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Inleiding 

Een toekomstbeeld voor Arnhem. Een toekomstbeeld waarin iedereen zijn eigen energie opwekt. Een 

visie die bij voorkeur niet alleen in Arnhem, maar overal ter wereld geïmplementeerd kan worden. 

Dat was de vraag die Alliander en Arnhem begin dit jaar stelden. Zij daagden multidisciplinaire teams 

uit deze vraag te beantwoorden. Wij hebben deze uitdaging aangepakt. Ons team bestaat uit twee 

stedenbouwkundigen (Camila Pinzon Cortes en Pepijn Verpaalen), een plattelandsontwikkelaar 

(Geert van der Veer), een milieu- en energiedeskundige (Serge van den Berg) en een econoom 

(Martijn van der Linden).  

 

Een realistisch toekomstbeeld formuleren was geen gemakkelijke opgave. Met zijn vijven hebben wij 

de afgelopen maanden onderzocht, gelezen, bekeken, gediscussieerd, geluisterd, getekend en 

geschreven. Wij hebben voortdurend moeten balanceren tussen idealisme en realisme. De toekomst 

is boeiend en biedt kansen. Het lijkt mogelijk om in 2050 op een niet verspillende wijze in luxe en 

comfort te leven. Duidelijk is wel dat er de komende decennia een hoop moet veranderen om dit te 

realiseren. Door de diverse crises (financieel, economisch, energie, voedsel, planeet, etc.) zijn velen 

anno 2012 bezig met de toekomst. Het volgende citaat van Herman Wijffels uit Vrij Nederland is 

treffend voor de situatie waarin wij ons bevinden:  

 

“Ondertussen gist en broeit het in de samenleving en het bedrijfsleven. Daar werken ambitieuze 

dwarsdenkers gestaag door aan nieuwe vormen van economie waarin samenwerking het kernwoord 

is en eigendom een achterhaald concept. De oude orde zet ze nog weg als een stelletje freubelaars, 

maar ik noem ze de nieuwe realisten: zij zijn de pioniers van de nieuwe wereld. We leven op een 

breuklijn in de tijd, écht een breuklijn. Als Westen hebben we gepoogd het geluk in de materie te 

vinden. Mijn hoop en verwachting is dat mensen zich inmiddels zo ver ontwikkeld hebben dat ze zich 

niet meer laten ringeloren door het kapitaal.” 

 

Velen hebben ons de afgelopen maanden geholpen om ons toekomstbeeld te scherpen en 

implementeerbaar te maken. We zijn Jan Juffermans en Edgar Kampers bijzonder dankbaar voor hun 

adviezen rondom de ecologische voetafdruk en complementair geld. Bert Vink's balansgeld heeft ons 

denken ook een stap verder gebracht. We denken dat we grotendeels zijn geslaagd in het schetsen 

van een aantrekkelijk toekomstbeeld. Dit beeld is zeker niet volmaakt, niet definitief; het is slechts 

een zetje in de rug, een stap op weg naar duurzaam Arnhem. We hopen dat de Ecobalans de 

verhouding van de Arnhemmer met de aarde en zijn stadgenoten kan verbeteren en Arnhemmers 

inspireert nu te gaan acteren. De toekomst wordt immers vandaag geschapen. 



 

“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.” 

Albert Einstein (1879 – 1955)  

 

Aanleiding: crisis 

Waarom eigenlijk een toekomstbeeld voor Arnhem? Wat is er mis met onze bestaande samenleving? 

In de media is het woord crisis de afgelopen jaren met stip gestegen. Steeds duidelijker wordt dat de 

westerse wereld – inclusief Arnhem - een te groot beslag legt op de natuurlijke hulpbronnen. 

Verkeerde overmaat is dan ook de belangrijkste oorzaak van de vele crises waar wij op dit moment 

mee te maken hebben. 

Figuur 1: Number of Planets Needed. Gebaseerd op WWF en Global Footprint Network 

 

Een andere belangrijke constatering is dat het huidige monetaire systeem geen mechanisme kent om 

grenzen van de aarde te respecteren, terwijl dit van groot belang is. Oneindige financiële en materiële 

groei op een eindige planeet is onmogelijk: het aantal vierkante meters op aarde is en blijft beperkt. 

 

“Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an 

economist.” 

Kenneth Boulding (1910 – 1993) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Groei Bruto Binnenlands Product (BBP) in dollars 

 

Dankzij de immense groei van het BBP gedurende de afgelopen paar decennia leven wij anno 2012 in 

grote welvaart. Dat is in zekere zin mooi. In onze ogen is het nu echter tijd te erkennen dat de relatie 

tussen de natuurlijke grenzen en economie scheef loopt en onze leefstijl tal van nadelen kent. Zo 

wordt ongeveer 90% van alle ziektes in de Westerse wereld veroorzaakt door onze levensstijl. Om 

diverse redenen is het dus zaak groei te herdefiniëren.  

