PAS op de plaats!?
Wij mensen gebruiken al decennia lang meer natuurlijke hulpstoffen dan de aarde kan leveren en
produceren meer afvalstoffen dan ze kan absorberen. We leven dus al vele jaren op te grote voet.
Het beroep wat wij als mensheid op onze moeder aarde doen, ofwel de ecologisch voetafdruk, is
op dit moment bijna anderhalf keer zo groot als waar de natuur in kan voorzien. Indien iedereen
op aarde zou leven als een Eastermarder, dan zouden we 2,5 aardbollen nodig hebben. Indien
iedereen zoals een Amerikaan zou leven, zelfs vijf!
Elk jaar verstuurt het Global Footprint Network een persbericht op de dag dat de mensheid net
zoveel grondstoffen, voedingswaren en andere hulpstoffen heeft opgebruikt als de aarde in één jaar
zelf kan produceren. In 1981 viel deze dag voor het eerst binnen hetzelfde kalenderjaar, en wel op 14
december. In 2000 viel Earth Overshoot Day op 1 oktober en dit jaar was het al op 29 juli zover. Is het
te keren? Zeker wel. Maar dan moeten we een pas op de plaats maken. En dat is moeilijk. De
afgelopen dertig jaar is ons als mensheid dat 1x gelukt. Alleen in 2009 was Earth Overshoot Day later
dan het jaar ervoor. De reden? Helaas geen bewuste keus maar veroorzaakt door een wereldwijde
economische crisis in 2008. Hierdoor werd er veel minder geconsumeerd.
Als Enerzjyk Eastermar zijn we echter vol goede moed. Met de juiste informatie, daadkracht en
saamhorigheid zou het best eens kunnen dat we de ‘Eastermarder Oerskriedings Dei’ binnen één
generatie kunnen terugbrengen naar het niveau van voor 1980. Waar een wil is, is een weg
nietwaar? Maar dat het een enorme opgave is, moge duidelijk zijn. Wereldwijd was het dus in 2019
op 29 juli EOD, maar in Eastermar was het zo rond 20 april al “Eastermarder Oerskriedings Dei”.
Willen we onze natuurlijke hulpbronnen dus in balans houden, dan zullen we wereldwijd, maar zeker
ook regionaal en in Eastermar een pas op de plaats moeten maken. Minder consumeren? Minder
uitstoten? Minder afval? Minder verspillen? Meer natuur?
In 2009 kocht de bioloog Wouter van Eck in het Gelderse kerkdorp de Horst een maïsveld van 2,5
hectare. Hij verbouwde deze kale akker in een voedselbos volgens de principes van een
“natuurvolgend landbouwsysteem”. Na 10 jaar zijn de resultaten bijzonder te noemen. De opbrengst
per hectare was het afgelopen jaar het tienvoudige van een gemiddeld gras- of maïsakker. In het
voedselbos groeien voornamelijk planten en struiken, waarvan de meeste voedsel produceren. Denk
aan fruit, bessen, noten, eetbare bloemen en blad. Van Eck inspireerde een groep van 30 bewoners
van het Brabantse Schijndel waar ze vorig jaar een voedselbos hebben aangelegd van 16 hectare.
Mooie initiatieven op het gebied van natuur inclusieve landbouw, of beter gezegd: natuur inclusieve
economie. Want daar moeten we naar toe om de Eastermarder Oerskriedings Dei weer op 31
december te krijgen. Een ecosamenleving, ofwel ‘in ekomienskip yn geef Frysk: in mienskip mei
ekologysk en ekonomysk lykwicht. Ook in Eastermar? Jazeker. Wij geloven er in. Laten we snel wat
boompjes gaan planten, en in de toekomst de EOD te gaan vieren tijdens het spanbânfestival.
Toosten we met onze eigen voedselboslikeur. Doet u mee?
Reageren? enerzjykeastermar@gmail.com

