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“We kunnen een
probleem niet
oplossen met
de denkwijze
die het heeft
veroorzaakt.”

—
Albert Einstein
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Op weg
naar een
leefbaar
morgen.

Utrecht, september 2022

Het is bijna vijf jaar geleden dat we de eerste versie van de Jonge
Klimaatagenda schreven. Sinds 2017 hebben we deze overhandigd aan
het Nederlandse kabinet, onderhandelden we mee over het
Klimaatakkoord en zijn de generatietoets en de Klimaatautoriteit
opgenomen in het coalitieakkoord. Het waren vijf jaren waarin het
klimaatdebat enorm is veranderd en er grote stappen zijn gezet: de
klimaatdoelen zijn aangescherpt, het Klimaatfonds is opgericht en er is
een minister voor Klimaat & Energie benoemd.

Sinds 2017 is er veel gebeurd, maar niet genoeg. Wereldwijd liggen we
nog lang niet op koers om onze klimaatdoelen te behalen. De
temperatuur blijft stijgen, ijskappen en gletsjers blijven smelten en
weersomstandigheden worden steeds extremer. Ook de biodiversiteit
gaat nog steeds met een rap tempo achteruit. De wetenschap is
duidelijk over onze deadlines: we hebben geen dertig jaar meer. Nu de
gevolgen van klimaatverandering niet meer te ontkennen zijn, hebben
we geen andere keus dan onze ambities te verhogen.
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Daarom schreven wij de Jonge Klimaatagenda 3.0, een nieuw
visiedocument. Niet voor 2050, maar voor 2040. Uitgebreider, concreter
en ambitieuzer dan ooit.

In de Jonge Klimaatagenda 3.0 lees je hoe jongeren willen dat
Nederland er in 2040 uitziet. Hoe werken onze economie en ons
energiesysteem, hoe gaan we met de natuur om en hoe wonen, reizen,
eten of leren we? Het schetst een ambitieuze visie: een toekomstdroom
van jong Nederland. Een droom die niet alleen bijdraagt aan het
terugdringen van klimaatverandering, maar van Nederland ook een
gaver en rechtvaardiger land maakt.

De Jonge Klimaatagenda 3.0 is niet zomaar een accessoire voor op de
boekenplank. Het is een drijfveer, een houvast en een wegwijzer. Deze
toekomstvisie kan ons de goede richting op wijzen in de onzekere tijden
van transities, door te laten zien wat er mogelijk is. De agenda ligt op
tafel bij al onze gesprekken met politici en beleidsmakers. Zo werkt de
Jonge Klimaatbeweging via de Jonge Klimaatagenda aan het realiseren
van haar doel: het terugdringen van klimaatverandering. Met deze
toekomstvisie streven wij naar een duurzame wereld, waarin klimaat-
rechtvaardigheid, jongerenparticipatie, inclusiviteit en empathie
centrale uitgangspunten zijn.

Dit alles kunnen wij niet alleen. Met de Jonge Klimaatagenda 3.0
verenigen wij de stem van meer dan 70 jongerenorganisaties. We
bedanken alle jongeren- organisaties, vrijwilligers, experts en andere
individuen die hebben meegedacht, meegeschreven en ondertekend.
Bedankt voor jullie aanwezigheid bij onze Klimaatdialogen, voor het
invullen van de vragenlijsten en voor jullie inspirerende ideeën. Jullie
input maakt deze agenda belangrijk en het delen waard.

Ten slotte, bedankt voor jullie vertrouwen. Zonder vertrouwen hadden
we deze visie niet kunnen schrijven en zonder vertrouwen kunnen we
deze visie niet realiseren. De komende jaren zullen wij ons uiterste best
doen om jullie dromen waar te maken.

Namens de Jonge Klimaatagenda werkgroep en het bestuur ‘21-’22,

Tessa Dool Aniek Moonen
Bestuurslid Jonge Klimaatagenda Voorzitter
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LEESWIJZER

Hoe ziet een wereld eruit waar we binnen de planetaire grenzen
blijven en iedereen – vandaag en in de toekomst – de kans heeft
een gelukkig leven te leiden? Wij zochten dit het afgelopen jaar uit
samen met jongeren en (jonge) experts. In deze Jonge
Klimaatagenda schetsen wij onze stip op de horizon: hoe willen
jongeren dat hun toekomst eruitziet?

Dit document vormt het begin van een gesprek over onze
toekomst, zodat we hier samen de benodigde stappen naartoe
kunnen zetten.

Want als wij niet weten hoe ons leven er in 2040 uit
moet zien, hoe moeten we er dan naartoe werken?

Ons nieuwe verhaal is ontstaan vanuit twee uitgangspunten: de
zeven integrale thema’s en denken vanuit 2040.
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1. Zeven integrale thema’s
Onze visie is opgebouwd uit zeven
thema’s: economie, energie & industrie,
biodiversiteit & natuur, onderwijs, voeding,
wonen en mobiliteit.

● Economie herschrijft de spelregels

van de economie om binnen de
grenzen van de planeet te blijven,
terwijl we iedereen voorzien in
hun basisbehoeften.

● In het thema Energie & Industrie
bespreken we hoe we door
besparing en verduurzaming in
2040 een emissieloos energie-
systeem hebben gerealiseerd.

● Biodiversiteit & Natuur draait om

de relatie tussen mens en natuur
en hoe we door natuurinclusief te
leven gelukkiger kunnen zijn op
een gezonde planeet.

● In het thema Onderwijs
beschrijven we hoe een onderwijs-
systeem eruitziet waarin jongeren
en ouderen leren samen deze
groene toekomst te bouwen.

● Het thema Voeding beschrijft hoe

in 2040 ons voedingssysteem kan
bijdragen aan onze eigen goede
gezondheid en aan een schone
planeet.

● Het thema Wonen laat zien hoe

we in 2040 in een ontspannen,
levendige en groene omgeving
kunnen wonen, waarbij we zo min
mogelijk grondstoffen en energie
verliezen.

● Tot slot pleiten wij in Mobiliteit
voor een mobiliteitssysteem
waarin we niet langer focussen op
de snelste maar op de beste weg
van A naar B.

Aan de hand van deze zeven thema’s
bespreken we hoe we in 2040 duurzaam
kunnen leven. Maar let op: deze thema’s
kun je niet los van elkaar zien. Ze zijn
met elkaar verbonden door kansen en
uitdagingen. Zo kunnen windmolens en
zonnepanelen ruimte voor natuur
innemen, maar juist ook meer ruimte
maken voor de natuur.

We belichten deze kansen en uitdagingen
door de volgende thema overstijgende
onderwerpen te bespreken: plastic,
energiebesparing, productie en
consumptie, leren over duurzaamheid,
gezondheid, lichtvervuiling, water-
gebruik, klimaatadaptatie en ruimtelijke
ordening.

2. Denken vanuit 2040
Voor echte systeemoplossingen moeten
we verder denken dan de waan van de
dag. Investeren in elektrische auto’s lijkt
misschien een logische stap vanuit het
nu, maar als we vooruit kijken naar hoe
we duurzaam reizen in 2040 is vooral
investeren in openbaar vervoer nodig.
Wat vandaag onmogelijk lijkt, kan juist de
stap zijn die nodig is. Daarom hebben we
onze visie niet geschreven vanuit de
beperkingen van nu, maar vanuit de
mogelijkheden van 2040. In onze
gesprekken met jongeren en (jonge)
experts was de vraag altijd: hoe moet
2040 eruit zien om de
1,5-graadsamenleving waar te maken?
Maar ook: hoe willen we eigenlijk dat
2040 eruitziet? Wat vinden wij, jongeren,
nu echt belangrijk?

Deze stip op de horizon gebruiken we als
onze wegwijzer. Zo zorgen we dat we
vandaag stappen zetten richting een
duurzame toekomst in 2040.
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SAMENVATTING

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen van deze
tijd. Jonge en toekomstige generaties zullen steeds meer
blootgesteld worden aan meer en extremere hittegolven, langere
periodes van droogte, hevigere overstromingen en wredere
voedsel- en watertekorten. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen,
moeten we de opwarming van onze aarde beperken en ons
aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen. Dit lukt alleen als we
onze samenleving, onze economie en onze levens anders inrichten.
Hoe willen we leven in 2040?

Economie
In 2040 leven we niet alleen om te
werken. Ons welzijn staat voorop, met zo
min mogelijk belasting van de aarde. Niet
economische groei, maar brede welvaart
is ons belangrijkste doel. De nieuwe
economie draait minder om kopen. In
plaats daarvan repareren, delen, lenen en
hergebruiken we zoveel mogelijk. De
economie is transparant, lokaal en
circulair. We zien de natuur niet langer als
onuitputbare bron waar we onbeperkt
geld aan kunnen verdienen, maar als een
bron om in te investeren.

Energie & Industrie
In 2040 gebruiken we zo min mogelijk
energie. We beperken ons eigen
energiegebruik, hebben afscheid
genomen van bepaalde vervuilende
bedrijven en de overgebleven industrie
energiepositief en circulair gemaakt. We
gebruiken alleen duurzame energie:

vooral zon- en windenergie, waar
noodzakelijk aangevuld met beperkte
kernenergie en duurzame biomassa. Waar
nodig zetten we negatieve emissie-
technologieën in. We hebben een
Europees elektriciteitsnet, lokale
energiegemeenschappen en een slim
energiesysteem.

Biodiversiteit & Natuur
In 2040 leven we in een natuurinclusieve
samenleving. De beleidsmaker én de
burger houden rekening met de natuur
bij elke keuze die ze maken. Iedereen is
binnen maximaal 10 minuten in een park,
bos, buurttuin of natuurgebied vol met
planten, bomen en water. We geven meer
ruimte aan de natuur, herstellen
oorspronkelijke landschappen en zorgen
voor verbindingen tussen natuur-
gebieden. We gebruiken de natuur, of
technologieën die de natuur nabootsen,

als oplossing tegen klimaatverandering.
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Onderwijs
In 2040 wordt iedereen klimaatgeletterd
opgeleid. De school geeft het goede
voorbeeld en vanaf jonge leeftijd leren
we over de natuur, de uitputbaarheid van
de aarde en hoe we hiermee om moeten
gaan. Jongeren leren hoe we de natuur
en samenleving in balans houden door
middel van interdisciplinaire lessen en
projectgestuurd onderwijs. Je stopt niet
met leren op je achttiende verjaardag. Op
latere leeftijd kun je je makkelijk laten
omscholen tot een ander beroep waarin
je positief kan bijdragen aan de
samenleving.

Voeding
In 2040 heeft iedereen toegang tot
gezond en duurzaam voedsel. We eten
vooral lokale, seizoensgebonden en
plantaardige producten. Ons
voedselsysteem is circulair en we
verspillen zo min mogelijk. We stemmen
de vraag naar en het aanbod van voedsel
beter op elkaar af, hebben bijna geen
verpakkingsafval en verbouwen geen
onnodige producten. Onze boeren
werken met regeneratieve
landbouwmethoden, zorgen voor een
gezonde bodem en helpen met
natuurbeheer. Onze voedselketens zijn
transparant, rechtvaardig en duurzaam.
Iedereen betaalt de echte, eerlijke prijs
voor de producten die ze kopen.

Wonen
In 2040 heeft iedereen een woning
dankzij de uitgebreide en flexibele
woningmarkt. Onze steden zijn
natuurinclusief ingericht volgens de
15-minuten-stad. We delen meer ruimte
en hebben zo veel ruimte gemaakt voor
natuur en ontspanning. Onze woningen
zijn energiepositief en we gebruiken
alleen nog duurzame warmte. We
bouwen met natuurlijke materialen
modulaire en circulaire woningen. Deze
nieuwe woningen bouwen we met en op
het water en houden zo rekening met
een stijgende zeespiegel.

