De Hedendaagse ‘Parels’ van de Veluwe

(deel 1)

No.844

Inleiding
Kom dat zien! Kom dat zien! De Veluwe als parel, of te wel kom kijken
naar de Parels van de Veluwe !
God schiep de wereld, en de Nederlanders schiepen Holland. Het gold
nog wel in vroeger dagen dat de Nederlanders vrij waren. Hun woningen
konden zij vrij bouwen en de omgeving inrichten naar hun eigen
inzichten en kunde. Dat geldt niet meer in de dagen na de tweede
wereldoorlog. Dan bepalen gemeenten -hun raadsleden en ambtenarenhet gezicht van de omgeving. Wij zullen eens een rondrit maken door de
Veluwe middels deze brochure om te kijken wat de gemeenten
gepresteerd hebben.
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De Veluwe als ‘parel’
De Veluwe wordt alom geprezen als zijnde een van de mooiste plekken
van Nederland. Vandaar dat er ook talloze boeken over de Veluwe zijn
verschenen. Als vakantiebestemming is de Veluwe dan ook zeer in trek.
De Veluwe met al z’n bossen, wereldberoemde zandverstuigingen,
weidegronden, pittoreske plaatsjes, akkers en idyllische plekjes is echter
omgetoverd tot een bio-industrieel complex dat zich als een olievlek op
het water nog steeds uitbreidt. Helaas, jammer, en grote zonde! De
laatste 30 tot 40 jaren hebben er op de Veluwe enorme grote
veranderingen plaatsgevonden, die ten koste gingen van de schoonheid
der natuur en aantrekkelijkheid van de provincie Gelderland. Er worden
nog dagelijks grote tot zeer grote landschap-ontsierende stallen gebouwd
op de landelijke agragische plekken temidden van veel natuurschoon o.a.
voor kalverenmesten, kippenopfok,
varkens, eenden, koeien, nertsen, etc. Het
zijn de boeren, mesters en fokkers die
steeds meer en groter willen, enerzijds
om hogere inkomsten, anderszijds
doordat ze voor steeds hogere lasten
komen te staan. Het is echter de politiek
der gemeenten en de ambtenarij die de vergunningen daartoe afgeeft,
letwel: tegen betaling van leges. Het zijn echter dezelfde gemeenten en
hun ambtenaren die via vliegtuigjes fotos laten maken van de omgeving
om te zien of er “illegale” bouw heeft plaatsgevonden. Het moet dan wel
opvallen dat de Veluwe van 30 – 40 jaar terug er totaal anders uitzag dan
nu het geval is. Overal zijn grote tot mega-stallen verrezen, en o wee de
burger die ergens een klein afdakje of schuurtje zonder vergunning heeft
durven bouwen! In de gemeente Putten hebben de ambtenaren in 2013
wel meer dan 500 van deze illegaal genoemde bouwsels opgespoord, en
in de gemeente Barneveld zijn er ongeveer 250 opgespoord. De grootste
vissen in dit net worden gesorteerd en aangepakt, en de kleintjes
zwemmen door de mazen wel verder naar de vrijheid. Gelukkig zijn er
nog raadsleden die deze gang van zaken zien als een heksenjacht waarvan
de rationaliteit zoek is. Zie bijlagen. In deel 2 en 3.
2

De Hedendaagse ‘Parels’ van de Veluwe

(deel 1)

No.844

De Hedendaagse ‘Parels’ van de Veluwe

(deel 1)

No.844

sound insane, when telling what the insane are doing, volgens Daniel J.
Towsey.