 

Figuur 3: Human Development Index in vergelijking met Planet lifestyle 

 

Zoektocht 

Ons team wil de crises oplossen en is op zoek gegaan naar een systeem dat groei herdefinieert, dat 

groei van mens- en natuurwaarden kan uitdrukken. We hebben de afgelopen maanden voortdurend 

gezocht naar een systeem waarin Arnhemmers vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. De enige 

beperking die ons nieuwe systeem uitdrukt is de beperkte hoeveelheid vierkante meters op aarde. 
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Tijdens onze zoektocht zijn we diverse waardesysteem tegengekomen. We hebben er uiteindelijk een 

gekozen die in dit manifest wordt gepresenteerd. Dit parallelle waardesysteem is slechts een begin en 

zal de komende 38 jaar met behulp van wetenschap en technologie steeds verder verfijnd kunnen 

worden. Steeds beter zal het lukken het regeneratievermogen van de aarde te bepalen en onze 

levensstijlen hiermee te verbinden.  

 

In dit manifest presenteren we een systeem dat Arnhemmers helpt om de relatie met de planeet en 

elkaar beter te organiseren, een systeem dat een duurzame, sociale en vrije levensstijl faciliteert en 

stimuleert. Dit systeem leidt tot gedragsverandering en dit heeft consequenties voor het gebruik van 

ruimte in Arnhem en dus ook hoe de stad er dadelijk uit ziet. We denken dat ons parallelle 

waardesysteem Arnhemmers aanspoort eigen verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en 

creatief te zijn. Ons doel is zeker niet uniformiteit, maar een eerlijke – uiteindelijk mondiale – 

verdeling van de beschikbare vierkante meters. Dit betekent niet dat het leven niet leuk mag zijn. 

Arnhemmers mogen streven naar persoonlijke ontwikkeling, groei en genot, zelfs naar comfort en 

niet-verspillende luxe.  

 

“De gedachte dat een samenleving uitsluitend bijeengehouden wordt door relaties en gevoelens 

waarin een financieel belang centraal staat, is ten diepste weerzinwekkend.”  

John Stuart Mill (1806 – 1873) 

 

De Ecologische voetafdruk 

In onze ogen kan het model van ecologische voetafdruk gebruikt worden om de ecologische grenzen 

te erkennen en verandering te stimuleren. Wij gebruiken dit model dan ook als basis van ons 

parallelle waardesysteem. Maar wat is de ecologische voetafdruk precies? De ecologische voetafdruk 

is een getal dat weergeeft hoeveel hectaren een bepaalde bevolkingsgroep - land, regio, stad - of 

persoon gemiddeld in een jaar gebruikt voor zijn productie, consumptie en voor de verwerking van 

zijn afval. Zij komt voort uit het werk van wetenschappers prof. William Rees en dr. Mathis 

Wackernagel, auteurs van het boek Our Ecological Footprint (1996). Deze heren hebben de 

ecologische voetafdruk ontwikkeld om het beslag dat iedere wereldburger op de aarde legt in een 

maat uit te kunnen drukken. De ecologische voetafdruk heeft zijn beperkingen, maar is vooralsnog de 

meest bruikbare en meest gebruikte indicator voor ecologie. Landen als Zwitserland, Wales en 

Ecuador en bedrijven als Puma en Unilever gebruiken het model al. Zij focussen zich dus niet langer 

alleen op economische groei en winstmaximalisatie, maar ook op het verlagen van hun voetafdruk.  

 



Het grote voordeel van het model van de ecologische voetafdruk is de begrijpelijkheid. Het is aan te 

raden de komende jaren in de gemeente Arnhem te investeren in onderzoek om nauwkeurigere 

methoden te ontwikkelen. Het is een grote kans voor Arnhem om zich als onderzoeks- en pilot-gebied 

te profileren. Wij werken graag mee om deze positie werkelijk te maken. Ons team verwacht dat er in 

de toekomst betere modellen zullen komen en is er van overtuigd dat deze modellen de oppervlakte 

beperking van onze planeet als uitgangspunt nemen. Ruimte en tijd zijn de belangrijkste dimensies. 

 

Hoeveel vierkante meter is er anno 2012 per persoon beschikbaar? Als we alle beschikbare ruimte op 

aarde eerlijk verdelen over alle mensen dan is er nu 1,8 mondiale hectare (gha) per persoon 

beschikbaar. Dit is gelijk aan iets minder dan drie voetbalvelden. Deze hoeveelheid grond wordt het 

Fair Earth Share genoemd. Zoals gezegd gebruiken we anno 2012 teveel: gemiddeld 2,7 gha per 

wereldburger en in Nederland zelfs gemiddeld 6,3 gha. Onze ecologische voetafdruk is dus te groot. 

