PROVINCIE UTRECHT
IN 2050
Studenten en young professionals brainstormen
over 2050 en verbeelden hun ideeën om met
de schaarse ruimte om te gaan.

2050

BESTEMMING 2050

Op 15 maart 2018 keken zo’n 65 studenten en young
professionals vooruit naar 2050. Aangemoedigd door de
Commissaris van de Koning wisselden zij ideeën uit om
met de schaarse ruimte om te gaan in de provincie Utrecht.
Die ideeën zijn meer dan welkom. Want alles wijst erop dat de
druk toeneemt op het provinciale grondgebied. De verwachting
is dat veel meer mensen gebruik gaan maken van de fysieke
leefomgeving. En dat het aantal eenpersoonshuishoudens
zal toenemen. Ook de financiële middelen komen onder druk
te staan. De oogst van de brainstorm wordt benut voor de
Langetermijnvisie 2050 voor de fysieke leefomgeving van
het grondgebied van de provincie Utrecht.

DE JONGE GENERATIE HEEFT DE
TOEKOMST
De roots van het gezelschap studenten,
trainees, startende ambtenaren en ondernemers liggen in de provincie Utrecht en
ver daarbuiten. De Commissaris benadrukt
hoe belangrijk het is dat zij bijdragen aan
de totstandkoming van de Langetermijnvisie
2050. De jonge generatie heeft immers
de toekomst. En moet profijt hebben van
de keuzes die nu worden gemaakt voor de
provincie Utrecht die we graag willen zijn.
Om die reden is de provincie altijd op zoek
naar diegenen die zich niet laten zien en horen
in deze processen.

HKU-STUDENTEN MAKEN EEN REIZENDE
TENTOONSTELLING
In de zoektocht naar het betrekken van leeftijdgenoten ligt ook een uitdaging voor studenten
van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Een groep studenten gaat de toekomst van de
provincie Utrecht verbeelden in de vorm van
een reizende tentoonstelling 2050. Daarmee
kan een bredere kring generatiegenoten
worden aangesproken. De ideeën en inzichten
van 15 maart gaan zij benutten voor hun
opdracht. Op 30 mei 2018 zal de tentoonstelling te bekijken zijn in de hal van het
huis van de provincie. Op die dag wordt de
Langetermijnvisie 2050 gepresenteerd en
getoetst aan iedereen die geïnteresseerd is.

VEEL ZAL VERANDEREN, MAAR BASISBEHOEFTEN BLIJVEN ZOALS ZE ZIJN
Iedereen is het erover eens dát er de
komende 30 jaar het nodige zal veranderen.
De afgelopen 30 jaar is daar het bewijs
van. De vraag wát met name anders gaat
worden, is een lastige. Ook de termijn waarop
veranderingen zich voltrekken, is moeilijk te
voorspellen. “Geen idee wat er verandert.
Veel nieuwe dingen worden ontdekt.” Dat
gaat gewoon gebeuren. De vliegende auto’s
uit vroegere science fiction films zijn nog
geen realiteit geworden. Dus zo heel snel
hoeft het niet te gaan. Het eerste beeld
is dat de toekomst vooral technologische
veranderingen in petto heeft die ons leven en
onze leefomgeving gaan bepalen. Maar ook
dat dit vooral een vormkwestie is. Behoeften
als contact en vriendschap zullen altijd spelen.
“Ook al is er sprake van virtualiteit en parallelle
werelden, we houden dezelfde emoties.”
DE TOEKOMST IS NIET ZORGELOOS
Aan de ene kant kan het leven super makkelijk
worden door allerlei technologie en robots die
ons van alles uit handen nemen. “Wij hebben

de brainpower en hebben alle tijd om te
netflixen en te chillen.” Aan de andere spelen
er zaken die druk zetten op ons leven:
de wereldbevolking verdubbelt, er komen
klimaatvluchtelingen door de waterproblematiek en de technologie kan gevaar
opleveren. “Klimaatverandering is echt een
dingetje. Daar zijn we te onbewust mee bezig.”
Veel problemen zullen opgelost worden,
nieuwe zullen zich aandienen. We kunnen
alleen maar hopen dat het goed komt.
“Ik hoop dat de zon niet opdroogt, dan
stopt alles.”
VERPLAATSINGSOEFENING
Deelnemers doen hun ogen dicht en stellen
zich voor hoe 2050 ruikt, wat ze horen en
zien, hoe ze zichzelf waarnemen in de spiegel,
wat ze doen en of ze daar blij mee zijn.
Het ruikt niet erg fris, maar een bloemengeur
is er ook. De huizen zijn gemaakt van planten
en bomen, of zien er strak en wit uit, opgetrokken uit staal. Er staan oude panden
tussen, dat is meer omdat het moet: we willen
een deel van onze geschiedenis behouden.
We lopen nog steeds op onze favoriete Nikes.

