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HAUTE COOKURE
Een beleving in gastronomie
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Dat een groot gedeelte van de natuur niet 
meer ongerept is, wisten we al langer. Dankzij 
satellietbeelden werd er geschat dat nog 
maar 20 tot 30 procent van de aarde onaan-
getast was door menselijke activiteiten. Het 
probleem bij die methode was echter dat er 
vanuit de lucht niet te zien is hoe het is gesteld 
met de flora en de fauna onder het bladerdak, 
waardoor vorsers meenden dat het werkelijke 
cijfer eerder de helft daarvan moest zijn. De 
waarheid blijkt nu nog veel grimmiger te zijn 

dan zelfs door de grootste doemdenkers werd 
gevreesd.

‘Jacht, de impact van invasieve soorten, kli-
maatverandering: dit alles kan ecosystemen 
schaden, maar het is niet eenvoudig om dat 
via satelliet waar te nemen,’ zegt natuurbe-
schermingsbioloog Andrew Plumptre van 
de Universiteit van Cambridge. Een bos met 
minder (of helemaal geen) gorilla’s, tijgers hy-
ena’s ziet er vanuit de ruimte immers misschien 
intact uit, maar er ontbreken toch belangrijke 
diersoorten die onder normale omstandig-
heden mee zouden helpen om het hele eco-
systeem in stand te houden. Neem ze weg en 
de kans wordt veel groter dat het natuurlijke 
evenwicht danig verstoord wordt, vaak met 
een aanzienlijk gevolg voor zowel het dieren- 
als het plantleven.

Overstromingen, extreme hitte, 
droogte, bosbranden die zo hevig 
woeden dat ze hun eigen bewegen-
de miniklimaat veroorzaken en een 
klimaat dat zich letterlijk aan het ver-
plaatsen is: het aantal natuurrampen 
en bizarre weersomstandigheden is 
zo groot dat enkel de allergrootste 
dommeriken of slecht bedoelende 
politici nog beweren dat het allemaal 
maar normaal is. Voor de meeste we-
tenschappers staat het echter vast 
dat de mensheid grotendeels verant-
woordelijk is wat ons nu wereldwijd 
aan het overkomen is. Recent onder-
zoek onderstreept nu alweer hoe erg 
het met onze planeet staat gesteld. 
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In een studie die op 15 april is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers 
in Forests and Global Change wordt aangetoond dat slechts onge-
veer drie procent van de landecosystemen op aarde onaangetast 
blijft door menselijke activiteiten.
500 JAAR
De analyse is toegespitst op grote stukken land van elk ongeveer 
7,77 vierkante kilometer. Dat cijfer is niet zo willekeurig als het lijkt, 
want het houdt rekening met de hoeveelheid habitat die nodig is 
voor de meest uiteenlopende soorten. Daarbij worden drie verschil-
lende maatstaven gebruikt: de integriteit van de habitat (in dit geval 
gedefinieerd als de mate waarin menselijke activiteit het land heeft 
aangetast), de integriteit van de fauna (het verlies van diersoorten), 
en de functionele integriteit (het verlies van soorten onder dieren 
die bijdragen tot de gezondheid van een ecosysteem). 

De vergelijking gebeurt op een ijkpunt dat 500 jaar geleden ligt. Dat 
lijkt lang, maar is dat niet omdat we als mens al veel langer verant-
woordelijk zijn voor ontbossing en de extinctie van hele diersoorten. 
Omdat alles in een enorme versnelling is gekomen door de indus-
trialisatie, zijn de meeste wetenschapers het echter eens geworden 
om ‘maar’ 5 eeuwen terug te gaan in de tijd om goed te kunnen 
vergelijken wat we Moedertje Aarde eigenlijk aan het aandoen zijn.

In de studie werd reeds verzamelde data over de habitat vergeleken 
met informatie over de 7.500 dierensoorten die in de geanalyseerde 
gebieden al verloren zijn gegaan. Om de functionele integriteit te 
meten, werd er ingezoomd op een twaalftal verschillende soor-
ten zoogdieren die normaliter een belangrijke rol spelen in hun 
thuisgebied. 

O, die 3% waarover we spreken? Die hebben we gewoon naar boven 
afgerond. Het juiste percentage ligt namelijk eerder tussen 2,8 en 
2,9%.

