen rol op wereldschaal – voor die nieu-
we technologieën is 2050 veel te dichtbij.

Osmose-energie en getijdenenergie zijn alleen mogelijk in kustgebieden en 
vallen dus niet binnen de focus van deze studie. 

Wat gebeurt er straks met de gigantische olie- en gasinfrastructuur op en in 
de oceaan? Adaptatie? Transformatie? Ontmanteling? Het is nu al mogelijk 
om de boorplatforms weer terug te halen naar land. De Pioneering Spirit 
van offshorebedrijf Allseas kan een afgedankt boorplatform in zijn geheel 
oppakken en afvoeren. Een ander idee is om verlaten boorplatforms te 
gebruiken als platforms voor windparken, in afwachting van nieuwe tech-
nologie.
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ENERGIETRANSPORT  stromingen  orkanen  satellieten  

wolken  ijsberg  tsunami TECHNOLOGIE schip met 

zonnecellen volgt de zon  onderwaterturbines  zonnecellen 

op zee  opslag en continue levering  zoet-zout-

energie bij kunstmatige eilanden  schoonmaakrobots 

zonnecellen  kernenergie  drukpompen  optimalisatie door 

ICT  sensortechnologie en modelstudie ENERGIEBRONNEN  

drukverschil (potvistechnologie)  visbewegingen  black 

smokers  golfenergie  getijdenenergie  plastic  biomassa  

zon  stroming  stevelen  bliksem  tsunami  orkanen  

temperatuurverschillen  zoutgradienten  Lorenzkrachten  biofuels 

discards  Otec  geothermie  biobrandstof uit CO2  frictie 

aardplaten  gashydraten  offshore kite-energie  biofuels  golven  

temperatuurverschillen  getijden  zonne-energie  biomassa (algen)

Wat als… energie in 2050 gratis is? 

Neemt het gebruik van de oceaan toe als energie geen belemme-
ring meer vormt voor transport? Of kunnen we de oceaan juist 
met rust laten, omdat gratis energie ongelimiteerde zoetwater-
voorziening – door ontzilting van oceaanwater – mogelijk maakt 
en de woestijnen weer vruchtbaar worden? 

Systeemintegratie
In deze verkenning kwam tijdens de workshops naar voren dat vooral de 
combinatie van de verschillende functies van de oceaan een belangrijke 
factor is in het economisch rendabel maken van gebruik van de hulpbron-
nen uit de oceaan. Ook draagt het combineren van functies bij aan duur-
zaamheid (zie de paragraaf energievoorziening eerder dit hoofdstuk). In 
het toekomstverhaal (Hoofdstuk 8) zijn daarom de verschillende functies 
gecombineerd. 

Steekwoorden gebaseerd op de uitkomsten van de workshop bij de vraag: 
hoe kan de oceaan in 2050 bijdragen aan de voorziening in energie? 
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omgaan met de effecten van 

klimaatverandering 

Er zijn verschillende manieren waarop we met de effecten van klimaat-
verandering om kunnen gaan: 
1. we kunnen een van de oorzaken van klimaatverandering proberen 

te bestrijden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 
(klimaatmitigatie); 

2. we kunnen ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering 
(klimaatadaptatie) en 

3. we kunnen actief ingrijpen in de warmtehuishouding en de 
weersystemen van onze planeet door geo-engineering. 

Dit hoofdstuk beschrijft ideeën over hoe de oceaan in de toekomst kan 
bijdragen aan het omgaan met de effecten van klimaatverandering. 
De problematiek rond klimaatverandering raakt daarbij vaak aan het 
thema van het vorige hoofdstuk.
In het internationale klimaatdebat komt de oceaan niet veel aan de 
orde. Het is dus hoog tijd om de nauwe relatie tussen de oceaan en 
het klimaat onder de aandacht te brengen. 

“Het veiligstellen van de ecosystemen en het uitsluitend duurzame 
gebruik van de oceaan vragen om spoedige actie ter bestrijding van wat 
op dit moment wordt gezien als de oorzaak van klimaatverandering, 
alsmede de impact ervan.” [respondent online enquête] 

Klimaatmitigatie
Deelnemers aan deze verkenning verwachten dat we in 2050 volledig zijn 
overgestapt op hernieuwbare energie. Dat draagt bij aan het terugdrin-
gen van de uitstoot van broeikasgassen. De hernieuwbare energie kan op 
grote schaal uit de oceaan worden opgewekt (Hoofdstuk 5). Door het ver-
duurzamen van transport op de oceaan, het verminderen van onze CO2-
voetafdruk in de voedselproductie, en het sluiten van de productieketens 
kan de open oceaan in 2050 bijdragen aan het verminderen (of zelfs tot nul 
reduceren) van de CO2-uitstoot door menselijke activiteiten. 
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Duurzame energie wordt enerzijds gezien als de oplossing voor het beper-
ken van onze CO2-uitstoot door CO2-neutrale informatievoorzieningen en 
anderzijds levert het een bijdrage aan de economische ontwikkeling en vrij-
wel ongelimiteerde beschikbaarheid van energie op de oceaan. Er zijn vele 
vormen van hernieuwbare energie uit de oceaan mogelijk en deelnemers 
aan de verkenning vertrouwen erop dat technologische innovaties die hier-
voor nodig zijn snel zullen gaan. Daarom kan de oceaan in 2050 middels de 
winning van duurzame energie zeker bijdragen aan het verminderen van de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 

Verminderen van uitstoot door transport 
Transport via de oceaan is erg belastend voor het milieu en bovendien kost-
baar. Wereldhandel, visserij en de winning van grondstoffen zorgen samen 
voor veel scheepvaart op de oceanen. Hoewel scheepvaart minder belas-
tend is voor het milieu dan luchtvaart, zou klimaatneutrale logistiek op de 
oceaan daadwerkelijk helpen bij de vermindering van de uitstoot van broei-
kasgassen. Zonder die stap is duurzaam gebruik van de oceaan niet haal-
baar. Een eerste manier om de uitstoot te verminderen betreft de voortstu-
wing. De schepen van de toekomst worden aangedreven door alternatieve 
brandstoffen of door wind- en zonne-energie in plaats van de huidige, zeer 
vervuilende brandstoffen. Een andere manier voor verlaging van broeikas-
gassen door transport is slim gebruikmaken van oceaanstromen en getijde-
stromen en zo veel mogelijk met de wind mee varen. Ook kan een systeem 
voor meeliften worden ontwikkeld, waarbij alle activiteiten op zee (onder 
andere door onderzoekers) meer gebruikmaken van bestaande transport-
bewegingen (scheepvaart). Een soort ‘Uber op de oceaan’ dus. Een andere 
optie om de hoeveelheid transport te beperken is bijvoorbeeld grondstoffen 
en voedsel op de oceaan te verwerken, waardoor er minder transport van 
grote hoeveelheden ruwe producten is. 

“Ik denk dat schepen in de toekomst in colonnes en autonoom (zonder 
bemanning) zullen varen.” [deelnemer workshop]
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Voedselproductie 
Het eten van organismen onderaan de voedselketen (algen, wieren en filter-
dieren) in plaats van bijvoorbeeld koeienvlees helpt om de voetafdruk van 
voedselproductie op klimaatverandering te verkleinen (zie Hoofdstuk 5).

Gesloten productieketens 
Door afval te verwerken tot grondstof gaan minder natuurlijke hulpbron-
nen verloren en hoeft men minder grondstoffen uit de oceaan te winnen 
(een activiteit die veel energie kost). In de oceaan kan dit principe wor-
den toegepast door afval uit de oceaan te verzamelen en te gebruiken als 
grondstof of voor de productie van energie. Daarnaast is het gewenst dat 
voedselproductie-eenheden zoals oceaanboerderijen gebruikmaken van 
gesloten productieketens. Dit sluit ook aan bij de ideeën uit Hoofdstuk 5. 

Klimaatadaptatie
Deelnemers aan deze verkenning denken dat klimaatverandering mis-
schien tijdelijk beperkt kan worden, maar zeker niet tegen te houden is. We 
zouden ons daarom in aanvulling op de bestrijding van de oorzaak meer 
moeten richten op aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. 
Deze adaptatiestrategie vraagt in de toekomst meer flexibiliteit van mensen 
als het gaat om wonen en landbouw. Dit betekent bijvoorbeeld: wonen op 
de plaatsen die qua klimaat het gunstigste zijn en niet meer investeren in 
het bewoonbaar houden van plekken die feitelijk heel moeilijk te bewonen 
zijn. De oceaan kan ook een nieuwe leefomgeving vormen.



Een ocaan vol mogelijkheden 

94 Nederland loopt voorop als het gaat om klimaatadaptatie. Denk aan ‘Ruimte 
voor de rivier’ en klimaatadaptieve steden. [www.ruimtelijkeadaptatie.nl]  
Dit geldt zowel voor het technisch niveau (modelberekeningen, enz.) als 
voor governance. Hoe richt je adaptieve besluitvorming in? Hoe neem je 
verschillende functies mee in het ontwerp? De huidige maatregelen vin-
den vooral plaats op het land. De kennisvoorsprong is in de toekomst 
wellicht ook aan te wenden om klimaatadaptatie op de open oceaan vorm 
te geven. 

De oceaan als voedsel- en zoetwaterbron 
Door toenemende droogte kan klimaatverandering in sommige delen van 
de wereld leiden tot verminderde voedselproductie en onbewoonbaarheid. 
De oceaan kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem door voedsel-
productie (zie Hoofdstuk 5). Wanneer energie in de toekomst zeer goed-
koop of zelfs gratis zou zijn, kan ontzilting van oceaanwater worden toege-
past voor zoetwatervoorziening. De grote hoeveelheden zoet water die dan 
beschikbaar komen dienen vervolgens om verdroogde gebieden op land 
door middel van grootschalige irrigatie weer vruchtbaar te maken. 

