
OPEN BRIEF
AAN DE FRACTIE VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN IN DE PROVINCIE NOORD-HOIIAND

Aan de fractieleden van de Partij voor de Dieren van provinciale staten

Haarlem, 13 december 2O2O

Geachte fractie,

Ons gesprek op 4 december j.l. heeft mij goed aan het denken gezet. Wij bespraken de dramatische
achteruitgang van de biodíversiteit in onze provincie en hoe deze mogelijk te keren. Als deel van het
grootste en beschermde natuurgebied in Kennemerland kwamen de Amsterdamse Waterleiding
Duinen (AWD) uiteraard ook aan de orde. Mij bekroop echter het gevoel dat het standpunt van de
PvdD in beton gegoten was. Dat kreeg een extra impuls toen ik niet lang na ons gesprek een foto op
Facebook zag waarop de fractievoorzitter in de duinen poseerde bij een banner waarop de tekst 'liel,
hè? Toch kriigen duizenden domherten von de provincie de kogel' . Walgelijke zinnen, die zonder twijfel
een beroep moet doen op de emotie in plaats van het verstand.

BIODIVERSITEIT STEVIG INBEDDEN IN DUURZAAMHEIDSBETEID
Om mijn brief goed te kunnen begrijpen, begin ik met enige uitleg over de voedselketens /
voedselpiramide. Dat van de oorspronkelijke biodiversiteit in het westen van ons land nog maar !5To
over is, heeft namelijk te maken met het schaden van de basis van die ketens / piramide. De oorzaak
ligt niet alleen bij de land- en tuinbouw, de overbevolking en de daarbij behorende infrastructuur. Ook
bij hen die het beleid bepalen voor het beheer van het overheidsgroen; de overheden en de
waterschappen.

De Voedselpiramide is opgebouwd uit lagen, orden. De eerste orde, de onderste en breedste laag van
die piramide, bestaat uit de flora. Omdat, anders dan bijvoorbeeld regenwormen, de meeste dierlijke
organismen geen aarde willen eten, om daaruit hun bouwstoffen te filteren, staan planten op hun
menukaart. Zij hebben die stoffen voor hen uit de grond gehaald. De flora wordt de producentenorde
genoemd; de enige orde met die naam. De hogere lagen zijn de consumentenorden.

De eerste consumentenorde bestaat voor SOTo uit geleedpotigen, daarvanisTS% insect. Het overgrote
deel van de geleedpotigen gebruiken de producentenorde niet alleen als voedsel, maar zij zorgen ook
voor soortbehoud in die laag (bestuiving).
Voedsel is een levensbehoefte voor alle organismen. Het voer komt doorgaans uit een lagere orde en
ook dat voer heeft weer voer nodig; net als het voer voor dat voer etc. ln welke laag van de
voedselpiramide men ook begint om de weg van de voeding te herleiden, men komt altijd weer uit bij
de basis van de voedselpiramide; de flora en de geleedpotigen. Die laatste groep zou ik graag willen
uitbreiden tot de ongewervelden. De hogere orden zijn voor hun voortbestaan dus afhankelijk van een
goede samenwerking tussen de producentenorde en de eerste orde van de consumenten; dat geldt
ook voor de diersoort Homo sapiens.

Het beheer van het openbaar groen is gericht op makkelijk en goedkoop onderhoud van de
producentenorde (flora) en dat staat haaks op hetgeen een gezonde biodiversiteit behoeft. Het moet
gericht zijn op de levenscyclus van de ongewervelden die afhankelijk zijn van de flora. Alleen zo wordt
gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit. Wordt er thans ecologisch beheer toegepast, dan
gebruikt men methoden die thuis horen in het beheer van natuurgebieden op arme grond. Het
toverwoord 'verschralen'en de stíkstofdepositie worden dan te pas en te onpas gebruikt om te kunnen



blijven maaien. Daarbij vraag ik me af of het te gelde maken van het maaisel niet eveneens een rol
speelt. Dat maaibeleid draagt in belangrijke mate bij aan de teloorgang van de biodiversiteit, vooral in
het westen van ons land waar al weinig ruimte is voor natuur.

