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Onderwerp: You can never undermine a TREE !                 🪴Voorstel om uit deze #Stikstof 'Crisis' te 
komen. Segers: Burgeroorlog. 22 juni Hang de NL vlag op. Two Trees. 
 
Geacht Provinciaal Bestuur van het Koninkrijk der Nederlanden, 

You can never undermine a TREE !                🪴 

 

 

Stop met die verachtelijke biobrandstoffen & biomassa centrales, waarin complete bomen 

worden opgeslokt !      

En ja, ik ben dus conservatief, maar tevens milieu activist...  

Voorstel om uit deze #Stikstof 'Crisis' te komen. 
Segers: Burgeroorlog.  

Ik adviseer om 20 % van het boerenland met bomen te beplanten, het hele 
stikstof probleem is dan opgelost ! 
Bomen nemen namelijk Stikstof, CO2 en Ozon op in grote hoeveelheden... 
Voor deze 20 % krijgt de boer een ruime vergoeding, 
echter van dit bos blijft de boer de eigenaar en hij of zij beheert het ! 



Bos en bosschages is ook fijner en diervriendelijker, gezien dit ook 
schaduw geeft aan het vee 
en heeft ook een verkoelend effect in zijn algemeenheid. 

 

Op 15 % van het grasland graan gaan verbouwen. 
Op 15 % van het grasland woningen bouwen. 
(eigendom overdragen aan overheid of investeringsmaatschappijen, naar 
gelang uw politieke voorkeur) 
50 % grasland blijft bestaan voor de veeteelt. 
Deze oplossing kost een fractie van de 25 miljard euro die dit kabinet wil 
besteden aan het Stikstof 'probleem'. 
 
15 % koeien minder in Nederland, het huidige grasland is namelijk ruim 
bemeten... 
De boer krijgt extra inkomsten door graan te verbouwen om de 15 % 
vermindering veestapel te compenseren. 

Ik wil aangeven dat ik niet (alleen      ) een klager ben, maar ook mee wil denken op tot een 

oplossing te komen. 
Ik stel voor dat de bestuurders van de provincies over dit voorstel in overleg 
gaan met de Boeren en de landelijke regering. 



Er zal bemiddeling moeten plaatsvinden, anders Burgeroorlog, wat Gert-Jan Segers 
vanmorgen in de Telegraaf interview en op NPO1 naar voren bracht. 

Segers (CU): 'Stikstofcrisis kan een vorm van een burgeroorlog worden'. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWh2vwgwyac 

>>>>>Kan de Commissaris van de Koning John Berends in Gelderland, a.u.b. het 
voortouw nemen ?<<<<< 

22 juni: Hang de NL vlag op. 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/T3QsCPjnK8CKmP2PszSYgH?domain=youtube.com


 

Als u de oranje wimpel ook wilt ophangen, doe dat dan tevens ! 

 

Two Trees. 

Two Trees. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=75ndm8JWiso 

 
Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  

 
 

 

  

 

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/8gV3CQkoKRSkqYKYFPzXGk?domain=youtube.com