De Veluwe is ontsierd, ontluisterd, en waar gaat het naar toe met de bioindustrie? Steeds groter en groter, meer inkomsten, meer stank, meer
gier, meer zorgen, minder rust, meer ziekten, etc.
Niet alleen grote stallen, nee, midden in natuurgebieden zie je ineens
grote tot zeer grote veevoederfabrieken, zoals Denkavit, Alpuro, Navobi,
etc. Daar zijn toch in het verleden vergunningen voor afgegeven, of niet?
Geldt hier dat ‘omwille van de smeer, de kat de kandeleer likt?’
Planelogen delen op hun kantoor de kaart van de Veluwe in. Er worden
allerlei codes, regels, wetjes opgesteld, en vervolgens een aantal controleambtenaren aangesteld. Op die wijze lijkt het een soort schrikbewind te
worden, aangezien de controle-ambtenaren zich dienen waar te maken.
Ze zien dan ook overal beren in het bos en gluren overal in het rond of er
iets is wat ze op kunnen schrijven als begane overtreding.
Professor de Vries was in Putten 20-04-2015 en sprak over het
beheersingsdenken dat overal doorgedrongen is. Hij zei dat een christen
de wereld dient te beheren, niet te beheersen. Maar ja, truthers always
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De Veluwe en Toerisme
De Veluwe trekt veel toerisme naar zich toe, zowel buitenlands als
binnenlands. Aspirant-toeristen zoeken naar rust, natuurlijke schoonheid,
oude cultuur, etc. Velen komen hier naartoe om te fietsen, o.a. veel
Vlamingen. Dat vinden zij nog wel op de Veluwe. Maar er is veel meer
te vinden!
Wie op Internet zoekt naar de
Veluwe vindt daar de meest
aantrekkelijke ‘parels’. Wie echter
eenmaal de Veluwe bezoekt, krijgt
niet alleen die mooie ‘parels’ te zien,
de mooiste natuur en landschappen.
De Veluwe is na de tweede
wereldoorlog voor een groot deel
omgetoverd in één groot industrieel gebied, waar niet alleen temidden
van de mooie natuur machines en allerhande producten worden
vervaardigd en verhandeld. Nee, het zijn vooral de ooit mooie
buitengebieden die ernstig zijn toegetakeld en ontsierd ten behoeve van
de vleesindustrie of vleesconsumptie. Het moet dan ook voor veel
toeristen een teleurstellende ervaring zijn, om op de Veluwe met eigen
ogen te zien hoe de Veluwnaren de dieren verzakelijken en tot ‘machines’
verlagen, met name in de bio-industrie voor kalveren, varkens, kippen,
eenden, nertsen, etc. Wat bezielt de Veluwnaren en Hollanders? Niet
alleen de Veluwnaren en Hollanders, aangezien wereldwijd het dier het
slachtoffer is van ’s mensen eet- en winstzucht. Eens en temeer toont
momenteel de mens tegenover het dier zijn gewelddadig en verwoestend
gedrag. De natuur als natuur blijkt nog slechts voor enkele procenten mee
te tellen in de levensvisie van de meeste mensen. De natuur blijkt voor
velen alleen nog van waarde voor hetgeen zij levert aan grondstoffen en
producten, dus als exploitatiemateriaal. De mens toont zich heerser over
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de natuur, waarbij de natuur rechteloos lijkt en zich niet ertegen kan
verzetten. Maar dan vergissen wij ons deerlijk.
De bio-industrie behoort –volgens het boek “Geef om de Natuur”,
uitgave Het Spectrum- tot één van de grootste schandalen van deze
eeuw. Nederland, en met name de godsdienstige Veluwe is hierin
koploper.
Het is opvallend dat juist in veel gevallen de
bio-industrie als daar zijn de kalvermesterij,
varkensfok- en mesterij, nertsen, kippen en
eenden wordt geëxploiteerd door de vrij
streng orthodoxe christenen.
Bij sommige natuurvolkeren is veeteelt zelfs
streng verboden, zie op Internet en zoek bij
Badui in wikipedia.
De mens kan ten opzichte van de natuur
verschillende houdingen aannemen:
1. De bezittershouding, antropocentrisch waarbij alles draait om de
mens zelf. De mens doet als of de aarde van hem is. Hierdoor
heeft de mens geen echte verbinding meer met de natuur. In deze
mens leeft een verorberingsdrang, heersend, moorddadig,
uitbuitend, en hooghartig. In hem leeft het recht van de rede, het
recht van de sterkste en slimste.
2. De vergoding van de natuur, zij die de natuur over zich laten
heersen. Die houding is weliswaar te verkiezen boven de
bezittershouding, daar de natuur er in deze beter aan toe is. Wij
zijn echter geen slaven van de natuur.
3. De samenwerking met de natuur als bondgenoot, dat is trouwzijn met elkaar, dus natuurgetrouw. Dan beseft een mens dat
hijzelf ook een deel van de natuur is, en dat hij geen eigenaar of
slaaf is van de natuur, maar beheerder. Dan is er verwondering
en respect voor de natuur en laat hij de natuur toe in beider
voordeel te werken. In het leven der oude natuurvolkeren vinden
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wij deze houding nog terug, zoals in brochure 839 aangegeven.
Dan ziet de mens in dat hij een deel is van de aarde, en dat de
aarde-natuur een deel is van de mens. De natuurvolkeren zien de
rivieren nog als hun broeders die hun dorst lessen, hun bootjes
dragen en hun akkers voeden. De dieren zijn hun
medeschepselen, hun vrienden.
Hoe is het zover gekomen met ons Westerse mensen dat wij ontaard zijn,
vervreemd van de natuur, die wij nog wel in leven willen houden als
brokstukjes in parken? Er is een culturele revolutie nodig om de mensen
te laten ontwaken. Enige jaren geleden was er nog hoop dat de natuur op
de Veluwe hersteld zou worden en in stand zou worden gehouden. Er
ging sprake uit van kamerleden om de Veluwe tot een groot park te
maken en om alle grote veestallen af te breken. Helaas, dat kon blijkbaar
niet de goedkeuring wegdragen van de gemeentelijke autoriteiten,
aangezien sindsdien juist vele en zeer grote veestallen als paddenstoelen
uit de grond zijn verrezen. Dat lijkt op een economische vooruitgang. In
werkelijkheid zijn we er een heel eind op achteruit gegaan. Goed
beschouwt is onze economische positie alarmerend slecht, gezien de
vervuiling van ons eigen ‘nest”, de plaats en het milieu waar wij leven en
wonen.
Wij zien het voor onze ogen plaatsgrijpen hoe de plaatselijke autoriteiten
handelen ten opzichte van de natuur. Er worden vergunningen verstrekt
door gemeenten voor megastallen, ten
behoeve voor de vleesindustrie. Wijzelf
zijn in ons bos in Putten bezig om zo
Natuur Getrouw mogelijk te handelen,
waarin wij door de gemeente Putten tot in
het uiterste worden tegengewerkt. Er
worden en zijn in de nabijheid van ons
bos –dat als natuurgebied is bestempeld door planologen- wel grote
kalverstallen en mega-nertsenstallen gebouwd. De firma Wincoop bouwt
aan de Hevelschutterweg 6 een nertsenbedrijf, waarop een megastal van
120 x 25 meter en nog een stal van 100 x 25 meter. Daarvoor is door de
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gemeente Putten een bouwvergunning verleend. Na diversen rechtszaken
die door omwonenden en de stichting Natuur en Milieu Putten zijn
gewonnen tot aan de Hoge Raad in Den Haag, heeft de gemeente Putten
inmiddels weer een vergunning afgegeven voor een geringer aantal
dieren, maar met de zelfde oppervlakte aan stallen en hiertegen loopt nog
een rechtzaak in Arnhem. Nu is Van Wincoop dus op eigen risico aan het
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In ons bos aan de Ridderwal/hoek Pasdijk in Putten bouwden wij een
kleine ronde loofhut van strobalen en een kleine schuur van planken die
van bomen uit ons bos waren gezaagd, en deze werden door de gemeente
Putten met list en grote haast afgebroken en vernietigd. De gemeente
Putten leeft in sommige opzichten ver verwijderd van de natuur. Tijdens
een zitting van de bezwarencommissie in het gemeentehuis te Putten
bleek dat de commissieleden nog nooit van een insectenhotel hadden
gehoord. Wij toonden hen de foto’s ervan uit ons bos waar wij enkele
insectenhotels bouwden, wat zij wel mooi vonden. Deze ‘deskundigen’
dienen alsdan een oordeel te vellen over het bouwen in de natuur! Deze
deskundigen zagen een takkenril aan voor een geluidswal! Je mag in een
bos wel alle takken die van de bomen afwaaien kris-kras laten liggen,
maar blijkbaar niet netjes opstapelen tot een takkenril.

Uit het boek: Geef om de Natuur, uitgave Het Spectrum (samengesteld
door een aantal schrijvers) staat op bladzij 71 het volgende:
“De Westerse mens heeft met zijn lichaam doorgaans dezelfde relatie als
met de hem omringende natuur: hij objectiveert het, neemt er afstand van,
beschouwt het als een ding. Het aloude dualisme ziel/lichaam,
geest/materie is nog lang niet overwonnen. Wij leven verknipter,
fragmentarischer dan ooit. Hoe verzakelijkend, machinaal bijna, wij ons
lichaam beleven, komt bijvoorbeeld sterk tot uitdrukking in de wijze
waarop wij ons plegen te voeden, namelijk volkomen ónaards, louter
‘technisch’. We dienen ons lijf de nodige brandstof toe, we doen nieuwe
energie op, we tanken bij –maar een échte bevrediging van de zo aardse
behoeften van ons zo intens aardse lichaam is iets totaal anders.
En
met
onze
psychologische
verworteling liggen
we al evenzeer
overhoop.
Wie
weet nu werkelijk
zinvol en menselijk
te leven met zijn
instincten, angsten,
driften?
Vaak
generen we ons
ervoor: ik ben niét bang, ik ben niet agressief, ik bedrijf géén competitie.
We worden liever niet bepaald bij onze biologische ondergrond, een
stadium dat we krampachtig achter ons proberen te laten. En hoe
griezelig is het resultaat: niet-beheerste instincten, ongecontroleerde
angsten, teugeloze driften. Want wat er in zit, komt er onherroepelijk uit.
Tenslotte de sociale effecten van ons natuur-vijandige gedrag. Deze
hangen nauw samen met de fysieke en psychologische en kunnen het
beste worden aangeduid met het woord ‘desoriëntatie’. Wij zijn ons
gevoel voor richting kwijt. We leven maar wat in het wilde weg. Zo weten
wij nauwelijks meer hoe we bij onze medemens moeten komen.
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Figuur 1

