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Over de oorzaken van de coronacrisis 
 

‘Als bomen vallen en inheemse dieren worden geslacht, dan zullen de inheemse microben rondvliegen 
als stof van een afgebroken magazijn.’ Amerikaanse onderzoeksjournalist 
 

Vernietigen van ecosystemen is desastreus voor de 
mens. Klimaatverandering, ziekte en armoede zijn  
de gevolgen. De natuur onderhandelt niet, is niet 
omkoopbaar, kent geen moraal, rechtvaardigheid of 
medelijden. De natuur kent enkel gevolgen! 
 

De mens breekt overal ter wereld de ecosystemen af. 
We kappen tropisch regenwoud voor het verbouwen 
van veevoer en voor de houtindustrie. We 
vergiftigen water, lucht en bodem door industrieel 
afval, chemische bestrijdingsmiddelen, over-
bemesting en uitstoot van schadelijke stoffen.

  foto: Jan v.d. Kam 
 

We hebben in Nederland al eerder met zoönosen te maken gehad: 
de volgelgriep in 2003 en de Q-koorts tussen 2007 en 2010. En wat 
hebben we daarvan geleerd? Niks! Er worden nog steeds 
vergunningen afgegeven voor de bouw van geitenstallen. We 
houden miljoenen landbouwdieren in dicht bevolkte regio’s. Velden 
worden doodgespoten met landbouwgif. We slepen mensen, 
dieren  en goederen de hele aardbol over met alle vervuiling van 
dien. En waarom? Omdat voor geld verdienen alles geoorloofd is !  
           foto: Brabants Burgerplatform         

 

‘We betalen de prijs voor ongebreidelde groei. We willen wel de 
gevolgen van de crisis bestrijden, maar niet de oorzaken’. Lex 
Oomkes in dagblad ‘Trouw’.  
 

Nederland is dicht bevolkt en heeft de hoogste vee dichtheid van 
Europa. Dat wil zeggen: grote infectiedruk en veel vervuiling. Vooral 
de Peelregio is de klos!  

 www.sarahlinde.nl 
             

 

Terug naar natuurlijk evenwicht 

VEEL MINDER DIEREN! 
 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.sarahlinde.nl/
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Wetenschappers aan het woord 
 

'Dieren op elkaar gepropt is vragen om problemen'. 
Hoogleraar Wim van der Poel (WUR), over zoönosen en pandemieën 
 

"De sector gebruikt natuurlijke processen op een schaal die onze omgeving 
niet meer kan dragen."  
prof. dr. ir. Dick Heederik 
 

"Wij wijzen al jaren op het risico van virusziekten als corona in gebieden 
waar de bevolking toch al minder gezond is. Door de tweede 
wereldexporteur te willen blijven, kiezen we voor prestige ten koste van 
onze gezondheid”. 
Dr. Ignas van Bebber, oncologisch chirurg 
 

          Ignas van Bebber 
 

“Wat Brabant probeerde met het uitkopen van boeren is paniekvoetbal. 
Onacceptabel. Boeren geld krijgen voor de verkoop van gratis verkregen 
‘recht’ om natuur te schaden. Op deze manier is het niet ‘de vervuiler 
betaalt’, maar ‘de vervuiler verdient’. Dit is principieel en juridisch 
onhoudbaar.”  
Valentijn Wösten, jurist MOBilisation for the Environment 
 

‘De argumenten van de sterk georganiseerde boerenlobby vonden telkens 
veel meer weerklank in de politiek dan die van volksgezondheid. Die 
onderliggende machtsverhoudingen moet je veranderen als je een    
veranderde aanpak wil.’               Floor Haalboom 
Dr. Floor Haalboom, medisch historicus  
    

 
 

 
 

De zondagse wandeling 
Grafiek van Sybilla Keitel naar: ‘Der Sonntagsspaziergang’, (een schilderij van Carl Spitzweg, 1841) 
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Onze leden schrijven 

 
www.sarahlinde.nl 

 

Eén van onze leden vroeg op 9 oktober 2019 bij de gemeente informatie op over mogelijke plannen 
voor uitbreiding van een veehouderij. Herhaaldelijk antwoordde de gemeente niks te weten  van 
een aanvraag of wijziging op de betreffende adressen. Tot op 3 april 2020 blijkt dat de gemeente al 
op 23 mei 2019 over de gevraagde informatie beschikt. Hieronder een samenvarring van de 
correpondentie. Wat is hier aan de hand? Ontbreekt het overzicht op de afdeling  of is er sprake van 
opzet? We zijn zeer benieuwd naar de verklaring!  
              

