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Bart Weijers begon zijn loopbaan in wonen in 1975 bij groothandel Vihamij Buttinger 
en maakte in 1978 de overstap naar Ucosan Sanitair. Gedurende 16 jr. was hij 
verantwoordelijk voor Ucosan in Nederland. Van 1996 t/m 2002 was hij algemeen 
directeur van ALMAT Keukens in Oisterwijk. In 1990 was hij een van de 
initiatiefnemers achter de Vereniging Comfortabel Wonen waarvan hij in de periode 
1997 t/m 2012 voorzitter was. Sinds 2013 is hij parttime directeur van deze 
vereniging. Daarnaast is hij werkzaam bij AMWEKO BV, het in de afbouwbranche 
gespecialiseerde marketing adviesbureau. Voor meer informatie kijk op 
www.amweko.nl  !
Een blik op de toekomst. Het blijft altijd koffiedik kijken. !
Recentelijk besteede een populair wetenschappelijk tijdschrift (EOS) een 
uitvoerig artikel aan de toekomst en daarin deed de redactie 
voorspellingen hoe bepaalde zaken er over 30 jaar voor zouden staan, in 
2044 dus. !
Wie 30 jaar vooruit kijkt denkt al gauw “dat duurt nog een eeuwigheid” 
maar als je wat ouder wordt dan weet je “de afgelopen 30 jaar zijn in 
razend tempo voorbij gegaan”. Juist daarom blijft het zo boeiend je af te 
vragen hoe de wereld er over 30 jaar uitziet. !
Zo’n 30 jaar geleden hadden we nog nauwelijks pc’s, geen mobiele 
telefoons, geen tablets, geen navigatiesytemen, geen social media, etc 
etc. Allemaal zaken die vandaag de dag zo gewoon zijn dat we 
nauwelijks meer zonder kunnen. !
Zouden we dat ook denken van enkele van de voorspellingen die de 
redactie van EOS doet en die ik u niet wil onthouden. !
Zou het echt waar zijn….. !
De elektrische auto èn de woning produceren zelf zoveel energie dat 
wanneer deze twee ‘s nachts aan elkaar verbonden zijn een uitwisseling 
van energie voorraad plaatsvindt zodat beide de volgende dag weer de 
geplande taken kunnen uitvoeren. !
Over auto rijden gesproken…..in 2044 rijden we vermoedelijk zelf geen 
auto meer. De autonome auto heeft dan volop zijn plek ingenomen. 
Handig want deze auto zet ons voor de deur af en zoekt dan zelf naar 
een parkeerplaats. Even een oproepje verzenden of vooraf tijdstip 
programeren en hij komt ons weer ophalen ook. !
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Alle voeding niet meer over de aarde slepen maar in grote flatgebouwen 
produceren aan de rand van de stad. Mede dankzij LED verlichting prima 
te regelen. Geen overbodige milieunormen meer want computers 
bewaken het gehele proces en maken van afval weer andere producten. 
Zouden we tegen die tijd in de westerse wereld ook gewend zijn geraakt 
aan het eten van allerhande insecten? !
Zoals we nu vaak meerdere televisies in èèn huis hebben staan er dan in 
onze woningen meerdere 3-D printers. Onderdeeltje stuk? Even printen.  
Nieuw koffie servies aanschaffen? Betaal voor de rechten om te mogen 
printen en de 3-D printer maakt het waar u bijstaat.  !
Helpt de robot ons bij huishoudelijke taken die we zelf niet leuk vinden of 
door ouderdom simpelweg niet meer kunnen uitvoeren. Men voorspelt 
dat de robotmarkt tegen 2025 groter is dan de huidige computermarkt. 
Zou dus zo maar kunnen zijn dat u de robot opdracht geeft de 
bloembollen in de tuin te planten. Koopt u nu nog bij ITunes een handige 
app voor smartphone, na 2025 zullen dat vooral apps zijn voor de robot 
werkzaamheden. !
En hoe zou het zijn in….. !
Zouden er nog steeds keukens verkocht worden of is fast food en snel 
klaar zo ingeburgerd dat alleen een opwarmplek voldoende is. Ontbreekt 
de tijd voor mensen om nog te koken met al die zorgtaken, het werk, de 
sport etc. of komt er juist een beweging op gang om ruim de tijd te 
maken voor ontspanning en dus alle tijd te nemen om heerlijk te koken? !
Hoe zou de badkamer er over 30 jaar uit zien. Is de douche een 
massage tempel geworden? Geen plek meer voor handdoeken want we 
worden toch drooggefohnd? Geeft een toiletbezoek direct een analyse 
van onze gezondheidssituatie incl berichje naar de huisarts en de 
apotheek? !
Ik weet het niet. U als lezer vast ook niet. Maar wat verwacht u voor de 
keuken- en badkamerbranche in 2044? Wie reageert daar eens op? Ik 
ben benieuwd. Uw reactie kan naar bcweijers@amweko.nl 


