
Van:   
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Aan:  

Onderwerp:      🪴Voorstel om impasse #Stikstof 'Crisis' te doorbreken. (4) Nu voedselbossen 

toegevoegd !      🪴Wat je zaait zul je oogsten      . 
 
Geacht Provinciaal Bestuur van het Koninkrijk der Nederlanden,  
 
Ik was eigenlijk niet van plan om nog een mailing te versturen deze week, 
maar ik kreeg veel positieve reacties op mijn voorstel, 
ook van Vegan People, dus toch maar even dan... 

Voorstel om impasse #Stikstof 'Crisis' te 

doorbreken.      🪴(4) 

 
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... 
 
Ik ben met een aantal vegetarische en vegan mensen in discussie geweest over mijn plan en 
zij adviseerden om 
voor de 20 % bos, voedselbossen te planten. Dus vruchtbomen, kastanje, noten, kersen, 
appels, peren e.d. 
Ik had een tegenargument : dergelijke bossen zijn nogal arbeidsintensief. 
Oplossing: richt meerdere stichtingen op van burgers en boer(en), 
waarbij de burgers als beloning een deel van de 
oogst krijgen als ze in hun vrije tijd meehelpen met beheer en oogst. 

 

De boer is de manager en geeft ook kennissessies en instructies. 
Mogelijk beter om 10-15 % bossen voedselbossen te laten zijn, ze nemen namelijk 
wel wat minder Stikstof, CO2 en Ozon op, dan een eikenboom bijvoorbeeld, 
die grote bladeren heeft en tot 40 m hoog kan worden. 
Echter sommige delen van de eik hebben wel geneeskrachtige werking en de eikel (vrucht) 
kan tot voedsel worden verwerkt, namelijk glutenvrij meel. Verrassing ! 
Hoe groter\dikker de boom en groter het blad hoe meer opname vermogen. 



 

Voor het beheer deze 20 % bossen krijgt de boer ook nog een ruime vergoeding van de 
overheid, 
echter van dit bos blijft de boer de eigenaar en hij of zij doet het management van het beheer 
! 
Bos en bosschages is ook fijner en dier- en mensvriendelijker, gezien dit ook schaduw geven 
aan mens en het vee 
en heeft ook een verkoelend effect in zijn algemeenheid (op het lokale klimaat). 

Op 15 % van het grasland graan gaan verbouwen. 
Op 15 % van het grasland woningen bouwen. 
(eigendom overdragen aan overheid of investeringsmaatschappijen tegen grondprijs 
(bouwgrond), naar gelang uw politieke voorkeur) 
50 % grasland blijft bestaan voor de veeteelt. 
15 % koeien minder in Nederland, 85 % koeien op 50 % van het huidige grasland, 
het huidige grasland is namelijk best ruim bemeten... 

 

 

Blauwe korenbloem ook weer terug...TOP ! 

De boer krijgt extra inkomsten door graan te verbouwen en opbrengsten 
uit voedselbossen om de 15 % vermindering veestapel te compenseren. 
De percentages zijn onderhandelbaar... 



Hangt ook af van de opbrengsten van het graan, voedselbossen en bijdrage overheid. 
Deze oplossing kost veel minder dan de 25 miljard euro die 
dit kabinet wil besteden aan het Stikstof 'probleem'. 

 

Wat je zaait zul je oogsten     . 

Wat je zaait zul je oogsten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uDnRNPiE4lY 

Ik ben geen Vegan Persoon geworden      , maar ik schuw de dialoog geenszins.       

Zelfs een knuffel🫂 met een dame van de Partij voor de Dieren heb ik al ervaren     . 

 



Samen komen we er wel uit... 

Fijn Weekend      , met tijd voor bezinning, ontspanning en natuur ! 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  

 
 

 

  
 