Dit betekent in feite dat we de aarde opeten. We vangen vissen sneller dan ze zich voortplanten en 

we kappen bomen sneller dan ze groeien. De trend in de ecologische voetafdruk laat zien dat het 

verbruik van de aarde door de mensheid de afgelopen 45 jaar is verdubbeld. De toenemende vraag 

naar natuurlijke hulpbronnen is een gevolg van de groei van de wereldbevolking en van de groei van 

de consumptie per persoon.  Omdat de wereldbevolking nog verder zal groeien is er naar 

verwachting nog slechts 1,3 gha per persoon beschikbaar in 2050.  

 

Hoe kunnen rijke landen hun biocapaciteit overschrijden? Er zijn drie manieren waarop landen –  

regio's en individuen – hun tekort aan biocapaciteit kunnen compenseren. Ten eerste kunnen zij 

interen op binnenlandse ecosystemen. Voorbeelden zijn het kappen van bossen of het leeg vissen van 

wateren. Een land gebruikt in zo’n situatie boven het regenererend vermogen. Dit leidt tot 

intergenerationele onrechtvaardigheid: toekomstige generaties worden opgezadeld met de 

problemen van uitputting en vervuiling. Ten tweede (netto-)importeren rijke landen biocapaciteit van 

elders. Bijvoorbeeld door het kopen van producten en grondstoffen van andere landen. Ten derde 

steunen rijke landen vaak op ecologische diensten van anderen, zoals de afhankelijkheid van tropisch 

regenwoud en oceanen voor CO2 opslag.  

 

Wat betekent dit alles voor Arnhem? Nederland is een rijk land. Arnhem is een rijke stad. 

Arnhemmers hebben een hoge levenstandaard en een hoge voetafdruk. De gemiddelde Nederlander 

heeft een voetafdruk van 6,3 gha. Dit betekent dat als iedereen zo zou leven als de gemiddelde 

Nederlander en daarmee ook als gemiddelde Arnhemmer er 3,5 aardbollen nodig zouden zijn. 

Nederland heeft zelf een biocapaciteit van maar 1,0 gha per persoon. 



Kan het anders? Ja. Ons team stelt voor het Fair Earth Share als uitgangspunt te nemen voor een 

parallel waardesysteem. Dit principe sluit aan bij het liberale vrijheidsbeginsel zoals dat door John 

Locke in de 17e eeuw is geformuleerd. Locke stelde dat de vrijheid van de één nooit ten koste mag 

gaan van de vrijheid van de ander. Een vrijheidsbegrip dat nu bijna door iedereen wordt 

onderschreven, maar vaak niet wordt nageleefd. Moderne technologieën maken het tegenwoordig 

echter mogelijk veel nauwkeuriger te berekenen hoeveel beslag iedere persoon legt op de aarde. In 

navolging van Locke stellen we dat een individu een gedeelte van de natuur mag opeisen, mits hij 

genoeg en van dezelfde kwaliteit overlaat voor anderen. We vinden het Fair Earth Share een heldere 

maat en daarom stellen wij voor een parallelle munt hierop baseren.  

 

De parallelle munt: de Voetafdruk 

Om de transitie naar een duurzaam Arnhem succesvol te realiseren, stellen wij dus voor een parallelle 

munt in te voeren. Deze munt noemen wij de Voetafdruk. Zij is gebaseerd op de biocapaciteit van de 

aarde en kan gebruikt worden naast het bestaande geldsysteem (de euro). Het doel van dit parallelle 

waardesysteem is enerzijds een goede relatie tussen de biocapaciteit van de Aarde en de economie 

te garanderen en anderzijds maatschappelijke inzet te waarderen.  

 

Wij stellen voor om de hoeveelheid Voetafdrukken overeen te laten komen met het beperkte aantal 

hectaren dat de aarde heeft. Dit is een belangrijk verschil met het huidige lineaire geldsysteem waar 

de hoeveelheid geld in principe onbeperkt is. Daarnaast heeft eenieder binnen het 

Voetafdruksysteem recht op een gelijke hoeveelheid hectaren; in 2050 1,3 gha. Iedere wereldburger  

krijgt in 2050 dus evenveel Voetafdrukken. Deze gelijke verdeling is het tweede grote verschil met het 

huidige geldsysteem.  

 

Hoe werkt het? Aan het begin van ieder jaar krijgt iedere Arnhemmer een hoeveelheid 

Voetafdrukken. Iedereen evenveel. De hoeveelheid Voetafdrukken die jaarlijks wordt overgemaakt 

wordt bepaald door het Fair Earth Share.  We nemen aan dat deze in 2050 1,3 gha is. In dat jaar zou 

de gemeente Arnhem iedere inwoner 13.000 Voetafdrukken kunnen geven, elke Voetafdruk staat 

gelijk aan 1 m². Tevens krijgen alle producten in Arnhem en het omliggende platteland een dubbele 

prijs; een prijs in euro's en een prijs in Voetafdrukken. Op deze manier krijgt de Arnhemmer een 

nieuw keuzecriterium, verandert het keuzegedrag en zal ook de levensstijl veranderen.  

