
De nieuwe serie: Nederland in 2050 
 
Gepresenteerd door: Rachel en Daniel 

 
Een leuke t.v.-serie om lekker op de bank te kijken. Hij gaat erover 
hoe het leven er in 2050 uit zal zien. Rachel en Daniël gaan op 
onderzoek uit.  
 

 
 

Rachel gaat langs een bedrijf die allemaal 3d-jurken print. 
Daar laat ze een op maat gemaakte jurk make. Ze moet op een krukje 
staan en dan filmt een vrouw met een speciale app haar lichaam. Rachel 
kiest voor het smalle model met de zijkant een verschillende hoogte en 
een ronde kraag. Ze beginnen met printen alleen dat duurt wel 30 uur! 
 

Dus het programma schakelt over naar Daniel. Daniel gaat ontdekken of 
Nederland later nog wel bestaat, eigenlijk of de wereld nog wel bestaat. 
Dus hij gaat naar het strand en neemt daar een douche van een liter 
water. Hij zet een emmer op zijn hoofd en doet telkens een klein beetje 
over zijn hoofd. Dat is een manier om zuinig om te gaan met water. 
Mensen gebruikten met douchen gemiddeld 50 liter water en dat is veel 
te veel. En een andere manier is om een beetje zout water in zoet water 
te stoppen.  
 
Het programma schakelt weer naar Rachel, want zij gaat 3d-eten 
printen. Dat doen ze bij Wim, chefkok in 3d-eten printer. Hij heeft een 
kleine 3d printer. Daarmee maken ze een sjiek gerecht van kip, 
doperwten en aardappelpuree. Wim denkt dat de mensen in 2050 in een 
supermarkt een tube met gemalen kip kunnen kopen. En dan 
thuiskomen en die in de printer doen en een sjiek vormpje van je eten 



maken. En als nagerecht maken ze kaviaar van limonade bolletjes. Ook 
aardbei van bolletjes. 
 
We schakelen weer over naar Daniel. Hij gaat kijken hoe de sport er later 
uit kan zien. In 2050 sporten ze met dit soort sporten: drone boarden of 
noch cooler drone racen. 
 
En dan gaan we weer naar Rachel met de jurk. Ze moeten de jurk uit 
een hele grote bak halen met een soort poedersuiker, daar zit de jurk in. 
Hij is gemaakt van allemaal kleine plastic driehoekjes. Rachel mag de 

jurk eruit gaan halen. Hij zit in 2 delen vast. Die hoef je alleen maar aan 
elkaar te maken en dan ben je klaar. Hij ziet er prachtig uit voor een 
etentje. Eet smakelijk! 
 

 
Geschreven door: Sem Esselink 
 

 

 

 