Mobiliteit
In 2040 gebruiken we waar mogelijk
deelmobiliteit en reizen we zo min
mogelijk. Onze leefomgeving is compact
gebouwd, waardoor onze steden autovrij
kunnen zijn. Asfalt en parkeerplaatsen
hebben ruimte gemaakt voor duurzame
verhardingsmaterialen of natuur. We
reizen voornamelijk met de fiets of via
een sterk openbaar vervoersnetwerk.
Bestaande vervoersmiddelen rijden op
duurzame brandstoffen. Over de grens
reizen we minder vaak, minder ver en
voor een langere periode per keer. We
vervoeren minder goederen minder ver,
omdat deze goederen voornamelijk
lokaal worden geproduceerd.
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Inleiding

Klimaatverandering en uitbuiting
van de aarde
Al voor onze geboorte waren de
oorzaken en immense gevolgen van
klimaatverandering bekend.1 Toch zijn de
afgelopen 30 jaar meer broeikasgassen
uitgestoten dan ooit tevoren en is de
aarde al met ruim 1,0 graad opgewarmd.2

In het Parijsakkoord is de afspraak
gemaakt om de opwarming tot 1,5 graad
te beperken, maar landen doen nog altijd
veel te weinig.2

Want als alle landen hun voorgenomen
ambities waarmaken, beperken we de
opwarming van de aarde misschien net
tot 2,0 graad.3 Helaas zijn mitigatie-
ambities tot nu toe geen garantie
geweest voor succes, terwijl de
opwarming van de aarde ernstige
gevolgen heeft en gaat hebben voor onze
en toekomstige generaties.2

Deze laatste zomer was de koudste voor
de rest van ons leven: jongeren en
toekomstige generaties zullen meer
hittegolven, bosbranden, periodes van
droogte, overstromingen, tropische
cyclonen en mislukte oogsten meemaken
dan oudere generaties.4 Hoe meer de
aarde opwarmt, hoe meer we te maken
krijgen met extreem weer, natuur-
rampen, zeespiegelstijging en verwoeste
ecosystemen.

Iedere tiende graad telt.

Helaas is klimaatverandering nog maar
het topje van de ijsberg. We zijn de
afgelopen jaren over allerlei planetaire
grenzen gegaan.5 We nemen meer dan de
aarde kan geven. We gebruiken te veel
natuurlijke hulpbronnen, ten koste van
toekomstige generaties en daarmee
ontnemen we hen een stabiel klimaat.

Doordat we ons systeem hebben
ingericht alsof er geen grenzen zijn aan
wat de aarde kan leveren, wordt
er onvoldoende verantwoordelijkheid
genomen voor deze crises. Nieuwe,
slimme innovaties of toekomstige
generaties moeten het maar oplossen,
zonder enige garantie dat dit gaat lukken.

Zo gaat onze huidige manier
van leven nu al ten koste van
mensen aan de andere kant van
de wereld, van jonge generaties
en van de natuur.

Systeemverandering en
cultuurverandering
We staan voor fundamentele keuzes.
Zolang we in een systeem leven waar de
duurzame optie de dure of moeilijke
keuze is, moeten we altijd tegen de
stroom in zwemmen om problemen op te
lossen. Het kan niet zo blijven dat het
vliegtuig nemen, vlees eten of nieuwe
spullen kopen de goedkoopste,
makkelijkste en meest logische keuze is.
We moeten naar een systeem waar de
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grenzen van de aarde niet worden
genegeerd, maar waar ze juist centraal
staan. We hebben systeemverandering
nodig.

Het huidige systeem bestaat uit een
verzameling van individuen: wijzelf. De
systeemverandering die nodig is om
binnen de grenzen van de aarde te
kunnen leven, vergt dus iets van ons. Wat
nodig is, is een cultuurverandering. We
moeten leren om op een andere manier
met de natuur om te gaan en ons geluk
niet langer proberen te vinden in snelle,
makkelijke en goedkope consumptie,
maar in de dingen die echt betekenis aan
ons leven geven.

Alleen met systeem- en
cultuurverandering kunnen we
de toekomst van iedereen op
aarde veiligstellen –
voor huidige en toekomstige
generaties.

Tijd voor rechtvaardigheid
Kortetermijnbelangen worden nu te vaak
gekozen boven het welzijn van
toekomstige generaties. Daarom pleiten
wij voor generatiegerechtigheid: we
moeten niet alleen meewegen wat op de
korte termijn voordelig lijkt, maar ook
wat de invloed is op jonge en
toekomstige generaties.

Daarnaast streven we naar algemene,
internationale klimaatrechtvaardigheid.
Op dit moment zijn mensen en landen die
bijna niet bijdragen aan klimaat-

verandering, juist vaak de dupe van die
verandering.6 Vrouwen, mensen met
minder geld of met een niet-Westerse
achtergrond en minderheden worden nu
vaak het hardst geraakt door
klimaatverandering, vervuiling, water- en
voedseltekorten of milieuschade, omdat
zij minder toegang hebben tot bronnen
die hen ertegen kunnen beschermen.6

Om deze ongelijkheid te verkleinen,
moeten we een inclusieve systeem-
transitie doormaken, waarbij iedereen
toegang moet krijgen tot de middelen
om gezond en gelukkig te kunnen leven.

Een nieuw verhaal
Het is tijd voor een nieuw verhaal over
onze toekomst. Vele jongeren in onze
generatie zijn opgegroeid met het idee
dat we later een vaste baan zouden
krijgen, een hypotheek konden betalen
en met een goed pensioen konden
stoppen met werken.

Dit is helaas niet langer vanzelfsprekend.

Door klimaatverandering, de ecologische
crisis en groeiende tekorten zullen onze
levens er niet zo uitzien als die van onze
ouders. Gelukkig hoeft dit niet erg te zijn:
die van onze ouders zien er ook heel
anders uit dan die van onze grootouders.
Maar het is wel belangrijk dat we ons
verhaal aanpassen, nu het oude niet meer
klopt. Het streven naar oneindige
economische groei past niet meer. De
wereld is aan het veranderen.

Dus: hoe zien onze levens eruit
in 2040?
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Economie
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In 2040 werkt onze economie helemaal anders. Geld verdienen is
belangrijk, maar niet het hoogste doel. In plaats daarvan gaat het om
geluk, gezondheid, eerlijkheid en duurzaamheid. Bovendien kijken we
niet alleen naar hoe het met onszelf gaat, maar is ook onze invloed op
mensen aan de andere kant van de wereld, toekomstige generaties en
de natuur belangrijk.

Ons leven draait minder om hoeveel we kunnen kopen. We hoeven
niet meer elk jaar een nieuwe telefoon of voor ieder feestje een
nieuwe outfit. Als we iets kopen, betalen we daar de echte prijs voor.
Daarnaast lenen en huren we veel.

Omdat we minder werken, hebben we meer vrije tijd voor leuke
dingen zoals vrijwilligerswerk, vrienden, familie en hobby’s. Het werk
dat we doen, betaald en onbetaald, voegt echt wat toe aan de wereld.
De bedrijven waar we voor werken zetten zich in voor een missie
waarbij het geluk en de gezondheid van mens en natuur voorop staat.
Zo leven we in 2040 in een wereld waar de economie ingericht is om
binnen de grenzen van de planeet te blijven en iedereen de kans te
geven om gelukkig te zijn.
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Waarom moest het anders?
In 2040 hebben we gebroken met het
oude economische systeem. Vroeger
namen mensen voor ‘externaliteiten’
geen verantwoordelijkheid. De spelregels
van de economie beloonden het
uitbuiten van mens en natuur met het
verdienen van geld. Hierdoor
produceerden en consumeerden we ten
koste van andere mensen, de natuur,
toekomstige generaties en onze eigen
toekomst.7

In 2040 leven we daarom in een nieuwe
economie, waarin de balans tussen het
welzijn van mensen en het welzijn van de
aarde centraal staat. We streven in deze
economie naar brede welvaart.8 Deze
nieuwe economie is natuurinclusief,
rechtvaardig en transparant.

Hoe werken we in 2040?
In 2040 leven we niet meer alleen om te
werken, maar staat ons welzijn voorop.
Het werk dat we doen is betekenisvol en
nuttig, met positieve impact.9 Beroepen
die veel toevoegen worden het meest
gewaardeerd, sociaal en financieel. We
verdelen onbetaald werk eerlijk, zoals
vrijwilligerswerk, huishoudelijk werk en
zorgtaken. We zien in hoe betekenisvol
deze taken zijn voor onszelf en onze
gemeenschap. Haast, winstmaximalisatie
en overconsumptie zijn verleden tijd.
Zaken waar we echt gelukkig van worden
staan centraal.

Door deze andere blik op (betaald) werk
is onze werkweek korter en worden we
waar mogelijk ontlast in ons werk.
Automatisering en minder consumptie
hielpen om dit mogelijk te maken.10 Zo
kunnen we onze vrije tijd besteden aan
zaken als leren, vrijwilligerswerk en ander
onbetaald werk, in de natuur zijn en tijd
met vrienden en familie doorbrengen.

Consuminderen
In 2040 draait de economie in mindere
mate om consumptie en hebben we een
nieuwe relatie met spullen en diensten.
Overvloed leek positief en was een
statussymbool, maar het stond eigenlijk
voor overconsumptie, ongelijke verdeling
en uitbuiting.11 In 2040 gaan we daarom
bewust om met onze spullen door te
repareren, delen, lenen en
hergebruiken. Reclames die ons
vertellen dat we meer spullen nodig
hebben, of reclames van vervuilende
producten, zijn in 2040 verleden tijd. We
gebruiken zoveel mogelijk lokale spullen,
delen elektronica zoals wasmachines en
auto’s en lenen gereedschap en andere
spullen die we maar af en toe nodig
hebben bij een lokale
gereedschapsbibliotheek.

Nieuw gedachtegoed: een andere
blik op de natuur en op waarde
In 2040 wordt de natuur niet langer
gezien als een onuitputbare bron waar
we zo veel mogelijk geld aan kunnen
verdienen. We zijn ons ervan bewust dat
wij niet boven de natuur staan, maar er
zelf onderdeel van zijn. Reciprociteit
staat daarom centraal: als we nemen,
geven we terug. Om binnen de grenzen
van de planeet te blijven moeten we niet
alleen stoppen met schade aanbrengen
aan de natuur, maar actief de natuur
herstellen.12
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Welzijn voorop
In de nieuwe economie is het creëren van
financiële waarde niet het grootste doel,
maar een middel voor het creëren van
sociale en ecologische waarde. Het gaat
om brede waarde, of meervoudige
waardecreatie. Het creëren van
financiële waarde ten koste van mens en
natuur wordt niet langer beloond. Het
gaat om het welzijn van de mens op een
gezonde planeet: geluk, gezondheid,
gelijkheid, duurzaamheid en veiligheid
staan centraal.

Landen bevorderen in 2040 het welzijn
van hun inwoners tegen een zo laag
mogelijke belasting van de aarde. In alle
plannen en budgetering van regeringen,
bij opstellen, uitvoeren en evalueren,
staat welzijn centraal. Daarom stuurt de
overheid niet langer op Bruto
Binnenlands Product (BBP), maar op
brede welvaart, hier en nu, later en
elders.

De samenleving draait zo niet om
economische groei, maar om de groei van
brede welvaart. Deze verandering hoeft
niet ten koste te gaan van de
levenskwaliteit van mensen: het
verbeteren van het welzijn vergt vooral
bewust beleid gericht hierop, niet enkel
op domweg het laten groeien van het
BBP.13 Alleen zo kunnen we iedereen de
kans geven op een goed leven, binnen de
grenzen van de aarde. De grenzen van de
aarde zijn ook de grenzen van ons
handelen: we gaan er nooit meer
overheen.

Hierbij denken we goed na over de
eerlijke verdeling van de middelen die
we hebben. Om te zorgen dat mensen
niet buiten de boot vallen, zijn
basisvoorzieningen, zoals openbaar
vervoer en gezondheidszorg, toegankelijk
voor iedereen.

In 2040 ondernemen en innoveren we
met welzijn voor mens en natuur als doel,
volgens de principes People, Planet en
Profit.14 Innovatie en digitalisering zijn
geen doel meer op zich, want we zijn op
zoek naar vooruitgang waar mensen echt
beter van worden.