TUINEN TOM PEETERS

0479 45 03 20
info@tuinen-tompeeters.be - www.tuinen-tompeeters.be

Algemene tuinwerken, onderhoud en bestrating
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ONAANGETAST
‘Dit zijn de beste van de beste, de laatste 
plaatsen op aarde waar nog geen enkele soort 
verloren is gegaan,’ zegt Oscar Venter, een 
natuurbeschermingswetenschapper aan de 
Universiteit van Noord-Brits Columbia in Prince 
George over de 3 procent waarvan sprake is. 

Over het geheel genomen was het aantal eco-
logisch intacte gebieden ‘veel lager dan we 
hadden verwacht,” zegt Andrew Plumptre, 
een natuurbeschermingsbioloog aan de 

Universiteit van Cambridge. ‘Het laat zien hoe 
zeldzaam zulke intacte plaatsen zijn. Het is be-
angstigend hoe weinig de wereld nog onaan-
getast is. Toen ik [aan het onderzoek] begon, 
schatte ik dat het [nog intacte gedeelte] 8 tot 
10 procent zou zijn. Het laat zien hoe groot de 
impact is die we hebben gehad.’

EEN OPLOSSING?
De studie bevat ook een sprankeltje hoop: 
ze toont immers aan dat zo’n 20% van de 
verloren habitat zou kunnen hersteld worden 

als we 5 (of zelfs ietsje minder) verschillende 
diersoorten opnieuw op bepaalde plaatsen 
zouden kunnen introduceren. Door bijvoor-
beeld (samen met een paar andere diersoor-
ten) oordeelkundig een leeuwenpopulatie op 
de been te brengen, zou een bepaald stukje 
land opnieuw gaan lijken op hoe het er 500 
jaar geleden uitzag. Een op vijf is natuurlijk niet 
veel, maar wel een betekenisvolle verbetering 
als je weet dat we al 97% van onze onaange-
taste habitat verloren hebben. ‘Het behoud 
van intacte ecosystemen is van cruciaal be-
lang voor het behoud van de biodiversiteit 
op aarde, en op zijn beurt voor de diensten 
die deze ecosystemen aan de mens leve-
ren,’ zegt Kimberly Komatsu, ecologe bij het 
Smithsonian Environmental Research Center, 
daarover.

MENSEN ALS STRUISVOGELS
In plaats van activisten te bedanken voor hun 
inzet, volharden sommige – vaak invloedrijke 
- personen in de boosheid. Zo viel onlangs 
nog een redacteur van een bekende krant 
Greta Thunberg aan. Dat gebeurde toen ze 
tijdens de overstromingen in België nog eens 
wees op het feit dat die mee het gevolg zijn 
van ons (weinig ambitieuze) wereldwijde 
klimaatbeleid. 

Mensen als Greta Thunberg werd verweten 
dat ze ‘niet empathisch genoeg zijn’ en de 
‘stilzwijgende massa’ tegen de borst stuiten 
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JE SPA OF INFRAROODSAUNA BIJ DE VRY WELLNESS 
Overweeg je een spa of infraroodsauna in huis te halen? 
We bespreken uitgebreid de mogelijkheden en geven 
persoonlijk advies. Twijfel je nog of wil je je toekomstige spa 
nog eerst testen alvorens tot aankoop over te gaan? Goed 
nieuws, want in onze toonzaal is er ruimte om alle spa’s 
uitvoerig te testen. Met ons experience center willen we je 
letterlijk en fi guurlijk onderdompelen in een ontspannen 
sfeer, waar je in alle rust je favoriete spa kan uittesten. We 
overlopen alle details en technische specifi caties en komen 
uiteindelijk samen tot een spa op maat van jouw wensen.

WAAR LUXE EN KWALITEIT SAMENKOMEN
Met De Vry Wellness opent Erik De Vry samen met zijn 
vrouw Leen een nieuw hoofdstuk en verlengen zij hun 
services door het aanbieden en plaatsen van luxe spa’s 
en infraroodsauna’s. Met meer dan 10 jaar ervaring 
in badkamerrenovaties, is Erik met De Vry Service een 
gekend vakman in zijn regio en heeft dus al heel wat 
badkamertransformaties op zijn palmares. 

Je kiest niet enkel voor een uiterst kwalitatief 
wellnesstoestel, maar ook voor een feilloze opvolging en 
plaatsing van je spa of infraroodsauna. Met een ruime 
expertise in loodgieterij, elektriciteit, betegelen en sanitair 

mag je 100% zeker zijn van een betrouwbaar en tot in de 
puntjes afgewerkt project.