 

 



Figuur 4: Prijzen in Voetafdrukken en euro's 

 

Aangezien de hoeveelheid Voetafdrukken per persoon beperkt is, ligt het voor de hand dat de 

Arnhemmer bij voorkeur producten koopt met een lage Voetafdrukprijs. De vraag naar producten 

met een lage Voetafdrukprijs zal toenemen en de vraag naar producten met een hoge Voetafdrukprijs 

afnemen. Producenten worden binnen dit systeem gemotiveerd hun voetafdruk verlagen; zij willen 

allemaal hun materie- en energie-efficiency verhogen en bij voorkeur cradle-to-cradle produceren. Zij 

laten de Voetafdrukprijs van hun producten en diensten maar al te graag bepalen, omdat zij op deze 

wijze aantrekkelijk worden voor consumenten. In 2050 houden zij zowel een euro als een 

Voetafdrukhouding bij. Dit is tegen die tijd technologisch zeer eenvoudig. Satellieten, computers en 

apparaten communiceren met elkaar en waarschuwen bij ernstige overschrijdingen en laten zien 

waar verbeteringen mogelijk zijn. 

 

Wij verwachten dat voor elk bedrijf in 2050 wordt vastgesteld wat het ruimtebeslag is van zijn 

activiteiten op aarde. Nu al zijn er methodes om de Cost of Planet te bepalen en lopen er diverse 

discussies om dit soort methoden te implementeren. De Voetafdrukprijs die de consument in2050 

betaalt is een optelsom van alle milieukosten die in de gehele bedrijfskolom zijn gemaakt bij de 

totstandkoming van het product. Bedrijven beginnen in dit systeem met een Voetafdrukschuld (zij 

gebruiken immers eerst biocapaciteit), deze kunnen zij vereffenen door Voetafdrukken te verdienen. 

Bedrijven die een lage voetafdruk hebben en een hoge kwaliteit leveren zijn de winnaars. 

 

Kortom, wij denken dat ondernemerschap en de markt Arnhem kunnen helpen een duurzame stad te 

worden. Binnen het Voetafdruksysteem zullen ondernemers immers hun creativiteit inzetten om hun 

bedrijf in zowel euro's als in Voetafdrukken gezond te houden. De gemeente Arnhem heeft als 

5,7 m²            2,- euro 17,8 m²          1,- euro

De Voetafdruk
500 gram sperziebonen



democratisch orgaan de belangrijke taak de infrastructuur voor duurzaamheid en sociaal gedrag in te 

richten.  

 

Zijn Arnhemmers verplicht groen en sociaal te leven? Nee, dat zijn zij niet. Het is namelijk ook 

mogelijk Voetafdrukken te kopen van anderen of te verkopen aan anderen. Arnhemmers die weinig 

besteden of milieuvriendelijke keuzes maken, hebben een overschot aan Voetafdrukken en kunnen 

deze verkopen. Op deze manier kunnen studenten die zelfvoorzienend leven een centje bijverdienen 

en kunnen anderen de wereld overvliegen. Daarnaast wordt maatschappelijke inzet beloond met 

Voetafdrukken. Op het eind van het jaar vult iedere Arnhemmer zijn Ecobalans in, en degenen die 

zich het afgelopen jaar veel hebben ingezet voor de gemeenschap, krijgen extra Voetafdrukken van 

de gemeente.  

 

Figuur 5: De Ecobalans 

 

Om misverstanden te voorkomen, willen wij nogmaals benadrukken dat de toekomst de keuze is van 

vrije Arnhemmers. Mensen, bedrijven en instellingen mogen en moeten eigen afwegingen maken. De 

enige grens die met dit parallelle systeem wordt veilig gesteld is de grens van de aarde. Het 

aardoppervlakte is en blijft beperkt. Door in hectaren te gaan denken worden technologische 

innovatie en aanpassing van levensstijl in die richting gestimuleerd. Het uiteindelijke doel is een 

duurzaam Arnhem waar Arnhemmers vrij kunnen leven. Implementatie van dit systeem betekent dat 



mens- en natuurwaarden naast financiële waarden komen te staan. Dit systeem heeft de potentie 

people, profit en planet in harmonie te brengen. Het is de uitdaging van de 21ste eeuw om het 

beperkte aardoppervlakte zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken. Met enkel geld lukt dit niet. 

Dat is de kern van onze boodschap.  

