Stop de misdadige bomenkap in ons land
Zondag, 09 juni 2019 14:15

Nergens komt men er eerlijk voor uit wat de reden is dat er massaal bomen worden gekapt in
ons land.
Het gaat maar door en ook nu dreigt weer een bos ter grootte van 30 voetbalvelden te
verdwijnen.

Een mooi voorbeeld van hoe ronduit misdadig bestuurders in ons land bezig zijn is het
volgende:
Op de grens van Brabant en Zeeland ligt de Brabantse Wal, één van de drie Landschappen
van Allure in Noord-Brabant. Een gebied waar natuurschoon, monumenten en culturele
evenementen met elkaar verweven zijn.
Aangezien alles elektrisch moet vandaag de dag hebben we natuurlijk lang niet genoeg
leidingen en kabels en dus moet er klaarblijkelijk over de Brabantse Wal een
hoogspanningsleiding worden aangelegd.
Maar, om dit te kunnen doen, moet er 200.000 m2 bos, een oppervlakte gelijk aan 30
voetbalvelden, worden gekapt volgens de lokale bestuurders.
Grote delen van de Bergse bossen Lievensberg, Zoomland, Groot Molenbeek en achter
Stayokay of het bos bij Manege Molenzicht worden weggekapt. Doen we niets, dan komen er
2,5m dikke ondoorzichtige 45m hoge pilaren voor in de plaats. Het gordijn aan kabels wat daar
aan opgehangen wordt hoort niet in een bos thuis. Onnodig, omdat er ook een plan is waarbij er
helemaal geen bos gekapt hoeft te worden en er zelfs meer bos bij komt.
Bos Lievensberg houdt na de heidevlakte straks op te bestaan. Daarachter wordt het bos
massaal weggekap. De speelveldjes met rondom de karakteristieke bomen verdwijnen. In alle
bossen verdwijnen er wandelpaden met de oude bomen die de sfeer en de diversiteit van het
aanzicht van de bossen bepalen.
De plannen zijn inmiddels ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en
de minister (Wiebes) zal medio juni een besluit nemen over dit ingediende voorstel.
Maar, nu komt de aap uit de mouw:
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Een plan waarbij er geen bos gekapt hoeft te worden is wel bedacht, maar daar wordt niet
genoeg mee gedaan. Ondanks dat dit als een goede oplossing wordt gezien die technisch en
financieel haalbaar is, is dit plan niet verder uitgewerkt en niet doorgegeven. Alleen de plannen
met de massale bomenkap liggen bij de minister en die maakt medio juni 2019 zijn keuze.
En waarom denk je dat er niets met dat plan is gedaan?
Hoogstwaarschijnlijk omdat men denkt met het ingediende plan twee vliegen in één klap te
slaan en niet alleen zo die hoogspanningsleiding te kunnen aanleggen, maar ook een aantal
obstakels voor 5G op te ruimen. Net zoals dat overal in ons land gebeurt.
Een club die Samenwerkend Belang Brabantse Wal heet voert driftig actie om dit toch nog te
voorkomen en ze hebben uiteraard groot gelijk.
Je kunt hen helpen door nu hun petitie te tekenen en wie weet loopt het storm en durft
Wiebes het toch niet aan om het ingediende plan goed te keuren.
Help mee en redt ons land, tenminste, wat er nog van over is.
En naast het redden van ons land, kan je ook goed voor jezelf zorgen door nog even gebruik te
maken van het Orjana aanbod van deze week dat nog enkele dagen geldig is en je lichaam te
reinigen van giftige stoffen.
Aan de hand van talloze onderzoeken in Amerika en Europa is wetenschappelijk aangetoond
dat chlorella zich bindt aan zware metalen en andere giftige stoffen. Chlorella wordt behalve als
krachtige reiniger ook gezien als een ‘beauty food’, omdat door de reinigende eigenschappen je
huid er al snel gezond en stralend uit gaat zien.
Het gebruik van chlorella heeft alleen zin als je een schone en biologische kwaliteit koopt. Die
chlorella wordt in Amerika verkocht onder de merknaam Clean Chlorella en is als beste getest
door Mike Adams. (De
PPAR 3 in 1 formule van Orjana
is afkomstig van dezelfde kwalitatief hoogstaande leverancier en bevat naast sorokiniana
chlorella ook spirulina en DHA uit rode alg en vinden wij ook een interessant produkt.)
Dezelfde chlorella als die van Mike Adams is in Nederland te verkrijgen onder de merknaam
Orjana
en kan deze
week door Niburulezers worden aangeschaft met 10 procent korting op alle verpakkingen. Vul
bij het afrekenen de code "dunnetje" in. Deze aanbieding is geldig tot en met dinsdag 11 juni
2019.
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