Bedrijven zoeken niet alleen een gat in de
markt, maar kijken ook naar welk
probleem ze op willen lossen.15 Interne
en externe prikkels voor nauwe sturing
op financiële waarde zijn verleden tijd.
Eigenaarsstructuren van bedrijven zijn zo
ingericht dat er toezicht is op het
handelen naar de missie van het bedrijf,
niet enkel op het maximaliseren van de
aandeelhouderswaarde. Bedrijven zijn in
2040 transparant over de positieve en
negatieve impact die ze maken en hoe ze
hierin kunnen verbeteren in hun
maatschappelijke jaarrekening.16 Zo staat
ook voor bedrijven welzijn en brede
welvaart voorop en dragen ze zo bij aan
een gelukkigere, gezondere samenleving
binnen de grenzen van de planeet.
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Een circulaire economie
In 2040 is onze economie circulair, zodat
grondstoffenverbruik en consumptie
binnen de grenzen van de aarde worden
gebracht. We produceren spullen die we
echt nodig hebben, die lang meegaan.17

We hergebruiken, repareren, delen en
lenen zoveel mogelijk spullen en
grondstoffen.

Als een product of grondstof niet meer
kan worden hersteld, recyclen we het
waar mogelijk en pas in een uiterst geval

krijgen grondstoffen de status van afval.
Ook zorgen we dat we eindige materialen
zoveel mogelijk onbeschadigd
terugwinnen.18

De overheid heeft deze transitie naar
circulair gestimuleerd, onder andere door
de belasting op arbeid te verlagen en de
belasting op grondstoffen te verhogen.19

Vooral het gebruik van grondstoffen in
de eerste gebruikscyclus van het
materiaal wordt zwaar belast.

Plastic
Wegwerpplastic wordt al lang niet meer geproduceerd in 2040. Ons voedselaanbod
is beter afgestemd op de vraag en komt van lokale producenten, waardoor we
minder verpakkingen nodig hebben (zie Voeding). We kopen minder spullen en de
spullen die we kopen zijn lokaler geproduceerd, waardoor er ook minder
verpakking voor transport nodig is (zie Mobiliteit).

De verpakkingen die we nog gebruiken zijn herbruikbaar of biologisch afbreekbaar,
gemaakt van duurzamere alternatieven voor plastic. Waar hard plastic nog nodig is,
zoals in de gezondheidszorg, maken we harde bioplastics. Deze zijn niet gemaakt
van fossiele brandstoffen.

Er is helaas nog steeds een hoop plastic afval in zeeën en op vuilstortplaatsen.
Manieren worden onderzocht om op een goede manier van al dat plastic af te
komen.20 We dumpen het niet in natuurgebieden of de zee en verbranden zo min
mogelijk. Er zijn pilotprojecten naar bepaalde soorten bacteriën en schimmels die
wellicht niet-herbruikbaar plastic kunnen afbreken.21 Ook zijn er onderzoeken naar
effectieve zuivering van (micro)plastics uit rioolwater.

In 2040 zijn circulaire businessmodellen
de standaard, zoals products-as-a-service.
Bedrijven verdienen geld met producten
en diensten waar we langdurig gebruik
van kunnen maken. Overconsumptie en
uitputting is zo niet langer een
verdienmodel.

Producten worden modulair ontworpen
en bedrijven zijn verantwoordelijk voor

de spullen die ze maken. De producten
moeten aan kwaliteitseisen voor gebruik
en hergebruik voldoen en er is een focus
op levensduurverlenging van producten.
Geplande veroudering is verleden tijd.
Bedrijven communiceren eerlijk over de
levensduur van hun producten, door te
delen in hoeverre een product nog kan
worden gerepareerd.
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Een transparante en lokale
economie
We hebben in 2040 ook een
transparante economie, om te kunnen
sturen op de sociale en ecologische
invloed van ons handelen. Ketens en
productieprocessen worden transparant
in kaart gebracht en de impact op mens
en natuur wordt op een uniforme wijze
gerapporteerd.

We betalen voor spullen de echte,
eerlijke prijs: inclusief de sociale kosten
en milieukosten.22 Op deze manier
worden alle kosten ‘geïnternaliseerd’. Als
we iets kopen (of lenen, huren, of delen),
is inzichtelijk hoe de prijs tot stand komt
en wat de positieve en negatieve impact
is.

Om een transparante, eerlijke economie
te hebben, is de economie lokaler. Zo
brengen we de ketens korter en

makkelijker in kaart en hoeven we minder
internationaal te vervoeren. Vervuilende
productie kan niet zomaar worden
verplaatst, waardoor je milieuwetgeving
niet meer kunt ontwijken.23 Aangezien
allerlei grondstoffen niet overal
beschikbaar zijn, is het uitgangspunt
waar mogelijk lokaal.24

In deze lokalere economie dragen we
tegelijkertijd internationale verant-
woordelijkheid. In de geglobaliseerde
economie van vroeger zijn veel landen
met ontwikkelende economieën
afhankelijk van grote economieën
gemaakt. Juist deze landen worden
meegenomen in de besluitvorming, om
ook hen mee te nemen in de transitie
naar een lokale economie. Mondiaal
worden afspraken gemaakt om te zorgen
voor een rechtvaardige en eerlijke
wereldeconomie.

Dankzij deze veranderingen hebben we in 2040 een nieuwe
economie die mens en natuur centraal stelt.
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Energie &
Industrie
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In 2040 is onze energievoorziening volledig duurzaam. We gebruiken
geen fossiele brandstoffen meer, zoals aardgas, steenkool en aardolie,
en stoten daardoor geen CO2 meer uit. Onze energie komt uit
hernieuwbare bronnen, voornamelijk zon, wind en aardwarmte. Deze
energie gaat deels direct naar onze huishoudens en wordt deels ook
opgeslagen in duurzame energiedragers zoals waterstof. De industrie
is ook volledig overgestapt op duurzame energiebronnen.

We gaan in 2040 veel bewuster om met onze energie. We wekken het
veilig op en produceren, transporteren en slaan het op met zo min
mogelijk negatieve effecten op de mens en de natuur. We gaan slim
om met energie en verspillen weinig. We focussen waar mogelijk op
het besparen van energie, omdat dat de meest duurzame optie is. Dat
doen we bijvoorbeeld door als burgers minder te consumeren,
waardoor de industrie minder hoeft te produceren. Een
win-winsituatie!
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Waarom moest het anders?
Vroeger verbrandden we enorme
hoeveelheden fossiele brandstoffen
zoals kolen, olie en aardgas om in onze
grote energiebehoefte te voorzien.
Gaswinning in Groningen veroorzaakte
aardbevingen.25 De uitstoot van
broeikasgassen leidde tot de opwarming
van de aarde, met alle gevolgen van
dien.2

De Nederlandse industrie zorgde voor
verontreinigende stoffen in de natuur,
met ziektes bij mens en dier tot gevolg.26

Dit moest anders. In 2040 gebruiken we
daarom veel minder energie dan vroeger.
De industriesector is gekrompen en de
energievoorziening is 100% duurzaam.

Hoe gebruiken we energie in 2040?

Energiebesparing
In 2040 gebruiken we in alle sectoren zo min mogelijk energie. We hebben onze
vraag naar energie zo veel mogelijk verlaagd door waar mogelijk te besparen.
Energiebesparing is zelfs nog belangrijker geworden dan het verduurzamen van
ons aanbod van energie.

Zo kopen we veel minder spullen, die dus ook niet hoeven te worden geproduceerd
of getransporteerd (zie Economie). We besparen ook energie door minder en
duurzamer te reizen (zie Mobiliteit). Waar mogelijk reizen we met het openbaar
vervoer, in plaats van met de auto of het vliegtuig. Reizen met het vliegtuig doen
we alleen nog voor lange afstanden en alleen voor speciale gelegenheden. Al onze
woningen zijn goed geïsoleerd, waardoor we thuis minder energie gebruiken (zie
Wonen). We exporteren veel minder tuinbouwproducten, waardoor de
glastuinbouw is gekrompen en minder energie vraagt (zie Voeding).

We besparen ook energie doordat we
industriële processen opnieuw hebben
ingericht en volledig elektrisch hebben
gemaakt.27 De Nederlandse industrie is in
2040 volledig energiepositief en
circulair en stoot dus geen
broeikasgassen meer uit. Fabrieken

draaien alleen nog op groene stroom,
opgewekt door de zon of de wind,
aardwarmte, waterstof of groen gas. De
industrie gebruikt haar energie zo
efficiënt mogelijk, verspilt niets en deelt
haar overgebleven energie via
warmtenetten met de gebouwde
omgeving.28
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Productie en consumptie
De tijden van overconsumptie en overproductie zijn voorbij (zie Economie). In 2040
zijn sommige industrieën verdwenen, omdat zij niet meer bij onze nieuwe
consumptiepatronen pasten. Zo produceren we bijvoorbeeld geen kunstmest meer,
omdat alle landbouw biologisch en regeneratief is (zie Voeding). Andere industrieën
hebben zich kunnen aanpassen aan onze nieuwe manier van leven. Zo gebruiken we
in 2040 veel minder staal, omdat we in de bouw alleen nog met hernieuwbare
materialen werken (zie Wonen). Het staal dat we nog gebruiken, is duurzaam
geproduceerd en wordt door de staalindustrie oneindig gerecycled. We hebben
ook veel minder asfalt nodig, omdat we voornamelijk natuurlijke wegen aanleggen
(zie Mobiliteit). In 2040 zijn er ook nieuwe industrieën ontstaan, die bijvoorbeeld
producten en grondstoffen repareren en recyclen of duurzame materialen
produceren.

In 2040 hebben we een slim
energiesysteem, waardoor we de vraag
naar energie en het aanbod van energie
continu op elkaar kunnen afstemmen.29

Op momenten dat er veel energie
beschikbaar is, zoals momenten waarop
het hard waait of heel zonnig is, is
energie goedkoop. Als dit het geval is,
produceert de industrie extra en gaan
bijvoorbeeld onze wasmachines
automatisch aan. Op momenten dat er
weinig energie beschikbaar is, stelt de
industrie haar productie uit en wacht de
wasmachine nog even.

We slaan elektriciteit die we niet gelijk
nodig hebben vooral op in batterijen en
waterstof.30 Dit helpt ons om energie op
te slaan voor momenten waarop
duurzame energieopwekking niet of
minder mogelijk is. Zo delen buren in een
woonwijk bijvoorbeeld een batterij om de
opgewekte energie van hun daken in op
te slaan. Bedrijven doen hetzelfde op een
industrieterrein.

Omdat voor deze opslagtechnieken veel
schaarse materialen nodig zijn, doen we
volop onderzoek naar het verbeteren van
technieken en recycling.

Duurzaam energieaanbod
In 2040 gebruiken we geen steenkool,
aardgas en olie meer voor de productie
van energie. We produceren energie uit
hernieuwbare energiebronnen, zoals
zonne- en windenergie. In het hele land
zetten we zonnepanelen op grote schaal
in.31 Doordat ze beschikbaar zijn in allerlei
verschillende kleuren, vormen en maten,
kunnen we ze goed verwerken in de
omgeving, zoals in gebouwen of wegen,
waardoor je ze meestal niet eens ziet.32
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Ook met de energie uit de wind wekken
we veel duurzame elektriciteit op. Het
grootste deel van deze windmolens
staan op zee. Wind op zee bestaat vooral
uit drijvende windmolens, omdat die de
bodem en natuur het minst aantasten.33

Op land staan ook veel windmolens, maar
wel vooral langs wegen en
bedrijventerreinen. Zowel de
zonnepanelen als de windmolens die we
gebruiken, zijn circulair: ze gaan lang
mee en kunnen aan het einde van hun
levensduur worden gerecycled.34

In 2040 wekken we alleen als het nodig is
een beperkt deel van onze duurzame
energie op in kerncentrales. Voor een
100% duurzaam energiesysteem is
kernenergie niet noodzakelijk zolang we
genoeg energie besparen en veel zonne-
en windenergie opwekken. We benutten
dus eerst maximaal alle opties voor
energiebesparing en de opwekking van
elektriciteit uit wind en zon. Als
kernenergie onvermijdelijk blijkt voor
betrouwbare energievoorziening,
focussen we onze aandacht op nieuwe
technieken om kernafval te beperken,
zoals moderne centrales met
zoutreactoren die draaien op thorium en
het zo goed mogelijk opruimen van
kernafval. Omdat we daar eerst jarenlang
onderzoek naar hebben moeten doen,
kunnen we deze centrales pas na 2040
bouwen.35 De kerncentrales die vroeger
gebouwd zijn, kunnen zolang nodig
blijven werken.