Putten:Waar natuur de kleur bepaalt

bouwen, met goedkeuring van gemeente Putten
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Vervreemd als we zijn van onze éigen lichamelijkheid, zijn we ook
vervreemd van zijn lichamelijkheid. Juist op zeer kritieke punten laten
we hem in de steek. Eigenlijk leven we langs hem heen. Als lichamelijk
aards mens bestaat hij niet voor ons. Met zijn diepste emoties, zijn
angsten en extasen kunnen we hem echt niet helpen. In feiten hebben we
heel weinig gemeen met hem. Normaal zou zijn, dat we elkaar in het huis
der natuur herkenden, begroetten en beminden als kinderen van de
natuur, leden van hetzelfde gezin. Maar we hebben de deur achter ons
dichtgegooid en nu is elk zins- en gezinsverband volledig zoek. We laten
elkaar niet alleen in de kou staan, we vormen ook een bedreiging voor
elkaar. Binnen het kunstmatige milieu, de monocultuur die we hebben
opgebouwd, hopen zich allerlei ongezonde spanningen op. We besteden
eindeloos veel tijd en energie, niet om elkaar het leven mógelijk, maar
juist ónmogelijk te maken. Hoe kan dat ook anders? We zijn de weg
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De natuur raakt uitgeput en zit vol littekens vanwege het menselijk
handelen. De natuur heeft een kunstmatig en menselijk voorkomen
gekregen, aangezien wij in de natuur overal onze sporen hebben
achtergelaten. Zo voor het oog lijkt het dat wij nog over heel wat natuur
beschikken.
Het grootste deel van de natuur is echter reeds
vermenselijkt, technologisch bewerkt. En wij denken dat het zo hoort en
dat we het heel goed hebben gedaan. Ja, nú ineens willen wij heel zuinig
zijn op het kleine beetje natuur dat er nog overig is, want dat mag toch
niet verdwijnen. Echter, er komen steeds meer wegen, woonwijken,
industrieterreinen, en het kleine beetje natuur wat er nog is, staat er in
veel opzichten armoedig bij en lijdt onder de invloeden vanuit de
omgeving. Een park hier en daar moet alsdan de voormalige natuur
vertegenwoordigen.
Nog een kort citaat uit hetzelfde
boek van bladzij 73:
“Onze huidige op technologische
leest geschoeide landbouw (maar
meer nog de veeteelt en mesterij.
PM) is een geweldige belasting
voor het milieu. Veel van wat de
landbouw
produceert,
kan
kwalitatief, dat wil zeggen lichamelijk gezien, niet door de beugel. Van
bepaalde landbouwmethoden die ons wél onthalen op eerlijk, aards
voedsel, weten we dat ze het natuurlijke evenwicht veel minder verstoren.
Wanneer wij dus ons consumptiepatroon veranderen, is de weinige
natuur die ons nog rest, daar onmiddellijk mee gebaat.” (tot zover dit
citaat)
Uit het boek van Rien Snijders: De Veluwezoom het volgende:

kwijt, en niet slechts naar onszelf en naar elkaar, maar ook naar de
toekomst. Het ontbreekt ons duidelijk aan een gemeenschappelijke
doelstelling. Etc.” (tot zover dit citaat)

p.146 De snelle groei van de Veluwse bevolking vraagt uiteraard om
werkgelegenheid. Maar die staat haaks op het Provinciale Streekplan
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Veluwe, dat van een ‘stringente bescherming van natuur en landschap’
uitgaat. Enerzijds wil de overheid de natuur beschermen, terwijl men
anderzijds de economische ontwikkelingen op de Veluwe wil stimuleren.
Daarbij wordt vooral aan het toerisme gedacht (en zoals blijkt aan de bioindustrie PM).
Naar Nederlandse begrippen is de Veluwezoom nog steeds een
paradijselijk land (een paradijselijk land vol megastallen? PM).
p.11 De dichter-dominee De Genestet sprak in een van zijn werken over
Nederland als “het land van mest en mist, van vuilen, kouden regen”,
maar aan de Veluwezoom vond hij de rust en de landschappen die zijn
zwakke gezondheid ten goede kwamen. (De Genestet zou nu óók de
Veluwezoom beschrijven als een land van mest, mist, vuil en zure regen
PM).
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De Veluwezoom werd ooit het ‘Eden van Nederland’ genoemd. Hendrik
Tollens vond de Veluwezoom zo ongeveer het mooiste oord dat een mens
zich kon wensen. Zijn gedicht:
Wien ’s Hemels Gunst het voorregt gaf
Van hier te mijmeren, hier te leven,
In deze bosschen, deze dreven,
Hij sta van rang- en roemzucht af:
Want meer dan Koningskroon en staf
Heeft hem des Hemels Gunst gegeven.
p.116: De Veluwezoom kent tientallen landgoederen. Zonder die
landgoederen zou de Veluwe waarschijnlijk nog meer versnipperd zijn
dan nu al het geval is. Een van de ernstigste aantastingen van het
Veluwse natuurgebied is de aanleg van wegen geweest. Wegen die
andere wegen en spoorlijnen kruisen waardoor grote gebieden als het
ware werden verknipt.
p. 127 Zandafgravingen maakten grote
wonden in het landschap.
(Doe daarbij de zandgaten die nodig waren
om de wegen aan te leggen, die tot poelen
en plassen zijn gemaakt, die er
oorspronkelijk niet waren. En doe erbij de
grote onnatuurlijke vuilnisbergen die
verrezen zijn in Wekerom en Barneveld
(de Harselaar), PM)
Verder zijn er op de Veluwe verschillende
grote militaire kazernes gebouwd met
oefenterreinen en schietterreinen, waar de
mooie natuur het slachtoffer van is. Ook de hoge electriciteitsmasten die
er nog staan met lange kabels zijn een landschapsvervuiling, en de
spoorwegstations, met name in Barneveld Noord is een ontsiering, en de
kunstvoorwerpen die er in deze gemeente zijn geplaatst.
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Op p.145 geeft Rien Snijders zijn mening weer aan de hand van een
bijbelgedeelte uit de profeet Jesaja 5:
8 Wee dengenen, die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen,
totdat er geen plaats meer zij, en dat gijlieden alleen inwoners gemaakt
wordt in het midden des lands!