Wonen op de oceaan 
Wanneer wonen op het land als gevolg van klimaatverandering en/of bevol-
kingsgroei in het gedrang komt kan de oceaan bijvoorbeeld op drijvende 
eilanden ruimte bieden om mobiel en flexibel te wonen en werken. Deze 
eilanden kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden door 
zich te verplaatsen naar klimatologisch gunstige gebieden. Hoofdstuk 8 
geeft een inkijkje in het leven in een drijvende stad en gaat tevens dieper in 
op wonen op de oceaan. Zie ook het intermezzo op pagina 98-99.

“Als je naar de bevolkingsgroei kijkt denk ik dat om onze leefomgeving 
substantieel te gaan uitbreiden de oceaan de meeste kans biedt.”  
[deelnemer workshop]
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Als eerste onder water...
Zo ingrijpend kunnen de maatschappelijke gevolgen van klimaat-
verandering zijn. Bewoners van kleine eilandstaten ondervinden 
nu al de gevolgen van zeespiegelstijging door klimaatverandering. 
Onder andere de Marshall Eilanden in de Grote Oceaan bevinden 
zich slechts enkele meters boven zeeniveau en zullen naar ver-
wachting binnen korte tijd onder water verdwijnen. De inwoners 
van deze eilanden zullen tot de eerste klimaatvluchtelingen beho-
ren. Wat gebeurt er met de eilandbewoners? Wat betekent dat voor 
hun cultuur? Zijn zij straks de eerste inwoners van de drijvende 
steden op de oceaan? 

Actief ingrijpen in het klimaat door geo-engineering 
Omdat de oceaan zo sterk verbonden is met het klimaat zou grootschalig 
ingrijpen in het mariene systeem door geo-engineering grote invloed op het 
klimaat kunnen hebben. Bijvoorbeeld door verbeterde CO2-bufferfunctie 
of positieve effecten van veranderingen in oceaanstromingen. De deelne-
mers aan de verkenning plaatsen echter grote kanttekeningen bij de wen-
selijkheid van dergelijke risicovolle ingrepen. Daarnaast bieden deze op de 
zeer lange termijn slechts een tijdelijke oplossing.



Een ocaan vol mogelijkheden 

96 CO2-opslag 
De oceaan kan actief worden ingezet voor klimaatmitigatie door zijn buf-
ferfunctie voor CO2 te versterken. De oceaan heeft een grote capaciteit om 
CO2 op te slaan, en deze kan, bijvoorbeeld met behulp van ijzerfertilisatie 
dat de groei van algen stimuleert, verhoogd worden. Dit is echter slechts 
een tijdelijke oplossing, omdat de CO2 uiteindelijk toch weer in de atmo-
sfeer terechtkomt. Andere methoden om CO2 te binden zijn: de koolstof 
gebruiken voor koolstofvezels (zie pag. 75) of met behulp van bacteriën 
CO2 vastleggen in ethyleen, de belangrijkste grondstof voor plastic.

“Help, de wereld verzuipt!” [deelnemer workshop]

Ingrijpen in oceaanstroming 
Een andere grootschalige actie is ingrijpen in de oceaanstromen zelf, waar-
door het weer en het klimaat direct veranderen. Op die manier kan tem-
peratuurregulatie door oceaanstromen zó worden aangepast dat de oceaan 
op bepaalde locaties extra warmte kan opnemen. Deze methode is dan te 
combineren met het opwekken van stromingsenergie. 

Kanttekening 
Geo-engineering biedt mogelijk kansen voor de toekomst, maar wekt ook 
veel zorgen op bij vrijwel alle deelnemers aan deze verkenning. Door groot-
schalig rommelen met een systeem waarvan we nog te weinig weten nemen 
we een risico met een potentieel grote en onvoorspelbare impact op het 
milieu en de natuurlijke processen. 

Wat als…. we klimaatverandering zien als een kans, in 
plaats van een bedreiging? 

Hoe zouden we (in de open oceaan) slim gebruik kunnen ma-
ken van hogere temperaturen, veranderende neerslagpatronen en 
windsnelheden? 
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Hoe zien de klimaatonderhandelingen van de toekomst eruit? 
Welke belangen leven er onder de bewoners van drijvende oce-
aansteden? Hoe verloopt het debat tussen NGO BluePeace – een 
grote NGO die fel tegen alle vormen van ingrijpen in het natuurlijk 
systeem is – en Blue Technology Industries – een belangenorga-
nisatie voor technologiebedrijven gespecialiseerd in geo-enginee-
ring? Zet de president van Zandalonië – een woestijnland dat door 
klimaatverandering aan de rand van de afgrond staat – met zijn 
dreigementen de toekomst van de gehele wereldbevolking op het 
spel? 

Voor deze verkenning is een klimaattop gesimuleerd met een rollen-
spel waarin niet alleen bovenstaande vragen aan de orde kwamen, 
maar ook het klimaatverdrag van de toekomst werd opgesteld: 

*Met double technology wordt gedoeld op technologieën die meerdere doelen 

dienen en altijd ook een bijdrage leveren aan de maatschappij en/of het on-

dersteunen van het natuurlijk ecosysteem.

Ocean city 
Klimaatverdrag 2050 

 

 
Ondergetekenden verklaren hierbij dat met ingang van 2050 de 

volgende maatregelen zullen worden uitgevoerd ten behoeve van 

het inzetten van de oceaan voor het omgaan met (de effecten 

van) klimaatverandering 

 
Maatregel 1)  Vrije uitwisseling van diensten, kennis 

en technieken.  
 
Maatregel 2)   Ruimte voor double technology* in de 

oceaan  
 
Maatregel 3)  Grondrechten- en plichten voor alle 
 burgers, waaronder vrij verkeer van 
 mensen en goederen tussen het land 
 en de oceaan.  
 
OceanCity,  10 november 2050 
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Als we in de toekomst daadwerkelijk op de oceaan willen wonen zijn er wel een 

aantal kwesties om vooraf over na te denken. Waarom hebben we de oceaan 

nodig om te gaan wonen? Welke gevolgen heeft dat? Wat betekent wonen op 

de oceaan vanuit juridisch perspectief? Wordt de oceaan dan een nieuwe en 

zelfstandige staat? Wie heeft de eigendomsrechten? En wie bepaalt wie er wel 

of niet op de oceaan mogen wonen? 

intermezzo 
De oceaan als leefomgeving 

De toekomst is dichterbij dan je denkt 

Wonen op de oceaan is misschien niet zo ver weg. Voor 2020 liggen 
er al plannen om in de Sargassozee een stad te bouwen. Seasteading 
Institute* zegt in 2020 de eerste drijvende stad te kunnen bouwen. Vol-
gens hen dragen drijvende steden bij aan de oplossing van vraagstukken 
zoals voedselzekerheid, gezondheid, schonere atmosfeer, herstel van de 
oceanen, leven in harmonie met de natuur, duurzaam leven en vreed-
zame samenleving (de 8 ‘moral imperatives’). Oceanen bieden volgens 
Seasteading ruimte om te wonen en leveren voedsel en hernieuwbare 
energie. Doordat de onafhankelijk drijvende steden zich kunnen ver-
plaatsen en ‘herordenen’ zullen overheden van deze steden goed hun 
best moeten doen om de inwoners tevreden te houden, anders verplaat-
sen deze zich gewoon. Het feasibility report van Seasteading Institute 
is uitgevoerd door de Nederlandse Ontwerpfirma Deltasync. Het eerste 
concept bestaat uit elf modules en kan 225-300 inwoners herbergen. De 
kosten worden geschat rond 167 miljoen US dollar.

*Het Seasteading Institute is een non-profit denktank die mensen wil inspireren tot 

nieuwe woonvormen op en aan het water.
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Leven onder water? 

Leven onder water is in de toe-
komst wellicht mogelijk door 
de ontwikkeling van een nieuw 
materiaal dat zuurstof uit water 
kan absorberen en gecontro-
leerd kan loslaten. Dit veelbe-
lovende materiaal is ontwikkeld 
door wetenschappers van de 
Universiteit van Zuid-Dene-
marken. Het materiaal, met als 
hoofdelement kobalt, kan als 
een kunstmatige hemoglobine 
zuurstof binden, opslaan en 
transporteren.

Als steeds meer mensen op de oceaan 
gaan wonen, wat gebeurt er dan met 
het land? 

Als wonen op de oceaan gemeengoed wordt, 
wordt wonen op het land bijzonder. Het land 
zal dan voor de oceaanbewoners een toe-
ristische attractie worden voor terrestrisch 
natuurtoerisme, old-school autorijden over 
verlaten snelwegen of het bekijken van cul-
tuurhistorisch erfgoed. Het land zal ook een 
bron blijven van ‘landeigen’ grondstoffen en 
delicatessen. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
landbouwgewassen die zoutintolerant zijn, 
maar waarnaar wel vraag blijft bestaan. 
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duurzaam beheer en gebruik

In de voorgaande hoofdstukken zijn ideeën gepresenteerd over hoe 
technologie kan helpen om de oceaan op een duurzame manier te 
gebruiken voor voedsel, grondstoffen, energie en het omgaan met de 
gevolgen van klimaatverandering. Op een duurzame manier omgaan 
met de oceaan is echter niet vanzelfsprekend. De open oceaan is net 
een snoepwinkel; iedereen probeert eruit te graaien. Dit draagt een 
groot risico van roofbouw met zich mee (‘Tragedie van de meent’). 
Actief beheer en handhaving zijn nodig om in plaats van roofbouw 
het systeem alleen maar ‘af te romen’ (dus de rente van de rekening 
gebruiken en niet de rekening leegmaken) om zo het mariene 
ecosysteem te ondersteunen en misschien zelfs te verbeteren. 
Om dit beheer en de handhaving vorm te geven zijn internationale 
afspraken nodig. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het beheer en het 
duurzaam gebruik van de oceaan ‘wettelijk’ (dat wil zeggen: politiek-
economisch) zouden moeten worden geregeld. 