In 2040 gebruiken we alleen duurzame
biomassa en focussen we daarnaast op
het beschermen van bossen. Biomassa
wordt vooral gebruikt als voedsel en als
grondstof in de industrie, voor
bijvoorbeeld bioplastics. Daarnaast

produceren we steeds meer biomassa op
basis van algen en wieren.36 Hier maken
we ook biobrandstoffen van, die we
inzetten in de luchtvaart.37 Een klein deel
van de duurzame biomassa wordt ingezet
als energiebron. Deze biomassacentrales
worden alleen gebruikt als er te weinig
(opgeslagen) energie uit zon en wind of
opslag beschikbaar is.38 Op lokaal niveau
gebruiken we biomassa uit reststromen
om groen gas te produceren.39

Naast zon, wind, uranium en biomassa
blijven we in 2040 onderzoek doen naar
nieuwe duurzame energiebronnen. Zo
blijven we relatief nieuwe technologieën
voor energieopwekking verbeteren, zoals
vliegers, levende planten, zout en zoet
water of golfslagenergie.40

In 2040 verbindt ons elektriciteits- en
waterstofnet niet alleen producenten en
verbruikers binnen Nederland, maar ook
internationaal.41 We delen ons
elektriciteitssysteem met andere
Europese landen. Als Spanje bijvoorbeeld
(te) veel zonne-energie opwekt, kunnen
we dit naar gebieden vervoeren waar op
dat moment een grote vraag naar
elektriciteit is. Zo houden we het
energiesysteem zo stabiel mogelijk.

We importeren groene waterstof uit
landen met een overschot aan duurzame
energie. We letten hierbij op onze
energieonafhankelijkheid en op het feit
dat we geen waterstof importeren uit
landen die die energie eigenlijk nodig
hebben voor hun eigen verduurzaming.

We zijn niet alleen internationaal goed
verbonden, maar ook lokaal via
energiegemeenschappen.42 Waar
mogelijk proberen we het opwekken van
energie af te stemmen met de wijk.
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Door heel Nederland zijn groepen
burgers eigenaar van lokale windmolens
of zonnedaken. Burgers wekken samen
energie op, delen het met elkaar en
verkopen het overschot. Ze zijn dus
energiegebruiker én energieproducent.

Energie is niet meer iets wat er ‘zomaar
is’, maar iets waar een groot deel van ons
actief mee bezig is. De
energiegemeenschappen dragen eraan
bij dat energie voor alle mensen
beschikbaar en betaalbaar is. Mensen
met een (sociale) huurwoning kunnen
gemakkelijk eigenaar worden van een
zonnedak van een bedrijf of langs de
snelweg.

Digitalisering
Digitalisering kan helpen om de
samenleving te verduurzamen, maar
tegelijkertijd kan de hoeveelheid
benodigde energie zo groot zijn dat het
niet langer duurzaam is. Het is daarom in
2040 nog steeds zoeken naar een balans
tussen de energiebesparing en
energievraag van digitale
technologieën.43 Digitalisering wordt
voornamelijk ingezet als het onder de
streep energie bespaart of een
alternatief is voor vervuilende
activiteiten. Er zijn standaarden, eisen en
randvoorwaarden ontwikkeld voor de
omgang met data en het bijbehorende
energiegebruik.

Negatieve emissies
Hoewel de Nederlandse industrie in 2040
geen broeikasgassen meer uitstoot, zal
ze tot die tijd wel moeten investeren in
carbon capture and storage (CCS).44 Dit
wordt alleen gebruikt als een bedrijf écht
niet anders kan, want het besparen en
verduurzamen van energie heeft altijd
voorrang. Totdat het mogelijk is om
volledig over te stappen op duurzame
energie, zullen bedrijven hun uitstoot
moeten afvangen bij productie.

Na 2040 blijft het voor de industrie
belangrijk om te investeren in negatieve
emissietechnologieën, waarmee ze haar
vroegere uitstoot uit de lucht haalt.45

Hiermee zorgen we ervoor dat de aarde
niet verder opwarmt dan 1,5 graad.

Een bekend voorbeeld van een negatieve
emissietechnologie is het planten van
bomen, die CO2 opslaan in hun stam,
wortels en bladeren. Bomen die worden
geplant om CO2 uit de lucht te halen,
worden altijd geplant in samenwerking
met de lokale bevolking van een land,
waarbij natuurbescherming en -herstel
voorop staan.46 Naast het zorgvuldig
planten van bomen, hebben we in 2040
ook technologieën ontwikkeld die CO2 uit
de lucht kunnen filteren.

Zo kunnen we in 2040 dankzij onze gekrompen vraag naar
energie op een duurzame wijze voorzien in onze
energiebehoeften.
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Biodiversiteit
& Natuur
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In 2040 leven wij samen met de natuur en staat deze niet langer ver
van ons af. We voelen ons een onderdeel van de natuur en zorgen er
goed voor. Dankzij deze andere relatie met de natuur is de
hoeveelheid planten- en diersoorten weer toegenomen en zijn er
meer beschermde natuurgebieden.

Er is geen scheiding tussen stad en natuur: iedereen heeft in 2040 de
gelegenheid om op ieder moment het hoofd leeg te maken in de
natuur. Van het Amsterdamse centrum tot het eindeloze weidegebied
van Friesland is er meer ruimte voor bomen, struiken en bloemen. In
steden, dorpen en op industrieterreinen geldt: tegels eruit en groen,
bloei, gezoem en vogelzang ervoor terug. Dit zorgt voor minder
wateroverlast bij extreem weer en maakt de zomers minder heet en
droog. Zo leven we veiliger, gezonder en gelukkiger!
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Waarom moest het anders?
Lange tijd stonden de Nederlandse
natuur en biodiversiteit sterk onder
druk.47 Dit kwam onder andere door
versnippering en afname van
natuurgebied door ruimtegebrek. Ook
vervuiling door de industrie, het verkeer
en de toenmalige intensieve landbouw
speelden hierin een belangrijke rol.48

De afname van biodiversiteit en de
slechte staat van de natuur was niet
alleen schadelijk voor planten en dieren,
maar ook de mens leed eronder. Slechte
lucht- en waterkwaliteit en het tekort aan
groen om ons heen was schadelijk voor
onze fysieke en mentale gezondheid.49

Gelukkig zagen we tijdig in dat wij echt
afhankelijk zijn van de natuur en de
ecosysteemdiensten die de natuur
verzorgt. We beseften het belang en de
waarde van een schone, groene
leefomgeving met veel biodiversiteit,
waardoor we in 2040 goed voor de
natuur in ons land zorgen.

Hoe leven we in 2040 met de
natuur?
In 2040 leven we in een natuurinclusieve
samenleving: bij alles wat we doen,
voorkomen we schade aan de natuur en
geven we iets terug aan de natuur. We
streven naar een klimaatpositieve
impact, waarbij we actief werken aan
natuurherstel, en de natuur en
biodiversiteit door ons handelen worden
versterkt. Op deze manier beschermen
we dat wat ons in leven houdt en zal
helpen overleven in de toekomst.

Als burger is het in 2040 vanzelfsprekend
om de natuur, biodiversiteit en
duurzaamheid mee te nemen in de
keuzes die we elke dag maken. Dit is
makkelijk nu we meer in contact staan
met de natuur, zowel in de stad als
daarbuiten.50 Onze leefomgeving is
namelijk groener en (bio)diverser,
waardoor we zonder moeite vaak in de
natuur zijn om te ontspannen, te
ontdekken en te leren. Dit vergroot ons
bewustzijn, onze bewondering en ons
respect voor de natuur.51

In 2040 is een uitsluitend groene
omgeving zoals een park, een bos,
buurttuin of een natuurgebied voor
iedereen binnen 10 minuten lopen
bereikbaar. Contact met natuur helpt
ons niet alleen met het maken van
groene keuzes, maar bevordert ook onze
gezondheid en ons algehele welzijn.52
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Meer natuur en betere
verbindingen
In 2040 geven we meer ruimte aan de
natuur in Nederland om onze
ecosystemen gezond te houden en de
biodiversiteit te vergroten.53 De grenzen
tussen natuur en onze leefruimte
vervagen. We hebben meer beschermde
natuurgebieden, maar ook in steden,
dorpen, op het platteland en op
industrieterreinen is er meer natuur
dankzij groene parken, buurttuinen en
slingers van groen en beekjes.

Bij het vergroenen van Nederland
proberen we zo veel mogelijk de
‘oorspronkelijke’ landschappen te
herstellen. Wat oorspronkelijk inhoudt, is
op elke plek anders en aan experts om te
beoordelen, maar als richtlijn gebruiken
we de landschappen die er voor de
industrialisering en verstedelijking
voorkwamen.54 Als onderdeel hiervan
beplanten we parken, bermen en
groenstroken zo veel mogelijk met
inheemse soorten. Zo verwilderen we
parken, tuinen en (stads)bossen
geleidelijk. 55

Om de biodiversiteit te versterken
hebben we in 2040 niet alleen meer
ruimte voor de natuur, maar zijn
natuurgebieden ook met elkaar
verbonden om versnippering tegen te
gaan.56 Ecologische verbindingen, door
middel van bijvoorbeeld groene
corridors, zijn een belangrijk deel
geworden van de Nederlandse
infrastructuur.

Ook gebieden onder water zijn weer met
elkaar verbonden. Visroutes zijn zo veel
mogelijk opengesteld, waardoor vissen
weer van de zee naar zoet water kunnen
migreren om zich voort te planten. Dit is
cruciaal voor de wereldwijde
biodiversiteit, omdat zoetwatervissen
onderdeel zijn van voedselwebben en
ecosystemen die zich ver buiten het
Nederlandse water verspreiden.57 Om dit
te bereiken, is het aantal gemalen,
stuwen, dammen en dijken verminderd
en maken we meer gebruik van
natuurlijke bescherming tegen het
water.58
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Nature based solutions: de
natuur als oplossing
Ondanks dat we klimaatneutraal zijn in
2040, hebben we door eerdere
CO2-uitstoot nog steeds veel te maken
met extreme weersomstandigheden,
zoals hittestress, periodes van droogte
en dreigend overstromingsgevaar door
zware regenval en zeespiegelstijging.59

Daarom zullen we onszelf moeten
beschermen tegen de negatieve effecten
van klimaatverandering. We moeten
Nederland klimaatadaptief inrichten (zie
Wonen).

We kunnen ons beschermen tegen de
gevolgen van klimaatverandering door de
natuur als oplossing in te zetten door
middel van nature based solutions.58

Ook hierbij is meer ruimte voor de natuur
van groot belang.60 Zo geven we in 2040
Nederlandse rivieren meer ruimte door
ze op natuurlijke wijze door het
landschap te laten kronkelen en
zijrivieren te creëren. Op deze manier
beschermen we onze steden en dorpen
tegen overstroming tijdens
piekmomenten. Daarnaast kunnen we
deze extra opslag van water in droge
periodes goed gebruiken. Voor het
bevorderen van de biodiversiteit leggen
we zoveel mogelijk zachte oevers aan, in
plaats van verharde kades.61 Deze
natuurlijke oevers zijn begroeid met
planten en zorgen ervoor dat de rivier
hier langzaam overloopt in land. Waar
nodig zijn de dijken verhoogd.

We zetten de mogelijkheden van de
natuur ook in voor klimaatmitigatie. Een
voorbeeld is het benutten van de natuur
om broeikasgassen uit de lucht vast te
leggen en op te slaan, bijvoorbeeld in
bomen, planten en sommige dieren.62

Natuurbeleid en -beheer
In 2040 heeft de natuur een centrale rol
in landelijk en lokaal beleid. De overheid
wordt hierin bijgestaan door een
adviesraad van wetenschappers die
toetsen of nieuwe beleidsplannen
voldoen aan de maatstaven van een
natuurinclusieve samenleving. Ook
bestaat er een landelijk kennisnetwerk
waarin wetenschappers en diverse
groepen mensen zijn verenigd die elke
dag in en met de natuur werken.63 Denk
hierbij bijvoorbeeld aan boeren,
boswachters en vrijwilligers die dier- en
plantensoorten monitoren.