Deze waarschuwing lijkt van toepassing op hetgeen na de Tweede
Wereldoorlog aan de Veluwezoom is gebeurd. Op veel plaatsen hebben
achtereenvolgende gemeentebesturen ‘huis aan huis’ getrokken. De
alsmaar verder gaande uitbreidingen van gemeenten heeft hier en daar al
tot een lange bandstad geleid. Het gevaar dat alle dorpen tussen
Wageningen en Dieren nog eens aan elkaar zullen groeien is heel
dreigend aanwezig. Wie de huidige kaart van de Veluwezoom vergelijkt
met die van 1945 moet concluderen dat de groei van veel dorpen
spectaculair is geweest en dat we inderdaad op veel plaatsen aan de
groene zoom ’huis aan huis’ hebben getrokken.
Naarmate de welvaart toenam werd er aan de Veluwezoom meer
gebouwd en werden er meer ruimte-verslindende voorzieningen
getroffen. Alle gemeentebesturen beijverden zich voor nóg meer
woningen, nóg meer clubhuizen en nóg meer sportaccomodaties. De vele
woningzoekenden (waaronder veel allochtonen en zogenaamde politieke
vluchtelingen, PM) moesten een dak boven hun hoofd hebben, nietwaar.
En zich kunnen recreëren. Aldus groeiden de dorpen aan de Veluwezoom
naar elkaar toe en werd de ruimte, de kostbare groene ruimte, steeds
minder. En grote luxe gemeentehuizen niet te vergeten, campings,
slachterijen, etc. (Tot zover dit citaat)
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Is de Veluwe de ‘Hof van Eden’?
De hedendaagse Veluwe lijkt allerminst op de Hof van Eden, en zeker
niet op het komende Paradijs. Stel dat Adam de Hof van Eden eruit zou
hebben laten zien door zijn handelswijze als de hedendaagse Veluwe
zoals wij in deze brochure u laten zien, dan zouden de goden (Elohim als
meervoud) ontzettend geschrokken zijn wanneer zij daar een bezoek
zouden brengen. De goden brengen zo af en toe een bezoek aan de aarde,
zoals blijkt uit Genesis 18 om te kijken hoe de zaken der mensen erbij
staan. De goden zullen rapport uitbrengen aan de Allerhoogste, en wat
zal ons dan te wachten staan?
Hoofd, Hart en Handen = Handelen (door PF vd Meer Jr)
Uit de samenwerking van ons hoofd, met ons hart en met onze handen
kunnen veel dingen voortkomen. We kunnen:
-

Bouwen of afbreken
Strelen of slaan
Trekken of duwen
Aannemen of
afwijzen
- Geven of nemen
- Emoties tonen
- Gebaren spreken
- Behulpzaam zijn
- De natuur bebouwen en onderhouden of om de natuur af
te breken
- We kunnen er macht mee uit oefenen d.m.v. kracht of
geweld
Hoofd, hart en handen zijn ‘gereedschappen’ die elk mens in de ganse
wereld kan gebruiken ten kwade of ten goede, om iets op te bouwen
of om iets af te breken. Wanneer het hart vol is van machtswellust en
winstbejag, hoe kan dan het hoofd nog helder denken en uit de
handen goede werken voortkomen? Het hart van de ambtenaren van
14
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de gemeente Putten is vol machtswellust en hoogmoed waardoor zij
niet meer in staat zijn om met hun hoofd menselijk te denken wat tot
gevolg heeft dat zij hun handen gebruiken om met geweld hun wetten
te handhaven. Alle fatsoen, redelijkheid, menselijkheid en gelijkheid
van handelen geldt dan niet meer. Wanneer de één een
hutje van strobalen maakt,
wordt dit afgebroken en
afgevoerd door de gemeente
Putten, terwijl de ander een
megastal van 125 bij 25 meter
mag bouwen. Wanneer de één
een bruggetje over een slootje
legt krijgt hij grote
dwangsommen, terwijl de
ander rustig grote mestsilo’s buiten het bouwblok mag plaatsen.
Toevallig behoren genoemde megastallen en mestsilo’s tot de
nertsenhouderij in de gemeente Putten en behoren de
tegenovergestelde zaken tot die van de Veluwse Israel Vrijstaat
gelegen aan de Ridderwal / Pasdijk in de gemeente Putten. Heeft de
gemeente belangen in de nertsenhouderij? Wordt er hier of daar met
geld geschoven? Ontvangt de gemeente goede privileges van de
nertsen boeren? Is er ooit een vergunningaanvraag van een
nertsenboer afgewezen? Waarom mogen nertsenboeren stallen
bouwen naast natuurgebieden, naast omwonenden of bij dicht
bewoonde gebieden? Waarom behoeven de nertsenboeren geen
stankwassers te installeren of andere maatregelen te nemen tegen de
enorme stankloverlast? Heeft de gemeente belangen in de
Coöperatieve Pelsdierenfokkers Centrale Flevo BA gevestigd aan de
Nijverheidsweg in Putten? Waarom mag een boer geen veldloods
bouwen en mag een nertsenboer strak ernaast wel twee megastallen
bouwen?
15
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Is het een christen-gemeente verantwoord om hoofd, hart en handen
te gebruiken voor het uit oefenen van macht of geweld tegenover
andere mensen of tegenover de dieren? Regeringen en ambtenaren
gebruiken hun handen om andere mensen hun wil en wetten op te
leggen. Gehoorzamen die andere mensen niet? Dan worden hun
handen geboeid en worden ze van hun God gegeven vrijheid berooft.
Dit is een schandelijke daad, omdat het een natuurrecht is dat een
mens een vrije ruimte om hem heen behoort te hebben.
Nederland is vol
Vol met megastallen. Het Veluwse (beton)landschap is de afgelopen 40
jaar enorm vervuild. Meer stallen en minder bomen, meer industrie en
minder ongerepte natuur. Kennen wij in Nederland eigenlijk nog wel
ongerepte natuur? Wie gaat er nog gezellig met zijn kinderen een
rondje fietsen door
het Veluwse landschap
waar de megastallen je
aan alle kanten het
zicht ontnemen en de
harmonie van de
natuur verstoren?
Stallen die vol zitten
met dieren die moeten
leven binnen hekken of muren, alwaar ze zo snel mogelijk vet gemest
dienen te worden om vervolgens hun leven te verliezen in het
slachthuis.
Prachtige natuurlandschappen kunnen een levenssnaar in ons raken
omdat we er verbonden mee zijn en omdat we afhankelijk zijn van de
natuur. Natuurlandschappen geven ons rust, vrijheid, een prettig
gevoel. Megastallen en industriegebouwen zullen nooit een
levenssnaar doen trillen, omdat ze onnatuurlijk zijn. Gelukkig gebeurt
er ook nog wel veel ten goede van het landschap. Er worden nog
groenstroken aangelegd, bloemenranden ingezaaid enz. Maar elke stal
16
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zal een verstoring zijn in het landschap die niet weggewerkt kan
worden. Deze gebouwen kunnen een mens of een volk zelfs ziek
maken. Een jarenlange onnatuurlijke leefomgeving en uitkijk, heeft een
nadelig effect op je gemoed, op hoe je in het leven sta.
download hier: Verkiezingsprogramma D66 Putten 2014
Vanaf nu kunt U allemaal lezen wat de plannen van D66 zijn voor
Putten: D66 wil Putten vooruit helpen. Maar dan moeten er wel dingen
verbeteren. Er is verzuimd
om heldere regels te
stellen, deze regels eerlijk
te handhaven en te zorgen
dat iedere inwoner van
Putten kan rekenen op
dezelfde regels vanuit de
gemeente.
We komen alleen verder
door gelijkheid te
realiseren, door ruimte te
creëren voor nieuwe groei.
Groei in toerisme en in de
agrarische sector, met aandacht voor duurzaamheid. Dat betekent
ruimte maken voor talenten en ondernemers. Aandacht voor een goed
functionerende arbeidsmarkt voor ouderen en jongeren.
http://putten.sgp.nl/Actueel/Nertsensector%20nog%20springlevend.w
li
Wat als de mensheid stopt met het eten van vlees, dan:
-