Tijdens workshops is nagedacht over de vraag hoe het gebruik en beheer 
van de oceaan in 2050 kunnen worden georganiseerd om een duurzame 
toekomst te waarborgen. De uitkomst: er moeten wereldwijde afspraken 
komen over wat we uit de oceaan wíllen en kúnnen halen. Het beheer en 
gebruik van de oceaan worden daarmee een internationale verantwoor-
delijkheid; we moeten over grenzen en belangen heen kijken. Sommige 
experts zijn van mening dat de opbrengsten uit de oceaan – immers een 
gemeenschappelijk goed – de gehele wereldbevolking ten goede zouden 
moeten komen. Het internationale beleid zou in 2050 volgens hen gericht 
moeten zijn op een wereldwijd eerlijke verdeling van grondstoffen. Bij de 
invulling van dit internationale beleid zou de governance van de oceaan 
erop gericht moeten zijn deze als geheel te beheren. Dit houdt allereerst 
in dat men rekening houdt met de hele 3D-structuur van de oceaan, dat 
wil zeggen: de bodem, waterkolom, oppervlakte en lucht boven de oceaan. 
Deze moeten dus allemaal meegenomen worden in het mondiale beleid dat 
beheer en gebruik van de oceaan vastlegt. Versnippering van de oceani-
sche ruimte zoals is gebeurd op het land (verkaveling) en versnippering van 
beheer en beleid zijn ongewenst. 
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te organiseren? Deze vraag leidde tot tal van ideeën. Hieronder volgt een 
selectie van die ideeën per categorie, waarna in een voorbeeld hun mogelijke 
onderlinge verbanden worden beschreven en weergegeven in een schema 
(zie de figuur op pagina 106). De meeste deelnemers aan deze beknopte ver-
kenning zagen de oplossing in een sterk internationaal orgaan dat via inter-
nationale wet- en regelgeving en sterke handhaving verantwoord gebruik 
afdwingt. Daarnaast verwachtte men een groeiende rol voor de burger zowel 
qua kennisopbouw (citizen science) als qua inspraak (crowd governance). 

Kanttekening 
Een internationaal orgaan dat duurzaam gebruik afdwingt zal op de korte 
termijn niet gemakkelijk van de grond komen. En of het niet-duurzame 
exploitatie vervolgens kan voorkomen is nog maar de vraag. Allereerst 
denken niet alle landen hetzelfde over het belang van natuurbehoud en 
duurzaam gebruik. Daarnaast is er nog een politiek aspect: de niet-westerse 
wereld zou dergelijke plannen kunnen zien als het zoveelste voorbeeld van 
blank kolonialisme. Meer hierover is te lezen in de Reflectie. 

Uitvoering van het beleid 

Wet- en regelgeving 
In 2050 is er middels consensus mondiaal geldende wet- en regelgeving 
vastgelegd voor het beheer en gebruik van de oceaan. Dit is een kader-
wetgeving die voldoende vrijheid geeft om de wet regionaal in te vullen. 
De wetgeving beschrijft het effect en niet het middel, en er is ruimte voor 
aanpassing aan de hand van monitoringsresultaten (adaptieve wetgeving). 
Deze wetgeving moet bindend zijn; internationale afspraken waaraan lan-
den zich niet gebonden voelen, zijn maar al te vaak een struikelblok. 

Monitoring 
Mondiale monitoring is nodig om te zorgen dat de invloed van verschil-
lende soorten gebruik op het milieu van de oceaan bekend is. De monito-
ringsgegevens van overheden, kennisinstituten en gebruikers zijn in 2050 
openbaar toegankelijk. Een uitdaging voor monitoring op de oceaan is het 
enorme te bestrijken gebied, al kunnen nieuwe technologieën zoals sensor-
technologie en informatietechnologie dit probleem helpen oplossen. 



Deel 2 – 7. Duurzaam beheer en gebruik

103Handhaving 
Technologie zal moeten helpen bij de handhaving. Dat betekent bijvoor-
beeld de inzet van drones, schepen, vliegtuigen en satellieten. Bij over-
treding van de regels door een land moet de overtreder door naming and 
shaming en financiële prikkels worden aangepakt. Door de beschikbaar-
heid van open data kunnen belangengroepen en politieke instanties in actie 
komen wanneer gebruikers zich niet aan de afspraken houden. Burgers 
worden onder andere via sociale media gemobiliseerd om toezicht te hou-
den op het gebruik van de oceaan. 

“Er is in 2050 meer kennis beschikbaar om de oceanen en het milieu 
gezond te houden.” [deelnemer workshop]

Kennisontwikkeling 
Voor duurzaam beleid is kennis van zaken nodig. Op dit moment weten we 
nog te weinig over de gevolgen van industriële activiteiten op het oceaan-
milieu om te kunnen bepalen of het wel of niet duurzaam kan zijn. Gezien 
de beperkte middelen en capaciteit van kennisinstituten is samenwerking 
met het bedrijfsleven in de toekomst noodzakelijk. Bedrijven kunnen zelf 
gegevens leveren, maar ook bijdragen aan een fonds voor kennisontwikke-
ling. Er moet niet alleen nieuwe kennis komen, maar men moet ook beter 
gebruikmaken van de bestaande kennis. Een interessant voorbeeld is de 
kennis die aanwezig is bij inheemse volken. Zij weten vaak veel over het 
leven in harmonie met de natuur. Volkeren op eilanden of aan de kust kun-
nen ons van alles leren over bijvoorbeeld duurzame visserij. 

Samenwerking 
Om internationaal beleid en handhaving mogelijk te maken is samenwer-
king tussen landen en sectoren noodzakelijk. Consortia tussen ontwikkelde 
en minder ontwikkelde landen moeten leiden tot het uitwisselen van ken-
nis en technieken.
 

“We moeten duurzaam omgaan met de oceaan. Maar het is een relatief 
onontgonnen gebied: we weten nog niet hoe de ecosystemen van de 
open oceanen zullen reageren op nog meer menselijke invloeden. Als we 
de oceaan zo duurzaam mogelijk willen verkennen en gebruiken, dan 
vraagt dit om nauwe internationale (mondiale) samenwerking, onder-
handelingen, enz.” [respondent enquête] 
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Bewustwording 
De eerste stap die een actieve rol van de burger in duurzaam gebruik, 
beheer en handhaving mogelijk maakt is meer bewustzijn over het belang 
van de oceaan voor het leven op aarde. Er zijn diverse middelen om dit te 
stimuleren, zoals onderwijs, serious gaming en sociale media, maar ook 
de inzet van ‘zeekunstenaars’. Techniek speelt eveneens een grote rol bij 
bewustwording, bijvoorbeeld met onderwatercamera’s voor de livestream 
‘volg de kabeljauwfamilie’. 

“Ik hoop dat in 2050 de oceaan voor veel mensen ‘dichter bij huis’ is.” 
[deelnemer workshop]

Citizen science 
Burgers kunnen in de toekomst steeds meer worden ingezet voor dataver-
zameling en voor analyse van data die door overheid, kennisinstellingen en 
bedrijven beschikbaar is gesteld. 

Crowd governance 
Burgers worden o.a. via sociale media gemobiliseerd om toezicht te hou-
den op het gebruik van de oceaan. Ze hebben daarbij toegang tot de open 
data die beschikbaar wordt gesteld door de overheid, kennisinstituten en 
bedrijven. 
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Er bestaan twee structuren voor internationale governance: top-down 
instituten (zoals de VN) en bottom-up netwerken (zoals eilandenraden). 
De toekomstige internationale instanties hieronder werken top-down: 

Open Ocean Council 
Een internationaal orgaan waarin alle landen zitting hebben. Het is ver-
antwoordelijk voor mondiaal beleid, beheer en handhaving van de open 
oceaan en zorgt er bovendien voor dat er een gemeenschap ontstaat van 
gebruikers en landen die zelf verantwoording afleggen. Deze internatio-
nale raad zou bijvoorbeeld concessies uit kunnen geven waarvoor iedereen 
zich kan intekenen. Elk land deelt zo in de kosten en opbrengsten van de 
open oceaan. Een valkuil hierbij is dat arme landen kansarm blijven. Het is 
daarom belangrijk om actief beleid te voeren om dat te voorkomen. 

Ocean Bank 
Deze wereldbank stimuleert duurzaam en verantwoord gebruik van de 
oceaan door alleen te investeren in duurzame projecten gerelateerd aan 
beheer en gebruik van de oceaan. Deze bank is te vergelijken met de hui-
dige Triodosbank.

Oceaankadaster 
Intensiever gebruik van de oceaan maakt dat eigendomskwesties over de 
oceaan en zijn natuurlijke hulpbronnen steeds belangrijker worden. Het 
Oceaankadaster houdt toezicht op de verdeling van het gebruiksrecht. Een 
voordeel van eigendom is dat het meer verantwoordelijkheid en betrokken-
heid geeft, wat duurzaam gebruik ten goede komt. Het Oceaankadaster kan 
ook een rol spelen in een wereld waar de oceaan een gemeenschappelijk 
goed is.