 

Klacht over informatievertrekking 
 

- 9 oktober 2019: ik vraag u per e-mail naar informatie over wijziging bedrijfsvoering op ……… (adres) en 
……….(adres). 
 

- 10 oktober 2019: u antwoordt per mail dat er op genoemde adressen geen wijzigingen zijn. 
 

- 17 januari 2020: ik vraag u of inmiddels een aanvraag is ontvangen voor wijziging van bedrijfsvoering op 
genoemde locaties. 
 

- 22 januari 2020: u antwoordt dat u geen aanvraag bekend is. 
 

- 1 april 2020: ik vraag u mij de aanmeldnotitie m.b.t. ……… (adres)  toe te sturen. 
 

- 3 april 2020: u stuurt mij de gevraagde aanmeldnotitie. 
Uit deze notitie blijkt dat u de gegevens al op 23 mei 2019 heeft ontvangen. U had ze mij dus al naar aanleiding 
van mijn eerste verzoek op 9 oktober 2019 kunnen toesturen.  
 

Dit bevreemdt me zeer. Ik verwacht binnen korte tijd een verklaring voor deze gang van zaken. 
Met vriendelijke groet        
(naam)         Naam en adressen bij ons bekend 
         
 

 

Indringende gierlucht 
 

Vandaag 20 april, Koolhof Deurne. Diverse keren een alarm gehad op 
de telefoon: ramen en deuren sluiten vanwege mogelijke 
rookoverlast van de brand in de Mariapeel.  
 

Vanwege de oostenwind geen last gehad van rook, maar wel van een 
indringende gierlucht om half vijf. 
 

De astmamedicijnen voor mijn echtgenote 
waren weer eens hard nodig! 

(Naam bij ons bekend) 
 

 

http://www.sarahlinde.nl/
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Stinken in tijden van corona 
 

Al weken in quarantaine omdat ik tot de risicogroep behoor. Het valt niet mee. Stralend 
lenteweer lokt mensen naar buiten. Voor mij betekent dat zoveel mogelijk in mijn tuintje, af 
en toe een ommetje door een stil bos of over een rustig fietspaadje en ’s nachts het 
slaapkamerraam open. Goed voor mijn gezondheid, dacht ik. 
 

Helaas….. de stank is bij tijd en wijle niet te harden. ’s Nachts drijft lucht van varkensstallen 
de slaapkamer in. Ik word wakker met keelpijn en in het stinkt in het hele huis. Tijdens een fietstochtje rijd ik van 
de ene stankbubbel in de andere: varkens, mest, nertsen, kuilvoer …. Het slaat op mijn adem! 
  

Klagen bij officiële instanties heeft geen enkele zin. Ik gun iedereen een kostwinning maar waarom moeten we 
deze ellende pikken ter wille van het verdienmodel van anderen.  

Het is zo verdomd onrechtvaardig! 
Bewoner van de Heiakker 
 

 

Sommige boerenorganisaties stichten verwarring 

Het verschil tussen NOx en NH3 
 

Volgens het KNMI is tijdens de coronacrisis de concentratie in de lucht van koolstofdioxide en 
stikstofdioxide tussen de 20 en 60 procent afgenomen'. Sommige vertegenwoordigers van 
boerenorganisaties beweren dat er daarom geen haast gemaakt hoeft te worden met het 
verminderen van de uitstoot door de intensieve veehouderij.  
 