 

Utopie 

Wanneer wij nadenken over de consequenties van mondiale invoering van het Voetafdruksysteem 

raken wij in extase. Utopische beelden liggen op ons netvlies. De mogelijkheden zijn ongekend. Indien 

de mensheid Voetafdrukken mondiaal zouden introduceren, zouden vele wereldproblemen snel 

opgelost zijn. Een voorbeeld. Arme mensen gebruiken weinig Voetafdrukken en kunnen hun 

ongebruikte Voetafdrukken verkopen en krijgen zo middelen om zich te ontwikkelen. Zij kunnen naar 

school en naar het ziekenhuis. Ontwikkelingshulp is niet meer nodig, op basis van het Fair Earth Share 

vindt herverdeling plaats. Daarnaast is het aannemelijk dat iedere producent binnen dit systeem zijn 

ecologische voetafdruk wil verlagen. In onze ogen heeft Voetafdruksysteem de potentie de mensheid 

op het juiste spoor te zetten. Helaas lijkt mondiale invoering ver weg. Wel kan Arnhem het voorbeeld 

voor de wereld zijn door de parallelle munt de Voetafdruk stapsgewijs in te voeren. Ergens in de 

wereld moeten mensen het goede voorbeeld geven, de weg wijzen, laten zien wat een moderne 

duurzame samenleving inhoudt, hoe een circulaire economie bereikt kan worden en dat het mogelijk 

is om niet verspillende wijze in luxe te leven.  

 

Is de Voetafdruk de oplossing voor alle problemen? Nee, zeker niet. De Voetafdruk kent ook 

tekortkomingen. Zij houdt namelijk enkel rekening met de biocapaciteit van de aarde en dus niet met 

zaken als vermindering van de biodiversiteit. Zoals gezegd, de komende jaren kunnen 

onderwijsinstellingen en overheden de exacte definitie van de voetafdruk verder verfijnen en meer 

stressfactoren opnemen in de berekening.   

 

Leefstijlen en leefomgeving  

De introductie van de Voetafdruk en Ecobalans zal in eerste instantie met name het 

consumptiepatroon van de Arnhemmer veranderen. Hoe milieuvriendelijker en socialer een individu  

leeft, hoe groter zijn koopkracht zal zijn. In 2050 kunnen Arnhemmers, indien zij dat wensen, echter 

ook voor hun eigen energie, voedsel en consumptieproducten zorgen. Door (stads)landbouw, 

energieleverende huizen en het zelf maken is autarkisch leven goed mogelijk. Het is alleen veel 

aantrekkelijker en efficiënter (in tijd, geld en Voetafdrukken) om samen aan de slag te gaan. Indien 



we doorredeneren via de logica van het Voetafdruksysteem, komen we tot onderstaande 

verwachtingen omtrent het dagelijks leven van de Arnhemmer en de stad Arnhem:  

 

� Circulaire Economie gebaseerd op cradle-to-cradle processen. 

� 100% duurzame energie.  

� Oude gebouwen worden geïsoleerd en energieneutraal, nieuwe gebouwen leveren energie. 

� Flexibele energie infrastructuur. Hierdoor kan Arnhem in 2050 inspelen op pieken, dalen en 

nieuwe soorten van energie en gebruik. 

� Reparaties, herwaardering van ambachten en meer zelf maken. Met (gezamenlijke) 3D-

printers is lokaal veel te maken. 

� Recyclecentra voor inzameling en hergebruik van kostbare grondstoffen. 

� Transferia voor mensen en producten en collectief mobiliteitssysteem.  

� Ruilmarkten waar inwoners en coöperatieven hun producten aanbieden.  

� Regionalisering. Het omliggende platteland wordt gebruikt voor lokale voedselzekerheid en -

veiligheid en het opwekken van duurzame energie.  

� Juistschaligheid doordat transport en grondgebruik in de prijs zijn verwerkt.  

� Arnhemmers eten meer lokaal, met seizoenen mee en minder vlees.  

� Productie door coöperaties, omdat zij efficiënter en goedkoper zijn en de betrokkenheid van 

de leden groter is waardoor de kwaliteit stijgt. Ondernemingen zullen de komende decennia 

transformeren naar coöperaties waarbinnen zp-ers de verantwoordelijkheid voor inkomsten 

en uitgaven delen, zowel voor het geld als de Voetafdrukken.  

� Multifunctionele gebieden. Arnhem en het omringende platteland zijn in 2050 verweven tot 

multifunctionele gebieden. De voormalige stadsranden zijn hierdoor geen restplekken, maar 

overgangsgebieden met een veelheid aan functies. Met name hier zijn werken, vrije tijd, 

energieopwekking en mobiliteit aan elkaar gekoppeld.  

 

Dit zijn allemaal prachtige abstracte worden. Om het leven van de Arnhemmer in 2050 concreter te 

maken hebben wij met vier mensen die leven in 2050 gesproken. Hieronder een verslag.  