De oceaan als staat 
Tragedy of the commons gaat over het beheer en gebruik van gemeenschap-
pelijk goed. De oceaan tot een aparte staat maken zou daarom een oplossing 
kunnen zijn voor dit probleem. Inwoners van de oceaan (drijvende steden) 
kunnen gezamenlijk de staat vormen. Ze hebben het recht om grondstof-
fen, energie en voedsel uit de oceaan te gebruiken. Bij een overschot kun-
nen ze dit exporteren naar het vasteland.
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Governance van de open oceaan in 2050 
De hierboven genoemde governance-elementen staan natuurlijk niet op 
zichzelf. Ze houden verband met elkaar. Het bovenstaande schema  laat zien 
hoe de internationale organisatie van beheer en beleid van de open oce-
aan kan worden gerealiseerd. Om het voorbeeld niet te complex te maken 
zijn niet alle eerder beschreven elementen in het schema opgenomen. Er 
zijn allerlei combinaties mogelijk. Hoe ziet de ideale governance-structuur 
eruit? Top-down of bottom-up? Moet men het overlaten aan de vrije markt 
of is strenge regelgeving nodig? Of een combinatie van beide?

De Open Ocean Council zoals die in de verkenning aan de orde kwam, stelt 
het mondiale beleid op. Deze internationale kaderwetgeving bepaalt welk 
type gebruik van de oceaan is toegestaan. Landen en bedrijven kunnen 
aanspraak maken op concessies om binnen deze wetgeving grondstoffen te 

Open Ocean 
Council
Internationaal 
orgaan waarin 
alle landen zitting 
hebben. Bepaalt mondiaal 
beleid, behoud en 
beheer van oceanen.

Ocean Bank
Investeert in  
duurzaam en  
verantwoord 
gebruik 
van de oceaan.

Gebruikers van de  
oceaan/bedrijfsleven

Handhaving

Bepaalt randvoor-
waarden gebruik 
van de oceaan

Oceaan- 
kadaster
Toezicht op  
eigendommen  
in de oceaan.

Toezicht houden
(crowd governance)

Aanpassen wetgeving  
o.b.v. monitoring en  
onderzoek

Open data
Zowel 
bedrijven als 
overheden en 
onderzoeksin-
stituten maken de data van 
onderzoek, gebruik van de 
oceaan en monitoring open-
baar en vrij toegankelijk.

Actieve 
burgers
Door bewust-
wordings-
campagnes 
zijn burgers zich bewust 
van het belang van de 
oceaan en dragen bij aan 
data-analyse en toezicht.

Analyse  
(citizen science)

Mondiale wet- 
en regelgeving
Uitgangspunten:
~ Oceaan beheren  
 als één geheel,
~ Kaderwetgeving,
~ Adaptieve wetgeving,
~ Voorzorgsprincipe is leidend.

Governance van de open oceaan in 2050?
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Uitbreiding Chinees territorium in de Zuid-Chinese Zee. [www.economist.com]

delven, vis te vangen, enz. Deze concessies worden vervolgens geregistreerd 
in het Oceaankadaster. Welke typen gebruik zijn toegestaan – met andere 
woorden, welke duurzaam worden geacht – hangt mede af van interna-
tionale onderzoeks- en monitoringsresultaten, gebaseerd op analyse van 
grote hoeveelheden open data die met een internationale IT-constructie 
slim worden beheerd. De betrokken burgers dragen bij aan deze analyse 
en trekken bovendien samen met maatschappelijke organisaties aan de bel 
wanneer gebruikers in de oceaan zich niet aan de regels houden. Naast deze 
druk van de burgers en maatschappelijke organisaties worden de gebrui-
kers ook positief gestimuleerd om op verantwoorde wijze de natuurlijke 
hulpbronnen van de oceaan te winnen door investeringen van de Ocean 
Bank. 

Kanttekening 
De groeiende vraag naar grondstoffen en de toenemende technologi-
sche mogelijkheden leiden ertoe dat steeds meer landen claims leggen op 
natuurlijke hulpbronnen in de oceaan. Dit kan in de toekomst leiden tot 
grote militaire conflicten. 

We zien nu al dat landen stukken van de oceaan claimen door er kunstma-
tige eilanden op te spuiten. Zie cartoon hieronder. Op die manier willen 
landen hun EEZ, de Exclusive Economic Zone, vergroten. In het geval van 
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China gaat dit gepaard met een toenemend vertoon van militaire macht 
in het gebied, waarop ook andere landen (Filipijnen, VS, Vietnam) hun 
militaire aanwezigheid opvoeren. De Maleisische minister van Defensie 
Hishammuddin Hussein zei hierover in mei 2015: “Deze situatie heeft het 
potentieel uit te groeien tot een van de dodelijkste conflicten van onze tijd, 
zo niet van de hele geschiedenis.”[Elsevier, 2015] 

Steekwoorden gebaseerd op uitkomsten van de workshop bij de vraag: hoe 
kan governance van de open oceaan in 2050 worden georganiseerd zodat 
behoud en duurzaam beheer van de oceaan mogelijk zijn? 

WET EN REGELGEVING Consensus Worls Ocean Council 

Oceaan kadaster Kaderwetgeving Regionale conventies  

Mondiale wet- en regelgeving  

UITVOERING/ GEBRUIK Developed and developing countries 

Certificering Consortia Fondsen voor kennisontwikkeling 

Samenwerking Standaarden Citizen science Oceaan bank  

Open data Awareness PRIKKELS VOOR DUURZAAM GEBRUIK  

Opbrengst naar rato van inspanning NGO Gemeenschappelijke 

belang Druk vanuit de markt VERANDERENDE 

MACHTSVERHOUDINGEN Democratische controle 

militairen Oceaan als staat Internationaal committee  

Crowd governance Macht Economische diplomatie  

Power to the people HANDHAVING Naming and shaming  

Handhaving via schepen, vliegtuigen, satellieten 

 Internationaal Controle Eerlijke verdeling 

“Koop de grond en bouw eerst het huis, dan kan er vervolgens in gewoond 
worden. Met andere woorden, het verdient de voorkeur eerst de politieke 
en economische structuur met elkaar vast te stellen, inclusief de ‘eigen-
domsrechten’, al is dat uiterst complex. [...] Anders wordt het weer Wild 
West, maar dan op zee.” [deelnemer workshop]
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toekomstbeeld ocean city 

De ideeën die tijdens de verkenning aan de orde kwamen over de rol van 
de oceaan bij het op duurzame wijze aangaan van maatschappelijke 
uitdagingen, zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken, komen 
samen in dit toekomstbeeld over de bloeiende oceaanstad Ocean City. 

Welkom in Ocean City, de hoofdstad van Oceanea en de trots van alle 
bewoners. Als gevolg van klimaatverandering, technologische ontwikkelin-
gen en bevolkingsgroei werden zo’n vijftien jaar geleden de eerste drijvende 
steden gebouwd, voornamelijk van recyclebaar materiaal zoals lege olieva-
ten. De eerste drijvende eilanden waren nog klein en lagen dicht bij de kust. 
Dat is nu wel anders. Technologische ontwikkelingen hebben Ocean City 
doen uitgroeien tot een volledig zelfvoorzienende, hightech leefomgeving. 
Het zeshoekig-modulaire ontwerp was destijds een doorbraak, en vormt 
nu het model voor het merendeel van de oceaansteden die op dit moment 
in aanbouw zijn. 

De kernwaarden van Ocean City zijn zelfredzaamheid en duurzaamheid. 
De bewoners streven naar volledige onafhankelijkheid, en zijn op dit 
moment bijna geheel zelfvoorzienend op het gebied van energie, voedsel 
en grondstoffen. Door de verschillende sectoren slim te laten samenwerken 
ontstaat een zeer efficiënt systeem waarin voedsel, grondstoffen en energie 
in harmonie met elkaar en in een gesloten systeem worden geproduceerd. 
 
Hoewel er vele manieren zijn om energie te winnen uit de oceaan, richt 
Ocean City zich met name op golfenergie, OTEC en zonne-energie. De stad 
heeft patent aangevraagd op nieuwe technologie waarmee de golfbrekers 
buiten de stad energie opwekken uit de golfslag. In de stad zelf zijn zon-
necellen geïntegreerd in alle gebouwen. Daarin verschilt Ocean City dus 
niet zo veel van de steden op het land, waar decentrale energievoorziening 
al twintig jaar gemeengoed is.
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De oceaanboerderijen doen aan combinatieteelt van algen en wieren en van 
oesters en mosselen. Kokerwormen vormen dé lokale lekkernij. Ze wor-
den met diepzeerobots geoogst en met behulp van drijvende windmolens 
naar het wateroppervlak getransporteerd. Binnen de ring van golfbrekers 
rond de stad is een aantal vangstlocaties voor wilde vis geïnstalleerd. Op 
dit moment wordt volgens de internationale afspraken van de Open Ocean 
Council alleen kabeljauw en zwarte koolvis gevangen. Ocean City werkt 
hier graag aan mee, omdat iedereen zich bewust is van het belang om de 
visstanden in de oceaan gezond te houden. Als autonome staat heeft Ocean 
City ook zitting in de Open Ocean Council. 