De biodiversiteit hoort stevig ingebed te worden in het duurzaamheidsbeleid van de overheid. Dat is
nu absoluut niet het geval. Om aan te tonen waar de politiek thans vooral mee bezig is gebruik ik wel
een Groningse woning, die nagenoeg onbewoonbaar is geworden door de aardbevingen, als metafoor.
Het herstel van zo'n woning dient te beginnen bij de fundering. Waar men nu bij het remmen van de
klimaatverandering mee bezig is, is niet meer dan het recht leggen van de dakpannen.

De klimaatverandering is veroorzaakt door de ontbossing van de aarde. De Pruisische wetenschapper
Alexander von Humboldt (1769 - 1859) schreef aan het einde van de 18" eeuw, naar aanleiding van
zijn meerjarige studiereis door Zuid-Amerika, dat het kappen van het regenwoud voor de aanleg van
plantages ten koste zal gaan van het klimaat op onze planeet. De mens heeft dat genegeerd en dacht
'na ons de zondvloed', en die komt er aan; sneller dan men denkt.

De politiek en ambtenarij hebben, al dan niet bewust, de biodiversiteit veel te lang links laten liggen.
Bescherming van de organismen waarmee wij ons ecosysteem delen, kan ons kapitalistische systeem
en derhalve het uitwonen van ons land en de rest van de werelds, namelijk behoorlijk in de weg zitten.
Nu wordt met zonnepanelen, woningisolatie, energietransitie, autoluwe binnensteden etc. etc.
gewerkt aan het afremmen van de klimaatverandering. Dus niet aan het keren, maar aan het
afremmen van die verandering. De mens slaat dus bewust de weg in die leidt tot zijn eígen ondergang.
Een wonderlijke keuze zolang de meerderheid van de wereldpopulatie zichzelf nog steeds voortplant.

Alles binnen de biosfeer is circulair. Dat geldt ook voor de gassen in de dampkring. Het is opnieuw de
producentenorde, de flora, die in belangrijke mate bijdraagt aan die gasbalans. De assimilatie bij
planten vindt plaats via de groene delen. ln verhouding tot het grondgebruik zijn die bij de
houtgewassen het ruimst aanwezig. Het is daarom niet verwonderlijk dat de ontbossing van onze
planeet de belangrijkste veroorzaker is van de huidige klimaatverandering. Naast het stoppen van het
gebruik van fossiele brandstoffen, is herbebossing van onze planeet de enige juiste oplossing om die
verandering te keren. Huldig daarbij het gezegde 'verbeter de wereld en begin bij jezelf .

De overheden hebben, als zij het goed voor hebben met het welzijn van hun electoraat en
loonverstrekkers, dus de plicht om zo spoedig mogelijk inheemse heesters, bomen en kruiden aan te
planten; en waar het kan in combinatie met elkaar. Het bladoppervlak van gewassen, ten opzichte van
hun grondgebruik, bepaalt immers het aandeel dat ze hebben in de gashuishouding. Gras doet dus
nauwelijks iets. Er is in onze provincie plek zat, meer dan zat. Als ik door N.-H. rijd zie ik enorme
grasvlaktes die in het beheer zijn van de overheden.

HERSTEI BIODIVERSITEIT ZO SNEL EN ZO BREED MOGETIJK AANPAKKEN
De Amsterdamse waterleiding Duinen (AWD) vormen, met haar inmiddels sterk aangetaste
biodiversiteit, een substantieel deel van het ecologisch waardevolle groen in onze provincie. Mijn
interesse in de natuur beperkt zich niet tot de laatste jaren. Zestig jaar geleden, als jochie van acht,
kwam ik al regelmatig in het duingebied. Door zelfstudie weet ik ook hoe het er 150 jaar geleden uit
zag. Voor- of achteruitgang is alleen goed vast te stellen, door ver genoeg terug te kijken. Als ik dat
doe, moet ik stellen dat de huidíge situatie dramatisch is.

