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Naar aanleiding van het verschijnen van de “Rivierduingids, In het spoor van Jac. P.  Thijsse”

19.30 uur 20 november 2019

Geachte Raadsleden, Commissieleden, meedenkende en meewerkende ambtenaren van de 
gemeente Oude IJsselstreek,

Waarom een Rivierduingids?
We merkten dat weinig mensen in onze gemeente weten wat rivierduinen zijn. We willen graag 
onszelf en bezoekers beter tracteren op de schoonheden van ons landschap en denken dat door meer 
kennis over het ontstaan van het landschap meer besef om te genieten ontstaat. Landschap verbindt 
dat bis een uitspraak van de Rijksbouwmeesters. O,mdat wij en onze buurgemeenten zijn gebouwd 
op rivierduinen isdatr een bindende factor. Wij zijn allen vanuit het verleden beschermd tegen 
hoogwater omdat we op de rivierduinen woonden.
De plattelandsraad schreef in de rivierduingids, de voorzitter en de secretaris. Zij namen het 
voortouw bij onze inbreng voor de Visie op ons landschap,  plan van aanpak April 2019.

In de gids bijdragen van vele mensen, die St. Leven met de Aarde allen bij u aanbervelen, maar één 
springt eruit. Die van onze gemeentesecretaris Marijke Verstappen.  Wie heeft die bijdrage al 
gelezen?  Had u al eerder van Wereldovershootday gehoord?

De stikstofcrisis en debiodiverstieitscrisis staan niet opzichzelf. Ze hebben met de groeiconomie te 
maken, vandaar ik wij u wijzen op het werk van Kate Raworth die ons oproept de economieboeken 
te herschrijven. 

Om als gemeentebestuur goed te kunnen anticiperen op de toekomst heeft u een scala aan criteria 
nodig die u allen toepast vanuit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Dan kan Wereldovershootday 
naar achteren.

Wat is wereldovershootday?

Het is de dag waarop de mensen hetdeel dat de aarde dat jaar kan bieden al hebben opgemaakt.
Voor de Nederlandse leefstijl is de datum rond 1 mei.
De Aarde is een levende planeet. In het universum heeft zij haar plek door de natuur van het 
universm, in samenhang.  Zij heeft een levend veranderend landschap en een levend veranderende 
biosfeer. In diebiosfeer leven ook wij mensen. De aarde  en hel leven maken biomasse  door haar 
elementen  met water en zondlicht te vebinden. De aarde regelt dat allemaal zelf op natuurlijke 
wijze. Alles wat gebeurt is in evenwicht en de msne mensheid vraagt zoveel dat er onvoldoende tijd 



is om te herstellen. We teren in. We vragen meert dan deaarde kan prijsgeven. Door onze 
groeieconomie vragen we steeds meer. Het is erg moeilijk om wereldovershootday goed te 
berekenen. Wetenschappers zijn nog steeds bezig de methodeste verfijnen en te verbeteren.

Wanneer we wereld overshootday niet naar achteren krijgen is er een existentieel risico. Dat 
betekent dat het leven van de mensen niet meer mogelijk zal zijn.
Om de aarde in staat bte stellen zich te kunne nherstellen moet iedereen meewerken en anders 
kiezen burgers, politiek en bedrijen.

Beoordeel bij al uw beslissen of het wereldovershootday zal verlaten of vervroegen. Wordt meer 
van de aarde gevraagd? Dan niet doen. Wees daarin ee nvoorbeeld voor andere gemeenten, en laat 
uw resultaten zien.

Wij veragen van de leden van de gemeeneraad actief te zijn als het gaat om bewust omgaan met de 
aarde. Zo ook in de aanstaande Geoweek eind mei 2020. 
Zoek met ons naar manieren om het rivierduinfestival op kleine schaal te vieren met muziek, lekker 
lokaal eten, kunst en gezelligheid in de natuur. Een lezing over een geologisch onderwerp. We 
houden alles bij op de website. Laat uw actie weten voor de nieuwsbrief.

Als we dat doen hebben we winst voor hetsociale domein,
Winst voor het ecologische domein, en winst voor het economisch -spirituele domein.

Dank voor de aandacht!
Namens het bestuur van St Leven met de Aarde