Deep sea mining om grootschalig mineralen te winnen uit de oceaanbodem 
is na de Grote Manusramp7 door de Open Ocean Council verboden. Alleen 
de kleinschalige winning van mineralen en diepzeeorganismen waarvoor 
geen alternatieven bestaan is toegestaan, overigens pas na goedkeuring van 
de Deep Sea Mining Authority. Twee bedrijven uit Ocean City hebben zich 
hierin gespecialiseerd. Zij werken nauw samen met de farmaceutische en 
chemische industrie, die vooroplopen op het gebied van mariene biotech-
nologie. Hun farmaceutische componenten en materiaalverbeteraars wor-
den over de hele wereld verhandeld. 

7  De Grote Manusramp verwijst naar de milieuramp uit 2028, toen een calami-
teit in de grootschalige sulfide- en zilverwinning in het Centraal Manus Basin bij 
Papua Nieuw Guinea leidde tot milieuschade van ongekende omvang. 
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tics en ander herbruikbaar materiaal uit de oceaan tot grondstof voor 
4D-printers, die producten maken die onder bepaalde omstandigheden 
van vorm kunnen veranderen. Men kan zich nauwelijks meer voorstellen 
dat deze waardevolle grondstof ooit als afval werd gezien en zo in zee werd 
geworpen. Aan de andere kant heeft het Ocean City wel een lucratieve busi-
ness opgeleverd. Dus misschien moeten we de vervuilers van vroeger ook 
dankbaar zijn.

De inwoners van Ocean City spannen zich in om hun afval tot een mini-
mum te beperken. Materialen zoals glas, metaal en papier worden gere-
cycled met behulp van cutting-edge-technologie8, zoals nanorecyclerobots. 
De nieuwe technologie plasmavergassing9 wordt toegepast om organisch 
materiaal om te zetten in elektriciteit. Daarnaast zijn de bewoners erg 
betrokken bij de gezondheid van de oceaan. Sommigen zetten zich in voor 
de analyse van monitoringsgegevens die openbaar beschikbaar zijn gesteld. 
Anderen hebben zich verenigd om uitbaters van de oceaan te wijzen op het 
belang van duurzaam gebruik. Wanneer partijen internationale afspraken 
niet navolgen komen ze in actie. 

Kortom, Ocean City kan zich met recht een florerende stad noemen, waar 
menselijk welzijn hand in hand gaat met het in stand houden van een 
gezonde oceaan. Dat is mogelijk door het slim inzetten van technologie, 
actieve burgerparticipatie en internationale samenwerking. Smaakt dat 
naar meer? Je kunt nu intekenen voor de nieuwe onderwaterwijk in aan-
bouw! 

Wat feitjes over Ocean City

~ Ocean City is inmiddels uitgegroeid tot de grootste
 drijvende stad op aarde
~ De stad is volledig zelfvoorzienend in alle sectoren
~ Burgerparticipatie is regel, geen uitzondering
~ De stad staat bekend om de nieuwste technologieën, 
 bijvoorbeeld in de aquacultuur.

8  Cutting-edge-technologie: de meest geavanceerde technologie.
9 Een proces waarbij afvalstoffen onder invloed van hoge temperatuur omgezet 
worden in elementaire bestanddelen. [Wikipedia]
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In deze publicatie hebben we stilgestaan bij de vraag hoe de open 
oceaan in 2050 kan bijdragen aan de levering van natuurlijke 
hulpbronnen en het omgaan met de effecten van klimaatverandering. 
Voorwaarde daarbij was behoud en duurzaam gebruik van de oceaan. 
De deelnemers aan deze beknopte verkenning hebben nagedacht 
over hoe we in de toekomst hernieuwbare energie kunnen winnen 
uit de oceaan, wat het betekent om op de oceaan te wonen, welke 
internationale afspraken nodig zijn, enz. Dit boek werpt een blik op deze 
mogelijke toekomst van de oceaan door een selectie te presenteren 
uit suggesties die gedaan werden tijdens de workshops, interviews 
en online enquêtes. Deze ‘toekomstflitsen’ hebben u hopelijk aan het 
denken gezet over de functies van de open oceaan, maar ook over 
de kwetsbaarheid daarvan en de vraag hoe we technologie en goed 
beheer (governance) kunnen inzetten om deze ecosysteemdiensten 
op verantwoorde (duurzame) wijze te benutten. 

Handvatten voor actie
Naast een schets van mogelijke toekomstige ontwikkelingsrichtingen levert 
deze verkenning ook inzichten in wat wij nu kunnen doen om duurzaam 
gebruik van de oceaan op het vlak van technologie en governance in 2050 
te kunnen realiseren. Om tijdig bedreigingen te herkennen en kansen te 
grijpen en ons voor te bereiden op de toekomst. Wat staat ons concreet te 
doen? Hieronder een aantal handvatten voor actie. 

We zullen een nationale discussie moeten aangaan over duurzaam gebruik 
van de oceaan, en ook internationaal beleid zien te initiëren. Het ontwik-
kelen van nieuwe kennis biedt Nederland ook de kans zich internationaal 
te profileren als kennisland. 

Door meer kennis te ontwikkelen en slim te combineren is het mogelijk 
om tot de systeemintegratie te komen, die naar verwachting het meeste ren-
dement oplevert. Het is nu de tijd om relevante pilots te starten. 



116

Een ocaan vol mogelijkheden 

Hieronder zijn deze handvatten voor actie verder uitgewerkt.

Nationale discussie
De toekomstbeelden uit dit boek zijn bedoeld om een aanzet te geven tot 
een nationale discussie. Om de kansen te kunnen grijpen die innovatie van 
duurzame technologieën biedt en om afspraken te maken over het te volgen 
beleid voor het gebruik van de oceaan, moet allereerst een gesprek op gang 
komen. Een gesprek tussen de verschillende sectoren en tussen de overheid, 
bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Daarbij 
moeten we allereerst stilstaan bij de vraag: wat doen we al? Er moet een 
overzicht komen van de huidige ontwikkelingen in verschillende sectoren 
en (wetenschappelijke) disciplines. Vervolgens wordt de vraag: “Wat willen 
we met de oceaan: Máximaal uitbuiten of duurzaam exploiteren?” En dan: 
“Hoe kunnen we onze gezamenlijke ambitie op dit vlak waarmaken?” Op 
dit moment is er nog veel versnippering bij kennisinstellingen, bedrijfsle-
ven en overheid. Om vooruit te komen is verbinding nodig. Een gesprek is 
daarvan het begin. 

Slim combineren
Bij de workshops tijdens deze verkenning kwam naar voren dat de groot-
ste winst te behalen is door de verschillende typen gebruik van de oceaan 
(voedsel, grondstoffen en energie) in projecten met elkaar te verbinden. Om 
deze verschillende functies met elkaar te kunnen combineren is systeemin-
tegratie nodig, maar veel projecten lopen nu los van elkaar. We zullen toe 
moeten naar standaardisering van systemen en verbeterde samenwerking 
tussen bestaande en nieuwe projecten.

Nieuwe kennis
Om duurzaam gebruik van de oceaan mogelijk te maken is nog veel ken-
nisontwikkeling nodig. Zo is er nog weinig bekend over de oceaan zelf, laat 
staan over de impact van activiteiten op het ecosysteem. Om te bepalen 
welke technologieën en welke vormen van gebruik van de oceaan duur-
zaam zijn, is allereerst uitgebreid onderzoek nodig. Nu is het zo dat grote 
bedrijven die veel geld hebben technologische apparatuur kunnen ontwik-
kelen om voorheen onbereikbare gebieden in de toekomst te ontginnen. 
De onderzoeksinstituten die in kaart moeten brengen hoe het natuurlijk 
systeem op de bodem van de oceaan werkt en wat de gevolgen kunnen zijn 
van menselijk ingrijpen hebben echter beperkte middelen voor onderzoek. 
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nationaal beleid achter de feiten aan. Dit onderzoek zou moeten vaststellen 
welke economische activiteiten en hun impact op het ecosysteem, wel en 
niet in de gezamenlijke doelstelling passen. Het is daarom van groot belang 
om niet alleen technologie te ontwikkelen voor het gebruik van de oceaan, 
maar juist ook te investeren in onderzoek, monitoring en kennisbeheer. Om 
de kennis van de oceaan op peil te houden is het daarnaast van belang om te 
(blijven) investeren in opleidingen op dit gebied. Net zoals we gezamenlijk 
in gesprek moeten gaan over de manier waarop we omgaan met de oceaan 
is het ook van belang voor kennisontwikkeling om meer samen te werken. 
In Nederland is veel expertise aanwezig, maar deze is erg versnipperd. Om 
het niveau van kennis van de oceaan en de technologie om diens producten 
en diensten duurzaam naar een volgend niveau te brengen is een nationaal 
samenwerkingsverband nodig. In navolging van Noorwegen, dat met dit 
doel het Ocean Space Centre heeft opgericht, zouden we in Nederland een 
Ocean Technology Centre kunnen starten. 

Internationale kennisprofilering
Met onze kennis van de oceaan, technologie, duurzaamheid en governance 
kan Nederland zich internationaal profileren. Bijvoorbeeld op het gebied 
van schone scheepvaart, zilte teelt of opwekking van hernieuwbare energie. 
Die kennis kunnen we delen met andere landen. Aan de andere kant kun-
nen wij ook veel van andere landen leren. Daarom zijn naast nationale ook 
internationale samenwerkingsverbanden van het grootste belang, allianties 
op het gebied van onderzoek maar zeker ook vanuit het bedrijfsleven. De 
oceaan is immers bij uitstek een internationaal vraagstuk. 