Rond de laatste eeuwwisseling werden door een idioot enkele Damherten losgelaten in de AWD, die
nu wel als wilde dieren worden beschouwd. Het zijn echter huisdieren met wilde voorouders, net als
de Honingbij, Grasparkiet, Baardagame, aquariumvissen, Gerbil etc.
Bij een duinbezoek in de eerste jaren van deze eeuw zag ik heel soms een schuw hert door het struweel
scharrelen. lnmiddels bestaat de populatie uit een kleine 4.000 haast handtamme dieren. Het
omheinde natuurgebied is verworden tot het grootste hertenkamp van Nederland. ln een volledig
natuurlijke situatie zou het nooit zover zijn gekomen. De dieren gaan zwerven om elders eigen roedels
te vormen. De omheining en ons grondgebruik beletten dat, vandaar dat ik het nu terecht een



hertenkamp noem. omdat ik de duinen al heel lang goed ken en ook weet hoe ze er voor mijn
aanwezigheid op Aarde er uit zagen, durf ik te stellen dat de biodiversiteit nog maar weinig is van wat
het ooit was.

Dat geldt overigens voor de gehele biodiversiteit ¡n de Randstad; dat wordt bevestigd door
wetenschappelijk onderzoek. Er resteert nog maar L5% van wat er ooit was. Er moet dus, wil men de
slechte staat van de biodiversiteit in het dichtbevolkte westen van ons land serieus redden, zo snel
mogelijk worden ingegrepen. Voor het groen dat onder u en de lagere overheden in uw provincie valt,
moeten de geleedpotigen leidend worden; alleen zo kunnen hogere organismen zich herstellen. Naast
de inrichting is het vooral het maairegime dat zeer grote ecologische schade veroorzaakt. De
Damherten in het duingebied zijn in wezen niet anders dan de maaimachines die de hoveniers door de
bermen en plantsoenen sturen. Grazers blijven van nature nooit lang op een plek maar trekken grazend
door grenzeloze natuur; vandaar dat mijn vergelijking juist is.
Herstel van de biodiversíteit in Kennemerland kan derhalve alleen, door het aantal Damherten te
verminderen (m.i. tot nul) en verandering van het groenbeheer in het algemeen. Dat wat de herten
betreft is het geen nieuwe visie en al meer dan een decennium speelt de pvdD in de discussie over dit
onderwerp een belangrijke rol. Een rol die helaas niet gericht is op het herstel van de biodiversiteit,
maar op de menselijke emotie.

AANPAK HERSTET BIODIVERSITEIT ¡N DE AWD
Na lang soebatten is besloten om het aantal door afschot te verminderen. ln m'ljn ogen een onjuiste
beslissing. De herten zullen door aanwas weer vlot in aantal toenemen. Hoe snel dat gaat heeft de tijd
inmiddels geleerd. Het wel of niet decimeren blijft zo een terugkerend probleem / discussiepunt en de
biodíversite¡t blijft in toenemende mate geschaad worden.
Het probleem kan maar op een manier definitief opgelost worden; dat is het weghalen van alle
Damherten.

Als reactie op het plan van de PvdD om een 'RedTeam' in te stellen schreef ik daarover op Facebook
(FB). Een team dat gaat denken over een alternatief voor het periodiek afschieten. De reacties waren
divers. Mijn post heeft geleid tot een afspraak op 4 december j.l. om dan gezamenlijk over het
biodiversiteitsprobleem van gedachten te wisselen. Daar stelde ik de vraag wie deel uit gaan maken
van dat team deskundigen; daarbij waarschuwde ik voor 'intellectuele prostitutie'. Het antwoord was
kort; het zullen mensen zijn met kennis van zaken o.a. uit de dierenbeschermingswereld. Feit blijft dat
de samenstelling geschiedt door de PvdD, waardoor ik niet loskom van de gedachte dat 'de bakker zijn
eigen brood gaat keuren'.

