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Doel
• Leren: Ecologische ondergangen in het verleden

Grenzen aan de Groei vs. Planetaire Grenzen
Meest urgente globale problemen
Wat zien we hier in het landschap?

• Contact: Göran Christiansson / IVN Eemland Duurzaamheid
06 53885037

Wim Kok, Harm Jan Luth – project Eetbare Houtwal

Maandelijkse workshops, zie www.EetbaarSoest.nl
- Iedereen is welkom op de workshops!

Slide 2

http://www.eetbaarsoest.nl/


Programma

1. Beschaving als deel van de ecologie - Ecologische ondergangen in 
het verleden

2. “Input problemen” – Grenzen aan de groei
“Output problemen” – Planetaire grenzen

3. Voorbeelden

Pauze

4. Wat zien we in het landschap? 

5. Wat kunnen we doen?

6. Activiteiten in de werkgroep Duurzaamheid

Q&A
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Kennismaking & introductie

• dr. ir. Göran Christiansson

• Natuurkundig ingenieur onderzoeker

• Zonnecellen op het dak

• (Deel)eigenaar windmolenpark

• Werkt met electrische auto’s en windmolens

• Moestuin, bessen, paddenstoelen, lindeblad

• Passie voor bomen, EetbaarSoest.nl

• Medeoprichter Stichting Trees for Peace 



Wat is duurzaamheid? 

“Alles wat we eindeloos kunnen blijven doen.”

“Een duurzame beschaving – balans mens/natuur”

“Ecologische / Economische / Sociale belangen”

Picture Gro Harlem Brundtland

Brundtland 1987: 
“Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden 
van het heden, zonder de mogelijkheden van 
toekomstige generaties om in hun behoeften te 
voorzien in het gedrang te brengen"



Relatieve duurzaamheid

7 February, 2018

• “A is beter dan B” 

Picture: brooksbell.com



Relatieve duurzaamheid en onzin

7 February, 2018

• “A is beter dan B” 

Picture: wikipedia.org



Absolute / “echte” duurzaamheid

7 February, 2018

Positieve of negatieve impact van ons handelen

“Planetaire grenzen”

“CO2-voetafdruk”

“Land-voetafdruk” 

(ook gekoppeld aan

“Grenzen aan de groei”) 

Willen we een rijkere of armere toekomst voor onze kinderen? 

Picture: compendiumvoordeleefomgeving.nl



Deel 1: 
Beschaving als onderdeel van de ecologie

Slide 9

https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2013/05/05/23/19-Babylon-North-Wind-Pictu.jpg

https://www.batangastoday.com/ancient-babylon-
ruins-to-be-restored-to-regain-old-glory/8212/



Ondergangen in de geschiedenis

• 1177 BCE – ondergang van de hoogculturen in Griekenland, Troja, 
Anatolie, Assyrie, Palestijn, Egypte, Creta

hoofdoorzaak: boskap, erosie -> voedseltekorten, chaos

• 435-527 CE – ondergang van het Westelijke Roomse Rijk

hoofdoorzaak: boskap, erosie -> voedseltekorten, chaos

(ook vulkaanuitbarsting 526-527.)

• Welke andere kennen jullie? Waar dachten zij aan? 

2018-02-07 10



Ecologische rampen dichterbij

• Utrechtse heuvelrug werd ontbost voor brandhout in de 18:e eeuw, 
onduurzaam landbouw en schapendriften

• Erosie en zandverstuivingen

• Alleen enkele hakhoutstanden bleven intact

2018-02-07 11

Prenten van 1808, 
https://www.geheugenvanze
ist.nl



Ecologische ramp dichterbij

2018-02-07 12

• Soesterduinen zijn (nu) een geliefd
gebied dat nu actief beheerd word.

• De zandruggen in Nederland zijn
kwetsbaar en we kunnen veel van 
deze ramp leren.



Deel 2: “Input” en “output”-problemen
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De MaatschappijInput Output



Input-problemen

Als we meer halen dan wat elk jaar bij komt, raken
grondstoffen op: 
•Fossiel carbon: Olie, gas, kolen
•Erts en mineralen
•Fossiel water 
•Vis

M. King Hubbert (1956)

Grenzen aan de Groei (1972)
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Output-problemen

Als we de ecologie te hard belasten, o.a.: 

•Ontbossing -> Erosie en biodiversiteitsverlies

•Overbemesting

•Klimaatverandering

•Gifstoffen

We leven op de pof…
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Discussie in groepen van 2

Benoem 2 verschillende actuele
duurzaamheidsproblemen
(iets wat wij nu doen, maar niet oneindig mee door 
kunnen gaan)

Is het voornamelijk een Input- of Output-probleem?