Je kiest bij ons niet enkel voor een spa of infraroodsauna, 
maar voor een volledig wellnesspakket op maat. We 
begeleiden je werkelijk van A tot Z. Van het uitkiezen 
van het juiste toestel tot het afwerken bij je thuis. Geen 
eindeloze lijst aan aannemers, elektriciens of loodgieters. 
We voorzien het totaalplaatje in de stijl die jij wil, met alle 
voorzieningen. Denk aan bijkomende verlichting, speciale 
materialen om je spa of sauna helemaal af te maken. We 
ontzorgen je gedurende het hele proces, zodat je enkel 
hoeft te ontspannen.

Onze toestellen en totaalprijzen zijn dus altijd helemaal op 
maat. Nadat we het juiste toestel gevonden hebben, komen 
we ter plaatse en bespreken we hoe het eindresultaat er 
gaat uitzien en welke extra werken nodig zijn. Je krijgt 
dus één prijs die alles bevat, zelfs de transportkosten. We 
garanderen een persoonlijke begeleiding en opvolging, 
wellnesstoestellen van heel hoge kwaliteit en een 
vlekkeloze levering en plaatsing.

BEN JE BENIEUWD EN WIL JE MEER WETEN? BEL ONS OF 
STUUR ONS EEN MAILTJE! WE HELPEN JE GRAAG VERDER.

Contacteer ons
www.devryservice.be
Adres showroom: Beemdenstraat 5, 2340 Beerse
+32 (0) 478 54 24 96 • info@devryservice.be

OPENINGS

WEEKEND

SHOWROOM 

18 & 19 SEPT. 2021

VAN 12u - 17u
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met hun betoog. Alsof we dus maar beter stil 
zijn. Het opiniestuk maakt zelfs gewag van een 
gebrek aan emotionele intelligentie omdat de 
milieustrijdster het noodweer in ons land zou 
gebruiken om haar ‘eigen’ ‘ecofundamentalis-
tisch’ gedachtengoed mee te sluiten.

Dat Thunberg niet erg emotioneel intelligent 
is, zegt ze natuurlijk ook zélf. Het meisje dat zich 
nu al jaren inzet voor een betere toekomst voor 
ons en onze kinderen lijdt immers aan een au-
tismespectrumstoornis. Dat ze daardoor geen 
empathie kan opbrengen voor ‘ons’, valt echter 
te betwijfelen. In Thunbergs betoog laat ze niet 
na te wijzen op de menselijke tragedie die zich 
heeft plaatsgevonden en die momenteel nog 
aan de gang is, maar dat vermelden tegenstan-
ders van milieuactivisten doorgaans nergens 
expliciet. In het Engels is daar een mooie term 
voor: ‘cherrypicking’. Dat is enkel de informatie 
waargeven (of de cijfers gebruiken) die binnen 
jouw eigen overtuigingen valt of die jouw 
ideeën kunnen onderbouwen, terwijl je andere 
relevante data achterwege laat.

Activisme wordt doorgaans immers geboren 
uit empathie en als het dat niet is, dan tenmin-
ste uit een (al dan niet terecht) gepercipieerd 
onrecht dat iemand of iets wordt aange-
daan. Een verschil in de redevoering van het 
Scandinavische meisje en die van haar ideolo-
gische tegenstrevers, is dat die van Thunberg 
berust op observaties die nauwelijks kunnen 
betwist worden. Je moet immers al een extre-
me scepticus zijn en erop wijzen dat niets in 
onze ‘werkelijkheid’ met zekerheid kan bestaan 
om de kern van haar betoog aan te vallen. 

Mensen die de milieuproblematiek relativeren, 
bedienen zich vaak van een effectieve, maar 
daarom niet noodzakelijk eerlijke retoriek die 
zeer sterk veralgemeent en tracht te appelleren 
aan ons ‘wij’-gevoel. ‘Wie zit te wachten op een 
les in moraal als hij zijn auto ziet wegdrijven?’ 

bijvoorbeeld. Of nog: ‘Daar dienen u, ik en ie-
dereen [door de activisten] voortdurend aan 
herinnerd te worden.’ De milieuactivisten wor-
den voorgesteld als extremisten die ons de les 
willen spellen, er wordt voortdurend gespro-
ken over ‘ze’ en ‘wij’, en men komt op voor de 
‘zwijgzame massa’ die – ocharme – tussen al 
die fundamentalisten in geplet zit.