Natuurlijk heb ik ook al lang gedacht over alternatieven voor afschot. Ook werden er tips gegeven n.a.v.
mijn post op FB. Welke aldan niet ridicule mogelijkheden zijn er m.i.?
L. De gehele populatie vangen en elders onderbrengen.
2. De gehele populatie vangen en steriel maken.
3. De gehele populatie euthanaseren (afschieten).
4. De populatiegrootte door euthanasie (afschot) terugbrengen.
5. Wolven loslaten zodat de herten op natuurlijke wijze door predatie worden gedecimeerd.
6. Hekken rond de AWD verwijderen.
7. Alles gewoon op zijn beloop laten binnen de hekken, zodat de populatie uiteindelijk op natuurlijke

wijze instort.
Alleen de mogelijkheden i. en 3 zijn doeltreffend.

Ad.1
Dit is een van de twee mogelijkheden om de biodiversiteit in de AWD te redden. Nog los van het
feit dat het bijeendrijven en transport nagenoeg onmogelijke klussen zijn die gepaard gaan met een
overdaad aan stress bij de dieren, vraag ik me af waar de dieren naar toe moeten. Waar raak je een
kleine 4.000 Damherten kwijt? Daarnaast kan het loslaten in gebieden waar ze van nature



voorkomen ongewenste neveneffecten geven, doordat de dieren bijv. onbekende virussen in de
natuurlijke populatie brengen.

Ad.2
Ook nu is het de vraag hoe je alle dieren gevangen krijgt en daarbij is het nagenoeg onmogelijk om
de bokken van de hinden te scheiden. Stel deze stressvolle operat¡e lukt, dan doet men pas op de
zeer lange termijn aan reductie. De maximale leeftijd van een Damhert is ca. 25 jaar. Het zal dus
zo'n 2O jaar duren eer de populatie verdwenen is. Op deze wijze wordt de bíodiversíteit in het
duingebied alleen maar nog slechter, omdat de populatie in een traag tempo afneemt.
Ad.3
Euthanasie van de gehele populatie is m.i. de enige juiste ¡ngreep om de biodiversiteit in de AWD
te redden. lk ben tegen de plezierjacht; het zijn gestoorde geesten die plezier beleven aan het
doden van dieren als vrijetijdsbested¡ng. Anders sta ik tegenover de beheerjacht. Als dieren die
geen mogelijkheid hebben om hun door hekken omgeven leefruimte te ontvluchten, zal dat beheer
noodzakelijk zijn. Dat d¡ent niet te gebeuren door plezierjagers, maar door gediplomeerde
natuurbeheerders. Desnoods ondersteunt door het leger en / of politie. Dat zorgt ongetwijfeld voor
maatschappelijke onrust, maar die is eenmalig.