Internationaal beleid
Ook internationaal is het beleid erg versnipperd. Er zijn tientallen inter-
nationale organisaties en afspraken over het gebruik en beheer van de 
open oceaan. Het gevaar is dat deze instanties langs elkaar heen werken. 
Eenduidig en overzichtelijk internationaal beleid met betrekking tot de 
gehele oceaan zou daar verbetering in kunnen brengen. Natuurlijk is dat 
niet van de ene op de andere dag geregeld. Ook hier geldt dat als eerste stap 
een discussie opgestart moet worden. 
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Pilots
Om de ideeën over duurzaam gebruik van de open oceaan op het gebied 
van technologie én governance in 2050 te kunnen realiseren is het zaak 
om nú aan de slag te gaan met pilots, en om nationaal en internationaal 
gesprekken te starten over duurzaam beleid en internationale afspraken. 
De Noordzee vormt een geschikte kraamkamer om nieuwe technieken en 
governance voor duurzaam gebruik van de zee voor voedsel, grondstoffen 
en energie uit te testen. Vervolgens kunnen de pilots, bij succes, worden 
opgeschaald naar toepassing op de oceaan. Op veel gebieden gebeurt dat 
al. Zo zijn nationaal en internationaal op het vlak van hernieuwbare ener-
giewinning en voedselproductie op zee al tal van onderzoeken en pilots 
gaande. Een kanttekening daarbij is dat niet alle toepassingen die langs de 
kust en op de Noordzee mogelijk zijn ook voor de open oceaan geschikt 
zijn (zoals getijdenenergie). Ideeën uit deze publicatie over bijvoorbeeld 
zelfvoorzienende wooneenheden op de oceaan zouden eerst uitgeprobeerd 
kunnen worden op bestaande eilanden, die daarmee als ‘field lab’ dienen. 
Dit concept wordt nu al toegepast op Aruba, waar duurzame innovaties op 
het gebied van onder meer energie en water in de praktijk worden getest. 

We willen de discussie over de rol die de oceaan kan spelen in het aangaan 
van maatschappelijke uitdagingen en de rol van technologie niet beperken 
tot de vraag of een bepaald idee over toekomstig gebruik van de oceaan wel 
of niet werkelijkheid zal worden. Liever schetsen wij mogelijke perspectie-
ven hoe de oceaan bij kan dragen aan deze uitdagingen. In deze publicatie 
zijn daarom tal van mogelijke vormen van gebruik en beheer van de oceaan 
in 2050 benoemd. Deze ideeën zouden ieder op zich een vertrekpunt kun-
nen vormen voor verdiepend onderzoek naar de technologische haalbaar-
heid, ecologische wenselijkheid en maatschappelijke waarschijnlijkheid 
van deze afzonderlijke ideeën. 

Conclusie
De oceaan heeft ons veel te bieden en kan zeker een bijdrage leveren aan 
een oplossing voor de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende 
35 jaar en daarna. Om op de lange termijn te kunnen blijven profiteren 
van deze ecosysteemdiensten, zoals voorziening in voedsel, grondstoffen 
en energie en het omgaan met de effecten van klimaatverandering, is het 
wel zaak om de oceaan en al het leven dat zich daarin bevindt gezond te 
houden. Daarom zou het toekomstig gebruik van de oceaan zich moeten 
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met behoud van het ecosysteem. Dit kan door te leren van de natuur en 
slimme technologische oplossingen te ontwikkelen op basis van onze ken-
nis van het ecosysteem. Goede internationale afspraken over beleid, moni-
toring en handhaving zijn nodig om wereldwijd toe te zien op verantwoord 
gebruik van de rijke natuurlijke hulpbronnen die de oceaan ons biedt. In 
Nederland hebben we zowel kennis van duurzame technologie om deze 
uitdagingen aan te gaan, alsook ervaring met governance voor duurzaam 
beheer. Door nationaal en internationaal de dialoog te voeren en samen-
werkingsverbanden op te richten, kunnen we een eerste stap zetten naar 
een bestendige blauwe toekomst. De oceaan is immers van iedereen. Als we 
er samen aan werken is er een oceaan vol mogelijkheden. 
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afkortingen en begrippenlijst

Afkortingen 
EC: Europese Commissie
EEZ: Exclusive Economic Zone
EU: Europese Unie
GMO: Genetically Modified Organism
GOOS: Global Ocean Observing System
GSC: Grand Societal Challenge
IODE: International Oceanographic Data and Information Exchange 
MEDIN: Marine Environment Data and Information Network 
NGO: Non-Governmental Organisation
OTEC: Ocean Thermal Energy Conversion
ROV: Remotely Operated Vehicle
STT: Stichting Toekomstbeeld der Techniek
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
VN: Verenigde Naties 

Begrippenlijst
Biomineralisatie: Biomineralisatie is een proces waarbij door organismen 

mineralen op een gestructureerde manier worden gevormd. De bekend-
ste vorm van biomineralisatie is de vorming van de schelp van een 
schelpdier. Dit mechanisme kan worden toegepast om diverse soorten 
mineralen te winnen uit de oceaan. 

Deep sea mining: Het winnen van grondstoffen op de bodem van de oceaan
Duurzaamheid: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit 

op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekom-
stige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen.”[Platform Duurzaamheid] Wanneer toegepast op het gebruik 
van de oceaan, houdt dat in dat natuurlijke hulpbronnen die worden 
gewonnen hierdoor niet worden uitgeput maar op peil worden gehouden. 
Daarnaast mogen de activiteiten die nodig zijn om deze hernieuwbare 
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gen van het mariene ecosysteem, waardoor de ecosysteemdiensten die dit 
levert in gevaar worden gebracht.

Ecosysteemdienst: De maatschappelijke baten die mensen uit ecosystemen 
halen. 

Geo-engineering: Het op grote schaal manipuleren van natuurlijke syste-
men.

Grote maatschappelijke uitdagingen: “Grote maatschappelijke uitdagin-
gen hebben betrekking op een combinatie van grote publieke en private 
belangen, worden gezien als zeer belangrijk voor toekomstige economi-
sche groei, en hebben te maken met belangrijke sociale problemen en/
of milieuproblemen.”[Vertaald uit Joint Institute for Innovation Policy, 
2012]

Governance: In deze publicatie komt governance erop neer “dat er in 
samenwerking en in goede communicatie tussen staat, markt en maat-
schappij op verschillende niveaus (internationaal, nationaal, regionaal 
en gemeentelijk) besluiten worden gevormd, bestuurd, geïmplementeerd 
en geëvalueerd”. [https://mvotermen.wordpress.com/2012/01/08/gover-
nance/] 

Hydrothermale bron: Onderwatergeisers die extreem heet water spui-
ten vol (giftige) mineralen. Door deze mineralen heeft het water een 
zwarte kleur, waardoor ze in het Engels ook wel ‘black smokers’ worden 
genoemd. De omstandigheden op deze plekken zijn zo extreem, dat de 
organismen die er leven (vooral micro-organismen) extremofielen wor-
den genoemd.

IJzerfertilisatie: Het toevoegen van ijzer aan oppervlaktewater van de oce-
aan, met als doel stimuleren van phytonplankton. Door de biologische 
productiviteit te bevorderen, wordt de opname van CO2 uit de atmosfeer 
gestimuleerd [vertaling uit Wikipedia.org]

Klimaatadaptatie: Aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. 
Klimaatmitigatie: Actief ingrijpen op het klimaat, bijvoorbeeld met behulp 

van geo-engineering.
Oceaanboerderij: Een eenheid op de oceaan met als functie het kweken en 

verbouwen van voedsel, zoals zeewier en vis. 
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC): Technologie waarbij gebruik 

wordt gemaakt van temperatuurverschillen in oceaanwater. Hiervoor 
wordt koud oceaanwater van grote diepte omhooggepompt. 

Olivine weathering: De structuur van olivijn (een veel voorkomende 
natuurlijke grondstof die uit afgravingen of mijnen wordt gewonnen) 
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122 maakt dat het zeer gevoelig is voor verwering, en bij het verweringspro-
ces wordt CO2 onttrokken aan de atmosfeer en vastgelegd in de vorm van 
bicarbonaat [Hamer, 2012].

Open Oceaan: Dat deel van de oceaan dat buiten de jurisdictie van EEZ’s 
(Exclusive Economic Zones) van naties valt. Het gaat hierbij dus om het 
gebied ver buiten de kustlijn (buiten het continentaal plat) en betreft 
zowel de ruimte boven, op als onder het wateroppervlak van de oceaan.

Upwelling: Een natuurlijke of kunstmatige opwaartse stroming van koud 
en voedselrijk water uit de diepe gebieden van de oceaan. 
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opzet van de verkenning 

De verkenning is uitgevoerd door het projectteam met medewerking van een 
groot aantal deskundigen en geïnteresseerden. In deze bijlage staat een lijst 
van iedereen die aan de verkenning meegewerkt heeft.

Literatuuronderzoek en expertinterviews
Expertinterviews en literatuuronderzoek dienden om het thema voor deze 
beknopte verkenning te bepalen, namelijk de open oceaan als oplossing 
voor grote maatschappelijke uitdagingen. Er is in kaart gebracht wat de hui-
dige grote maatschappelijke uitdagingen en technologische ontwikkelingen 
zijn op het gebied van de open oceaan. 

Online enquête
Middels een online enquête is een brede groep experts, belanghebben-
den en futurologen bij de verkenning betrokken. In de eerste ronde van 
de online enquête is aan hen gevraagd voor welke grote maatschappelijke 
uitdagingen de open oceaan een bijdrage zou kunnen leveren aan de oplos-
sing. Op basis van de resultaten zijn twee grote maatschappelijke uitdagin-
gen geselecteerd: voorziening in natuurlijke hulpbronnen en omgaan met 
de effecten van klimaatverandering. Bij de uitwerking van deze uitdagingen 
en de rol die de oceaan hierin speelt geldt de voorwaarde van het behoud 
en duurzaam gebruik van de oceaan. 

