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De Kleine Aarde 1972-2010 
Ecopark: educatie & recreatie 



• De grote omschakeling in de jaren negentig … 

• Het begin: nieuwe bezoekerscentrum (1995) 



  

 

 

Denk mondiaal, 

handel lokaal 

 

Ecologisch & Sociaal 

 

Think globally, 

act locally 

 

 



Het model van de  

Mondiale Ecologische Voetafdruk 
 
Van Prof. W. Rees en dr. M. Wackernagel 
De Kleine Aarde werkte er sinds 1998 mee. 
 
Je kunt er de milieubelasting mee berekenen, 

van personen, een stad, land of bedrijf 
(producten en diensten), in hectares, en de 
verdeling vergelijken. 

 
Het is een ecologische EN sociale indicator 
Milieubehoud is ook sociaal, tot vele 

generaties na ons. Bijv. klimaatverandering. 
 
Ruim 50% van MV is gebruik van fossiele energie 

(olie, gas en kolen) 



Na 38 jaar: veel gerealiseerde idealen ...door 
een mondiale beweging en vele pioniers! 

 
• Biologische/ekologische landbouw 
• Minder vlees- en zuivelgebruik 
• Duurzaam bouwen (1974 het Bolhuis, 1980 het Piramidehuis, 1995 het BC) 
• Wind-energie 
• Zonne-energie voor heet/warm water 
• Zonne-energie voor stroom 
• Biogas uit organisch afval 
• Biologische Boerenmarkten (eerste Boxtel 1984, daarna Amsterdam Noordermarkt) 
• Meer producten uit eigen regio 
• Natuurrijk tuinieren 
• Kringloopcentra en Hergebruikmarkten (eerste in landbouwschuur 1979...) 
• Biologische en Fair trade kleding 
• Fietskarren en bakfietsen (Bike-experience; nu icoon van modern ouderschap!) 
• Het gebruik van de Voetafdruk ... 

 

Maar onze Mondiale Voetafdruk groeit nog door! 



  
 

 

 
  
  
 
 
  
 
   
  

Donateur vanaf de eerste kwartaaluitgave van De 
Kleine Aarde in 1972  

Wij woonden in dit huis in Valkenburg aan de Rijn. 
 

Muren isoleren, komposteren in de tuin, minder 
vlees, dubbele ramen, biologische moestuin. 



  
 

 

 
  
  
 
 
  
 
   
  

In 1974 begonnen 
we deze 
postercampagne, na 
een reis van 10 
maanden door 
Azië. 
 
In 1976 een 
artikel over het 
vleesvraagstuk in 
De Kleine Aarde. 
 
In februari 1978 
ging ik op DKA aan 
het werk als 
uitgever en 
hoofdredacteur van 
het tijdschrift.  
 
Daarna gebeurde er  
veel, maar nooit 
had ik gedacht... 



 

• Main subjects: food, energy, mobility,  

Mei 2015, ons huis (1974) werd ‘energie-neutraal’ 
 
We leven nu van de zon, met 9+23 zonnepanelen + boiler. 
Dus all electric, met lucht/warmtepomp voor verwarming. 



2. Mondiale Gebruiksruimte 

Korte geschiedenis: 

 

1945 – M. Gandhi: de Aarde brengt voldoende... 

1972 - Rapport Club van Rome: Limits to Growth 

   door wetenschappers en bedrijven 

 

Milieugebruiksruimte  / Draagkracht van de Aarde  

Mondiale Gebruiksruimte / Carrying capacity  

 

    
          



     Mondiale Gebruiksruimte 

Landgebruik door Nederland (1985) 

Onderzoek aan de Vrije Universiteit, op verzoek van DKA 

 

Nederland heeft zelf      2 miljoen ha landbouwgrond 

We importeren producten van  15 miljoen ha* 

Totale gebruik voor economie 17 miljoen ha 

We exporteren producten van  10 miljoen ha 

Dus we consumeren zelf van     7 miljoen ha 

 

 * 4 miljoen ha voor veevoer in landen als Argentinië, 
Brazilië en Thailand  

 

          



     Mondiale Gebruiksruimte 

Het Brundtlandrapport (1987) = Politiek rapport 
 
‘Our Common Future’ van de World Commission 
 on Environment and Development van de VN.  
 Voorzitter: mevr. Gro Harlem Brundtland,  
 toen premier van Noorwegen. 
 
Over de beperkte mondiale gebruiksruimte  
en de (veel te) grote claims van de rijke  
Landen en rijke mensen mondiaal. 
 