RIJKDOM AAN IDEEËN
EN VERBEELDINGSKRACHT
1. WE GAAN ANDERS LEVEN, OMDAT
DE NATUUR ONS DAARTOE DWINGT
• De natuur probeert alles in evenwicht
te houden. Niet alles valt voor ons als
mensen te kiezen. We moeten opnieuw
bedenken hoe we gaan leven, misschien
wel op andere planeten.
• We moeten afstemming en aansluiting
zoeken met de rest van Nederland;
alleen komen we er niet.

2. WE NEMEN ELKAAR MEE
IN DE VERANDERING
We organiseren bijvoorbeeld testdagen
en testweken om mensen kennis te laten
maken met komende veranderingen,
zoals we vroeger de autoloze zondagen
hadden. We maken onderscheid tussen
transities op korte en lange termijn. We
laten zien wat nu al kan en gebeurt, zoals
circulair bouwen, gebouwen die een
andere bestemming krijgen, zoals het
oude provinciehuis en je huis open stellen
voor studenten. We bereiden voor op
veranderingen die meer tijd vergen, zoals
de vernieuwing van het transportsysteem.

3. WE ONTSLUITEN OVERVLOED
Ons vertrekpunt is overvloed aan ruimte in
plaats van schaarste. We gaan alle ruimte
gebruiken. Om te beginnen in ons eigen
land. We wonen niet allemaal meer in de
Randstad, maar gaan naar de rustiger
delen, bijvoorbeeld de Achterhoek.

supersnel transportsysteem in een
luchtdrukbuis waarmee mensen en
goederen vervoerd kunnen worden.
Het is een duurzaam initiatief voor
hogesnelheidstreinen en vliegtuigen.
• We bouwen onder de grond en onder
water.

4. WE GAAN DE LUCHT IN,
MET NAME IN DE STEDEN
Die steden worden daardoor minder aantrekkelijk. De stad Utrecht is bijvoorbeeld
niet meer interessant, omdat het is volgebouwd met flats. In die flats houden we
het wel leefbaar. Bijvoorbeeld door plekken
voor sport en ontmoeting te creëren.

6. WE RECREËREN OOK VIRTUEEL
We kunnen overal komen vanuit onze stoel.
Fit blijven is een issue, want we worden lui
door machines die alles overnemen.

5. WE GAAN ONDERGRONDS
• We verplaatsen ons onder de grond.
We houden de drang om ons te verplaatsen naar onbekende locaties.
Het woon-werkverkeer is drastisch
verminderd, maar we willen wel op
pad om te recreëren en te reizen.
Dat kan met de hyperloop, een

7. WE WERKEN NIET MEER
IN KANTOREN
Kantoren krijgen een andere bestemming,
omdat we de functies werken en wonen
combineren. De mobiliteit neemt daardoor
af. Er ontstaan gemengde wijken. In woongebouwen vind je bijvoorbeeld ook een
werk-verdieping. Het zijn plekken waar je
anderen kunt ontmoeten. Het is belangrijk
om niet in je eigen ‘bubble’ te blijven
hangen. Vergelijk het huidige concept van
seats2meet.