 

Viktor Horsting (27 mei 1969) is na zijn carrière bij Viktor&Rolf teruggekomen naar de stad waar hij 

gestudeerd heeft. Arnhem is voor hem een plek van enerzijds een levendige design wereld en 

anderzijds rust. Viktor woont in een getransformeerd kantoor uit 1985. Dit pand heeft groene gevels, 

zonnepanelen, urban farming op dak en een kas in tuin. Deze woning voorziet voor 100% in het 

huishoudelijk energiegebruik. Alle woningen in Arnhem zijn sinds kort uitgerust met een volledig 



elektrisch systeem voor zowel verwarmen, koelen als koken. Viktor maakt veel gebruik van 

deelvervoer, eet hip (doorgaans lokaal) en zijn kleding is cradle-to-cradle. Viktor vertelt:  

 

“Als ik reis, reis ik per magneettrein. Mijn vakantie zijn tegenwoordig lang. Ik neem de tijd om mensen 

te ontmoeten en culturen te bestuderen. Ik ben rijk in euro's en heb niet mijn gehele 

Voetafdrukbudget nodig. Ik heb namelijk de tijd om duurzaam te leven en van mijn oude dag te 

genieten. Mijn activiteiten kenmerken zich door een hoge prijs in euro's en een lage prijs in 

Voetafdrukken. Ik bezoek twee maal per week het theater het Hof. De kaarten zijn duur in euro's maar 

goedkoop in Voetafdrukken. Onlangs heb ik een Picasso voor 1.000.000 euro en 10 Voetafdrukken 

gekocht. Schitterend.” 

 

Over lokaal voedsel zegt hij: 

 

“De openbare ruimte en het buitengebied van Arnhem worden benut voor de productie van 

kwaliteitsproducten: vlees met veel aandacht voor dierenwelzijn, groente en fruit dat groeit onder 

natuurlijke omstandigheden, gewoon lekker buiten. Deze producten zijn zowel in euro’s als in 

Voetafdrukken duurder. Het vraagt immers om hogere arbeidsinzet en de productie per m2 is minder. 

Toch vind ik dit aantrekkelijk. Ik ben ook blij met de ruilmarkten. Ik maak zelf ontzettende chique 

jurken van brandnetels  en ruil deze voor mijn huis op de ruilmarkt of online. Zo kom ik op een 

goedkope manier aan mijn spullen en ontmoet een boel interessante mensen.”    

 

Theo Janssen junior (4 oktober 2021) is na een paar jaar voetballen bij FC Bogota terug bij Vitesse. In 

2050 strijdt zijn team mee in de Eurodivisie. Theo reist veel voor zijn werk en heeft een eigen auto. 

Dit is uitzonderlijk, slechts 10% van de voertuigen is nog privé bezit; de meeste kilometers worden 



anno 2050 afgelegd in deelauto's. Deze auto’s zijn collectief bezit en je betaald per kilometer en 

tijdsduur. Theo woont in een getransformeerde villa uit 2009. De villa is zelfvoorzienend op het 

gebied van energie door zonnepanelen, wind en aardwarmte. Eigen energie opwekken is al decennia 

heel normaal in Arnhem. Iedere Arnhemmer die ruimte op zijn dak heeft benut deze. Niet alleen 

omdat je hierdoor onafhankelijk bent van energiebedrijven maar ook omdat het goedkoper en 

voordeliger is. Theo hecht veel waarde aan comfort en gebruikt veel energie. Hij zegt:  

 

“Dankzij mijn riante salaris kan ik luxe veroorloven. Soms heb ik meer Voetafdrukken nodig en dan 

koop ik deze van mijn fans. Zij zijn hier ook blij mee, omdat zij zo euro's krijgen om te studeren, een 

wedstrijd te bezoeken of voor vakantie. Ik ben blij dat ik wat voor mijn stadgenoten terug kan doen.”  

 

Laila Han (15 april 2031) studeert sinds kort in Arnhem.  Zij studeert regionale economie en 

landbouw aan de Van Hall Larenstein. Laila woont in centrum van Arnhem in een huurflat uit de jaren 

80. Het centrum is de ontmoetings- en handelsplek. De verkoop en productie van lokale producten 

zorgt voor levendige en afwisselende straten waar Laila graag haar tijd doorbrengt. Haar flat heeft 

een nieuwe gevel, een grasdak en zonnepanelen gekregen. Zij reist per fiets of deelvervoer. Alhoewel 

mensen zich minder verplaatsen is het goederentransport wel toegenomen. Steeds meer producten 

worden digitaal besteld en moeten thuis afgeleverd worden. Internetwinkelen is heel normaal en ook 

Laila heeft een webwinkel. Tijdens haar studie is logistiek een belangrijk vak. Zij vertelt:  

 

“Dankzij mijn school zijn de straten niet verstopt geraakt met bezorgbusjes. Gedeeld transport blijkt 

een zeer efficiënte oplossing te zijn. Personen en goederen worden tegenwoordig in Arnhem 

gezamenlijk vervoerd. Op verschillende schaalniveaus zijn systemen geschakeld. Op nationaal 

schaalniveau rijden treinen van individuele voertuigen en grotere vrachtwagens. Deze  treffen elkaar 

in transferia aan de rand van de regio, stad en wijk. Vervolgens rijden op lokaal schaalniveau 



persoonsauto's de stad in en nemen naast mensen ook producten mee. Deze producten worden 

gedurende de rit afgeleverd bij het eindadres. Een huisrobot verzorgd de afstand tussen de auto en 

het huis. Deze robot geeft ook meteen het huisafval mee, zodat dit naar recyclecentra gebracht kan 

worden.” 