Zijn er geen slachthuizen meer nodig.

17
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-

Zijn er geen megastallen meer nodig waarin dieren op
onnatuurlijke wijze gedwongen worden om te leven.

-

Zijn er geen grote voerfabrieken meer nodig.

-

Hoeven er geen
grondstoffen zoals, graan,
sojabonen e.d. met grote
zeeschepen van over de
hele wereld aangevoerd te
worden voor het maken
van veevoer.

-

Kunnen de akkers weer aangeplant worden met bomen,
struiken, planten, groenten enz. zodat de mens daar zijn
voedsel vrij en gratis kan verbouwen en verzamelen.

-

Hoeft er geen landbouwgif meer gebruikt te worden.

-

Zijn er geen veetransport vrachtwagens meer nodig, geen
vleeskoel vrachtwagens, geen slachtafval vrachtwagens, geen
mest vrachtwagens, geen veevoer vrachtwagens, geen
stalinrichting vrachtwagens, geen melktank vrachtwagens,
geen eieren vrachtwagens, geen fourage vrachtwagens, geen
speciaal-transport vrachtwagens voor het vervoer van grote
landbouwmachines, silo’s, stalen spanten, sleufsilo’s e.d.

18
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-

Hoeven al deze vrachtwagens niet geproduceerd en
onderhouden te worden.

-

Hoeven al deze vrachtwagens niet meer duizenden liters
dieselolie te verbruiken.

-

Is het file probleem grotendeels opgelost en hoeven er geen
nieuwe wegen meer aangelegd of verbreed te worden.

-

(deel 1)
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-

Hoeven er jaarlijks niet meer enorme hoeveelheden kuilplastic,
plastic jerrycans, plastic voerzakken, plastic winkeltasjes,
plastic vleesverpakkingsmateriaal en andere plastic produkten
meer gemaakt te worden.

-

Zullen er geen vlees- of voerschandalen meer zijn.

-

Zijn er geen kuikenbroederijen meer nodig en hoeven er ook
geen miljoenen haantjes de hakselmolen meer in.

Zullen er geen grote uitbraken meer zijn van vee ziekten,
waarbij duizenden gezonde dieren afgemaakt worden.

-

Hoeven er geen grote trekkers met landbouwmachines
geproduceerd te worden.

Hoeven er geen galvaniseer fabrieken meer gebouwd te
worden die zwaar belastend zijn voor het milieu.

-

Zijn er geen k.i. stations meer nodig en al de materialen die
daar gebruikt worden.

Hoeven er niet meer duizenden Polen, Roemenen of andere
buitenlanders hier te werken en gehuisvest te worden.

-

Hoeft er geen kunstmest meer geproduceerd en verspreidt te
worden over de akkers. De bodem hoeft dan niet langer meer
uitgebuit te worden.

-

Hoeft de lucht niet meer vervuild te worden met fijn-stof
afkomstig uit de veestallen en uit de fabrieken.

-

Hoeven er geen bossen meer gekapt te worden om
landbouwgrond van te maken.

-

Hoeven er veel minder
medicijnen gefabriceerd
te worden. Het is
schrikbarend zoveel
medicijnen als er gebruikt
worden in de bioindustrie. Deze
medicijnen moeten
allemaal verpakt worden in dozen, flessen en zakken, die ook
allemaal geproduceerd moeten worden door

-

Zijn er geen vissersboten meer nodig, waar vissers dagelijks het
risico lopen om te verdrinken.

-

Zijn er geen grote staal-, beton-, stalinrichting-, dak en wand
beplating fabrieken meer nodig. Deze fabrieken zorgen voor
enorm veel transport bewegingen en zijn groot verbruikers van
staal, zand, water, hout, cement, lasdraad en gas voor laswerk,
elektriciteit, olie, kunststof e.d.

-

De Hedendaagse ‘Parels’ van de Veluwe

Hoeven er geen duizenden tonnen aan grondstoffen verbruikt
te worden door bovengenoemde fabrieken voor de bouw van
één stal.

19
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verpakkingsfabrieken. Deze verpakkingen worden één keer
gebruikt en dan weggegooid waarvan het meeste belandt op
grote vuilnisbelten. Veel medicijnen komen ook in de natuur
terecht.
-

Hoeven er veel minder injectienaalden, spuiten, e.d. gemaakt
te worden. Denk u eens in hoeveel spuiten er wereldwijd
gebruikt worden enkel en alleen voor de vlees produktie.
Bedenk eens welke weg een injectienaald aflegt van grondstof
tot gebruiker.
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duizenden vrachtwagens op de weg die direct of in-direct
betrokken zijn bij de vlees industrie.
-

Zal de natuur weer veel diverser, rijker en afwisselender
worden. Het monotone mais en gras landschap is een
verarming voor mens en dier.

