
IN
nergy
www.innergy2050.org



De overvloed aan energie staat niet op zichzelf. Het komt voort 
uit technische vooruitgang en jaagt technische vooruitgang aan. 
In 2050 is veel werk overgenomen door techniek. Hierdoor is een 
tweedaagse werkweek een fulltimebaan en hebben mensen meer 
tijd vrij. Zo verandert de overvloed aan energie alles.

Nu, in 2012, hechten we aan de plaats waar we zijn en de spullen 
die we bezitten. Onze ervaringen zijn gekoppeld aan een moment 
en een plaats. We kunnen iets alleen beleven als we erbij zijn. 
In 2050 zijn ervaringen niet meer gekoppeld aan tijd en plaats. 
Techniek maakt het mogelijk in Arnhem te zijn maar met al je zin-
tuigen te ervaren dat je in Canada bent. Deze techniek, een soort 
‘hyperskype’, noemen we het Veld.

Tot 2030 trekken mensen naar steden en blijven de steden groe-
ien. Deze steden zijn verbonden aan gebouwen: zonder gebou-
wen is er geen stad. Door de overvloed aan energie, en door het 
Veld, zijn mensen vanaf 2030 niet langer gebonden aan een plaats 
of gehecht aan bezit. Elke plek biedt dezelfde mogelijkheden. 
Hierdoor exploderen steden als een supernova om vervolgens 
uit te doven. Vanaf dan is de mens de stad. Het zijn de mensen 
die bepalen waar en in welke vorm stedelijkheid verschijnt, niet 
gebouwen. De stad wordt vloeibaar.

Afval bestaat niet. Alles is een bouwsteen voor nieuw gebruik 
of een ander product. 3D-printers maken waar behoefte aan is. 
Oude sneakers worden vermalen en daarna opnieuw geprint. 
Maar ook een woning kun je printen. Hierdoor is het bezit van 
spullen niet meer van belang. Het gaat om het kunnen gebruiken, 
van materie en van kennis.

Kennis en vaardigheden zijn makkelijk uit te wisselen en dus 
voor veel meer mensen toegankelijk; een open-source. In 2050 
ontstaat Waarde door het contact tussen mensen. Het contact is 
de motivatie van mensen. En daar hebben ze tijd voor.
Door de vrije toegang tot kennis, spullen en tijd ontstaat een 
nieuwe levenshouding: Doe-het-zelf. Bij Doe-het-zelf is het zelf 
de bron voor het doen. Het gaat niet meer om ‘ik heb & ik ben’ 
maar om ‘wij doen & wij maken’. In Doe-het-zelf gaat het om 
verbondenheid en creativiteit.

De mens blijft zich ontwikkelen. Onze samenleving is op een punt 
gekomen dat ze de stap kan maken van zelfverwezenlijking naar 
zelftranscendentie. Als een mens zichzelf verwezenlijkt heeft wil hij 

anderen helpen om dat ook te doen, men overstijgt zichzelf. Men 
kijkt niet meer alleen vanuit zichzelf, maar steeds meer vanuit het 
geheel.

Alles is energie, in verschillende dichtheden. Er zijn drie niveaus 
van energie. Ideeën en mogelijkheden vormen de meest subtiele 
vorm van energie. In die energie kunnen patronen ontstaan, en
als die patronen zich verdichten kunnen ze zich manifesteren in 
de relaties tussen mensen. Als de patronen zich dan nog verder 
verdichten wordt het materie.

De stad in 2050
In de stad van 2050 beperkt de overheid zich tot de grote lijnen. 
Stadsontwikkeling gebeurt door de bewoners zelf. De stad 
bestaat uit heel veel habitats: kleine buurten met een eigen karak-
ter. De habitats zijn een gevolg van de vele verschillende wensen 
van mensen. Tussen al die verschillende habitats herkent Innergy 
drie typen stadsontwikkeling:

Stad van de Materie
In delen van de stad met grote cultuurhistorische waarde en 
samenhang ontstaat een evenwicht. De morfologie van deze 
delen van de stad zal weinig veranderen. De bewoners die zich 
tot deze wijken aangetrokken voelen zijn meer gericht op zichzelf 
en hun eigen groep. Het zijn wijken met een lage dynamiek van 
bebouwing en een lage dynamiek van bewoners. 

Stad van de Relatie
Dit zijn delen van de stad met een dichtere structuur en ruimere 
objecten. Stedenbouw en architectuur bieden fl exibiliteit en 
ruimte voor verschillende functies. De gebruikers hebben een 
open houding naar de wereld om zich heen. Deze stad is gericht 
op ontmoeting & ontwikkeling. Het zijn wijken met een lage dy-
namiek van bebouwing en hoge dynamiek van bewoners. 

Stad van de Energetica
In deze wijken is er vrijheid van stedenbouw en architectuur. Deze 
fl uïde omgeving huisvest bewuste, zelfredzame mensen met een 
integraal wereldbeeld. Het zijn wijken met een hoge dynamiek 
van gebruikers en een hoge dynamiek van bebouwing; het is een 
komen en gaan van gebouwen en mensen. 

Dichtheden van energie

Energetica

Relatie

Materie
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In 2050 is er een overvloed aan duurzame energie. Daardoor is de 
wereld veranderd. Energie is veel meer dan wat er uit het stopcontact 
komt. De energie van mensen en van de samenleving, het gevoel dat je 
zelf energie hebt is minstens zo belangrijk. Daar gaat Innergy vanuit: 
de innerlijke energie van een mens. www.innergy2050.org