 

Laila kan zich focussen op haar studie, omdat zij onlangs een deel van haar Voetafdrukken heeft 

verkocht aan Theo. Dit geeft haar vrijheid: zij hoeft niet te werken of te lenen om te studeren. 

Daarnaast ruilt zij veel goederen en zet zij zich maatschappelijk in door bijles te geven aan kinderen. 

 

Sol Fernandez (11 januari 2005) heeft 3 kinderen en werkt als manager bij de Arnhemse 

voedselcoöperatie Malburgen. Zij woont in een “ bloemkoolwijk” uit de jaren 70. In 2030 is om een 

deel van de panden een grote kas geplaatst. Teven zijn zonnepanelen en een systeem voor warmte en 

kou opslag geïnstalleerd. De woning is gekoppeld aan het duurzame regionet. In de kas zijn 

gezamenlijke tuinen waar voedsel wordt geteeld. Sol is gespecialiseerd verticale landbouw en 

veeteelt. Ze vertelt:  

 

“Voedselproductie heeft zich de afgelopen decennia gedeeltelijk verplaatst van het buitengebied naar 

voormalige kantorenflats en industrieterreinen. In deze panden maakt technologie het mogelijk de 

ideale groeiomgeving na te bootsen voor gewassen. Deze gebouwen maken enkel gebruik van schone 

energie, waardoor dit voedsel tegen een aanzienlijk lagere Voetafdrukprijs wordt geproduceerd dan in 

2012. Ook dierhouderij-systemen zetten wij op een vergelijkbare wijze op. Koeien-, kippen- en 

varkensflats worden met behulp van luchtwassers vrij gehouden van ziekten en bacteriën. Antibiotica 

gebruik is daarom geheel uit de sector verdwenen. Voor zover nog noodzakelijk functioneren deze 



gebouwen zelfs als zuiveringsinstallatie voor de luchtkwaliteit in de stad: de lucht wordt bij 

binnenkomst in het gebouw gezuiverd en bij het verlaten ook nog eens. Vanzelfsprekend hebben 

dierlijke producten een hogere Voetafdrukprijs dan plantaardige. Hierdoor eten wij anno 2050 veel 

minder vlees en meer plantaardig.”  

 

Sol maakt veel gebruik van collectieve voorzieningen zoals de crèche en de speeltuin. Haar wijk is 

compleet zelfvoorzienend. 95% van het afval wordt een straal van 5 kilometer gerecycled. Met haar 

gezin gaat zij geregeld op vakantie. Zij en haar man zetten zich veel maatschappelijk in op de 

voetbalclub en in de ouderenzorg. Dit levert naast een goed gevoel in 2050 ook nog eens 

Voetafdrukken op. Zij heeft veel vrije tijd, omdat de productiviteit enorm is gestegen. Ze zegt:  

 

“Door de focus op de Voetafdruk en met behulp van technologieën en wetenschap zijn de tijd-, 

materie- en energie-efficiency de afgelopen decennia enorm verbeterd. De productiviteit is nu zo hoog 

dat de behoefte aan menselijke arbeid gering is. Daardoor hebben Arnhemmers veel meer vrije tijd en 

zijn zaken als overwerk, werkloosheid, overconsumptie, hoge CO2 uitstoot, laag welzijn, ingewortelde 

ongelijkheid uitgebannen. We hebben tegenwoordig allemaal de tijd om duurzaam te leven, voor 

elkaar te zorgen en simpelweg van het leven te genieten. Er is veel meer tijd voor sport, ontspanning, 

sociale relaties, scholing, kunst, cultuur en muziek. Sociale verhoudingen zijn veel sterker dan vroeger; 

vriendschappen, relaties, en familiebanden bloeien. We zijn vrijer en meer met elkaar in contact.” 

 

Ruimtelijke consequentie voor Arnhem 

Het Voetafdruksysteem zet in op gedragsverandering van de Arnhemmer. Een massale 

gedragsverandering betekent een verandering van cultuur en dit heeft zowel energetische, sociale, 



economische als ruimtelijke gevolgen. In de leefstijlen is beschreven wat gaat veranderen en wat dit 

betekent voor de organisatie van de stad, de functies, programma en mobiliteit. Logischerwijs 

weerspiegelt ons stadsontwerp de gevolgen van deze gedragsverandering. Wij denken dat Arnhem de 

komende decennia ruimtelijk nauwelijks gaat groeien. Transformatie, renovatie en verdichting zullen 

de leidende principes zijn. Slopen kan zelfs gezien worden als een ecologische schande; het is pure 

verspilling van grondstoffen en energie. In onze ruimtelijke vertalingen hebben wij om deze reden de 

bestaande omgeving en gebouwen aangepast.  