Het idee is duidelijk: de ‘waarschuwende vin-
ger’ werkt polariserend en doet de klimaat-
problematiek weinig goed. Alleen, wat is dan 
het alternatief? Zoals milieurelativisten zelf zo 
graag uitwijzen, is de massa zwijgzaam. Ze 
benadrukken dan wel dat iedereen ondertus-
sen wel weet dat we aan het milieu moeten 
denken, maar is dat dan voldoende? Wordt 
er genoeg gedaan? Hebben we het sociaal 
dilemma aangepakt waarin wordt gezegd dat 
de pogingen van een individu om de winst 
te maximaliseren de winst van de groep te-
nietdoen? Is het doorheen de geschiedenis 
net niet vaak door activisme geweest dat er 
grootscheepse structurele veranderingen zijn 
gekomen? 

Als activisme nooit zou werken, zou het 
wellicht niet bestaan, behalve misschien als 
uitlaatklep, en niemand kan ontkennen dat 
de pogingen van Thunberg tenminste zo nu 
en dan een verschil hebben gemaakt. Slagen 
ze elke keer? Zeker niet. Hebben ze al genoeg 
bereikt om onze aarde te vrijwaren van het 
moet ergste? Waarschijnlijk niet, maar in een 
globale sensibiliseringscampagne is elke ziel 
die je dankzij jouw informatie weet te bekeren 
er eentje gewonnen. De impliciete aanname 
dat het besef van de massa dat er we met een 
globaal probleem zitten voldoende is, toont 
weinig inzicht in onze eigen psychologie of 
geschiedenis. 

Een andere denkfout, is dat angst niet werkt. 
Het kadert binnen een soort denken dat 

poneert dat we alle ‘negatieve’ emoties beter 
vermijden. Niets is echter minder waar: angsten 
en schuldgevoelens zijn soms terecht en voor-
komen vaak erger. Angst is wat er mee voor 
zorgde dat de Koude Oorlog niet ontaardde in 
genocide. Angst is waarom een kindje zich niet 
snel een tweede keer zal verbranden. Schrik 
om een boete te krijgen is hoe we ons meestal 
ook houden aan regels die weinig impact heb-
ben op ons dagelijkse leven (zoals op tijd een 
treinticket kopen), terwijl méér psychopaten 
slachtpartijen zouden aanrichten als ze zouden 
weten dat ze daar geen gevangenisstraf voor 
konden krijgen.

Het betoog tegen activisme heeft vaak moeite 
heeft met nuances. Worden die toch aange-
bracht – door iemand als de alom gehate, 
economisch rechtse klinische psycholoog 
Jordan Peterson, bijvoorbeeld – dan wordt de 
hele stelling doorgaans snel aangevallen door 
mensen die zich op de tenen getrapt voelen. 
Het gebrek aan nuance is een sterk wapen bij 
mensen die algemene stellingen gemakkelijk 
aannemen als waarheden, en net daardoor een 
belangrijke factor die bijdraagt tot de grote po-
larisering die op zoveel plaatsen zichtbaar is. 

Angst is kwalijk als ze wordt gehanteerd om 
anderen negatief te manipuleren zodat een 
individu daarvan kan profiteren. Ze is vaak on-
terecht en nog vaker ongenuanceerd, maar 
als we met z’n allen gemiddeld genomen net 
ietsje meer schrik zouden hebben voor het 
coronavirus, zouden onze toeristen niet zo 
vaak ziek terugkomen en gevaarlijke varian-
ten verspreiden onder de iets voorzichtigere 
bevolking.

Laten we met z’n allen dus maar een klein bé-
tje meer schrik hebben.

Greta_Thunberg © European Parliament
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Bij Trappen Lauwers staan Cindy en Eric in voor de dagelijkse leiding. 
Ook hun zoon Jordy helpt al enkele jaren mee om droomtrappen te 
maken. Samen met hun team zorgen ze voor het vakmanschap dat je 
in alle stappen van het productieproces terugvindt. Zo wordt de trap 
eerst zorgvuldig opgemeten. Vervolgens wordt er in de tekenkamer een 
gedetailleerd 3D-ontwerp gemaakt dat tot in de puntjes besproken en 
verfijnd kan worden. Daarna wordt het ontwerp in eigen atelier omgezet 
tot de trap van je dromen. Tenslotte wordt ook de plaatsing met de 
nodige zorg en precisie uitgevoerd door de eigen mensen. Bovendien 
komt Eric als meewerkende zaakvoerder elke trap zelf mee plaatsen en 
volgt hij alle projecten persoonlijk mee op.