Ad.4
Door euthanasie de populatiegrootte periodiek terugbrengen is een voorstel dat echte dieren- en
natuurliefhebbers m.i. niet kunnen onderschrijven. Er wordt niets gedaan aan het herstel van de
biodiversiteit in de AWD, doordat een voorzichtig herstel door de verkleining van de populatie al
snel weer teniet wordt gedaan door de aanwas. Daarbij krijg ik het gevoel dat er dan bewust gefokt
gaat worden ten behoeve van afschot. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de pvdD en zal steeds
weer zorgen voor maatschappelijke onrust; al dan niet aangewakkerd door uw partij.
Ad. s
Wolven loslaten in de AWD is een gestoord idee. ln de uitnodiging door de pvdD om het instellen
van een RedTeam te onderschrijven staat letterlijk 'de arme hertjes'. Dat woordgebruik lijkt er op
dat de emotie sterker aangesproken moet worden dan het verstand; de banner waarover ik in de
aanhef van deze brief schreef is wederom zo'n uiting. Vreemd, want het doden door een kogel lijkt
mij diervriendelijker dan het doden door een wolf. Maar dit even terzijde.
De AWD biedt hooguit ruimte voor een roedel Wolven. Er is voedsel in overvloed, dus de
nestgrootte zal optimaal zijn en (vrijwel) alle jongen zullen volwassen worden. Dat heeft al snel
nieuwe roedels tot gevolg. Daar is geen plaats voor in de AWD. De dieren zijn goede klimmers en
zullen net als de Vossen door de straten van Kennemerland gaan dolen. M.i. een uiterst ongewenste
situatie. Mocht een gestoorde geest opperen dat er dan voor gezorgd moet worden dat ze allemaal
binnen de omheining blijven teneinde alle herten te doden; wat doen we dan uiteindelijk met de
hongerlijdende Wolven?

Ad.5
Wie beweert dat de natuur zijn beloop moet krijgen, zal als de wiedeweerga de hekken rond de
AWD weg moeten halen. Alleen zo geeft men nieuwe roedels de gelegenheid om zich elders in de
natuur te vestigen. Maar de Randstad biedt de dieren die mogelijkheid niet. Het is dus onzin om
ook maar een moment in die richting te denken, tenzij wij accepteren dat we tuinen, straten en
snelwegen met de Damherten gaan delen.

Ad.7
Niets doen binnen de hekken en de natuur haar gang laten gaan. De populatiegrootte zal vanzelf
instorten. Wie dat roept heeft de klok horen luiden en weet niet waar de klepel hangt. Die persoon
of personen kunnen ook niet als dierenlíefhebbers omschreven worden. Er is in het gebied, als het
gaat om de Damherten, nimmer sprake geweest van natuurlijke selectie; zwak en sterk, slim en
minder slim loopt door elkaar. Door voedselgebrek worden de overlevingskansen van de kalfjes
steeds kleiner. Er treedt eerst sterfte op onder de jonge, minder slimme en zwakke dieren. Daarna
gaan ook de sterke dieren dood. Oorzaak? Het gebied is verworden tot een voerloze



zandverstuiving. Wandelaars komen her en der stervende dieren tegen. Laat de Oostvaarders
Plassen een voorbeeld zijn van hoe de maatschappij daarop reageert. Er wordt dan bijgevoerd door
particulieren en de hel breekt langdurig los. Die zandverstuiving in combinatie met het stijgen van
de zeespiegel brengen bij mij trouwens ook nog andere vreselijke beelden voor ogen.

Voor mij is er geen andere aanpak dan het euthanaseren / afschieten van alle herten. Toen ik dat in
ons gesprek ventileerde, werd geopperd dat er misschien toch nog een alternatief over het hoofd
wordt gezien. Na het pijnigen van mijn hersenen kan ik geen andere opt¡e bedenken dan die, die ik
hiervoor heb genoemd.
U wilt het RedTeam in twee tot drie maanden tijd, zo bleek uit ons gesprek, tot een mogelijk nieuwe
oplossing laten komen. Als oud gemeenteambtenaar weet ik hoe de politiek en haar ambtelijke
apparaat functioneren. Stel het team vindt toch nog een nieuw advies, dan moet het eerst de pol¡t¡ek
in; daarna naar het ambtelijk apparaat voor de uitwerking, vervolgens weer terug naar de politiek voor
een akkoord en het bepalen van een moment van uitvoering. Dan zijn de aankomende verkiezingen
voorbij. Die wordt direct gevolgd door de werptijd van de hinden (juni/ juli). Kortom; het lijkt wel alsof
de actie heel bewust trainerend is bedoeld.