Daarmee werd het een mondiaal politiek  
vraagstuk. 



      Mondiale Gebruiksruimte 

De ongelijke verdeling in het gebruik van energie 
en grondstoffen (uit het Brundtland-rapport)  

 

    



Mondiale Gebruiksruimte 

  
 
  



1996 – ‘Nederlands ruimtebeslag in het 
buitenland’, ministerie van VROM:  

    ruim 23 miljoen hectare (incl.drugs) 
 
Top 10 buitenlands ruimtebeslag:  
 
• Veevoer         27% 
• Oliehoudend zaad      21% 
• Overig hout       17%  
• Rund(producten)      10% 
• Tropisch hout            8% 
• Koffie, thee, cacao          5% 
• Granen            5% 
• Suiker(werken)         2% 
• Groenten en fruit          2% 
• Garens en weefsels          2% 
 
Daarbij komt nog de kwalitatieve kant.    



     Mondiale Gebruiksruimte 
 
Reactie DG Hans Pont: ‘Jan, in ‘Den Haag’ praten we 
niet over minder, maar we gaan wel verduurzamen’. 

 
Dat heet formeel: geen ‘Volumebeleid’  
 
 
Mijn hoop: met het model van de Voetafdruk kunnen we 
er iets aan doen (naar een Eerlijk Aarde-aandeel) 

 
 
 
 
      
    

Rond 1970 is het een kwestie van mensenrechten 
geworden, gemeten met de Voetafdruk.  

 
Toen werd onze Aarde te klein! 



     3. De Mondiale Voetafdruk 

 

Ecological Footprint 
 

Mondiale Voetafdruk 

 

Global Footprint 

 

 

 



   De Mondiale Voetafdruk 

Meten van duurzaamheid (MV meet niet alles) 

 

Eerste lezing in Europa 

door prof. W. Rees in 1994, 

in Aalborg, Denemarken  

 

Eerste boek in 1996 van  

Mathis Wackernagel en 

William Rees  

 



Samenstelling Mondiale Voetafdruk 

 

1. Bioproductief land: 

 - Akkerbouwgrond 

    - Weidegrond  

 - Bossen 

2. Visgronden 

3. Energieruimte* 

4. Bebouwde omgeving 

5. Natuur / biodiversiteit 

 

* Fossiele energie via ruimte voor opname van CO2 



De Mondiale Voetafdruk 

Definitie Persoonlijke Mondiale Voetafdruk: 
 
De totale ruimte (overal op Aarde) die nodig 
is voor de consumptie of leefstijl van een 
persoon, in hectares. 

 
Berekening: 
Productie in het land 
 + import 
 – export  
En dat gedeeld door het  
aantal inwoners 
 
 
   
  



    De Mondiale Voetafdruk 

 
Gemiddeld per land, 
in hectares p.p. 

  
 
Vooral de verhoudingen! 

 
• Australië    9,3 ha 
• USA      8,2  
• België     7,4 
• Rusland     5,7 
• Nederland    5,3 
• Duitsland     5,3 
• China        3,4 

 

• Brazilië    3,1 ha 

• Wereldgemiddelde    2,8 

• India     1,2 

• Per wereldb. beschikb. 1,7 EAA 

• Kenia     1,0 

• Afganistan    0,8 

 

Bron: Living Planet Report 2016 



De Mondiale Voetafdruk 

Wereldgemiddelde    2,8 ha 
Beschikbaar per bewoner  1,7 ha (Eerlijk Aarde-aandeel) 
Boven draagkracht Aarde      1,1 ha  overshoot 
 
Op basis van gegevens uit het LPR 2016. 
 
• 1,7 ha is inclusief de nodige ruimte voor 

natuur/biodiversiteit!    
• Brundtland 12%, prof.E.Wilson 50%; ‘Nagoya’2011:17% 
 
Draagkracht van de Aarde  
Zachte grenzen; de natuur laat over zich lopen, rijden, 

bouwen... 
Voorbeeld: 1 koe op 1 hectare weidegrond (zwarte plekken)   
 

  
 
  



De Mondiale Voetafdruk 
Gevolgen van het niet respecteren van de beperkte 
draagkracht van de Aarde (‘zwarte plekken’): 

 
• Klimaatverandering: extreem weer – al 400.000 
‘klimaatdoden’ p.j. – Fossiele keten: 4,9 milj.! 