Omdat iedere plek in Nederland haar
eigen speciale natuur kent, staat lokaal
maatwerk centraal in het beleid. In het
maken van beleid rondom natuur en
biodiversiteit betrekt de overheid actief
burgers, boeren en natuurorganisaties
om open en geïnformeerde gesprekken
te voeren waarin alle argumenten serieus
worden genomen.64
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In 2040 ziet ons natuurbeheer er anders
uit. Doordat we een andere relatie met
de natuur hebben, gebaseerd op
wederkerigheid, grijpen we minder in en
werken we samen met de natuur.
Ingrijpen is bovendien minder
noodzakelijk, omdat we de natuur meer
ruimte geven en de biodiversiteit
hierdoor minder onder druk staat. Omdat
er overal meer natuur en groen is, neemt
de druk van recreanten en bezoekers op
beschermde natuurgebieden af.

De natuur heeft in 2040 op verschillende
plekken in Nederland ook rechten
gekregen.65 Natuurgebieden, zoals de
Maas, de Noordzee, of de Biesbosch
worden in de wet niet meer als bezit van
mensen gezien, maar als een eigen
rechtspersoon. Advocaten verdedigen in
de rechtszaal de belangen van de natuur.
Op die manier zijn de natuurgebieden
juridisch beter beschermd.66

Zo leven we in 2040 in een natuurinclusieve samenleving,
waarin de biodiversiteit wordt hersteld en we volop kunnen
genieten van de voordelen van natuur om ons heen.
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In 2040 leren we niet alleen over duurzaamheid, maar beleven we het.
Scholen zijn een belangrijk onderdeel van de duurzame samenleving
en gebruiken de natuur en de omgeving als klaslokaal. De school is
een toonvoorbeeld voor hoe een duurzame wereld eruitziet in termen
van wat je leert, hoe je leert en waar je leert.

Als jongeren krijgen we tijdens onze opleiding de kans om aan een
duurzamere wereld bij te dragen door te werken aan praktische
opdrachten zoals het opwekken van duurzame energie of het kweken
van biologische groenten. We werken samen tussen allerlei
opleidingen en met (praktijk)experts om dit voor elkaar te krijgen.
Leren doen we ons hele leven lang en ook na onze studies hebben we
nog de kans om ons bij te scholen tot een echte duurzaamheidsexpert.
Zo ontwikkelen jongeren en ouderen zich allemaal om samen een
groene toekomst te bouwen.
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Waarom moest het anders?
Vroeger werden jongeren opgeleid voor
de toenmalige economie. We leerden
(vrijwel) niets over duurzaamheids-
problematiek, maar leerden hoe we een
samenleving in stand hielden die in
essentie onduurzaam was.67 We leerden
hoe we met bedrijven zoveel mogelijk
winst moeten nastreven zonder oog te
hebben voor nadelige gevolgen van die

winst, zoals kinderarbeid en de schending
van mensenrechten.8 We leerden
oneindige economische groei na te jagen,
daarbij zoveel mogelijk grondstoffen te
verbruiken en de kosten af te wentelen
op de natuur. In 2040 is dit helemaal
anders: in elk jaar van onze opleiding
leren we hoe wij kunnen bijdragen aan
een mooie, duurzame toekomst.

Hoe leren we in 2040 over duurzaamheid?
Duurzaamheid is verweven in alles wat we doen: of het nu gaat om wat we kopen,
eten, hoe we reizen of wat voor werk we doen.68 Het is dus belangrijk dat iedereen
basiskennis over duurzaamheid bezit, zodat iedereen begrijpt wat de gevolgen van
ons handelen zijn op de lange termijn voor het welzijn van de aarde, mens en
natuur. Daarom krijgen in 2040 alle jongeren tijdens hun opleiding de noodzakelijke
kennis en vaardigheden mee om de samenleving op een duurzame manier in te
richten.

We leren bijvoorbeeld over het inrichten van de circulaire economie (zie Economie),
het implementeren van een duurzaam voedselsysteem (zie Voeding) of het
beleidsmatig vormgeven van de inclusieve energietransitie (zie Energie & Industrie).
Dit vergt bepaalde kwaliteiten zoals samenwerken, toekomstdenken,
systeemdenken en communicatievaardigheden die we in 2040 allemaal leren.69

Deze vaardigheden leren we van praktijkexperts en stakeholders.

In 2040 is de basiskennis van duurzaam-
heid bepaald die iedereen moet bezitten.
Dit noemen we klimaatgeletterdheid.70

Duurzaamheid wordt hierom in 2040
genoemd in de kerndoelen en
eindtermen van alle onderwijslagen en
opleidingen. Naast de minimale basis van
klimaatgeletterdheid die iedereen
opdoet, zijn er nog talrijke mogelijkheden
om verder te specialiseren en duurzaam-
heidsexpert te worden in een bepaald
vakgebied.

Om duurzaamheidsvraagstukken te
begrijpen en op te lossen, moeten

leerlingen niet vanuit één discipline de
vraag benaderen, maar vanuit
verschillende disciplines: ze moeten
interdisciplinair leren denken.71 Ze
moeten bijvoorbeeld theorieën
toepassen uit verschillende vakken zoals
economie, geschiedenis of biologie. Om
deze manier van denken goed in lessen te
verwerken is het duurzaamheids-
onderwijs in 2040 grotendeels
projectgestuurd.72 Leerlingen worden
uitgedaagd om via projecten samen
actief te werken aan ‘echte’ vraagstukken
in de omgeving.
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In 2040 spreken we niet meer van hoog-
of laag- opgeleiden, maar waarderen we
iedereen om diens specifieke kennis.
Binnen de interdisciplinaire studies
krijgen studenten volop de kans om met
elkaar samen te werken, aangezien
zowel praktische als theoretische kennis
nodig is voor een groene toekomst.

Leren van jong tot oud
In het basisonderwijs krijg je voor het
eerst te maken met duurzaamheid omdat
de school het goede voorbeeld geeft met
bijvoorbeeld zonnepanelen, moestuinen,
spullen delen en gezonde en duurzame
voeding in de kantine. Alle school-
gebouwen zijn groen en energiezuinig.

Van jongs af aan leren we al over natuur
en biodiversiteit door veel in de natuur te
zijn.73 In het voortgezet onderwijs ga je
aan de slag met duurzaamheids-
vraagstukken in een interdisciplinaire
setting. Hier leer je in al je vakken over
duurzaamheid. Zo leer je bijvoorbeeld te
werken in de nieuwe economie door te
leren over circulariteit, levensduur-
verlenging, grondstofbesparing en duur-
zame innovaties. Tijdens elke vervolg-
studie leer je meer over duurzaamheid
binnen jouw vakgebied.

Ook na je studie zijn er genoeg mogelijk-
heden om je om of bij te scholen tot

duurzaamheidsexpert. Veel opleidingen
worden in modules aangeboden,
waardoor je de mogelijkheid hebt om
specifiek dat te studeren wat nodig is
voor je nieuwe beroep.

Voor mensen die hun baan kwijtraakten
door duurzame transities was er geld
beschikbaar om de juiste module te
volgen voor een nieuwe baan. In 2040
wordt er in samenwerking met regionaal
onderwijs, arbeidsmarktinstanties en
bedrijven goed in de gaten gehouden
welke arbeidskrachten er in de toekomst
nodig zijn voor verdere transities, zodat
er geen tekorten ontstaan. Zo voorkomen
we een disbalans tussen banen en
arbeidskrachten en krijgt iedereen de
kans om op een zinvolle manier bij te
dragen aan een duurzame wereld.

Duurzaam lesgeven
Docenten worden opgeleid om
duurzaamheid op een goed doordachte
manier te kunnen overbrengen. Zo
worden ze uitgebreid getraind in het
interdisciplinaire denken over
duurzaamheid. Terwijl de werkweek
korter werd, werd de lesweek ook korter.
Dit geeft docenten meer tijd buiten de
les, waarin ze zich verder kunnen laten
omscholen of kunnen verdiepen in
duurzaamheidsvraagstukken.

Zo leren we in 2040 allemaal hoe we kunnen bijdragen aan
het bouwen van een duurzame toekomst, waarbij het heel
duidelijk is waarom we leren wat we leren. Het onderwijs
draagt zo niet alleen bij aan een duurzame wereld, maar ook
aan een zinvol bestaan.
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In 2040 eten we gezond en duurzaam. We maken niet meer eten dan
we nodig hebben en zorgen zo dat we de grond niet uitputten, maar
er juist goed voor zorgen. We eten seizoensgebonden en overwegend
plantaardig.

In de winkels waar we ons eten kopen, wordt duidelijk aangegeven
waar onze producten vandaan komen en wat erin zit. Ons voedsel
komt zo veel mogelijk van de boer uit de buurt, die hier een eerlijke
prijs voor krijgt. Deze boer draagt door middel van regeneratieve
landbouwmethoden dagelijks bij aan een gezonde natuur. Zo werkt
ons voedsel mee aan onze eigen gezondheid en een schone planeet.
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Waarom moest het anders?
Vroeger zorgden ons voedselsysteem en
onze vorm van intensieve landbouw voor
enorme druk op de natuur en
biodiversiteit in Nederland. Denk hierbij
aan uitputting van de grond door
overbemesting, en het verlies van
biodiversiteit door gebruik van
bestrijdingsmiddelen en aanleg van
monoculturen.74

Daarnaast werden er door de landbouw
veel broeikasgassen en stikstof uit-
gestoten.75 Dit ging met name om
methaan en ammoniak door de vee-
houderij en CO2 door de glastuinbouw,
die bijdroegen aan klimaatverandering en
biodiversiteitsverlies.76 In 2040 is dit
compleet omgedraaid: het voedsel-
systeem draagt bij aan klimaatadaptatie
en natuurherstel.

Hoe eten we in 2040?
We worden in 2040 allemaal voorzien in
onze voedselsoevereiniteit: het recht op
gezond voedsel, geproduceerd op
ecologisch verantwoorde en duurzame
wijze.77 In 2040 is dus gezond, betaalbaar
en duurzaam voedsel voor iedereen de
norm geworden.78 Efficiëntie en de
laagste prijs bepalen niet langer wat
we eten, maar er wordt gekeken
naar voedselkwaliteit, voedingswaarde,
dierenwelzijn en bijdrage aan
biodiversiteitsherstel.

Om een duurzaam voedingssysteem te
realiseren binnen de grenzen van de
planeet, zijn onze producten lokaal en
seizoensgebonden, van boeren uit de
buurt. Deze producten hoeven minder
kilometers af te leggen en zijn daarom
minder belastend voor het klimaat.79

De plantaardige, lokale en seizoens-
gebonden keus is de zichtbaarste, meest
beschikbare en aantrekkelijkste keuze, in
prijs en smaak. Korte voedselketens,
bijvoorbeeld in de vorm van
boerderijwinkels, voedingsboxen van de
boer uit de buurt en buurttuinen,
verbinden omwonenden en boeren.79

Deze verbinding zorgt ervoor dat
omwonenden bereid zijn een eerlijke
prijs (zie Economie) te betalen en dat ze
zorgvuldiger omgaan met hun voedsel.80
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In 2040 eten we minder dierlijke eiwitten
zoals vlees, vis en zuivel en meer vlees-
en zuivelopvolgers gemaakt van
planten, zoals groenten, peulvruchten,
algen, noten en zeewier.81 Deze
eiwittransitie was belangrijk, omdat
planten voor minder CO2-uitstoot zorgen
en minder grondstoffen en water kosten
dan dierlijke eiwitten.82

In de afgelopen jaren is er hierom minder
vee gehouden in Nederland. Dit zorgde in

Nederland voor minder stikstof- en
methaanuitstoot en in landen waar voer
voor ‘ons vee’ verbouwd werd voor
minder ontbossing en waterverbruik.76

We zijn ook veel minder en andere
vissen gaan eten, omdat de oceanen heel
nodig moesten herstellen van
overbevissing.83 Gelukkig is een
grotendeels plantaardig dieet ook
gezonder voor mensen dan veel vlees
eten.84

Gezondheid
In 2040 hebben we gezonde voeding, schone lucht, schoon water en veel groen om
ons heen. Gezondheidszorg draait om gezond blijven en in mindere mate om weer
gezond worden. We leren in voedsellessen hoe we een gezond en duurzaam
voedingspatroon kunnen ontwikkelen voor een gezond gewicht, lage kans op
ziekten en kleinere milieu-impact.

