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Duurzaam en devoot
In 2002 startte ik als directeur van Actief Bodembeheer de Kempen. Dit project beoogt duurzame
oplossingen aan te reiken voor de grootste verontreiniging met zware metalen in Nederland. Op 1
augustus heb ik de leiding over het project aan mijn opvolger overgedragen. Zou ik erin geslaagd zijn
om iets te betekenen op het gebied van duurzaamheid? Volgens de Rabobank wel. Zij noemt
Zuidoost Brabant nota bene het meest duurzame gebied van Nederland.
Bodemdeskundigen hebben de neiging met nieuwe begrippen te worstelen. Dat gebeurt volgens mij
ook met het begrip duurzaamheid. Velen belanden in een oude valkuil. Zij kijken bij het invullen van
dit begrip alleen naar de bodem. Bij duurzaamheid gaat het niet om de bodem, maar om de
samenleving. Voor het gemak wordt daarbij vaak onderscheid gemaakt in People, Planet en Profit.
Via Planet komt je natuurlijk ook wel bij de bodem terecht.
Ik was erg benieuwd naar de argumenten van de Rabobank. Op de website van de Rabobankgroep
vond ik het antwoord. Bij People wordt de rijke rooms-katholieke geschiedenis geschetst. Die heeft
gevolgen voor de roomse bouwcultuur en de Brabantse gezelligheid. Denk maar eens aan carnaval!
Bij Planet komt de grote verscheidenheid aan natuur in Brabant aan bod: de provincie beschikt over
relatief veel bossen en heidevelden. En bij Profit worden de landbouw en de industrie genoemd. De
slotconclusie luidt dat de enorme verscheidenheid aan sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten voor de hoogste score op duurzaamheid zorgen.
Zouden duurzaamheid en rooms-katholicisme echts iets met elkaar te maken hebben? Mocht dat zo
zijn, dan biedt dat perspectieven voor de toekomst. Want kwamen er niet rond de 400.000 jongeren
uit bijna 200 landen naar Keulen om daar de nieuwe paus te ontmoeten? En wat te denken van het
succes van Ruud Lubbers met zijn college over globalisering op het popfestival Lowlands?
De Rabobank repte met geen woord over de bodemverontreiniging. En daar hebben ze toch verstand
van. De bank is immers druk bezig met een regeling voor de bodemsanering van bedrijfsterreinen. Of
zou bodemverontreiniging de duurzaamheid in de Kempen en daarbuiten niet in de weg staan? Daar
ga ik een volgende keer op in.
Ondertussen wens ik mijn opvolger Henri Schouten veel succes toe bij het klaren van de bodemklus
in de Kempen.