Komt het RedTeam binnen de twee tot drie maanden niet met een oplossing, dan zal waarschijnlijk
rond de verkiezingen geroepen worden: 'je gaat toch niet hinden doden die bijna volgroeide jongen
dragen'. Wordt het dan om die reden weer uitgesteld, dan zal niet veel later het doden van de 'lieve
kalfjes' weer de emoties doen oplaaien. Mij bekruipt het nare, maar waarschijnlijk onterechte, gevoel
dat dergelijke acties moeten bijdragen aan electoraal succes. Dat zou dan over de rug van de
biodiversiteit gaan; de diversiteít die de mens, en alle andere organismen binnen de biosfeer, in staat
stelt om te (over)leven.

Vele reacties op mijn FB-posts pareerde uw fractielid mevrouw Kostic met: 'beschaafde mensen lossen
problemen niet op met kogels'. Dat vindt ik geen inhoudelijke bijdrage aan het probleem, net zo min
als: 'het is een fout van de mens en daar mogen de hertjes niet onder lijden'. Zoals ik reeds eerder in
deze brief schreef zijn de exotische Damherten in de AWD nazaten van huisdieren en door mensen
losgelaten. Zij doden indirect zeer veel organismen uit de consumentenorden door het vernietígen van
de variëteit in de duinflora. Over de dood en het verdwijnen van al die andere organismen wordt niet
gesproken. Daarom kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de aaibaarheid een belangrijk rol
speelt bij de besluitvorming van de PvdD en een groot deel van haar aanhang.
Mocht dat onjuist zijn, dan ben ik benieuwd naar de werkelijke grond om wel te kiezen voor de herten
en niet voor al die andere levende organismen in het duingebied. De enige opt¡e om de biodiversiteit
in de AWD te redden is euthanasie / afschot van alle Damherten.
ln de slachthuizen worden, door de fout van boeren om de gehele wereldbevolking van vlees te willen
voorzien, dagelijks ontelbaar veel landbouwhuisdieren voor de consumptie gedood en daarnaast ook
herten. De betreffende dieren worden daarvoor gefokt en geslacht. Het enge positieve verschil tussen
al (pluím)vee en de AWD-herten is dat de duinherten een mooi leven hebben gehad.
Als uw partij consequent is, dan zal zij de totale vleesconsumptie moeten verbieden; dat is niet
realistisch. De mens is van nature een omnivoor; daar is zijn metabolisme op ingesteld. Vegetarisme
en veganisme zijn levenshoudingen die ik respecteer, maar die om meerdere redenen niet aan de rest
van de bevolking opgedrongen kunnen worden. Wel kan een goed overwogen vleesconsumptie
gestimuleerd worden. Dat zal dierenleed sterk beperken en een waardevolle bijdrage leveren aan het
herstel van de biodiversiteit en de verandering van het klimaat.

OVERHEDEN DODEN JAARLIJKS MIUARDEN DIEREN
Mevrouw Kostic reageerde op vele reacties op mijn FB-post met 'beschaafde mensen lossen
problemen niet op met kogels'. Wat is beschaafd? De westerse beschaving is nauwelíjks beschaafd te
noemen en dat is alvele, vele eeuwen het geval. Beschaafd zijn de weinige volkeren die nog leven met
de natuur, denk daarbij aan de (nog onontdekte) volkeren in de regenwouden, die met pijlen en
blaaspijpen echte wílde dieren doden voor de consumptie. Ze gebruiken dan welgeen kogels, maar de
door hen gebruikte middelen zijn even dodelijk.



Als het met de kogel doden van verwilderde huisdieren ten behoeve van het voortbestaan van de
overige organismen binnen de ecosystemen op Aarde niet beschaafd is, zouden de hiervoor genoemde
volkeren ten onrechte dus weggezet moeten worden als onbeschaafd. Daar ga ik absoluut niet in mee.