In een tweede online enquête is geïnventariseerd welke eigenschappen en 
ecosysteemdiensten van de open oceaan een grote rol spelen in het aan-
gaan van deze twee uitdagingen, en welke bedreigingen de rol van oceaan 
als oplossing in de weg staan. Tot slot hebben de respondenten zich uitge-
sproken over de vraag van welke technologieën zij verwachten dat ze wor-
den toegepast voor exploratie, exploitatie en monitoring van de oceaan in 
2050, gevolgd door de vraag welke technologieën het meest gewenst zijn 
voor deze doeleinden. De resultaten van deze tweede ronde zijn gebruikt 
als bouwstenen voor toekomstbeelden van het gebruik van de open oceaan 
in 2050.
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Studenten van de Haagse Hogeschool, opleiding IndustriaI Design Engi-
neering, hebben in het kader van de studiemodule ‘project Future’ zich gebo-
gen over de oceaan als toekomstige leefomgeving en als energiebron. Zij 
hebben van hun droombeeldscenario een toekomstbeeld geschetst, en een 
roadmap daar naartoe opgesteld. 

Workshops 
Door middel van workshops met experts, belanghebbenden en toekomst-
verkenners zijn op creatieve wijze toekomstbeelden geschetst van de rol 
van de oceaan bij de levering van natuurlijke hulpbronnen en het omgaan 
met de effecten van klimaatverandering, onder voorwaarde van behoud en 
duurzaam gebruik van de oceaan. Daarbij lag de nadruk op de rol van tech-
nologie enerzijds, en governance anderzijds. Er zijn in totaal vijf workshops 
gehouden. De deelnemers aan deze workshops vertegenwoordigden het 
bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellin-
gen en andere belanghebbenden. De resultaten van deze workshops vorm-
den de basis voor de toekomstbeelden uit deze publicatie.

Meer informatie? 
Documenten met meer informatie over de totstandkoming van de vraag-
stelling, de twee enquêterapportages, de studentenrapportages en een ver-
slag van de workshops zijn te vinden op de STT-website: http://stt.nl/publi-
catie/stt-83-een-oceaan-vol-mogelijkheden/. Hier is tevens een digitale 
versie van deze publicatie te downloaden. 
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betrokkenen

Dankwoord
De resultaten van deze verkenning waren niet mogelijk zonder de deel-
name van een groot aantal personen en organisaties. Zonder hun inzet, 
wetenschappelijke, beschouwende of creatieve inbreng of ondersteuning 
hadden wij dit einddoel niet kunnen bereiken. In bijlage 4: Betrokkenen 
staat een lijst van iedereen die aan de verkenning meegewerkt heeft. Wij 
danken ieder van hen dan ook van harte voor hun bijdrage.
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Breunesse, Ewald, Shell 
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Deelnemers online enquête
Omdat de online enquête op anonieme wijze is uitgevoerd, is het helaas niet 
mogelijk om de respondenten bij naam weer te geven in deze publicatie. 
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Noordzeeworkshop ‘Duurzaam beheer van de Noordzee: nu 
en in de toekomst’

2 oktober 2015, Vlissingen
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Deze workshops hadden de vraagstelling: “Hoe kunnen wij de open oceaan 
in 2050 op duurzame wijze inzetten voor de winning en/of productie van 
natuurlijke hulpbronnen?”

28 oktober 2015, Den Haag
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Vrees, Leo de,  Rijkswaterstaat/ Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Een ocaan vol mogelijkheden 

134 2e ronde workshops 
Deze workshops hadden als centrale vraag: “Hoe kan de oceaan bijdragen 
aan het omgaan met (de effecten van) klimaatverandering?”

10 november 2015, Den Haag

Assen, Chris van, Wereld Natuur Fonds

Dielissen, Esther  

Duin, Patrick van der, TU Delft

Gotjé, Wouter, Arcadis

Lanters, Ronald, Wing

Neven, Ine, Provincie Zuid Holland

Nijman, Job, Fugro

Reimert, Zinzi, TNO

Teal, Lorna, IMARES WUR
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Yurtseven, Suleyman, DS Engineering

13 november 2015, Den Haag

Bontenbal, Marike, Unesco

Dielissen, Esther  

Doorn, Hanneke van, KNAW

’t Hart, Pieter, Maritiem Kenniscentrum
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Reichart, Gert-Jan, NIOZ
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Römgens, Ben, DNV GL

Schorno, Raymond, NWO

Seijbel, Leon, IHC MTI 

Verwoest, Timo, MARIN

Projectteam
 ~ Marie-Pauline van Voorst tot Voorst, projectleider oriëntatiefase 

en 1e verdiepingsfase, coach 2e verdiepingsfase en publicatie

 ~ Stephanie IJff, projectleider 2e verdiepingsfase en publicatie

 ~ Annette Potting, Japke Schreuders, Leandra Huijbregts,  

projectondersteuning

 ~ Esther Dielissen (extern), Dhoya Snijders en Ellen Willemse, die in 

de workshopfase ondersteuning hebben geboden. 

Daarnaast ondersteunde Ellen Willemse de eindredactie.
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over stt

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is een onafhankelijke non-
profit kennisinstelling. Het bestuur bestaat uit ruim 60 leden uit de top van 
de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en de 
maatschappelijke organisaties.

Al 48 jaar is de kernactiviteit van STT het organiseren van brede, langeter-
mijn toekomstverkenningen en horizonscans op het snijvlak van technolo-
gie en samenleving. Hiervoor biedt de stichting een vrije ruimte waar grote 
aantallen enthousiaste belanghebbenden elkaar ontmoeten en op creatieve 
wijze toekomstbeelden en inspirerende visies op de toekomst van techniek 
en maatschappij kunnen ontwikkelen. 
De verkenningen kunnen bijdragen aan visievorming en agenda’s voor de 
toekomst, maar ze leiden ook tot bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s, 
netwerken, instituten en projecten, waarvoor de basis al tijdens de verken-
ningen wordt gelegd.

De STT Academy ontplooit daarnaast diverse andere activiteiten, zoals het  
co-financieren van bijzondere leerstoelen, methodiekontwikkeling, de organi-
satie van masterclasses, en het beheer van het Netwerk Toekomstverkenningen 
– een platform voor kennisuitwisseling – en Young STT.

Informatie over STT, haar activiteiten en haar producten is te vinden op de 
website www.stt.nl

Bezoekadres
Prinsessegracht 23
2514 AP Den Haag
070 302 9830

Postadres
Postbus 30424
2500 GK Den Haag
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136 STT-publicaties
STT 82 Beter?! Toekomstbeelden van technologie in de zorg

Redactie Ellen Willemse, m.m.v. Lisa van Bodegom, 2015

(ISBN 978 94 913 97 110)

STT 81 Van autonome robots tot zilte aardappels. Toekomstverkenning naar de 

invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050

Silke de Wilde met Ellen Willemse, Raoul Blankensteijn en Koen 

Donker van Heel, 2015 (ISBN 978 94 913 9709 7)

STT 80 Horizonscan 2050, Anders kijken naar de toekomst

Jacintha Scheerder, Rene Hoogerwerf, Silke de Wilde, 2014 

(ISBN  978 94 91397 07 3)

STT 79 Aspirine op je brood. Voeding en geneesmiddelen in de toekomst

Ellen Willemse, 2013 (ISBN 978 94 91397 05 9)

STT 78 Het vervoer van morgen begint 

vandaag. (Ver)voer tot nadenken en doen 

Marie-Pauline van Voorst tot Voorst en Rene 

Hoogerwerf, 2013 (ISBN 978 94 91397 06 6)

STT 77 Samen Slimmer. Hoe de ‘wisdom of 

crowds’ onze samenleving zal veranderen

Redactie: Maurits Kreijveld, 2012 

(ISBN 978 94913970 2 8)

STT 76 Serious Gaming (serie van 3 publicaties).

Vergezichten op de mogelijkheden.

Play On: Serious Gaming voor de 

nieuwe generatie senioren.

Serious Games, Playful Business: 

Toekomstbeelden van de spelende organisatie.

