
 

 

Nationale Milieudag 2022: 

Grenzen aan de groei, 1972-2022-2072 

‘Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport van de Club van Rome, verscheen in 1972. In 2022 

is dit precies vijftig jaar geleden. Het alarmerende rapport vormde mondiaal het startsein om het  

milieubeleid hoger op de agenda te zetten en liet het doordringen tot het algemeen bewustzijn. De 

VVM grijpt dit gouden jubileum aan om tijdens de Nationale Milieudagin juni 2022, stil te staan bij 

wat er sindsdien is bereikt en vooral wat niet: wat zijn de uitdagingen voor de komende vijftig 

jaar?  

‘Grenzen aan de groei’ bracht voor het eerst de wisselwerking in beeld van vijf kritische factoren: 

bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en 

vervuiling. Dit gebeurde in de vorm van scenarioberekeningen voor de periode 1970-2170 met 

dramatische uitkomsten. 

Het jaar 2022 markeert de eerste vijftig jaar en we kunnen kijken hoe de wereld er nu voorstaat. Wat 

zijn de bereikte resultaten en de geleerde lessen? Hoe is dat gegaan? Welke rol heeft het rapport 

gespeeld? Waarom was de impact op het publiek zo groot? Is het beeld voor wat de wereld de 

komende vijftig jaar te wachten staat nog net zo dramatisch als de in het boek getoonde 

berekeningen, of zelfs nog erger? En wat betekent dit voor de toekomstige ontwikkelingen? 

Oproep 

Om dit onderwerp goed en uit verschillende invalshoeken op te pakken, roept de VVM op om ons te 

laten weten welk onderzoek recent is uitgevoerd of momenteel wordt uitgevoerd rondom dit 

onderwerp. Ook als je naar aanleiding van deze oproep een onderzoek gaat opzetten, horen we dat 

graag. We hopen ook studenten te enthousiasmeren om voor hun Master met het onderwerp aan de 

slag willen.  

We vragen je om in maximaal een half A4 je onderzoek toe te lichten en in te dienen via 

bureau@vvm.info. Liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 november 2021. 

Wij geven dit onderzoek graag een podium op de Nationale Milieudag in juni 2022. Dit kan zijn in 

de vorm van een presentatie of een poster. Ook is er een mogelijkheid een artikel te schrijven in de 

Special van ons Tijdschrift Milieu: Grenzen aan de groei 1972-2022-2072.  

Uiterlijk eind november hoor je of en op welke manier we je een onderzoek een plek geven in ons 

programma of in onze special issue.  
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