En hoe staat de PvdD tegenover het bewust doden van dieren door de messen van maaimachines en
andere apparatuur die nodig zouden zijn om het overheidsgroen en watergangen te beheren? Op die
wijze worden in ons land jaarlijks miljarden ongewervelden gedood en op termijn ook gewervelde
dieren die van de ongewervelden afhankelijk zijn voor hun voortbestaan. Gaat men gericht op de
biodiversiteit aan de slag, dan betekent dat met het huidige 'ecologische' beheer nog steeds ontelbaar
veel ongewervelden daarbij de dood vinden; al heeft men gekozen voor een keer per jaar sinusmaaien.
Dat heeft alles te maken met het feit dat:
1. de levenscyclus van een geleedpotige doorgaans binnen 12 maanden wordt voltooid,
2. de levenscycli niet gelijk lopen,
3. alleen volwassen dieren aan de voortplanting deelnemen en dat hun levensduur doorgaans enkele

dagen tot enkele weken is.
4' er dus geen herkansing is ín een volgend jaar, zoals bij de meeste hogere dieren.
Bij het doden van geleedpotigen en andere ongewervelden, in welk ontwikkelingsstadium dan ook,
worden hele generaties vernietigd en slinkt de basis van de voedselpiramide gestaag. Het is juist die
basis die de hogere organismen levenskansen geven. Die hogere organismen zullen door het verkeerde
beheer dus ook in diversiteit en aantal afnemen en uitsterven. Er zijn al vele hogere diersoorten als
voorbeeld te noemen.
Een uiterst ernstige situatie die u onvoldoende belet. Mijn advies luidt om systematisch om het jaar te
maaien. Het voert hier te ver om dat nauwkeurig te omschrijven.

Zoals ik reeds schreel heeft de PvdD schijnbaar een grens getrokken tussen welke dieren wel en welke
niet vernietigd mogen worden. Daarbij komt, als het gaat om aantallen, dat het doden van de
Damherten maar een fractie is van het aantal ongewervelden dat door de overheden worden gedood.
Dat strookt niet met de laatste verkiezingsleus van de PvdD 'alle kleine beestjes helpen'.

De mens heeft van een van de belangrijkste natuurgebieden in onze provincie een hertenkamp
gemaakt' Sorry roepen is geen oplossing. Duurzaamheid hoort te leiden tot herstel van de
biodiversite¡t. Die stelt ons namelijk in staat om te leven. De natuur bestaat níet dankzij de mens, maar
de mens dankzij de natuur. Wordt de biodiversiteit niet als een speer tot een politiek speerpunt
gemaakt, dan is onze planeet op korte termijn onleefbaar voor onze nazaten. Een enkele reis naar een
ander planeet is niet alleen onmogelijk door reisduur en emigratiedruk, maar er is ook nog geen
planeet gevonden met een ecosysteem en biodiversiteit als op aarde. Wel worden die planeten al
ruimschoots door ons vervuild en verdwíjnen er jaarlijks vele honderden miljarden in zwarte gaten.
Geld waarmee wij onze eigen planeet hadden kunnen redden. Maar dit weer even terzijde.

Beste fractie na het lezen van mijn epistel weten jullie hoe ik sta ten opzichte van de redding van de
biodiversiteit in het onleefbaar wordende westen van ons land. De PvdD is de enige polit¡eke partij die
beweert de biodiversiteit serieus te nemen; doe dat dan. Laat de emotie het niet winnen van het
gezonde verstand en stop met trainerende acties die de biodiversiteit alleen maar erger zullen
schaden. Alle kleine beestjes tellen immers mee.
Mijn visie is dat de PvdD er op termijn alleen maar aanhang mee verliest, omdat steeds sterker zal
blijken dat ook uw partij bijdraagt aan de verdere teloorgang van de biodiversiteit en derhalve aan het
verminderen van de levenskansen van toekomstige generaties. Laten de leden en de aanhang van de
PvdD vooral dat laatste goed beseffen.

Vriendeliike groet,