De prijzen van groente en fruit zijn verlaagd, waardoor het makkelijker is om een
gezonde levensstijl te hebben. Door een autoluw Nederland (zie Mobiliteit) en een
kleinere industrie (zie Energie & Industrie) is de luchtkwaliteit verbeterd. Een groene
omgeving (zie Wonen) en meer vrije tijd (zie Economie) zorgt voor een goede
mentale en fysieke gezondheid. In de natuur kunnen we ontspannen, het helpt ons
om sneller te herstellen als we ziek zijn, het maakt ons empathischer en creatiever
en zorgt ervoor dat we meer bewegen.85
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Circulariteit: we verspillen zo min
mogelijk
In 2040 leven we in een circulair
voedselsysteem. Vroeger gooiden we
nog 10% van ons voedsel weg, maar in
2040 hebben we bijna geen
voedselverspilling meer.86 We laten ons
niet beïnvloeden door een gekke vorm
komkommer, een vlekje op onze tomaat
of een anders gekleurde appel. Daarnaast
stemmen aanbieders van voedsel vraag
en aanbod beter af, bijvoorbeeld door
middel van het afprijzen van beperkt
houdbaar voedsel. We vinden het in 2040
dan ook niet gek als er aan het einde van
de dag minder producten in de
supermarkt liggen, omdat we het
belangrijker vinden dat alle producten
worden gebruikt. Voedsel dat niet op tijd
wordt verkocht, wordt gebruikt in de
horeca, voedselbank of andere
liefdadigheidsinstellingen. Als voedsel
echt niet meer eetbaar is, wordt het
circulair verwerkt en wordt het als
reststroom in de landbouw gebruikt.87

In 2040 hebben we bijna geen
verpakkingsafval meer. We hebben
minder verpakkingen nodig, omdat we
het voedselaanbod beter afstemmen op
de vraag en onze producten veel van
lokale producenten komen. We gebruiken
alleen verpakkingen als deze
voedselverspilling tegengaan en
CO2-uitstoot verlagen. We gebruiken voor
deze verpakkingen alleen biologisch
afbreekbare of gerecyclede materialen.88

De consument gaat ook bewust om met
verpakkingen en neemt zoveel mogelijk
eigen, herbruikbare verpakkingen mee
om afval tegen te gaan.

In lijn met consuminderen zijn we in de
afgelopen jaren grotendeels gestopt met
het verbouwen en exporteren van
producten die veel energie kosten en niet
voorzien in de basisbehoeften van
mensen, zoals snijbloemen en overige
sierteelt. De glastuinbouw is hierdoor
enorm gekrompen, wat een grote
vermindering van energieconsumptie en
lichtvervuiling tot gevolg heeft gehad.

Lichtvervuiling
De overgang van dag en nacht bepaalt voor een belangrijk deel het ritme van het
leven op aarde. Kunstlicht verstoort deze cyclus, wat gevolgen heeft voor het
welzijn van dieren, planten en mensen.89 Om het ritme van mensen en andere
organismen zo min mogelijk te beïnvloeden, brandt licht in 2040 alleen wanneer
dat echt nodig is.

Zo heeft alle straatverlichting op rustige plekken een bewegingssensor of een
timer. Deze lampen zijn ook minder fel, schijnen minder breed en hebben een
warme in plaats van blauwe kleur. Kantoorgebouwen lichten niet langer ‘s nachts
de hele lucht op, (verlichte) advertenties bestaan bijna niet meer (zie Economie) en
dankzij de afname van de glastuinbouw is Nederland ‘s nachts een stuk donkerder.
Zo kunnen we in 2040 de sterren weer zien.
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Regeneratieve landbouw
Boeren werken in 2040 op een nieuwe
manier, waar de landbouw bijdraagt aan
een gezonde natuur. Gezonde natuur
zorgt namelijk voor meer
ecosysteemdiensten (zie Biodiversiteit &
Natuur), zoals de juiste temperaturen,
schoon water en een vruchtbare bodem,
die allemaal belangrijk zijn voor de
landbouw.90 Om beter voor de natuur te
zorgen, is de scheiding tussen landbouw
en natuur vervaagd en hebben we nu
veelal regeneratieve landbouw. De
focus ligt hierbij op het herstellen van
aangetaste grond, grondwater en de
biodiversiteit.91 Regeneratieve landbouw
betekent geen monoculturen maar
wisselbouw, niet alleen akkers maar ook
voedselbossen en geen gebruik van
kunstmest, krachtvoer en chemische
bestrijdingsmiddelen. Hierdoor is de
stikstofuitstoot enorm gereduceerd en
de bodem hersteld.92

Een gezonde bodem is een bodem die
krioelt van de insecten, wormen,
schimmels en bacteriën. Met wormen in
de grond, groeien planten beter en wordt
water makkelijker opgenomen.93 Veel van

de organismen in de grond houden ook
ziekteverwekkers op afstand.94 Een
gezonde bodem legt ook veel meer
koolstof vast dan een uitgeputte grond.95

Mede dankzij de gezonde bodem is de
landbouw in 2040 klimaatneutraal
geworden. Daarnaast kan de bodem
meer water vasthouden als er meer
koolstof in zit, wat helpt om gewassen
van boeren beter te beschermen tegen
extreme weersomstandigheden.95

In de transitie naar regeneratieve
landbouw hebben boeren ook een een
rol in natuurbeheer (zie Biodiversiteit &
Natuur) gekregen, voor aangrenzende
natuurgebieden of natuur op hun eigen
terrein. Zo heeft hun land nu bloemrijke
akkerranden, om de biodiversiteit te
vergroten. Via agrotoerisme kunnen
bezoekers van boerderijen kennismaken
met deze duurzame manier van
voedselvoorziening. Om boeren in staat
te stellen bij te dragen aan
natuurbescherming, zijn in de afgelopen
jaren boeren omgeschoold om anders
met de grond om te gaan.
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Watergebruik
Klimaatverandering vergroot de onzekerheid over de beschikbare watervoorraden.
Daarom gaan we in 2040 verstandiger om met zoetwatervoorraden. Vroeger werd
een derde van het watergebruik in Europa gebruikt door de landbouwsector.97 In
2040 is dit door maatregelen zoals irrigatie met afvalwater aanzienlijk verminderd.
Dankzij de gezonde grond wordt regenwater beter opgenomen en vastgehouden.
Slechte waterkwaliteit door verontreiniging door pesticiden en meststoffen is
verleden tijd.

Overal in Nederland wordt water zoveel mogelijk hergebruikt. Steden en dorpen
zijn erop ingericht om water vast te houden en snel af te kunnen voeren bij hevige
regen. Hiervoor wordt gezorgd door waar mogelijk tegels, asfalt en beton te
vervangen door groen en rivieren meer ruimte te geven (zie Wonen en Mobiliteit).98

Afvalwater in woningen wordt niet meer meteen weggespoeld. In plaats daarvan
krijgt het een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld het doorspoelen van de wc. De
kwaliteit van water krijgt overal de aandacht die het verdient.

Water in steden en dorpen wordt continu gezuiverd en rioolzuiveringsprocessen
worden in 2040 nog verder geoptimaliseerd om natuurvreemde stoffen zoveel
mogelijk uit de natuur te houden.

Rechtvaardig beleid en een
eerlijke keten
Rechtvaardig voedingsbeleid, in
combinatie met een nieuwe
maatschappelijke norm, zorgt voor een
duurzame voedselcultuur. De overheid
stimuleert een gezond en plantaardig
dieet, bijvoorbeeld door campagnes of
financiële prikkels.

In 2040 krijgen ook boeren de eerlijke
prijs (zie Economie) betaald. De grond
moet worden verpacht tegen een eerlijke

prijs, om de boeren de middelen te geven
om natuurvriendelijk te werken. Door
deze eerlijke prijs is het rendabel om
productie, distributie en consumptie op
ecologisch, sociaal en economisch vlak te
verduurzamen. In 2040 importeren we zo
min mogelijk en exporteren we vooral
voeding naar plekken waar dit hard nodig
is. Met internationale handelsverdragen
is er een internationale eerlijke prijs
bepaald, die overal ecosystemen
beschermd tegen uitbuiting.
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Voor iedereen die in de voedselketen
werkt worden de fundamentele
mensenrechten en arbeidsnormen
nageleefd met een eerlijke beloning en
veilige werkomstandigheden.
Aansprakelijkheid en aanspreekbaarheid
over sociale misstanden reikt over de

gehele keten. De bijbehorende controle
en rapportage over leef- en
werkomstandigheden zijn wettelijke
verplicht. Respect voor traditionele
kennis van inheemse volkeren en van de
boeren is hierbij essentieel. 

Zo kan iedereen in 2040 gezond en duurzaam eten, terwijl
we goed zorgen voor de planeet.
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In 2040 wonen we in een ontspannen, levendige en groene omgeving.
We delen meer ruimtes in onze buurt en op ons werk, waardoor er
meer ruimte is voor woningen en groen in de stad. Met meer groen en
blauw, zoals parken, groenstroken, rivieren en sloten, leven we
gezonder en relaxter!

Ook onze huizen zijn duurzamer in 2040. We bouwen met duurzame
materialen, zoals natuurlijke materialen die broeikasgassen opslaan.
Bij het slopen van huizen kunnen we deze duurzame materialen
opslaan en hergebruiken voor een nieuw huis. Gebouwen zijn zo goed
mogelijk geïsoleerd, energiezuinig en dus aangenaam in alle
seizoenen. Gevels en daken zitten vol met zonnepanelen en natuur! Zo
gaan er zo min mogelijk grondstoffen en energie verloren en dragen
onze huizen bij aan een groene toekomst.
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Waarom moest het anders?
Vroeger waren vooral jongeren de dupe
van de woningcrisis: zij konden geen
kamer, appartement of woning vinden.
De woningen die beschikbaar waren,
waren vaak onbetaalbaar, op onhandige
locaties en onduurzaam.99 Jongeren
wilden graag thuis energie en
grondstoffen besparen, maar goede
isolatie, zonnepanelen en zuinige
electronica waren vaak te duur. In 2040 is
deze woningcrisis opgelost en kan
iedereen een duurzame en passende
woning betalen.100

Hoe wonen we in 2040?
In 2040 heeft iedereen in Nederland een
woning. Het tekort aan woningen is
teruggedrongen dankzij de uitgebreide
en flexibele woningmarkt. We bouwen
hoger en compacter in bestaande steden.
Daarnaast gaan we slim en efficiënt om
met de gebouwen die al in Nederland
staan.101 Leegstaande gebouwen, zoals
kantoren, zijn bijna allemaal omgebouwd
tot woningen. In bestaande wijken
wordt het woningaanbod vergroot en
passender gemaakt, door bijvoorbeeld
woonlagen op rijtjeshuizen toe te voegen
of nieuwe woningen te bouwen waar
eerst wegen, parkeerplaatsen,
tankstations of garageboxen waren.102

In 2040 delen we zoveel mogelijk ruimte,
of het nu gaat om woonruimte, groen in
de buurt, werkplekken of sport-

gelegenheden. Verschillende vormen van
samenwonen worden gestimuleerd om
het gevoel van gemeenschap en
onderlinge ondersteuning te vergroten.
Zo delen mensen bijvoorbeeld vaker een
keuken, een tuin, een thuiskantoor of een
sportveld of -ruimte.

Gemeenschappelijke woonvormen zijn
populair, zeker in (oude) boerderij-
woningen buiten de stad. We zijn vaker
thuis en er is een grotere band tussen
inwoners, wat het makkelijker maakt om
dingen van elkaar te lenen en leren. De
gemiddelde woonruimte per persoon is
sterk afgenomen.103 Bijna niemand woont
in een te groot of in een te klein huis. Om
dit mogelijk te maken wordt flexibele
doorstroming naar passende woningen
duidelijk gestimuleerd.