-

Zijn er geen grote koelhuizen meer nodig met dure vervuilende
koelinstallaties.

-

Hoeven er geen luchtzuiveringssystemen, drink water filter
systemen, koeling- of verwarmingssystemen,
ventilatiesystemen en voersystemen meer gemaakt te worden.

-

Is er geen mest (ammoniak) probleem meer.

-

Hoeven er geen mestzuiveringen, mestvergisters, mest
verbrandingsovens e.d. meer gebouwd te worden.

-

Hoeven er geen dieren meer mishandeld te worden of pijn te
lijden.

-

Zijn er geen windmolens meer nodig om zodoende de energie
slurpende bio-industrie te voedden.

-

-

Hoeft het landschap niet langer meer vervuild te worden door
al die mega stallen, voer silo’s voerfabrieken, mest silo’s e.d.

Zal de mensheid minder egoïstisch, dierlijk, ziekelijk en
verwoestend gedrag gaan vertonen (degeneratie
verschijnselen). En kan zij lichamelijk en geestelijk weer beter
worden, thans is de mensheid ziek, doodziek!

-

Hoeft er niet meer 7 kg voer geproduceerd te worden om 1 kg
vlees te verkrijgen.

-

Zijn er veel minder ambtenaren of overheidsinstellingen nodig
die toezien op de bouwvergunningen en dierengezondheid.

-

Zal het aantal kanker gevallen drastisch afnemen. Niet alleen
vanwege het niet
meer eten van
vlees, maar ook
vanwege de
enorme vervuiling
die de fabrieken
en al die
wereldwijde
transport
bewegingen ons kosten. Alleen al in Nederland zijn er dagelijks
21

-

Zijn er minder dierenartsen nodig die veel medicijnen
toepassen.

-

Is er minder administratieve
rompslomp nodig. Bedenk
eens dat al die wereldwijde
transport bewegingen
verwerkt en bijgehouden
moeten worden in een
boekhoudingsysteem.
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-

Zijn er minder geldstromingen nodig. Dus minder banken,
minder hypotheken, minder zorgen.

Gaat hij door zoals hij nu met de dieren omgaat, dan graaft de mens
zijn eigen graf.

-

Hoeft de Aarde niet langer meer onmenselijk uitgebuit en
beschadigd te worden

-

Kunnen dieren weer geboren worden zoals ze behoren
geboren te worden.

-

Kunnen dieren weer opgroeien zoals ze behoren op te
groeien met hun moeder.

-

Kunnen dieren weer leven zoals ze behoren te leven.

-

Kunnen dieren weer dood gaan
zoals ze behoren dood te gaan.

-

Kunnen dieren weer begraven
worden zoals ze behoren
begraven te worden in de
grond.

Wat gaat u doen? Doorgaan met het in stand houden van deze
waanzin? Waanzin die zal leiden tot catastrofale gevolgen omdat de
natuur dit gedrag zeker niet onbetaald zal laten. Wat de mens zaait dat
zal hij oogsten. Bloed
wat onschuldig gestort
wordt op de aarde,
roept om vergelding,
ook het bloed van
dieren. Of stopt u ermee
en kan er nog een
leefbare wereld
ontstaan?!
Kan een mens zonder vlees overleven? Ja! Kan een mens zonder de
Aarde overleven? Nee! De voor de mens noodzakelijke vitamine B12
wat in vlees zit, kan ook onder andere verkregen worden uit
stuifmeelkorrels van bijen. (tot zover PF vd Meer jr)

Ziet u nu in hoe een groot gedeelte van
de maatschappij draait om de vlees industrie? En dat allemaal omdat u
zo graag een kroketje, visje, speklapje, kippenpootje of biefstukje op
uw bord wilt hebben! Waarom moeten kippen verlicht worden met
lampen? Alleen om de productie, hoe meer eieren hoe beter. De kip
wordt geen rust gegund. En dat gaat ook zo met andere dieren. Kunt u
dit verantwoorden tegenover uzelf, tegenover de Schepper van de
dieren, tegenover Moeder Aarde, tegenover uw kinderen, tegenover
de komende generaties???
De mens heeft de keuze hoe hij met de dieren en de natuur omgaat.
23

http://www.ftm.nl/column/dierenwelzijn-27-miljard-overtredingenper-jaar-en-nog-geen-100-boetes/
http://www.ftm.nl/column/30-miljoen-varkens-per-jaar-en-bijnageen-varkensboeren/
Windmolens
In het blad One World mei 2015 staat een artikel van Eva Stam over
windmolens. Nederland is nog niet vol. Als het aan de architecten van het
Energieakkoord ligt sieren windmolens binnenkort menige Hollandse
horizon.
De vraag die wij hierbij stellen is: Wanneer is Nederland wél vol!
Vormen windmolens een versiering van ons landschap?
In hetzelfde blad staat een artikel over en van advocate Polly Higgins,
24

De Hedendaagse ‘Parels’ van de Veluwe

(deel 1)

No.844

Die de natuur nog wil zien te redden. In Ede (Maanderbroek) zijn 2
levensgrote windmolens neergezet, kosten 8 miljoen euro.

Zij vindt dat de aarde door onze samenleving verwond is, en toe is aan
een stevige verdediging.
“Het criminaliseren van het vernietigen van natuur, ecosystemen en het
uitputten van grondstoffen is
volgens haar de enige manier om de
westerse samenleving ervan te
overtuigen dat de mens de aarde niet
bezit, maar er slechts tijdelijk de
voogdij over heeft. Vraag aan Polly
Higgins: U ziet natuur, dier, plant
en grond als iets met een eigen
onschendbaar ‘recht op leven’?

25
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“Mensen in de westerse
wereld zien de natuur als
hun bezit. Iets wat je
kunt kopen, verkopen,
gebruiken en naar eigen
inzicht kan misbruiken.
Dat is een kunstmatige
verhouding waarmee ik
het
fundamenteel
oneens ben. De wereld
heeft
een
eigen
intrinsieke waarde waarmee wij door ons leven zijn verbonden. Wij
hebben slechts de tijdelijke verantwoordelijkheid om de aarde goed door
te geven aan volgende generaties. Dit besef van de sacredness of life itself
zullen wij eerst moeten krijgen voordat we kunnen ophouden met het
vernietigen
van
alles om ons heen.
Nu is de paradoxale
situatie
ontstaan
waarin het stelen
van een appel niet
geoorloofd is, maar
het vernietigen van
grote stukken natuur
als normaal en
acceptabel
wordt
beschouwd”.
Vervolgens moest er zonodig een miljarden kostende Betuwelijn
aangelegd worden, wat een ‘lust’ voor het oog is om te zien, hoe deze
lijn het landschap doorsnijdt. Goed voor de economie? Ja, dan kan en
mag alles!