 
• Uitsterven van planten- en diersoorten,100-1000 x 
sneller dan natuurlijk 

• Overbevissing, ong. ¾ van soorten vis die we eten 
• Ontbossing – nog ong. 10 miljoen ha per jaar 
• Vervuiling van ecosystemen, bijv.de plastic soep 
• Erosie van bodems / verwoestijning 
• Mensen die vluchten naar de steden / conflicten 
• Toename van ‘Milieuvluchtelingen’  
 
 
 



Living Planet Report 2016 

Twee gevaarlijke trends – Let op 1970! 

 
Living Planet Index -58%      Mondiale Voetafdruk 

 

 



 

 
Earth Overshoot Day (overshoot 165%):  

8 Augustus 2016: de dag dat we 
de natuurlijke productie van dit 
jaar al hadden geconsumeerd ... 

1960:75% / 1970:100% / 1990:125% / 2010:151% / 2012:156%  

Rond 2040 hebben we waarschijnlijk een 
derde planeet nodig...als we zo doorgaan 

 

 



De Mondiale Voetafdruk 

 
 
 
 
 
Gemiddelde Nederlander: 
5,3 hectare 
 
Per wereldbewoner beschikbaar: 
1,7 hectare (incl. natuurruimte) 
 
 
Ecologisch + sociaal knelpunt 
 
 
 
 
 
  
 



De Mondiale Voetafdruk 

Hoe verkleinen we onze Mondiale Voetafdruk? 
 

Bevolking x Voetafdruk p.p.(B x V) 
 

B: nog taboe! 80 miljoen mensen per jaar erbij... 
Zie nota’s en notitie van de WVN: zonder dwang! 
225 miljoen vrouwen / 65 miljoen ongewenste kinderen  
 

V: veel kan helpen verkleinen: techniek, ontwerp, 
prijsbeleid, footprinttax, CO2-heffing etc. maar 
vooral quotering. En een duurzame leefstijl. 

 

Techniek-gevaar (rebound effecten): 
• Spaar- en ledlampen,duurzaam bouwen/energie- en 
watergebruik (Ecolonia bijv.) 

 
 
  
 



 De V’s voor Verkleining van de 

Voetafdruk:  
 
1. Vlees en Zuivel (factor 6) 

 

2. Vliegen (factor 2,5)   
  
3. Verwarming 
  
4. Verlichting 
  
5. Vervoer/mobiliteit 
 
6. Verschillende apparaten (+ prod.) 
 
7. Voedselverspilling (40-50%) 
 
  



 
Eerste prioriteit = ruim 50% van onze  
 
Mondiale Voetafdruk: 
 
 

Energiebesparing 
  
& Duurzame Energie  
 
 
 
 
 
 
Cruciale ontwikkelingen: 
 
VN-Klimaatconferentie in Parijs 2015  
 
Lokale Energie Coöperaties 
 
Snel dalende prijzen van zon- en windenergie  
 
Urgenda–rapport: transitie kan in 20 jaar!  Als we het willen… 
 
Rechtszaak tegen de overheid + 886 mede-eisers 
 
 
 
 



 
Tweede Voetafdrukprioriteit:  
 

Ons voedsel 
 
 
• Ongeveer 34% – 41% (Londen) 
 
• Vooral minder dierlijke 
prod., dus vlees en zuivel 

 
• Minder verspilling en meer 
regionaal geproduceerd 

 
Met voedsel kun je het snelst 
je eigen voetafdruk flink 
verkleinen. 
 

 
 
 
 



4. Toepassingen Mondiale Voetafdruk 

Vele toepassingen van het model: 
 
• Op landenniveau 
• Regio’s en provincies 
• Steden en dorpen 
• Bedrijven en instellingen 
• Producten en diensten (label) 
• Op persoonlijk niveau 
• Educatief materiaal 
 
 

  
 
  
 
 



Toepassingen Mondiale Voetafdruk 

Het Living Planet Report (elke twee jaar) 

151 landen en hun Mondiale Voetafdruk 

 

 
   

  



Toepassingen Mondiale Voetafdruk 

Het Europese Footprint-rapport – Voorwoord J.M.Barroso 
 

Met minder dan 7% van de wereldbevolking, gebruiken we 
17% van de mondiale gebruiksruimte 

 

Vervolg: Beyond GDP  

Naar meer indicatoren, 

zoals de Voetafdruk! 