Steden zijn ingericht naar het principe
van de 15-minuten-stad.104 Hier zijn alle
dagelijkse benodigdheden, zoals super-
markten en scholen, maar ook culturele
instanties zoals musea en theaters, voor
iedereen binnen 15 minuten te bereiken.
Dit betekende niet dat een stad allemaal
nieuwe musea moest bouwen, maar juist
dat bestaande gebouwen meerdere
functies kregen.

Duurzaam bouwen
We bouwen in 2040 alleen nog
modulaire, circulaire en energie-
positieve woningen. Gebouwen zijn zo
opgebouwd dat zij kunnen worden
aangepast, uitgebreid of opgedeeld.105

Deze modulaire manier van bouwen
houdt in dat gebouwen uit bouwblokken
bestaan die gemakkelijk kunnen worden
verplaatst of aangepast. Dit maakt het
makkelijker om kantoorpanden om te
toveren tot woningen, maar ook om
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bestaande woningen uit te breiden of op
te delen. Hierdoor kunnen we onze
woningen makkelijker aanpassen aan de
verschillende fasen van ons leven, van
studentenhuis tot eengezinswoning.

Onze gebouwen en hun materialen zijn in
2040 onderdeel van een circulaire
economie (zie Economie).106 Door in de
bestaande bebouwde omgeving te
bouwen kan er maximaal gebruik worden
gemaakt van de bouwmaterialen die er
staan of door sloop beschikbaar worden.
Om circulair bouwen in de toekomst
makkelijker te maken wordt nauwkeurig
in kaart gebracht welke materialen waar
gebruikt worden met een zogenaamd
materialenpaspoort.107 Er komen meer
opslagplaatsen waar bouwmaterialen, die
vrijkomen bij de sloop, tijdelijk
opgeslagen worden voor hergebruik.
Renovatie of aanpassing van gebouwen
heeft, tenzij ze echt niet te redden zijn,
de voorkeur boven sloop en nieuwbouw.

Waar nieuwe materialen in de bouw
nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruik-
gemaakt van natuurlijke materialen
zoals hennep, vlas, stro, hout, lisdodde of
zelfs schapenwol.108 Deze materialen
kunnen in de toekomst makkelijker
bewerkt en vervoerd worden dan zwaar
vervuilende materialen als staal, cement
en beton. Het gebruik van plantaardig
materiaal in de bouw zorgt ervoor dat we
CO2 kunnen opslaan in nieuwe
woningen.109 Er wordt flink geïnvesteerd
in de productie en toepassing van deze
materialen in de bouw – niet alleen bij
nieuwbouw maar ook bij de isolatie van
bestaande woningen.

(Energie)positief wonen
In 2040 gebruiken onze huizen zo min
mogelijk energie. Woningen zijn allemaal
goed geïsoleerd en zeer energiezuinig.
Daardoor verliezen we bijna geen warmte
en verspillen we geen energie.110 We
blijven isolatie en zuinigheid van onze
woningen continu controleren en maken
aanpassingen als het toch duurzamer,
zuiniger of beter geïsoleerd kan.111 We
hebben veel kennis verzameld over het
verduurzamen van onze gebouwen en
hebben voor elk type gebouw goedkope
en gemakkelijke standaardoplossingen,
die we zoveel mogelijk per wijk, dorp of
stad inzetten.112

Het ombouwen van onze woningen zorgt
er niet alleen voor dat we minder energie
gebruiken, maar zorgt er ook voor we
comfortabel wonen. In de hete zomers
blijven onze woningen ook zonder
airconditioning lekker koel en in de
winter blijft het heerlijk warm. Binnen is
er daarnaast veel aandacht voor
een goede luchtkwaliteit. Duurzame
ventilatiesystemen zorgen voor gezonde,
frisse lucht en maken tegelijkertijd
optimaal gebruik van beschikbare
energie en warmte uit de buiten- of
binnenlucht.113

In 2040 zijn de meeste gebouwen
energieproducent geworden, waardoor
onze woningen meer energie opwekken
dan ze gebruiken: ze zijn energiepositief.
Doordat zonnecellen kleiner en nog
efficiënter zijn geworden, kunnen ze
beter en vaker toegepast worden in de
gebouwde omgeving. Zonne-energie
wordt niet meer verzameld met stevige
panelen maar vaak op nauwelijkse
zichtbare manieren. Gevels, dakpannen
en ramen op gunstige plekken kunnen
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allemaal gebruikt worden als zonne-
paneel. We wekken dus steeds meer
energie op, maar zien er steeds minder
van.31

Voor het opwarmen van onze gebouwen
gebruiken we alleen nog duurzame
warmte. We gebruiken geen aardgas
meer, maar maken vooral gebruik van
elektrische warmtepompen om onze
huizen te verwarmen. Waar geen

elektrische oplossingen mogelijk zijn,
zoals in oude binnensteden, maken we
gebruik van warmtenetten of zetten we
groen gas of waterstof in.114 Ons water
wordt verwarmd door een duurzame
warmtebron, zoals aardwarmte, rest-
warmte van duurzame industrieën of
warmte uit water. Grote gebouwen, zoals
winkels en kantoorgebouwen, worden
verwarmd en gekoeld met warmte
-koudeopslag.115

Klimaatadaptatie
Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme
weersomstandigheden. Om ons hier zo goed mogelijk op voor te kunnen bereiden,
richten we Nederland klimaatadaptief in. In onze steden maken we ruimte voor
groen door kleiner te wonen en meer de hoogte in te bouwen.116 We hebben
minder tegels, beton en asfalt en meer bomen, planten, rivieren en sloten. Deze
natuur door de stad neemt water op bij veel regen, houdt dit water vast en zorgt
voor essentiële verkoeling tijdens hittegolven.

De natuur in de stad wordt levendiger en diverser doordat groenstroken en sloten
alle stukjes natuur met elkaar in verbinding brengen. Een groot deel van de
voormalige autowegen binnen steden zijn vervangen door groene wandel- en
fietspaden die uitnodigen tot bewegen (zie Mobiliteit). Regeneratieve landbouw
zorgt voor een gezondere bodem, die meer water kan vasthouden en zo gewassen
beter beschermt tegen extreme weersomstandigheden (zie Voeding).

Gezond en klimaatbestendig
wonen
We wonen ook natuurinclusief (zie
Biodiversiteit & Natuur). Daken en gevels
worden zoveel mogelijk bedekt met
planten en bloemen, soms in combinatie
met zonnepanelen. Zo krijgen dieren en
insecten een veilig thuis in de stad, wordt
de lucht gefilterd, is er verkoeling in hete
zomers en worden broeikasgassen
opgevangen.117 Bij de bouw en renovatie
van gebouwen wordt rekening gehouden
met dieren door nest- of

overwinteringsruimten aan het gebouw
toe te voegen. Het wordt de norm om
tuinen en balkons in te richten als groene
oases met veel planten en bloemen.118

Volkstuinen en andere vormen van
stadslandbouw worden gekoesterd en
ook op wijkniveau mogelijk gemaakt.
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In 2040 houdt onze gebouwde omgeving
rekening met een stijgende zeespiegel.
Wonen samen met het water, of zelfs
erop, is zichtbaarder en normaler in
2040.119 Dit doen we door te bouwen en
te investeren in woonvormen die tegen
een stootje kunnen. Drijvende buurten en
zelfs steden zijn steeds populairder. We

bouwen steeds meer duurzame
woningen door drijvende woningen aan
te leggen in rivieren en kanalen en grote
wateroppervlakten zoals het
IJsselmeer.120 Onze kennis over deze
bouwstijlen delen we actief met landen
die de strijd tegen de zeespiegelstijging
al aan het verliezen zijn.

Ruimtelijke ordening
Vroeger bestond het plan voor het Nederlandse landschap vooral uit woningen,
asfalt en land- en tuinbouw. In 2040 is die ruimte anders ingedeeld, de grens tussen
mens en natuur is steeds minder duidelijk te zien (zie Biodiversiteit & Natuur).
Regeneratieve landbouw en natuur lopen bijvoorbeeld vloeiend in elkaar over (zie
Voeding). Door minder export en een kleinere veestapel is er ook minder
landbouwgrond nodig en meer ruimte voor natuur.

Steden zijn autovrij (zie Mobiliteit). Waar vroeger parkeerplekken waren, zijn nu
groene oases en kleine woningen. Zonnepanelen met groene daken eronder
kleuren het stedelijk landschap van bovenaf. Op bijna elk geschikt dak is
tegenwoordig wel een zonnepaneel te vinden en er zijn windmolenparken op zee.
Hierdoor is er minder behoefte aan zonnepanelen en windmolens op land en deze
ruimte is teruggegeven aan de natuur. Er is dus veel meer ruimte voor de natuur
binnen en buiten de stad.

Zo kunnen we in 2040 allemaal een duurzame en
toekomstige woning betalen waar we ook graag in willen
wonen.
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Mobiliteit
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In 2040 staat ons welzijn centraal, ook als we onderweg zijn. We
denken anders over reizen en focussen niet meer op de snelste, maar
op de beste weg van A naar B, voor onszelf, onze spullen én onze
natuur. Hierdoor reizen we rustiger, zonder stress.

Reisbestemmingen zoals scholen, werk en natuur hebben we dichter
bij elkaar gebracht zodat we dagelijks minder afstand hoeven af te
leggen en we weer kunnen genieten van onderweg zijn. We hebben
een mobiliteitssysteem gecreëerd waarin rust en reisgeluk centraal
staan, waar iedereen, ongeacht inkomen, gender of gezondheid,
gebruik van kan maken. We reizen minder en betekenisvoller, en
daardoor veel duurzamer.

48



Waarom moest het anders?
Vroeger stond ons mobiliteitssysteem in
het teken van meer: meer geld, meer
kilometers, meer snelheid. Om sneller te
kunnen reizen legden we jarenlang meer
wegen aan, maar bereikten we onze
bestemming nooit eerder: omdat we juist
meer gingen reizen kwam de file altijd
terug.121

Ondanks zeshonderd verkeersdoden per
jaar en een steeds slechtere
luchtkwaliteit, bleven we onze auto en
snelheid belangrijker vinden.122 Hoewel
het bezit van een auto gelijk stond aan
vrijheid, leed 10% van de Nederlandse
bevolking aan vervoersarmoede: zij
hadden geen auto, konden niet komen
waar zij wilden komen en hierdoor niet
vol meedoen met de maatschappij.123 Dit
moest anders. In 2040 is ons reisgedrag
daarom onthaast, inclusief en
verduurzaamd.

Hoe reizen we in 2040?
Onze steden zijn in 2040 ontworpen om
in te leven, niet voor reizen of transport.
Voorzieningen binnen en buiten de stad
liggen dichter bij elkaar, net zoals woon-
en werkomgevingen. Dankzij deze
15-minuten-stad (zie Wonen) en onze
flexibele werktijden en -plekken (zie
Economie), leggen we in 2040 een stuk
minder kilometers af. De kilometers die
we nog reizen zijn duurzaam. Voor korte
afstanden lopen we of gebruiken we de
(elektrische) fiets of scooter. Voor de
lange afstanden gebruiken we vooral het
openbaar vervoer, zoals bussen, treinen,
trams en metro’s, terwijl we een boek
lezen of van ons uitzicht genieten.

Ons openbaar vervoersnetwerk is
anders vormgegeven dan vroeger,
waardoor we er meer en beter gebruik
van maken. Alle verschillende voertuigen
die deel uitmaken van ons openbaar
vervoer, worden via Mobility as a Service
(MaaS) als één reis aangeboden die ons
van deur-tot-deur brengt.124 In MaaS
komen alle soorten vervoer in Nederland
samen in één reisplanner-app. Hierin
sluiten de verschillende vervoersvormen
naadloos op elkaar aan. Dankzij deze app
kunnen we de hele reis van begin tot eind
op één centrale plek plannen, boeken en
betalen. Door het grote aanbod van
vervoersopties is MaaS flexibel en kan
het op elk moment inspelen op
verschillende aantallen reizigers, die we
altijd kunnen informeren over de fijnste,
goedkoopste en meest duurzame route.