Verkeerde been 
Daarmee zetten ze de discussie op het verkeerde been. Koolstofdioxide (CO2 en 
stikstofdioxiden (NOx) worden vooral uitgestoten door industrie en verkeer. 
Ammoniak (NH3) is ook verantwoordelijk voor het stikstofprobleem. NH3 is 
vooral afkomstig uit de intensieve veehouderij. Die uitstoot daarvan gaat 
onverminderd door. 
 

 

Wetenswaardigheden 
 

* 'Vooral in Brabant hebben longen het zwaar. Patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) 
ervaren blijvende achteruitgang van hun longcapaciteit. Zij vrezen dan ook extra kwetsbaar te zijn voor het 
nieuwe coronavirus'.         Follow The Money 
 

* De melkveehouderij stoot bijna evenveel CO2 uit als onze luchtvaartindustrie. Trouw 
 

* Al tien jaar lang verkondigt toxicoloog Henk Tennekes zijn theorie over het verband tussen bijensterfte en 
bestrijdingsmiddelen. Hij vond geen gehoor. Nu blijkt dat hij gelijk heeft.  
https://cutt.ly/At7EMth         Follow The Money 
 

* 'Nederland importeert tienduizenden Ierse kalveren ondanks coronacrisis'.   Animals Today 
 

* Nederland is nog steeds niet voorbereid op zoönosen. Landbouwbelangen wegen zwaarder dan 
volksgezondheid.  
https://cutt.ly/Wt01eeE         De Groene 
 

* ‘Vele honderdduizenden Nederlanders wonen binnen 2 kilometer van een geitenboerderij, wat volgens 
wetenschappelijk onderzoek hun kans op longontsteking tot 60 procent verhoogt’. 
https://cutt.ly/at8GUUH        Follow The Money 

 
 

Follow The Money, platform voor onderzoeksjournalistiek.  
Legt misstanden bloot door geldstromen kritisch te bekijken www.ftm.nl 

 

https://cutt.ly/At7EMth
https://cutt.ly/Wt01eeE
https://cutt.ly/at8GUUH
http://www.ftm.nl/
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Altijd weer hetzelfde liedje 
 

Artikel uit het Agrarisch Dagblad van 28 jaar geleden. 
Geen digitale communicatie in die tijd. 

Maar dat is dan ook het enige verschil met 2020. 
Het bericht zou gisteren geschreven kunnen zijn! 
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Jan van de Kam stelt fotoboek over De Peel digitaal beschikbaar 

Cadeautje voor alle natuurvrienden 
 

 

Bekijk hier de online versie van dit boek 
 

Fantastisch fotoboek over De Peel 
 

Natuurfotograaf Jan v.d. Kam (83) maakte duizenden foto’s in de Peel. Hij stelde daaruit een 
fotoboek samen van 201 pagina’s: ‘De Peel in vier seizoenen’. We kregen van hem  toestemming om 
de link door te geven aan onze leden en aan overige abonnees van onze ledenbrief. Het is een 
fantastisch document. We danken hem daar hartelijk voor. 
 

Schrijver en fotograaf 
Jan is een bevlogen man. Hij heeft in zijn lange carrière als nieuwsfotogaaf en schrijver ontelbaar veel 
foto’s gemaakt in binnen- en buitenland. De Peel bleef hem dierbaar. Hij wil iedereen laten zien hoe 
mooi en waardevol De Peel is. Bescherming van de natuur ligt hem na aan het hart. Jarenlang 
illustreerde hij de jaarverslagen van Werkgroep Behoud de Peel. Jan woont in Griendtsveen. 
 

Gedrukte versie 
Er komt ook een gedrukte versie van het fotoboek uit. Als u daarvoor belangstelling hebt, kunt u 
hiervoor intekenen op https://www.depeelin4seizoenen.nl 
 

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? 
Meld u aan voor de nieuwsbrief van het Brabants 

Burgerplatform 
nieuwsbrief.burgerplatform@gmail.com 

https://tinyurl.com/ybt2mskd
https://www.depeelin4seizoenen.nl/
mailto:nieuwsbrief.burgerplatform@gmail.com