8. WE DELEN MATERIE
• Auto’s, voor zover mensen die nog
hebben. Want er komen ondergrondse
systemen voor in de plaats. En daarboven zijn er zelfsturende auto’s als
deel van het openbaar vervoer. Binnen
de stadsgrenzen is sowieso geen eigen
autogebruik meer (auto’s aan de rand
van de stad en daarbuiten).
• Huizen (homesharing). Bijvoorbeeld
samen met de buren. In zo’n huis zitten
schuifbare muren, waardoor je efficiënt
kunt omgaan met het ruimtegebruik en
bijvoorbeeld de babykamer kunt delen.
• Allerlei andere spullen.
9. WE GAAN COMPACTER,
DUURZAMER WONEN
• Mensen die net zijn afgestudeerd
blijven langer met elkaar wonen.
• We leven in Tiny Houses, vanuit de
behoefte om een eenvoudiger leven te
leiden, minder gericht op consumeren
en met een kleinere ecologische voetafdruk.
• Onze comfortabele huizen zijn aangepast
aan het extreme klimaat buiten.
• We leven in zelfvoorzienende
communities. We delen
– ruimte, gezinnen die bij elkaar wonen,
studenten en senioren;
– banen, zodat het werk afwisselender
wordt en burn outs worden voorkomen;
– maaltijden, zodat er tijd overblijft voor
andere dingen.
We hebben een levensstijl waarin we zoveel
mogelijk van wat we nodig hebben zelf
produceren en zo min mogelijk weggooien.
We bedruipen ons dus zoveel mogelijk
zelf, gaan voor duurzaamheid. Belangrijk
onderdeel daarvan is dat we zo’n beetje
alles hergebruiken.

• Door de technologische ontwikkelingen
is het verschil tussen rijk en arm groter
geworden.
• We leven in groene huizen. Er is draagvlak voor zonnepanelen en windmolens.
Daarmee wekken we zelf duurzame
energie op. Een deel verbruiken we
zelf. De rest leveren we terug aan het
openbare net.
• Er bestaan geen probleemwijken meer,
want we benutten big data en algoritmen
bij het plannen van woningen en voorzieningen.
• We worden ouder en kijken wat passend
is voor een bepaalde leeftijd:
– >20 jaar: buitenwijken
– 20-50 jaar: communities/
zelfvoorzienende gebouwen
– 50-75 jaar: boerderijen, penthouses
want ook jongeren van nu willen
straks buiten de stad kunnen wonen
– 75-100+: op wereldreis

10. WE GAAN SLIMMER OM MET GROEN
• Verticaal groen: groen op daken
en gevels
• Verticale landbouw, zodat er voldoende
ruimte is om te leven
• Stadsparken
• Sport in de natuur
• Regels over het percentage groen
als er ergens wordt gebouwd
• Weilanden voor zonneweides of voor
de productie van ruimte-efficiënter
(plantaardig) voedsel.
11. WE GAAN ZORGVULDIG OM MET
DE DINGEN DIE WE MOOI VINDEN
Zoals erfgoed. We integreren nostalgie,
oude waardevolle dingen. Nederland is en
blijft de hemel op aarde, zo groen en mooi.
12. WE PRODUCEREN VOEDSEL LOKAAL
• In de wijken worden groente en fruit
geteeld. Stadslandbouw is vanzelfsprekend.
• We eten geen dierlijke producten meer.
Dit bespaart ons ruimte en grondstoffen.
• We produceren efficiënter, waardoor er
geen overschotten ontstaan die
vernietigd moeten worden.
NB Misschien betekent eten wel een pilletje
nemen of een zalfje op je huid smeren.
13. ZIEKENHUIZEN WORDEN COMPACTER
Het aantal ingrepen in ziekenhuizen is
drastisch teruggelopen. Zoveel mogelijk
wordt thuis afgehandeld. We hebben een
chip in ons lijf om de waardes van ons
lichaam te meten.

14. WE CREËREN RUIMTE DOOR EEN
GOEDE INTERNETVERBINDING
Overal glasvezel. Wifi voor iedereen.
15. WE BLIJVEN ELKAAR ONTMOETEN
We redden het niet alleen met online
contact. Netwerken en sociaal contact zijn
steeds belangrijker geworden. Reizen voor
sociaal leven en vrije tijd komt in de plaats
van reizen naar werk met het verschil: een
groter diversiteit aan tijden.
16. WE KRIJGEN MINDER KINDEREN
De trend is minder kinderen. Dat is
verreweg het meest bepalend voor het
verkleinen van de ecologische voetafdruk.
Naast minder vliegen, minder vlees eten,
geen autorijden.
17. WE BENUTTEN DE RUIMTE
IN DE STAD BETER
• Begraafplaatsen verdwijnen of
verplaatsen zich naar onder de grond.
We gaan meer cremeren.
• We hebben nieuwe technieken waardoor
we op bestaande gebouwen kunnen
bouwen (modulair) en huidige gebouwen
in nieuwe (tijdelijke) gebouwen kunnen
verwerken.
• De huisvesting is flexibel: er zijn geen
grondgebonden woningen meer.
• Er zijn geen gebouwen meer die na
17.00 uur leegstaan.