  

  

 
   



De Mondiale Voetafdruk 
 

• Nu gebruiken de EU, UNEP en ook UNDP de 
Footprint  
 

• Er zijn ook aparte rapporten over de 
Voetafdruk van Afrika, China en India 
 

• De Voetafdruk is opgenomen in het beleid 
van: Ecuador, Finland, Japan, Letland, 
Luxemburg, Nieuw Zeeland, Schotland, 
Zwitzerland, de Verenigde Arabische 
Emiraten en Wales. 

 
•  En Nederland?  PBL 2x rapport, maar...  



Nota Groene Groei van de 

Taskforce Biodiversiteit en 
Natuurlijke Hulpbronnen  

 2009 – 2011  

H. Alders + wetenschappers, 
bedrijven en N&M-organisaties 

 
 Twee belangrijkste aanbevelingen: 
 
1. Geen verlies meer van biodiversiteit in 

2020. 
2. Een halvering van de Nederlandse 

Voetafdruk in 2030. 
 



   De Mondiale Voetafdruk 

Provinciale Voetafdrukken 
Rapport Telos (Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken) 
  

“De Ecologische Voetafdruk van de Provincie 
Noord-Brabant” (2009) 

Naast Brabant werden gelijk ook alle andere provincies 
berekend. 

 
Overijssel en Zeeland hadden de kleinste Voetafdruk, 

Flevoland de grootste.  
 
Provincie Friesland gebruikt de Voetafdruk: 2009 0-meting + 

nieuwe meting in 2012 en 2014. 2016?  
 
Na vele Friese acties en campagnes werd in 2012 gem.0,6 ha 

verkleining van de Voetafdruk gemeten! 

 



Toepassingen Mondiale Voetafdruk 

Van vele gemeenten werd de Mondiale Voetafdruk 
berekend, bijvoorbeeld van: 

Barcelona 
Hamburg 
Londen (incl. doelstellingen) 
Mikkeli (Finland)  
Oslo 
Stockholm 
St. Petersburg 
Wenen 
 
Ook van Nederlandse gemeenten 
 
 

 



MV van Nederlandse gemeenten 
 
Acht gemeenten van DKA-proefproject 
(1999 – 2001): 
• Den Haag    
• Bergen op zoom   
• Wymbritseradiel   
• Den Bosch      
• Leidschendam    
• Nieuwegein     
• Zoetermeer     
• Pijnacker     
   
Later ook Amsterdam, Boxtel, Eindhoven  
en Helmond. 
 
Publicatie Thijs de la Court / Lochem 
‘Naar een grenzeloos duurzame gemeente’ 



Toepassingen Mondiale Voetafdruk 

London:  
Goed Footprint-voorbeeld  
 
 
Inleiding burgemeester  
Ken Livingstone  
 
Diverse beleidsmaatregelen: 
Auto in centrum nu 12 euro 
Start Voedselbeleid !     

 
 
   
  



Toepassingen Mondiale Voetafdruk 
    

    

 

 
   

  



Toepassingen Mondiale Voetafdruk 

Footprint was 6,6 ha 
 
Ambities van London: 
 
35 % reductie van de  
Footprint in 2020 
 
Een duurzame 
Footprint in 2050 
  
www.citylimitslondon.com 
 
   
  



De Mondiale Voetafdruk van bedrijven en instellingen 
 
Eerste:  
Brighthouse  
in Helvoirt 
 
 
Unilever 
50% reductie 
in 10 jaar! 
 
Akzo-Nobel  
 

 
 

  
    
 



Toepasingen Mondiale Voetafdruk 

De persoonlijke Voetafdruk 
 
Meet je Mondiale Voetafdruk  
met de quick scan 
 
On line via de site  

www.voetafdruk.eu (zie folder) 
 
Verkleining van je Voetafdruk: 
beter milieu, eerlijke verdeling nu  
én veiligheid voor toekomstige  
generaties.   + eigen gezondheid... 

 
 
 
 



Info over de Mondiale Voetafdruk 
 

 

Twee Nederlandse boeken (2006)  



Belangrijke sites: 
 

Nederlands: 
• www.voetafdruk.eu   
• www.ecolife.be 
    

 
Engels: 
• www.footprintnetwork.org 
• www.waterfootprint.org 
 

Zie de folder  
die u mee krijgt 
 
 
 



Over de Mondiale Voetafdruk 

E-Boek (niet gedrukt): 
 
Mijn hemel!  
Wat gebeurt er op Aarde? 
 
