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Na twaalf jaar DuBBelkrimp valt het penningske… 

“Ga uit van krimpscenario’s”  [1] 

 

 
“De demografische krimp is al volop ingezet in Oost-Europa en in Duitsland sinds tien jaar. 
Nederland volgt over een paar jaar.”  
 
Migratiedeskundige Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis [IISG] in 
Amsterdam,  geciteerd  in De Groene Amsterdammer van 12 december van 12 december 2018 [2] 

 
 

Eén ding staat vast: we hebben onze toekomst niet langer zelf in de hand. Nederland is voor 
z’n voortbestaan direct afhankelijk van het succes of het falen van het huidige internationale 
klimaatbeleid. En omdat het heel onzeker is of daar echt resultaten zullen worden geboekt, 
moeten we - vinden de experts- als land een volwaardig plan hebben dat óók de 
mogelijkheid dat we het niet gaan redden meeweegt. En onze alternatieven in beeld 
brengen. “We moeten een gecontroleerde terugtrekking op termijn gaan overwegen.” 

Polair meteoroloog Michiel van den Broeke van het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek (IMAU) 
van de Universiteit Utrecht, geciteerd in Vrij Nederland van 9 februari 2019 [3] 

 

In 2004 verscheen in NRC/ Handelsblad “Ga uit van krimpscenario’s”, waarin de mogelijkheid van 
demografische krimpscenario’s voor Nederland naar voren werd gebracht. Ruim twee jaar later, eind 
2006, lanceerde we de website www.dubbelkrimp.nl  waarin de koppeling gemaakt werd van 
demografische krimp met krimp van het land door groeiende wateroverlast als gevolg van de 
klimaatverandering.  In dit verband  pleitten we en pleiten we nog steeds voor radicale 
klimaatadaptatie door op essewntiële punten meer ruimte aan water en waterdynamiek te geven, 
om te beginnen i in het waterstaatkundig  kwetsbare en sterk verstedelijkte dicht bevolkte westen 
des lands. Op die ontwikkelingen zou nu al voorgesorteerd moeten worden door niet langer te 
bouwen op precaire locatiesmaar daar op termijn waterstrategisch te gaan slopen en tegelijk de 
nadruk in de verstedelijking  te verleggen naar het oosten en zuiden des land, naar regio’s die 
waterstaatkundig  meer veiligheid kunnen bieden en economisch minstens zoveel potenties hebben 
als Randstad Holland - denk daarbij bijvoorbeeld aan oostelijk Noord Brabant [‘Brainport Einhoven’] 
of noordelijk en oostelijk Overijssel [Zwolle – Twente]. De ontwikkeling is in die contreien overigens 
al volop aan de gang tegen de verdrukking van de nog immer sterke Randstadlobby in. 
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Paradigmawisselingen kosten tijd. Het is eigenlijk nog tamelijk vlot dat al na zo’n twaalf  jaar het 
penningske begint te vallen. Meer experts als de hierboven aangehaalde zullen volgen.  Op onze site 
zullen we onze blik de komende jaren verder verdiepen en verruimen - dat laatste door een en ander 
vanuit een ruimer in een breder Europees geo economisch, -ecologisch, -politiek en ruimtelijk kader 
te benaderen. Vanuit het perspectief  van de groenblauw dooraderde Benelux-Waaierstad als 
centrum van en inspiratiebron voor een EU nieuwe stijl. Daarover vindt de lezer meer in dit  
lentenummer van ons kwartaaljournaal.  

 

 
 
 
NOTEN  
 
[1] 
Steven van Schuppen & Jan Dirk Dorrepaal, Ga uit van krimpscenario’s  In:  NRC/HB van 17 juni 2004 [ twee en 
een half jaar vóór de lancering van de website www.dubbelkrimp.nl ] 
[ 
2] 
In: Marnix de Bruijne, Bevolkingsgroei in Nederland - Ze wilden ons gewoon kwijt In:  in De Groene 
Amsterdammer van 12 december van 12 december 2018, blz. 35 Zie  
 
[3] 
=In:  Rolf Schuttenhelm, De  zeespiegelstijging is een groter probleem dan we denken.  En Nederland heeft 
geen Plan B  In: Vrij Nederland van 9 februari 2019  
=Zie ook:  https://www.uu.nl/en/news/rising%20sea%20levels%20no%20Plan%20B En dan name dit kaartje: 
https://www.uu.nl/en/news/rising%20sea%20levels%20no%20Plan%20B#gallery-166111-1 
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