 

Het meest logische gevolg van het Voetafdruksysteem is dat de beschikbare vierkante meters beter 

worden benut. Dit kan op een aantal manieren: 

 

� Onbenutte ruimten benutten voor bijvoorbeeld energie en voedsel. 

� Ruimte (en eigendom) delen; meer gezamenlijke voorzieningen, zoals 3d-printers voor lokale 

productie. 

� Multifunctionele gebouwen en gebieden creëren; energieopwekking wordt bijvoorbeeld 

gekoppeld aan recreatieve voorzieningen en ecologische ambities. 

� Meer vierkante meters verkrijgen (bijv. de lucht in en daken en gevels gebruiken). 

 

Een gebouw is in 2050 dus niet langer een kantoor, huis of school, maar biedt ruimte aan een 

veelheid van functies gedurende de dag. Hetzelfde geldt voor gebieden; een monofunctioneel 

kantorenpark bestaat in 2050 niet meer, maar is getransformeerd in een multisectoraal gebied waar 

economische functies geïntegreerd zijn met wonen, voedselteelt, energieopwekking, 

zorgvoorzieningen of vrije tijdsfuncties.  

 

Transitiepad 

Als team willen we geen utopie schetsen, maar Arnhemmers inspireren met een aantrekkelijk 

toekomstbeeld én het transitiepad gedeeltelijk beschrijven. Het is onwenselijk om van de een op de 

andere dag de Voetafdruk te introduceren. Dit zou een enorme schok betekenen voor de economie 

van Arnhem. Geleidelijke overschakeling is dus te prefereren. Volgens ons is het wel zaak nu te 

beginnen en niet te blijven dromen. Een paar stappen die de transitie in gang kunnen zetten: 

 

� De gemeente Arnhem dient zichzelf het doel te stellen koploper te zijn op het gebied van 

alternatieve waardesystemen en circulaire economie. Diverse steden en regio's 

experimenteren momenteel met andere waarden en complementaire munten.  



� De gemeente Arnhem zou de eerste jaren de Ecobalans en de Voetafdruk kunnen inzetten als 

educatiemiddel. De Arnhemmer krijgt langzaam een andere relatie met de planeet en 

maatschappelijke inzet krijgt een andere waardering.   

� Onderwijs dient zich de komende jaren richten op het verbeteren van het model van de 

Voetafdruk en het verlagen van de ecologische voetafdruk van producten en diensten. 

Circulaire economie en cradle-to-cradle zijn innovatiekansen.  

� Bedrijven kunnen investeren in cradle-to-cradle productie. Dit is een kans. Door als eerste 

mee te gaan in de nieuwe logica en deze uit te dragen kan de regio zich profileren. Bestaande 

duurzame initiatieven kunnen worden opgeschaald.  

� In 2025 zou voor het eerst met een werkelijk budget in Voetafdrukken gewerkt kunnen 

worden. Jaarlijks zou het budget van de Arnhemmer met bijvoorbeeld 0,15 gha kunnen 

afnemen. Op deze manier is het mogelijk om in 2050 een ecologische voetafdruk van 1,3 gha 

te hebben en een levensstijl met niet verspillende luxe en comfort. 

 

Uiteraard is het zaak het transitiepad veel gedetailleerder te beschrijven en de diverse stakeholders 

uit te nodigen om deel te nemen. Samenwerking is cruciaal om een duurzaam Arnhem te bereiken.  

 

“We are the ones we've been waiting for” 

Hopi Indians 

 

Slotwoord  

De parallelle munt de Voetafdruk kan zorgen voor een verantwoord beslag op de natuurlijke 

hulpbronnen door Arnhemmers en tot een verandering van levensstijl. Het biedt innovatiekansen en 

mogelijkheden voor samenwerking. Ons lineaire geldsysteem krijgt door de Voetafdruk een 

ingebouwd mechanisme om natuurlijke grenzen te respecteren. Een circulaire economie komt zo 

binnen handbereik. Wij denken dat deze cultuurverandering mogelijk is zonder dwang, maar door 

een verandering van de logica. Volgens ons is een parallel waardesysteem de meest realistische weg 

om een duurzame stad te realiseren. Ons team heeft met plezier gewerkt aan dit toekomstbeeld en 

we staan te popelen om door te pakken. We hopen dat vele Arnhemmer zich aansluiten en nu 

beginnen. 

 

“The future is always present, as a promise, a lure and a temptation.” 

Karl Popper (1902 – 1994) 