(5 min in tweetal, dan ervaringen delen)
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Planetaire grenzen: wat de Aarde aan kan



Planetaire grenzen – output problemen

7 February, 2018

• Paul Crutzen, Maarten Scheffer, Johan Rockström et. al. 2009, 
”Planetary Boundaries” – ”A safe operating space for humanity”

• Update 2015, Steffen et al. in Nature:



Planetaire grenzen

7 February, 2018

• 11 Bio-fysische grenzen aan wat de aarde aan kan, als we een 
civilisatie in stand willen houden

• Meest bekende: Klimaat - CO2 grens 350ppm 

• Twee zijn nog niet gekwantificeerd: gifstoffen en aerosol-uitstoot.

• Top 4: Soortverlies, Overpemesting (stikstof, fosfaat) en 
Boskap/erosie.



Top 5 kritieke systemen

7 February, 2018 Slide 20

Soortverlies

Klimaat

Erosie

Fosfaat

Stikstof



Top 4 kritieke systemen – hoofdprobleem: 
Chemisch-industrieële landbouw

7 February, 2018 Slide 21

Soortverlies

Erosie

Fosfaat

Stikstof



Discussie in groepen van 2

Welke planetaire grens is voor jou het belangrijkst? 

Wat raakt jou het meest?

(5 min in tweetal, dan delen)
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Fosfaat – een probleem door ”Brussel”?!

“De reden voor Van Dam om in te 
grijpen is de Europese richtlijn voor 
fosfaat. Daarin staat al dertien jaar 
dat in de mest van Nederlandse 
koeien niet meer dan 84,9 miljoen 
kilo fosfaat mag zitten. “

Trouw.nl



Plukjes van hoop

Ondanks dat de meeste systemen rap achteruitgaan zijn er
ook delen die herstellen: 

• Ozonlaag herstelt langzaam

• Weidevogels in het Eemdelta komen terug

• Loodvrije benzine geeft minder zware metalen

• Bijen in Soest herstellen omdat de gemeente geen gif spuit
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https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/veel-gruttos-geland-in-eemland



Pauze
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Deel 4. 
Wat zien we in het landschap?
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Chemische fabriek in Xiangfan https://adventuresaroundasia.wordpress.com



Leren kijken…

Glyfosaat op Soester Engh – 10 april 2017
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Leren kijken…

“Onkruidverdelger” in de polder – 17 april 2017

2018-02-07 28



Leren kijken…

Mesurol-mais op Soester Engh – 4 juni 2017

99% van alle mais in Nederland is gecoat met Mesurol (methiocarb)
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“Landschapspijn”, Jantien de Boer

2018-02-07 30Trouw.nl, 20 maart 2017



Natuurlijke staat?

2018-02-07 31

Tot de Romeinen kwamen waren er grote oerbossen in Noord-west Europa. 
Hier stonden duizend jaar oude eikenbomen met een diameter van 2 meter.
Nu is het een weiland. Of een woonwijk. Of een snelweg.
Wat is de natuurlijke staat? 

Fo
to

Jacek K
arczm

arz



Discussie in groepen van 2

Wat meer kan jij laten zien in het landschap?

Welk duurzaamheidsuitdaging is zichtbaar? 

Is het een input-probleem of een output-probleem?

(5 min in tweetal, dan delen)
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Deel 5:
Wat kunnen we hieraan doen?
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Overbemesting, biodiversiteitsverlies, erosie

- Allemaal gedreven door chemisch-industrieel landbouw.

Daarom: 

• Overstappen op biologische landbouw (zoals Het Derde Erf)

• Meer eten van bomen – die de bodem verrijken in plaats van 
verarmen

• Veestapel fors verkleinen

• Nutriëntenkringloop realiseren

Individueel, en door te stemmen op politici die dit ook willen.
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Klimaatverandering

Veel in de media hierover….

• Stoppen met verbranden van fossiel carbon (olie, gas, kolen)
door veel minder energie te gebruiken

veel minder spullen kopen
kleiner te gaan wonen
veel minder vliegen

• Veel minder vlees en zuivel eten

Individueel, en door te stemmen op politici die dit ook willen.
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Steun de sustainable development goals:
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Deel 6: 
Activiteiten in Werkgroep Duurzaamheid
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Project: Eetbare Houtwal

Wim Kok & Harm Jan Luth 
(en Toon Kort af en toe - dank!)
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Workshopsreeks Duurzaam Eten
maandelijks, zaterdag middag, Veenweide, Soest

Bomen planten

Dranken fermenteren

Paddenstoelen kweken

Fruitbomen snoeien

Stekken maken

Excursies naar biologische
boeren en tuinders

Tamme kastanjes rapen

Groentebomen

Biologische moestuin

Kringlopen en compost
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Verdieping Duurzaamheid 6 februari

“Leven binnen de grenzen van de planeet”

1. Hoe groot is mijn voetafdruk? 

2. Energiezuinig en lokaal leven – hoe doen we dat? 

3. “Handafdruk” vergroten – positieve actie en hefbomen op 
lokaal en globaal niveau

4. “Laten zien” – wat kunnen we laten zien als Natuurgidsen?

5. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - tips uit België. 
2018-02-07 40



Conclusie

Doelen bereikt?

• Leren: Ecologische ondergangen in het verleden
Grenzen aan de Groei en
Planetaire Grenzen
Meest urgente globale problemen
Wat zien we hier in het landschap?

2018-02-07 41



Vragen en discussie

2018-02-07 42



Extra material voor de liefhebber
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1. Soortverlies

7 February, 2018 Slide 44

www.mulder-theo.nl



1. Soortverlies

7 February, 2018



2. Erosie

• Erosie wordt gedreven door pesticides en de ploeg

7 February, 2018 Slide 46
Picture: www.regeneratinggrassland.com



3,4: Fosfor & stikstof
Probleem: de mens maakt globaal veel te veel fosfor en stikstof vrij in het 
oppervlaktewater.

• Kunstmest -> landbouw

7 February, 2018 Slide 47
Picture: www.worldwatch-europe.org



5: CO2 - klimaat
• Energie (fossiele brandstoffen)

• Boskap

• Veehouderij
(fabrieksvlees)

7 February, 2018 Slide 48
Picture: www.worldwatch-europe.org



Herhaling: Planetaire Grenzen

2018-02-07

• Globaal model voor duurzaamheid: 

“Planetaire Grenzen” – wat kan de aarde aan, en tegelijk een
menselijke beschaving dragen

• Belangrijkste probleem nu: 

Industriële/chemische landbouw



Deel 2: Planeet -> Nederland -> Soest

7 February, 2018

“Wat kan ik doen?”



1,2: Soortverlies en erosie - voetafdruk

7 February, 2018

• Kwantitatieve analyse: 
“Compendium voor de leefomgeving” 
– land-voetafdruk: 



7 February, 2018



3,4: Fosfor & Stiktof: Eten zonder kunstmest!

7 February, 2018

• Kies BIO/EKO keurmerk – voor de planeet!



5. CO2 en klimaat – wat kan ik doen?

7 February, 2018

Consuminderen: 

minder reizen, kleinere huis, minder spullen, geen fabrieksvlees.

Picture: compendiumvoorde leefomgeving.nl



Focus: Eten – eco-voetafdruk

2018-02-07

Eten van bomen maakt de wereld ecologisch rijker!

Fruit: … appels, peer, …

Noten: Walnoot, hartnoot, hickory, hazel

Groente: Lindeblad, ertwenbomen
(caragana), uienboom, 
kastanje



Conclusie – Planetaire grenzen

• Lokaal voedsel – geen boskap elders

• Geen fabrieksvlees – veel kleinere landvoetafdruk & 
CO2 uitstoot

• Eet meer van bomen – meer noten, fruit – geen erosie! 

• Biologisch eten – veel minder stikstof & fosfor
(geen kunstmest)

• Consuminderen – Minder reizen, minder spullen

Foto: Darren Doherty, Regenerative Agriculture



Planetaire Grenzen – Vragen?



Extra Materiaal
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7 February, 2018

Biodynamisch

Zuivel en vlees

“Het Derde Erf”

Soest

Boer:
Joop & Corine
Wantenaar



7 February, 2018

Voedselbos

“Ketelbroek”

Groesbeek

Boer:
Wouter van Eck



7 February, 2018

Voedselbos

Haarzuilens

“Lekker Landgoed”

Boeren: 

Jan Degenaar & 

Maarten Schrama

(samenwerking met 
NatuurMonumenten)



7 February, 2018

(binnenkort?)

Voedselbos

“Utopia” in Almere

Ontwerper: 

Xavier San Giorgi

(samenwerking met 
Floriade)



7 February, 2018

(nieuw!)

Voedselbos voor

Vluchtelingen

“Kamp Zeist”

Ecologisch

Fruitpark

met notenbomen
en eetbaar
blad / erwten

door Stichting Trees For Peace



Andere productie

7 February, 2018

• “Herstellende landbouw” die de grond verbetert, koolstof bindt en 
meer diversiteit biedt. Mark Shepard, Wisconsin. 



7 February, 2018

Pecan- en hickorynotenbomen geplant, 2015



7 February, 2018

Fruitbomen in Park Honsbergen, 2015



Relatieve & Absolute Duurzaamheid

2018-02-07 Slide 68

Oefening in onzin herkennen:



7 February, 2018

Vlees en 
zuivel