Jacco van Uden, 2011 (ISBN 978 90 809613 0 2)

STT 75 Futures of Technology in Africa

Jasper Grosskurth, 2010 (ISBN 978 90 809613 7 1)

STT 74 Bargaining Norms – Arguing Standards

Edited by Judith Schueler, Andreas Fickers, Anique Hommels, 2008 

(ISBN 978 90 809613 4 0)

STT 73 Brain Visions. How the Brain Sciences. Could Change 

the Way We Eat, Learn, Communicate and Judge

Edited by Ira van Keulen, 2008 (ISBN 978 90 809613 6 4)

STT 72 Deus et Machina. De verwevenheid van technologie en religie

Redactie: Michiel D.J. van Well, 2008 (ISBN 978 90 809613 5 7)
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Ir. R. Willems, voorzitter, Voormalig president-directeur Shell Nederland
Ir. C.C.J. Vincent MBA, vicevoorzitter, Managing partner PwC Consulting Indonesia, 

COO PwC South East Asia Consulting
Mevr. dr. ir. N. Buitelaar MBA, secretaris, Chief Business Officer, BiosanaPharma
Ir. J.H.J. Mengelers, penningmeester, Voorzitter College van Bestuur TU Eindhoven
Drs. M.E. Remerie, lid DB, Voormalig directeur Business Development Siemens 

Nederland

Prof. dr. E.H.L. Aarts, Rector Magnificus Tilburg University
Dr. C. de Boer, Directeur Technologiestichting STW a.i.
H. Blokhuis, CTO & Director for Collaboration & Video, Cisco
Drs. A.C.J. van den Boom, Directeur Interpolis
Jhr. ing. M. Boreel, CTO Sogeti Group
Ir. T.J. Bosma, Program Director Power Systems & Electrification, DNV GL Strategic  

Research & Innovation
Dr. K.H. Chang, Voormalig Algemeen Directeur Koninklijke Nederlandse Akademie 

van Wetenschappen (KNAW) 
Drs. Ch. Evers, Lid Raad van Bestuur en CFO Atrium Orbis Medisch Centrum en 

Zorgconcern
Ir. B.C. Fortuyn, Lid Raad van Bestuur van Siemens Nederland NV
Drs. J.H. de Groene, Algemeen Directeur Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Dr. B. ter Haar (waarnemer), Directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg, 

ministerie van SZW
Drs. F.P.U. Haffmans, Head of Corporate Coverage Benelux, Country Executive 

Bank of America Merrill Lynch The Netherlands
Dr. M. van den Hauten (waarnemer), Plv. directeur Onderzoek en 

Wetenschapsbeleid, ministerie van OCW
Drs. J.H.D. van Hemsbergen, Voorzitter van de hoofddirectie VvAA Groep B.V.
Dr. C.A.M. Hermans, Wnd. Hoofd Centrale Eenheid Strategie, ministerie V&J
F. Herrebout, Senior Strategy Manager T-Mobile   
M. S. Hofland Msc, CEO Capgemini Consulting Nederland
Drs. A.J. van den Hoogen, Director R&D Products and Applications, Tata Steel 

Research, Development & Technology
Dr. H. van Houten, Executive Vice President, Philips Research
Ir. E.H.M. Hoving, CTO KPN Group
Dr. T. Jongsma, Directeur Stichting Public Private Partnership Institute for 

Sustainable Process Technology (ISPT)
Mevr. dr. M.J. Jonkman, Corporate director R&D Koninklijke FrieslandCampina
Prof. dr. ir. J.T.F. Keurentjes, CSO, lid Raad van Bestuur TNO
Ir. P.A.O.G. Korting, CEO Executive Board ECN
Ir. G.A. Kroon, Algemeen directeur ARCADIS Nederland
Mr. drs. H.P. Kuipers, Directeur a.i. Maag Lever Darm Stichting
Dr. B. Leeftink (waarnemer), Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, 

Ministerie van Economische Zaken
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Mevr. drs. E.P.J. Lemkes-Straver, Algemeen Directeur ZLTO
Mevr. ir. M. van Lier Lels, Lid Raad van Commissarissen Reed Elsevier, Imtech en 

Eneco; diverse bestuursfuncties
Mevr. drs. M. Mettes, Directeur Innovatie RWE/Essent 
Prof. dr F. Miedema, Decaan faculteit Geneeskunde Universiteit Utrecht, 

vicevoorzitter raad van bestuur UMC Utrecht
Ir. P.C. Molengraaf MBA, Voorzitter Raad van Bestuur Alliander
P.W. Mollema MSc, Director Environmental Management, Port of Rotterdam 

Authority
Mevr. prof. mr. A. Oskamp, Rector magnificus van de Open Universiteit
Prof. dr. ir. A. Osseyran, Managing director SURFsara
Ing. M.C.J. van Pernis, President KIVI 
Ir. P. van Riel, CEO Fugro
Ir. P.W.F. Rutten MBA, Partner McKinsey and Company
Mevr. drs. J.H. Scholten, Directeur VSNU
Ir. Y. Sebregts, Executive Vice President Innovation, R&D, CTO Projects & 

Technology Royal Dutch Shell
Drs. ing. G.E.A. Smit, CTO IBM Benelux, IBM Distinguished Engineer
F. E. Smith, Director Public Affairs, ANWB
Ir. M.T.J.H. Smits, Algemeen directeur Deltares
Prof. dr. ir. M. Steinbuch, Hoogleraar Automotive Technology, TU Eindhoven
Mevr. dr. V.C.M. Timmerhuis, Algemeen Secretaris Sociaal-Economische Raad 

(SER)
Ir. H. Timmerman, CTO EMC Nederland
Dr. J.M.A. Verbakel, Vice President Global R&D Operations Unilever 
Prof. dr. M. Verkerk, Bestuurslid VitaValley, Bijzonder hoogleraar Christelijke 

Wijsbegeerte TU/e
Mevr. prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen, Hoogleraar TU Delft, faculteit Techniek, Bestuur 

en Management, lid WRR
Mevr. mr. J.S. van der Woude, Company Secretary and Legal Director Continental 

Europe, Reed Elsevier NV
Dr. M. Wubbolts, CTO Royal DSM
Drs. R. Zandbergen, CEO USG People
Prof. dr. A.N. van der Zande, Directeur-Generaal Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
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STT hoogleraren
Prof.dr.ir. M.F.W.H.A. Janssen, TU Delft: ICT en Governance
Prof.dr.ir. V.A.W.J. Marchau, Radboud Universiteit: onzekerheid en adaptiviteit van 

maatschappelijke systemen
Mevr. prof. dr. M.H. Martens, Universiteit Twente: Intelligent Transport Systems 

(ITS) en Human Factors
Prof.dr.ir. T. de Vries, Universiteit Twente: ICT en gezondheidszorg, ICT en fraude, 

data-analytics

Research fellows
Dr. P. van der Duin, TU Delft: methodiek van verkenningen en innovatie; Lector 

Futures Research & Trendwatching bij Fontys Academy for Creative Industries
Drs. V. van Rij, UvA, Unesco, Horizonscannning

Directeur bureau
Drs. P. Morin
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Stéphanie IJff heeft van september t/m 

december 2015 als interim projectleider 

gewerkt aan de toekomstverkenning naar 

oceanen. Ze is in augustus 2015 afgestu-

deerd aan de Universiteit van Utrecht 

met een master Environmental Biology. 

Inmiddels is ze werkzaam bij Deltares als 

junior onderzoeker/adviseur Marine and 

Coastal Management. Stéphanie’s inte-

resse ligt in het vinden van natuurlijke 

oplossingen voor uitdagingen in de water-

sector, zoals waterkwaliteit en veiligheid. 

Marie-Pauline van Voorst tot Voorst is 

sinds 2010 projectleider bij STT, waar 

zij eerst de toekomstverkenning Super 

Intelligent Vervoer heeft geleid en daarna 

de toekomstverkenning Mogelijkheden 

van de Oceaan heeft gestart. Marie-

Pauline heeft in de afrondende fase van 

laatstgenoemde studie een coachende rol 

vervuld. Marie-Pauline heeft in 2001 haar 

Master in Kennistechnologie behaald aan 

de Universiteit van Maastricht.



Bijlagen

141bijlage 7.  
gebruikt beeldmateriaal

Aangeleverd: p. 4

Haagse Hogeschool, projectteam ‘New Atrlantis – Sea city’: p. 75 en 112

Istock:  pp. 72

Pacific Network on Globalisation (PANG): p. 104

Shutterstock: omslag, pp. 6-7, 16, 20, 22, 25, 26-30, 32, 35, 36, 38, 40, 49, 

50, 54, 64-65, 67, 68, 72, 78, 79, 82, 85, 89, 90, 93, 98-99, 100, 109, 110, 

114 en 119

STT: p. 140

Stockography (free Stock image): pp. 2-3

The Ocean Cleanup: p. 80

The Seasteading Institute: p. 70 en 98.

www. maritime–connector.com: p. 93

www.rug.nl: p. 84

Zie onderschrift bij foto: pp. 37, 58-59, 107
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Wat is de rol van de oceaan in 2050? Er zijn verschil-

lende scenario’s denkbaar. Kiezen we ervoor om de 

oceaan maximaal te exploiteren en wordt het een on-

leefbare, leeggeviste en uitgeputte onderwaterwereld 

die voor militaire conflicten tussen landen zorgt? Of 

zetten we in op duurzaam gebruik en wordt de oceaan 

onze bondgenoot? Een bondgenoot die helpt om 

de wereldbevolking te voeden en die ons energie en 

grondstoffen levert zonder ooit uitgeput te raken? Een 

bondgenoot die ons helpt om te gaan met de effecten 

van klimaatverandering? 

Dit boek geeft inspiratie om na te denken over de toe-

komst van de oceaan. Daarbij ligt de nadruk op duur-

zaamheid, technologie en governance. Houden robots 

in 2050  drijvende oceaanboerderijen draaiende? Gaat 

golfenergie straks onze oceaansteden verlichten? En 

wat is er nodig om internationale afspraken te maken 

over het gebruik van de oceaan? Hier nu bij stilstaan, 

helpt ons om bewuste keuzes te maken die behoud en 

duurzaam gebruik van de oceaan in de toekomst mo-

gelijk maken. Laat je verbazen door de creatieve en vin-

dingrijke ideeën van experts en betrokkenen in dit boek 

en maak kennis met een oceaan vol mogelijkheden. 

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) orga-

niseert al meer dan 45 jaar brede, participatieve toe-

komstverkenningen op het snijvlak van technologie en 

samenleving. Informatie over STT, haar activiteiten en 

haar producten is te vinden op de website www.stt.nl

Toekomstbeelden van de oceaan

Stéphanie IJff en Marie-Pauline van Voorst tot Voorst

Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
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