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Sinds een aantal jaren wordt op 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd. Er wordt
dan van alles georganiseerd rondom duurzame projecten, er worden prijzen uitgereikt onder meer
aan de meest duurzame wethouder en er wordt een Top 100 van duurzame personen gepubliceerd.
Het valt mij op dat bodemkundigen zich weinig manifesteren op de Dag van de Duurzaamheid.
Misschien komt dat wel doordat de meeste bodemkundigen de diepte in gaan op hun specifieke
deelterrein, terwijl duurzaamheid juist om een brede kijk vraagt.
Toch zijn er voldoende aanknopingspunten voor bodemkundigen. Urgenda, de organisatie achter de
Dag van de Duurzaamheid, heeft drie prioriteiten geformuleerd. Dat zijn het tegengaan van de
klimaatverandering, het zuinig omgaan met de eindige voorraad grondstoffen en het behoud van
ecosystemen. Bodemkundigen houden zich intensief bezig met deze drie onderwerpen. Zij zouden
best meer van zich kunnen laten horen.
Een bodemkundige die wel van zich laat horen is Sjef Staps, die zich al lang verbaast over de kloof
tussen de enorme verandering van onze leefomgeving door de opwarmende aarde en het opvallende
gebrek aan aandacht daarvoor. Hij interviewde 25 personen over dit onderwerp en schreef er een
boek over. Dat ga ik zeker lezen.
Sjef doet verder niet ingewikkeld over duurzaamheid. In een interview met Trouw zegt hij dat je elke
dag de kans krijgt om door de keuzes die je maakt rekening te houden met je eigen leefwereld, die
van je kinderen en die van mensen elders op de wereld. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.
In deze Nieuwsbrief vindt u veel artikelen over verschillende vormen van energieopwekking. Ook
meststoffen en ecosystemen komen aan bod. Deze onderwerpen passen naadloos in de prioriteiten
van Urgenda. En dat is goed nieuws in deze maand waarin we extra aandacht aan onze duurzame
samenleving schenken.

