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Geofocus

eych2018
Voor het eerst sinds 1997 hebben de VN voor 2018 geen internationaal jaar ingesteld (maar enkel een ‘decennium’- zie 
verder). Alvast in Europa heeft het komende jaar wél een thema meegekregen: EYCH2018 slaat op 2018: European Year of 
Cultural Heritage. Een jaar lang vieren we de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa. Met dit Europees 
Jaar van het Cultureel Erfgoed wil de EU de culturele diversiteit promoten. Ook wil de EU de economische meerwaarde van 
erfgoed en het belang ervan voor de externe betrekkingen van de EU illustreren. Europa heeft een – overigens eerder be-

scheiden – budget van 8 M1 vrijgemaakt en alle landen detacheren een nationale 
contactpersoon (België zelfs drie: één per gemeenschap). Nu even uitkijken wat 
er concreet zal gebeuren.

Ook Europees zijn de culturele hoofdsteden. Voor het komende jaar zullen er 
opnieuw twee de kroon mogen dragen (en het nodige volk lokken). En we heb-
ben geluk: één ervan is – voor de goede fietsers onder ons althans – zelfs op 
fietsafstand: de Friese hoofdstad Leeuwarden. De andere ligt iets verder: La Val-
letta, hoofdstad van Malta.

Meer info?
https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad
https://www.visitmalta.com/nl/european-capital-of-culture-2018

In	2018	vervangt	james-Webb	de	hubble
De Hubble telescoop (links op de foto) heeft intussen 27 jaar op de teller. 
Dank zij een paar herstellingen en upgrades is hij nog altijd actief, maar 
wetenschappers willen verder en met name turen naar het prille begin 
van ons heelal. Daarvoor is een toestel nodig dat naar uiterst zwakke 
objecten in infrarood licht kan waarnemen. Het mag dus niet gehinderd 
worden door IR van de zon of van de aarde zelf. De James-Webb-ruim-
tetelescoop (rechts op de foto) die zich in de aardschaduw bevindt én afgewend van de aarde ‘kijkt’ zal in oktober 2018 (of 
‘iets later’) door de ESA i.s.m. de NASA gelanceerd worden. Het wordt de opvolger van de Hubble-telescoop en onderzoekt 
het licht van de oudste sterren.

het	decennIum	van	Water	voor	duurzame	ontWIkkelIng
Na het Water-for-Life-decade (2005-2015) op 22 maart start de opvolger er-
van. Dit decennium dat uitgeroepen werd door de Algemene Vergadering 
van de VN focust op een van de ‘Duurzame Doelen 2015-2030’. 

Opzet is in de eerste plaats te werken aan duurzame ontwikkeling op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Hierbij wordt 
drinkwater en sanitair water bedoeld, maar even goed watergerelateerde rampen, beschikbaarheid en verontreining van 
water in relatie tot bv. stadsontwikkeling, klimaatverandering, bevolkginstoename.

http://www.unwater.org/new-decade-water/
http://www.un.org/waterforlifedecade/




