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Herinnert u zich Greta Thunberg nog? De milieuactiviste die in 2018 opriep tot strenger
klimaatbeleid? En Donald Trump, de protectionistische Amerikaanse president die de VS
terugtrok uit het Parijs Akkoord? Deze boze burger vs. klimaat-spijbelaar strijd barste ook
in Nederland los. Anno 2050 weten we dat we sociaal economisch niet achteruit zijn gegaan,
maar wel qua klimaat. Winnaar: boze burger
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De fysieke leefomgeving leek in een gordiaanse knoop te zitten: astronomische
bedragen waren vereist voor klimaatbestendigheid, woningbouw, vervangingsopgave
transportcapaciteit en energietransitie. Niemand durfde in 2020 te dromen deze uitdagingen
met beperkte middelen konden worden aangepakt. Cruciale ontwikkeling in de stap van
droombeeld naar werkelijkheid: sterk samengaan van technologische en sociale innovatie.
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Het World Happiness Report 2050 zet Nederland wederom met stip op 1 als gelukkigste
land van de wereld. Deze 2050 editie beargumenteert waardoor Nederland al jaren de lijst
aanvoert. Het geheim lijkt een verandering die wordt betiteld als “welvaart naar welzijn”. Zo
worden veiligheid en betrouwbaarheid wezenlijk hoger gewaardeerd dan automobiliteit en
economische groei.
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Waar bleef toch die vierde industriële revolutie? Anno 2050 lijkt het tijd om te
reflecteren op het (ruimtelijk) beleid van Nederland tot dusver. De term die alles
omvattend lijkt: techno-pessimisme - woord van het jaar 2050.
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Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft anno 2050 opnieuw de
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De grote investeringen in de infrastructuur van de afgelopen decennia hebben de
economie tot grote hoogte gestuwd. Voor het dertigste jaar op rij stijgt het BBP in
Nederland astronomisch. In vergelijking met dertig jaar geleden zijn de investeringen
in zowel rijks-, spoor- als vaarwegen meer dan verdubbeld. Hierdoor kan er nu
meer vracht dan ooit worden vervoerd en kan het personenverkeer voor het meer
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