Gratis te lezen via: 

www.voetafdruk.eu 
 
Veel info, materiaal etc. 
maar ...gaan we naar een  
Eerlijk Aarde-aandeel?  
 



5. Naar een Eerlijk Aarde-aandeel 

Voetafdrukboek 2006 – H.5 - Mensenrechten 
 

Gaan we naar Voetafdruk-rechtvaardigheid?  
 
8 kinderen en 8 appels; 2 pakken 3 appels... 
We weten de actuele voetafdruk-getallen ... 
 
Het Eerlijk Aarde-aandeel is berekend 
 
In 2006 naar Amnesty Intern. 
 
E.Nazarski na 4 maanden: helaas ... 
 
  
 
 



  
 
  

Het Gelijkheidsprincipe 
 

Moraal was regionaal 
 
De koloniale tijd  
 
Uit het oog,uit het hart... 
 
Recht van de rijken 
 
Nog steeds! 



Naar een Eerlijk Aarde-aandeel 

Werkgroep Voetafdruk Nederland stelt voor: 
  
Quotering = eerlijke verdeling, uitgaande van 

beschikbare hoeveelheden, of een berekend plafond, 
bijv.het melk-quotum en CO2-uitstoot. 

 
Is ecologisch effectief en sociaal rechtvaardig 
 
In noodsituaties (bijv.oorlog) gaan schaarse goederen 

op de bon; op rantsoen.  
 
Nu kun je een quotum geven via een  
electronisch betaalsysteem 
 
Bijvoorbeeld 15.000 m2 voetafdruk per  
jaar, of 8.000 kg CO2 per jaar 
 
 
 



Naar een Eerlijk Aarde-aandeel 

 :Balansgeld’ door Bert Vink‘ :2008
quotering van Voetafdrukken met een 
dubbel betaalsysteem – werkt aan boek 

 
2009 – Oratie jurist prof.G.A.Biezeveld, 
Groningen, over juridische stappen naar 
Voetafdruk-verkleining  

 
2009: Expert-meeting van de WVN  
in Leiden over quotering en het  
bevolkingsvraagstuk 

  
 
  



 Quotering = effectief en rechtvaardig   

2009: Boek Klimaatdukaten (Fleming): CO2-quota - TEQ’s 

 
2010: Workshop op de Platform DSE-conferentie Antwerpen 
 
2011: Discussienota WVN: bevolkingsbeleid en quoteren 
 
2012: Europese conferentie SPREAD in Brussel,  
  met quota’s in de Roadmap 
 
2013: Expert-meeting in Brussel met Q-organisaties uit  
      België, Engeland, Hongarije, Nederland en Spanje 

 
2013: Workshop in Vilanova (Spanje), deelname WVN 
 
 
  



Naar een Eerlijk Aarde-aandeel 

2014 - De nieuwe nota over quotering van de Werkgroep 
Voetafdruk Nederland, met Stappenplan: 

na financiële prikkels, beginnen met CO2-quota’s en 
dan naar quotering met de Voetafdruk 

 
2015 - Zienswijze aan het College voor  
de Rechten van de Mens, op hun verzoek!  
 Werd niets mee gedaan, en ook geen  
 inhoudelijke reactie.  
 
2016 - Overleg juristengroep: een rechtszaak om 
Footprint Justice op de politieke agenda te krijgen? 
 
 
 
 



Naar een Eerlijk Aarde-aandeel 

September 2016: brieven over een gesprek  
aan Oxfam/Novib, HIVOS, PAX, maar...  
 
Oktober 2016: concreet voorstel van 
Theo Henckens (1948); promoveert op 

proefschrift over quotering van 
grondstoffen om er nog zeker 1000 jaar mee 
te kunnen doen, via een verdrag  

 
Onze missie gaat verder ... 
Denk ook aan het ‘Brexit- en Trump-effect’; 
opgelopen en miskend onbehagen, speelt ook mondiaal! 
 
  



Willen we wel echt naar een  
Eerlijk Aarde-aandeel ? 
 
  



Naar Footprint Justice ? 

Conclusie: het ging over de mondiale 
gebruiksruimte, energie, voedsel, grond, hout 
en andere grondstoffen ...én de verdeling. 

...het gaat dus allemaal over economie! 
 

Naar een Duurzame en Solidaire Economie: 
ecologisch & sociaal, lokaal & mondiaal 
  
Zie de campagne: www.degrotetransitie.nl 
  Met 10 prioriteiten (is een lezing apart) 
 
* Discussie / voorstellen / vragen? …. 


