
Redden onze klimaat goeroes de aarde? 

Onze Europese klimaatgoeroe de heer F. Timmerman heeft zijn plannen over de landbouw bekend 
gemaakt. In Nederland wordt hij gesteund door de linkse partijen aangevoerd door de                              
heer Tj. de Groot. De boeren moeten halveren zodat de stikstofuitstoot ook halveert. 
Alleen van onze boeren is in beeld hoeveel stikstof zijn bedrijf uitstoot. De industrie heeft zich hier 
nooit zorgen over gemaakt. Nu heeft de rechter gezegd de natuur mag niet verslechteren. Onze 
regering heeft goed geluisterd en zegt nu als de stikstof vermindert, zal de natuur wel niet 
verslechteren. Dus de boeren moeten halveren. Immers onze supermarkten liggen vol met 10 
soorten melk, 20 soorten kaas, 30 soorten vruchten en 40 soorten groenten. Kortom meer dan 
genoeg. 
                                                                                                                                                                                                
Onze welvaart moet naar een steeds hoger peil                                                                                                                        
Heb je 2 keer per jaar gevlogen, dan moet dat 3 keer worden en ga zo maar door. De lat naar meer 
luxe leggen wij steeds hoger. 
De oplossing is de boeren halveren en hun stikstof afpakken, dan iets afromen om wensnatuur te 
maken (U leest goed geen natuur, maar wensnatuur) en vervolgens deze stikstof gebruiken om onze 
behoeften naar meer welvaart te bevredigen. 
Goede voorbeelden: Schiphol die rechten koopt om meer te vliegen. Rijkswaterstaat die rechten 
koopt om wegen aan te leggen. Bouwbedrijven die rechten kopen om huizen te bouwen. 
Dat de stikstof van de boeren NH3 is, die de natuur in 10 jaar weer afbreekt, omgezet wordt in 
stikstof NOx, waar de natuur 1000 jaar over doet om weer op te ruimen, daar praten wij maar niet 
over. Immers luxe  staat boven alles. 
                                                                                                                                                                                       
Echter er is één grote denkfout                                                                                                                                       
Als de boeren gehalveerd zijn, zijn de schappen in de supermarkt niet meer overvol, maar leeg. Kun 
je een luxe vliegreis boeken, maar het bordje eten met een glaasje wijn tijdens de vlucht, zijn 
vervangen door een glas water. 
De boer produceert onze eerste levensbehoefte n.l. ons dagelijks eten. Het gevolg zal zijn een 
wereldoorlog door voedselgebrek. De arme landen zullen het eerst getroffen worden (voor zover zij 
dat nu al niet zijn). De sterksten zullen overleven en de wereldbevolking gaat van 8 miljard terug naar 
misschien 8 miljoen mensen op aarde. 
                                                                                                                                                                                             
Dus onze heer Timmermans met aan zijn zijde de heer Tj. de Groot hebben dan inderdaad ons 
klimaatprobleem opgelost door de wereldbevolking elkaar letterlijk op te laten vreten.                               
Maar is dit de goede weg?  Mij lijkt het veel beter onze luxe aan te pakken en ons dagelijks eten te 
behouden. Ik kan makkelijk praten. Uit principe vlieg ik toch niet. 

 
 