Omdat trappen maken nu eenmaal de specialiteit van het thuis is, heb-
ben ze bij Trappen Lauwers alle denkbare stijlen en vormen onder de 
knie. Bovendien staan er regelmatig bijscholingen op het programma 
om mee te zijn met de allernieuwste trends en wordt ook het machi-
nepark altijd upto-date gehouden. Elk project wordt beschouwd als 
hun eigen geesteskind dat aan de strengste kwaliteitsnormen moet 
voldoen. Door het hele productieproces in eigen handen te houden, 
kan die kwaliteit nog beter gegarandeerd worden.

En weet je nog niet welke trap je wil? Laat je gerust inspireren in de 
ruime toonzaal of bespreek al je noden en wensen met de specialisten 
van Trappen Lauwers. Wegens Covid-19 wordt er momenteel enkel op 
afspraak gewerkt. Elke afspraak is geheel vrijblijvend.

Kasterlee — Met veel liefde en kennis van zaken won-
dermooie trappen maken, daar staat Trappen Lauwers 
uit Kasterlee om bekend. Want elke woning verdient 
een prachtige trap, helemaal in lijn met het interieur. 
Ontworpen en geplaatst door echte vakmensen en ver-
vaardigd in eigen atelier.
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Bij Trappen Lauwers staan Cindy en Eric in voor 
de dagelijkse leiding. Ook hun zoon Jordy helpt 
al enkele jaren mee om droomtrappen te ma-
ken. Samen met hun team zorgen ze voor het 
vakmanschap dat je in alle stappen van het pro-
ductieproces terugvindt. Zo wordt de trap eerst 
zorgvuldig opgemeten. Vervolgens wordt er in de 
tekenkamer een gedetailleerd 3D-ontwerp ge-

maakt dat tot in de puntjes besproken en verfijnd 
kan worden. Daarna wordt het ontwerp in eigen 
atelier omgezet tot de trap van je dromen. Ten-
slotte wordt ook de plaatsing met de nodige zorg 
en precisie uitgevoerd door de eigen mensen. Bo-
vendien komt Eric als meewerkende zaakvoerder 
elke trap zelf mee plaatsen en volgt hij alle projec-
ten persoonlijk mee op.

Omdat trappen maken nu eenmaal de specialiteit 
van het thuis is, hebben ze bij Trappen Lauwers 
alle denkbare stijlen en vormen onder de knie. Bo-
vendien staan er regelmatig bijscholingen op het 
programma om mee te zijn met de allernieuwste 
trends en wordt ook het machinepark altijd up-
to-date gehouden. Elk project wordt beschouwd 
als hun eigen geesteskind dat aan de strengste 
kwaliteitsnormen moet voldoen. Door het hele 
productieproces in eigen handen te houden, kan 
die kwaliteit nog beter gegarandeerd worden.

En weet je nog niet welke trap je wil? Laat je ge-
rust inspireren in de ruime toonzaal of bespreek 
al je noden en wensen met de specialisten van 
Trappen Lauwers. Wegens Covid-19 wordt er 
momenteel enkel op afspraak gewerkt. Elke af-
spraak is geheel vrijblijvend. 

Biezenveld 8 
2460 Kasterlee
Tel. +32 (0)14 84 84 87
info@trappennlauwers.be
www.trappenlauwers.be

@trappenlauwers
trappenlauwers

TRAPPEN LAUWERS ERIC
WAAR VAKMANNEN ELKE DAG AAN HET WERK GAAN
Ka sterlee — Met veel  l iefde en kenni s van zaken wondermooie trappen maken ,  daar staat Trappen Lauwers uit  Ka sterlee om bekend . 
Want elke woning verdient een prachtige trap,  helemaal in l i jn met het  interieur.  O ntworpen en geplaatst  door echte vakmen sen en 
ver vaardigd in eigen atelier. 
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WAAR VAKMANNEN 
ELKE DAG AAN HET
WERK GAAN…


