
Van:   
Verzonden: dinsdag 28 juni 2022 07:56 
Aan:  
Onderwerp: 5 grootste Stikstof Uitstoters. ABN Amro 2017: NL Boeren laagste milieu-impact ter 
wereld. Ik leefde in de Leugen... 
 
Geachte mevrouw van der Wal (Minister van Vegan en Stikstof),  

5 grootste Stikstof  Uitstoters. 

Heb toch écht m'n bril op, maar zie toch écht niet "boeren" hier tussen staan. Hoe dan? 

 

Ik stel voor dat we in ieder geval zorgen dat Tata Steel Nederland verlaat, 
gezien Tata Steel ook een directe gezondheidsbedreiging 
is voor veel Nederlanders, vooral ook kinderen. 
De stilstof slaat neer tot op 250 km van de Tata Steel plant, misschien nog wel verder. 
Laat de boeren blijven, ik zie hen nog niet in de top honderd van de stikstofvervuilers staan. 
Naast stikstof stoot de fabriek veel CO2 uit en tevens een grote hoeveelheid 
kankerverwekkende stoffen. 
Het gaat deze WEF Kaag & Rutte regering helemaal niet om het welzijn van haar inwoners, 
maar om het halen van de Parijse doelstellingen 2030. 
, dat mag van alles kosten meer dan 100 miljard totaal zelfs. 



Al hangen honderden boeren zich op, het maakt niet uit voor de 
WEF gerelateerden. 
Wilt u als mijn stadsgenote (Hierden-Harderwijk) bij die WEF maffia horen, is de cruciale 
vraag ? 
Wilt u in de geschiedenisboekjes komen als de grootste vernietiger van het Nederlandse 
platteland ? 

 

WIE ZIJN DE 200 GROOTSTE STIKSTOFVERVUILERS? 

 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/51858/wie-zijn-de-200-grootste-
stikstofvervuilers/#:~:text=Op%20verzoek%20van%20GroenLinks%20stuurde,ammoniak%2C%20dus
%20200%20in%20totaal. 



 

De negatieve invloed van de Duitse veeteelt en industrie is duidelijk te zien op dit kaartje. 
Waarom doen de Duitsers niet mee om tot een oplossing te komen ? 
Hoeveel ammoniak-uitstoot komt uit Duitsland in Nederland terecht ? 
Is Duitsland misschien gevaarlijker voor Nederland op termijn, dan Rusland ? 
Wie zal het zeggen...De toekomst zal het ons leren... 



Top100 van stikstofoxiden-bronnen. 

 

Ik bedoel met deze foto niet iets #MeToo gerelateerds, dat u het weet...      

Het is gewoon een fabriekspijp van Rendac te Son en Breugel, die teveel CO2 en Stikstof 
uitstoot. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/05/22143530bijlage1-
top100-van-stikstofoxiden-bronnen-nox-als-no2 
 
Top-100 van stikstof- en ammoniakuitstoters gepresenteerd. 

 

https://nos.nl/artikel/2423989-top-100-van-stikstof-en-ammoniakuitstoters-gepresenteerd 

Nu weet ik dat er ook nog een Ammoniak deel is, maar dat laat ik aan uw duur betaalde externe 
Consultants over 
om daar hun licht over te laten schijnen. Wat ik wel weet is dat een geintegreerde benadering van de 
problemen 
dient plaats te vinden, ook de industrie, defensie, de omvang van de mensheid in Nederland 



(denk daarbij aan ongebreidelde toestroom immigranten) en de uitstoot in de buurlanden Duitsland 
en België 
dienen daar in mee te worden genomen. 
Vlaanderen maakt wel haast met de vermindering van de uitstoot, maar het linkse Wallonië niet. 

ABN Amro 2017: NL Boeren laagste milieu-impact 
ter wereld. 

 

 

 



 

Ik leefde in de Leugen... 

Elly & Rikkert de Weg, de Waarheid en het Leven eigen keuze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0o5BOr lqhs 

Veel succes vandaag, ik reken op u, pak de Industrie aan ! 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  

 

 

 