26
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Ook aan kunst- en vliegwerk
ontbreekt het op de hedendaagse
Veluwe niet, echt mooie ‘pareltjes’
zijn er de afgelopen jaren
bijgekomen. Ook gebouwen zijn er
verrezen, waarvan je je afvraag hoe
men daar ooit een vergunning voor
heeft af kunnen geven. Wij zullen
er enkele laten zien, wat slechts dient als topje van de ijsberg.

Kunstwerken (?) op rotondes in Stroe Kootwijkerbroek
27
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Nieuwe Woonwijken in Barneveld

Uit het blad VEE & GEWAS 18-04-2015
Landbouw is nu al grote verliezer
De provincie Overijssel en gemeenten langs de IJssel stelden in 2001
ambitieuze plannen op voor meer woningbouw, recreatie, natuur en
waterafvoer. De echte noodzaak of het nut ervan waren onduidelijk, maar
de bestuurders zagen het helemaal zitten. Bijna 15 jaar later lijkt het hele
project te mislukken, heeft de landbouw minimale invloed gehad en
dreigt in totaal ongeveer 800 hectare landbouwgrond te verdwijnen……
geschat wordt dat de kosten tot nu toe zo’n 130 miljoen euro zijn…….
Anno 2015 zijn de landbouwgronden in het gebied grotendeels uit
productie, zijn er boeren verdwenen en is het gebied verscheurd.
Dit betreft dan niet de Veluwe of Gelderland, maar de buur-provincie.
Het gaat erom dat we weten welke miljoenen-verspillende zaken er
afspelen, en dat ten koste van de landbouw en natuur.
De Veluwe en Recreatie
De Veluwe is (beter: was) uitstekend geschikt om er te recreëren. De
Veluwe trekt zeer veel toeristen naar zich toe, zodat het meestal weer heel
rustig is als de vakanties voorbij zijn. De mensen uit de Randstad en
29
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andere steden trekken er graag eens op uit, en daarbij is de Veluwe heel
geliefd. Het zorgt wel voor extra verkeersdrukte, zeker als het de tijd is
dat de beesten in rustgebieden écht rust dienen te krijgen. Motorclubs
rijden in de zomer met grote aantallen door de Veluwe heen, wat zorgt

voor een oorverdovend lawaai. De Veluwe dient motoren-vrij te worden.
Verder zien we het aantal campings en bungalowparken nog steeds
uitbreiden en groter worden, want iedere toerist moet even uit kunnen
blazen en de Veluwse lucht in kunnen ademen, om daarop weer een jaar
te kunnen teren. Sommige campings lijken op een hutje-mutje beweging,
waar allerlei soorten huisjes op elkaar gepakt staan. Vanzelf zijn het niet
alleen de keurig nette toeristen, maar ook veel volk dat uit de steden naar
de Veluwe komt en daar zich even uitleeft en feestviert. Ze brengen het
stadsleven op hun ruggen mee en laten de Veluwnaren ervan proeven.
We begrijpen zo zoetjes aan toch wel dat de Veluwse parels van
natuurschoon, rust en bekoring voor de ‘zwijnen’ zijn geworpen, niet
alleen door het toerisme, maar meer nog door de landschaps-ontsiering,
zoals in het kort omschreven in deze brochure. Wij kunnen wel met de
vinger naar elkaar gaan wijzen, doordat we er allen aan meedoen.
Evenwel zijn er toch hoofd-veranwoordelijken aan te wijzen, met name
de provinciale en gemeentelijke autoriteiten.
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http://www.earth-matters.nl/11/10924/verborgen-nieuws/the-lie-welive.html

(Earth Matters | Hugo van den Berg) De krachtige korte
film The lie we live houdt ons een confronterende spiegel voor.
Doen we wel echt waarvoor we hier gekomen zijn? Hebben
wij ons lot nog wel in eigen hand? Voor wie zijn we
daadwerkelijk aan het werk?

De Veluwe steeds onnatuurlijker
De Hoge Veluwe blijkt een park te zijn en geen natuurgebied, volgens
de directeur ervan. Vandaar dan ook dat er toegangspoorten zijn en men
moet betalen om het park te bezoeken. Een jachtopziener liet zich eens
ontvallen dat ‘ze het wild in een zandbak hadden gestopt’.
De Veluwse heidevelden hebben ook te lijden aan erosie. De natuur heeft
op de Veluwe –en in ons land en in de wereld- teveel eigenaren. Er is
geen of weinig sprake meer van een echt natuur-beheer. Overal worden
de gemeenten steeds groter door het
toevoegen van nieuwe wijken op
landbouwgronden of bossen. Hele
kantoorparken, grote industrieterreinen
verdringen meer en meer de natuur.
Straks kunnen wij overal op de Veluwe
bordjes plaatsen met als opschrift:
‘Onbewoonbaar verklaard natuurgebied
voor de dieren’.
Hoe meer welvaart, des te meer wordt de natuur geweld aangedaan.
Ook mega-kerken zijn geplaatst op landbouwgronden?
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De grote ongelijkheid in de wereld, onze omgang met onze dieren
en de uitputting van de aarde. Het is de harde realiteit die we met
ons allen gecreëerd hebben. Als collectief zijn we hier
verantwoordelijk voor. Geld is het middel waar het allemaal om
draait. Het dient als onze oogkleppen voor al het leed dat het
veroorzaakt; geholpen door de grote corporaties die de media
bezitten.
Het is ironisch hoe wij er vaak zelf voor kiezen onze lichamen te
vervuilen. Niet alleen door ongezonde voeding, maar ook met
middelen waarvan we zijn gaan geloven dat ze ons beter maken;
medicijnen. We geven ons geld aan wetenschappers om onze
problemen op te lossen, maar zij leven juist van ons leed en
houden het in stand.
Ons wordt de illusie voorgehouden dat we zelf onze richting
kunnen kiezen. Maar is dit wel echt zo?
Ooit zijn we onszelf als middelpunt van de aarde gaan zien, met
als gevolg dat we als mensheid alleen nog maar aan onszelf
kunnen denken. Komt dit voort vanuit de angst dat we wellicht
niet alleen zijn in het universum? Dat we onderdeel uitmaken van
een veel groter plaatje?
Het lukt ons nog niet om het verband te leggen. In onze zoektocht
naar vreugde, vernietigen we onze eigen wereld. En we vergeten
daarbij naar onszelf te kijken. We denken dat geluk in onze
spullen ligt, terwijl de gelukkigste mensen juist de mensen zijn
die het minste bezitten.
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We vestigen onze hoop op anderen om verandering te brengen,
maar zijn vergeten dat wij zelf die verandering kunnen zijn. Als
we er maar in slagen om weer samen te gaan werken. Daarin ligt
onze kracht. Laten we weer naar binnen keren en onszelf zien
voor wie we zijn. Dan zullen we erachter komen dat we allemaal
dezelfde droom delen.
Wij zijn de schrijvers van ons eigen verhaal.