MaaS is in 2040 aanwezig door het hele
land. Verder gelegen locaties binnen en
buiten de stad beschikken tegenwoordig
over op zijn minst één bus-, tram- of
treinverbinding. Buiten de steden speelt
het Bus Rapid Transit systeem een grote
rol.125 Deze snelbussen rijden hun routes
over vrije busbanen. Ze rijden flexibele
routes en verbinden zo dorpen en
stedelijke buitenwijken met elkaar.
Kleinere, zelfrijdende bussen zijn
beschikbaar voor mensen die minder
makkelijk kunnen bewegen.126 Deze
overbruggen kortere afstanden en
brengen mensen naar transport-
knooppunten, zoals grote busstations en
treinstations. Als we gebruikmaken van
een auto voor afgelegen gebieden, laten
we deze achter bij een Park & Ride aan de
rand van de stad. Hier stappen we over
op een ijzersterk stedelijk openbaar
vervoernetwerk en reizen we verder de
binnenstad in.
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Omdat alles in de stad dichtbij is en
dankzij ons goede openbaar
vervoernetwerk, zijn Nederlandse steden
zonder problemen autovrij. Vervuilende
asfaltwegen hebben veelal
plaatsgemaakt voor ruime fietspaden van
duurzame verhardingsmaterialen,
bijvoorbeeld olivijnzand.127 Deze
natuurvriendelijke bestrating houdt alle
huizen bereikbaar voor auto’s, zoals de
reddingsdiensten. De 225 vierkante
kilometer aan parkeerplaatsen van
vroeger is grotendeels vervangen door
moestuintjes, speelplaatsen en extra
woningen.128 De overgebleven
parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor
bewoners die een eigen auto nodig
hebben, zoals invaliden en bijvoorbeeld
elektriciens en loodgieters.

Deelmobiliteit
In 2040 is binnen ons reissysteem een
deeleconomie (zie Economie) ontstaan
waar we gebruikmaken van
deelmobiliteit.129 Dit zijn transport-
middelen, zoals fietsen, scooters en
auto’s, die iedereen mag gebruiken. Ze
zijn te vinden op strategisch gelegen
plekken, zoals bij trein- en busstations, en
in de buurt van woonwijken.

Daarnaast gebruiken we
vervoersmiddelen ook vaker samen.
Dankzij ritdelen vervoert een deelauto
drie tot vier personen, in plaats van
gemiddeld 1,4 persoon zoals vroeger.130

Door deelmobiliteit en ritdelen hoeven
we veel minder auto’s te produceren, wat
heel veel grondstoffen en energie
bespaart.

In een wereld die draait om welzijn
hoeven we niet langer veertig uur per
week te werken. Hierdoor is ons

woon-werkverkeer is veranderd. Behalve
dat we minder werken, zijn onze
werktijden en -locaties ook makkelijker
aan te passen. Daarbij bestaat voor
beroepen waar dit kan, meer vrijheid om
één of enkele dagen per week thuis of op
flexwerklocaties te werken.

Deze veranderingen hebben ervoor
gezorgd dat we dagelijks minder en beter
verdeeld over de dag reizen. We hoeven
niet langer stil te staan in files of op
elkaar gepropt in de trein, omdat de
ochtend- en avondspits verleden tijd
zijn.131 Werkgevers en gemeenten helpen
mee aan de bereikbaarheid van betaalde
én onbetaalde werklocaties met behulp
van een flexibel mobiliteitsbudget, waar
duurzame opties een hogere vergoeding
krijgen.

Duurzaam over grenzen heen
Als we de grens over gaan voor
familiebezoek, vakantie of zakenreizen,
doen we dit duurzaam. Wanneer we een
weekend of week op vakantie gaan,
zoeken we bestemmingen dichter bij
huis. Als we ver weg op vakantie gaan,
dan nemen we hier de tijd voor en gaan
we langer weg. Dankzij onze kortere
werkweek bestaat er de ruimte om
langer op vakantie te gaan, waardoor
langer onderweg zijn geen probleem is.
Onze vakantie draait niet om zoveel
mogelijk plekken zien, maar om
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waardevolle ervaringen. We blijven dus
langer op één plek. Hierdoor is er een
einde gekomen aan het massatoerisme,
cruisevakanties en paspoortstempels
sparen. Zo hebben we onze
vakantiekilometers en CO2-uitstoot sterk
verminderd.132 Bedrijven hebben een heel
beperkt CO2-budget en hanteren dus
strenge regels aan zakenreizen.

Ook op vakantie reizen we schoon, zoals
met de trein, waterstofboot of
elektrische deelauto. Totdat
klimaatneutraal vliegen mogelijk is,
vliegen we veel minder. In lijn met het
emissieruilsysteem, hebben
luchtvaartmaatschappijen een maximaal
aantal kilometers dat ze jaarlijks mogen
vliegen.133 Dit betekent dat vliegen in
Europa voor afstanden tot en met 1500
km niet meer gebeurt.134 Voor deze
reizen maken we gebruik van het
ijzersterke Europese treinnetwerk,
bestaande uit (hogesnelheids)treinen,
nachttreinen en de eerste
hyperloop-trajecten, die allemaal een
comfortabele reis bieden.135

Dankzij de eerlijke prijs (zie Economie)
zijn tickets voor treinreizen goedkoper
dan vliegen. Voor reizen onder de 500 km
zijn we per trein even snel als, of zelfs
sneller dan, met het vliegtuig.136 Voor
langere afstanden zijn we langer
onderweg, maar dit accepteren we graag

omdat we weten dat sneller reizen niet
per se waardevoller reizen betekent en
we meer weten over de negatieve
gevolgen van luchtvaart.137

Vergroening van de bestaande
vervoersmiddelen
Dankzij de energietransitie (zie Energie &
Industrie) reizen we met behulp van
duurzame brandstoffen. De overstap
naar duurzame brandstoffen is soepel
verlopen dankzij maatregelen als een
kilometerheffing voor fossiele auto’s en
vrachtwagens, en emissievrije zones in
steden. Hierdoor zijn voor 2040 alle
fossiele brandstofvoertuigen verwijderd
uit ons wagenpark.

Bij het uitkiezen van een geschikte
energiebron voor een vervoersmiddel
staat diversificatie centraal en geldt:
elektrisch waar kan, andere opties waar
moet. De meeste lichtere
vervoersmiddelen voor korte afstanden
worden aangedreven met elektriciteit.138

Zwaarder langeafstandsvervoer wordt
aangedreven met waterstof of
synthetische brandstoffen.139

Schaarse grondstoffen die nodig zijn voor
batterijen en waterstofmotoren, zoals
lithium en kobalt, worden op duurzame
en eerlijke wijze gewonnen.
Verduurzaming van het westen mag niet
leiden tot vervuiling van drinkwater en
onveilige werkomstandigheden in
grondstofrijke landen.140 Door in te
zetten op deelmobiliteit, innovatie en
effectieve recycling hadden we veel
minder schaarse grondstoffen nodig
voor onze transitie en kon de transitie
soepel en snel verlopen.141
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De transitie naar 100% duurzaam vervoer
is in 2040 bijna rond, alleen vliegtuigen
zijn nog hard aan het ontwikkelen. Zo
vliegen in 2040 de eerste waterstof-
vliegtuigen die steeds grotere afstanden
kunnen afleggen.142 We werken naar het
punt waar ook alle langeafstands-
vluchten worden gemaakt met
waterstof.143 Tot die tijd gebruiken
vliegtuigen synthetische kerosine
waarmee bestaande koolstofkringlopen
worden gesloten.

Slimme, korte en transparante
goederenketens
Ook onze goederen worden in 2040
duurzaam vervoerd. Dankzij het einde
van de wegwerpmaatschappij (zie
Economie) zijn er veel minder goederen
om te vervoeren. Tijden waarin binnen
één jaar 15,3 miljoen overvolle containers
met goedkope spullen aankwamen in de
haven van Rotterdam, zijn gelukkig lang
verleden tijd.144 De internationale
containervaart is sterk afgenomen,
omdat we vooral lokaal produceren, onze
spullen lang (her)gebruiken en kwaliteit
belangrijker vinden dan kwantiteit.
Pakketjes worden langzamer verscheept
en bezorgd, wat zorgt voor minder
impact op het klimaat. Deze maatregel
creëert ook betere werkomstandigheden
in verpakkingswarenhuizen en leidt tot
minder werkdruk voor bezorgers.

Goederenvervoer met het vliegtuig
gebeurt alleen nog maar in noodsituaties.

Dankzij de grotendeels lokale voedsel- en
goederenproductie leggen onze
alledaagse producten veel kortere
afstanden af. We beladen elektrische
vrachtwagens en binnenvaartschepen
optimaal en transporteren goederen
vervolgens met zo min mogelijk
kilometers naar strategisch gelegen
bezorghubs. Kleinere elektrische
bestelbusjes en fietskoeriers brengen
bestellingen vervolgens naar markten en
andere winkels. Persoonlijke pakketten
halen we hierna op bij strategische
ophaalpunten dichtbij huis. Zo verkleinen
we onze transportkilometers en uitstoot.

Tot slot werken we aan transparante
goederenketens en weten we nu, in
2040, precies waar een pakketje vandaan
komt. Dankzij deze groeiende
transparantie konden wij de spullen
kiezen die de meest eerlijke en duurzame
route aflegden en werden bedrijven
geprikkeld om steeds verder te
verduurzamen. In 2040 heeft dit ertoe
geleid dat bedrijven klimaatneutraal zijn.
Omdat we steeds hogere eisen stellen
aan onze producten kunnen deze
transparante ketens ervoor zorgen dat
sommige ketens zelfs klimaatpositief
worden!

Zo reizen we in 2040 binnen én buiten Nederland minder,
onthaast en prettiger, en zorgen we voor een veiligere en
schonere leefomgeving.
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CONCLUSIE

Door onze manier van leven putten we de aarde uit. We warmen het
klimaat op, tasten de biodiversiteit aan en vervuilen de leefomgeving
van onze planeet. De gevolgen van deze milieu- en klimaatcrises worden
steeds duidelijker zicht- en voelbaar. We zetten kleine stapjes om deze
problemen op te lossen, maar de rampen nemen in kracht en aantal
steeds sneller toe.

Systeemcrises vragen om systeemoplossingen. We hebben een visie, een
veelomvattend plan voor 2040 en verder nodig. Een positief verhaal en
toekomstbeeld dat ons motiveert om zo snel mogelijk aanzienlijke
veranderingen door te voeren en vaarwel te zeggen tegen de status
quo. Het verhaal hierboven is zo’n toekomstbeeld.

Systeemoplossingen vragen om een andere beleidsstrategie. In plaats
van denken vanuit het nu, vragen we je met ons mee te denken vanuit
de toekomst. In wat voor Nederland willen we over twintig jaar leven? En
welke stappen kunnen we nu zetten om dichterbij dat droombeeld te
komen? Symptoombestrijding laten we achter in het verleden. In plaats
daarvan stimuleren we gedragsverandering, verschuiven we
geldstromen, maken we informatie openbaar beschikbaar en sturen we
op radicale samenwerking.

Jongeren zijn klaar voor deze systeemveranderingen. Sterker nog: ze
vragen erom. Laat deze klimaatagenda daar een voorbeeld van zijn. Het
is geen uitnodiging tot een gesprek, maar een oproep tot actie. We
geloven dat er nog een kans bestaat dat onze toekomst niet slechter,
maar mooier, groener, socialer en gezonder wordt. Het zal niet
gemakkelijk zijn, maar het kan. En daar hebben we jou voor nodig.

Wij geloven dat iedereen, van politici tot ondernemer en van student tot
gepensioneerde, kan bijdragen aan deze mooiere toekomst.

Dus, wat is jouw rol in dit verhaal?
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“Twijfel er nooit aan
dat een kleine groep
bedachtzame,
betrokken burgers
de wereld kan
veranderen. Zij zijn
immers de enigen
die dat ooit hebben
gedaan.”

—
Margaret Mead
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