
nodig om in ieders behoefte te voorzien. Amerikanen

hebben nu elk 9,6 hectare nodig om zich fijn te voe-

len en Ghanezen 1,3. Dankzij het concept MV kan ie-

dereen begrijpen dat het fout gaatmet de planeet aar-

de als we zo doorgaan. De wereldbevolking zit nu op

1,3 aarde. Wil de wereldbevolking duurzaam blijven

voortbestaan, dan mag ze nooit meer dan één aarde

gebruiken. Daarna begint roofbouw. Het gáát dus al

fout, zou je zeggen.Maar kloppen de redeneringen en

berekeningen achter de MV wel?

De opmars van de MV begon in 1996metOur Eco-
logical Footprint van William Rees en Mathis Wac-

kernagel, die het concept bedachten. In 2006 had ook

Al Gore met zijn spraakmakende alarmfilm An In- w
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convenient Truth veel aandacht voor de MV. En dat

ook de ‘officiële’ wetenschap wel heil zag in het con-

cept, bleek uit een positief peer-reviewed artikel in

het blad van de Amerikaanse Academie van Weten-

schappen in 2002, Tracking the Ecological Overshoot
of the Human Economy. In hetzelfde jaar werd de be-

rekening van deMV voor het eerst verzorgd door het

Wereld Natuurfonds, in het tweejaarlijkse Living Pla-
net Report.Over de standaardisatie waakt het Global

Footprint Network, met een hoofdkwartier in Cali-

fornië en de Kleine Aarde in Boxtel als Nederlandse

partner.

Terwijl de berekeningen worden verfijnd en

de acceptatie stijgt, gaan er steedsmeer stemmen op

om de MV te hanteren als indicator voor economi-

sche ontwikkeling. Nederland moet zich ontwikke-

len van een verbruik van 4,4 naar gemiddeld 1,8 hec-

tare per persoon. De Europese Commissie en het Eu-

ropese Parlement organiseerden in december in

Brussel een congres, Beyond GDP, dat in maart een

Nederlands-Vlaams vervolg kreeg met de Verklaring
van Tilburg,waarin ondermeer staat: ‘Zoudenwij bij-

voorbeeld de Ecologische Voetafdruk als maatstaf

hanteren, dan wordt zichtbaar dat het verbruik van

onze landen (Nederland en België; red.) vanmateria-

len, ruimte en fossiele brandstoffen met ongeveer

tweederde zou moeten verminderen om duurzaam

te zijn.’ Inmiddels ondertekenden onder anderen Jan

Pronk, Arnold Heertje, Lucas Reijnders, HermanWijf-

De familie Ayme uit Tingo, Ecuador, met hun weekconsumptie