70% van het graan dat we verbouwen wordt aan
dieren gevoerd om ze maar vet genoeg te maken voor
jouw diner. (Tot zover het citaat)
Toekomstbeeld
Wanneer wij de huidige gang van zaken in ons land, met name op de
Veluwe, bezien, dan wordt er elke dag behoorlijk geknabbeld aan de
natuur. Hier een nieuwe woonwijk erbij, daar een aantal megastallen,
elders een nieuw industrieterrein erbij, en de nieuwe wegen en
spoorlijnen, nieuwe windmolens, lichtreclamemasten, mobiele
telefoonmasten, etc. Je vraag je af hoe lang dit spektakel nog door kan
gaan? Wanneer is de hele Veluwe volgebouwd, en er zo hier en daar nog
een stukje weiland en bos is overgebleven? Hoe lang kunnen wij op de
Veluwe en elders nog doorgaan met de vleesindustrie voordat er weer de
een of andere mkz of vogelgriep een sein geeft dat we verkeerd bezig
zijn? Stallen met honderduizenden dieren bij elkaar vraagt om
problemen.
Wie vanaf Amersfoort naar Almere reist over de snelweg krijgt nabij
Huizen een ‘schitterend’ vergezicht voor ogen van honderden
windmolens en electra-masten aan de horzion. Men meent dat dit de
milieuvriendelijkste opslossing is, ‘groen’ genaamd, groene stroom. Dit,
terwijl patenten van Tesla over vrije energie in de bureauladen blijven
liggen van de energiemaatschappijen. In de afgelopen 50 tot 70 jaar is
ons land totaal veranderd. De kleinschaligheid is grootschaligheid
geworden. Dorpswinkels zijn verdwenen, een nostalgisch plekje waar er
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nog één te vinden is. Wij stemmen er bij deze voor om allereerst op de
Veluwe de kleinschaligheid te laten terugkeren. Maar ik vrees en denk
dat wij beter het volgende lied kunnen gaan zingen:

Lief vaderland, vaarwel
Vaarwel, mijn dierbaar vaderland
Lief vaderland, vaarwel!
'k Verlaat uw dierbaar duin en strand
Lief vaderland, vaarwel!
Maar 'k ga met opgewekte moed
Vol levenslust en goede moed
Lief vaderland, vaarwel!
Mijn laatste groet zij u gewijd
Lief vaderland, vaarwel!
Maar 't scheiden duurt niet voor altijd
Lief vaderland, vaarwel!
Eens zie ik uwe beemden weer,
Als ik behouden wederkeer
Lief vaderland, vaarwel!
Uw beeld staat steeds voor mijne geest
Lief vaderland, vaarwel!
Dat maakt mij kloek en onbevreesd
Lief vaderland, vaarwel!
En treedt mijn voet op vreemde grond
Dan zeg ik nog uit hart en mond
Lief vaderland, vaarwel!

Ik heb u lief mijn Nederland
Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriendelijk bruisend
Neêrlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand: (bis)
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'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)
Waar het lachend groen der heuvels
't Kleed der stille heide omzoomt
Waar langs rijk geladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant: (bis)
'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)
Waar de blanke deugd der vaad'ren
Nog een gastvrij plaatsje vindt
En de vrede in huis en harten
Volk en leiding tezamen bindt
juich ik, 't zij op veld of strand: (bis)
'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)
Waar onze ouders werken, zwoegen
En ons leiden tot de deugd
Waar wij door hun trouwe zorgen
Wijsheid garen in de jeugd
Daar klinkt 't lied van elke kant: (bis)
'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)
Blijf gezegend, Land der Vaad'ren
Make u eendracht sterk en groot!
Blijve 't volk aan Wet en Stee
Houw en trouw in nood en dood!
Doe zo ieder 't woord gestand: (bis)
'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

Wanneer U echter van een popfastival op de Veluwe wilt genieten, dan
moet u zomers bij Zeumeren zijn, gemeente Barneveld, waar de hele
wijde omgeving mag “meegenieten” van de keiharde muziek tot
middernacht. Wilt u zien hoe wij op de Veluwe ons vuil verbranden? Ga
dan eens kijken langs de snelweg van Arnhem (Duiven) naar de
levensgrote installatie waar de rook nimmereindigend van uit de
schoorsteen komt. Energiecentrales en andere levensgrote installaties
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staan ook elders op de Veluwe en in ons land. En wanneer u een heleboel
lawaai wilt horen te midden van agrarische- en natuurgebieden, kom dan
eens naar de Veluwe, naar Stroe en Wekerom, waar af en toe een
tractorpulling wordt gehouden. Dan ziet u tenminste nogeens wat zwarte
rook. Het is wel slecht voor uw longen, en voor het milieu, maar vooruit
dan maar een keertje, dat kan toch geen kwaad? Wilt u genieten van de
mooie kleuren op de Veluwe, kom dan eens kijken wat u bijvoorbeeld op
en aan het eind van de woonboulevard in Veenendaal kunt zien. Dan ziet
u aan de rand van het agrarische een spierwitte fabriek met een felblau
dakdeel. Dat is wel fris, maar het vloekt met de omgeving. Waarom al
die nieuwbouw stallen, fabrieken, silo’s, loodsen, etc. niet wat
weggemoffeld in aansluiting met het groen der natuur?
Het lijkt dat er op de Veluwe en elders een oorlog gaande is, waarbij de
natuur de grote verliezer is. De aanvoerders en generaals blijken de
overheden en autoriteiten te zijn met hun soldaten die de door hen
uitgevaardigde bevelen dienen uit te voeren. Bevel is bevel! Dat klinkt
weliswaar ietwat Duits uit de WO2. Wat wij eenmaal onttrokken hebben
aan de natuur, is meestal verloren terrein dat niet meer terugkomt. Het is
een goede zaak dat er nog stichtingen, mensen en organisaties zijn die
zich inzetten voor de natuur en natuurbehoud. De vraag is wat er moet
gebeuren om een einde aan deze ‘oorlogswaanzin’ te maken? Kan er
vrede gesloten worden met de natuur-vernietigers en dierenbeulen? Hoe
vinden wij de weg terug naar een leefbare wereld? Of blijven wij
eveneens ter wille van de smeer net als de kat de candeleer likken, naar
een oud gezegde? (Wordt vervolgd in deel 2 en 3)
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