Aanvullende informatie op het verslag
over de bijeenkomst met het Zuiderzee College

Aanvullende informatie over de vervuilende effecten van energiewinning door Biomassacentrale en de effecten van
de bomenkap in Nederland.
Internationaal:
A: http://eubiomasscase.org/?fbclid=IwAR0lVOvS6tf6z-XGeNevA5N15HZ8A_AghR18jWrg4dkx8yrQwkGzn3uwIYM
B: http://eubiomasscase.org/the-case/
C. http://eubiomasscase.org/2019/03/08/drax-uk-1000-tonnes-of-deadly-particulate-pollution-a-year-a-400increase-since-they-switched-from-coal-to-biomass/
D. http://eubiomasscase.org/2019/03/08/how-the-eus-use-of-biomass-is-burning-up-the-carbon-sink-in-fourrhyming-graphs/
E. http://eubiomasscase.org/resources/ Deze link heeft een set met internationale onderzoeken over de impact en
effecten van energiewinning via biomassacentrales. Zorgelijke observaties. De bovenstaande links bevatten een
aantal directe inzichten over de bomenkap en het verlies aan schoonmaak door bomen en bladeren van CO2. Dit is
de meest effectieve manier om de vervuilde lucht weer schoon te maken en in Nederland is er een beweging die
deze ontwikkeling blijkbaar acceptabel vindt.
Nationaal:
Nederlandse postings en artikelen over de onrust aangaande de bomenkap en vooral over de negatieve effecten op
de leefomgeving en volksgezondheid.
1. https://www.gnmf.nl/wp-content/uploads/2019/02/Hoogwaardige-inzet-houtige-biomassa-GNMF20feb19.pdf
2. https://nos.nl/video/2275042-dit-was-een-bos.html?fbclid=IwAR0RytMmca_kvsETGt0x3kOGZixWSL2wZh09rrciJWkx7DgzKs0ADYUuLU
3. https://houtrookvrij.nl/hout-is-niet-co2neutraal/?fbclid=IwAR2BTGumzjRdcYQxZAtSCp_ylBYLxTaVtJy_YI63G_vUpiIysRAoLE6y09g
4. http://www.invw.org/2014/04/22/where-theres-fire-1416/
5. http://www.invw.org/2014/04/23/biomass-fuel-worse-for-cl-1432/
6. http://www.invw.org/2014/04/24/sketchy-claims-inflate-bc-1433/
7. https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/49371/het-klimaatalarm-van-de-club-vanrome.html?utm_source=FBclubromeklimaat11032019&utm_campaign=FBclubromeklimaat11032019&fbcli
d=IwAR3pMU9WefsPrkkpurkB_oUTnjpE7JLoZldEsUAE2nv4UXjZKqwo5pCey_I
8. https://www.staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/biowarmtecentrale-depurmer?fbclid=IwAR0-PS2FLexTQGmTV0b4dFw_WX1F_cicCNucVo7XmJ_TclzHtOxCdKcbsU4
9. https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamernatuurbeleid?fbclid=IwAR3hh2LGNoonQ9lFRjUcyvw2DEYX9cLnO9qXf9uThVGsQR-4IzpCfcQSffI
10. https://www.de-veluwenaar.nl/2018/09/08/meer-dan-vierduizend-bomen-worden-gekapt-optexel/?fbclid=IwAR0QSJlNyhEAT6tarx8jXmDb0dAlQyy3TjkQ7dyserzq3vPGjbOUr_0fox4
11. https://nos.nl/artikel/2204520-bouw-biomassacentrale-nijmegen-van-de-baan.html
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12. https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/omvorming-naar-andere-natuur-is-voornaamste-reden-vanontbossing-in-nederland?fbclid=IwAR0ZowkwGlNnU7cdyxxoO_1r2rqxHsWCJEwCENIWWujGuDK1tpotmlGKwo
13. https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/weblogs/weblog/2018/biomassa?fbclid=IwAR1PF8iwQoAzsu3ROm
WdpigZOXbnnJkQbIL4PI7xldao1L-Ta9i5zOQTqJc
14. https://www.mo.be/nieuws/topwetenschappers-bos-beste-technologie-om-klimaat-teregelen?fbclid=IwAR1U_Np7AbgXPu6MOA1kQttS3AcHyD9sgM9bjBQTnECmBZQuYtCgehpGdiA
15. https://www.newscientist.com/article/2195495-eu-sued-for-making-global-warming-worse-by-subsidisingwood
burning/?utm_medium=SOC&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR09O0eKXVGN8mmGLBCx1Rahzuz33f1321T8vKFAfDURp_kE8CFQAzUpJg#Echobox=1551781702
16. Uit het boek de Groene Illusie:

17. https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2uitstoot~ac68cdb4/?fbclid=IwAR0EBE0EKyIDcaKBv08X2Pv1SU23wvKcHraPtCECYZ0oSuJElnBXQ34lagU
18. https://www.avih.nl/biomassakaart/?fbclid=IwAR31eN4rX7igdOthYSxHjOw7ql8MYbIVJ7qmsUw80o8pQOyeaGQkzxuPes Alleen in Nederland wordt de biomassakaart gebruikt!
19. http://www.interessantetijden.nl/2019/03/04/rvo-bureaucratie-verstookt-ons-bos-en-geld-inklimaatcrematoria/?fbclid=IwAR1RZ1RuX6zIPERL-dkfHV_9O6FHuWxmcEJ3hTHG8eR4dOnpZr1BYqE_eEk
20. https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-dragged-to-court-for-backing-forest-biomass-asrenewableenergy/?fbclid=IwAR3qFKng1eOrsiapvdMuaXh__Wm0jPHTyvCtYUfmWmm1Pix3rwFxmEMPJ9U
21. Waterbeheer vanwege droge zomers. Dit filmpje heeft geen enkele toelichting nodig. Water en nog eens
water is de basis van ons eco systeem. En daarin zijn planten en bomen essentieel> Dus die horen niet thuis
in een verbrandingsoven. https://www.facebook.com/watch/?v=494909717706889
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Deze opsomming van informatie en links heeft niet het doel te overtuigen maar meer om te duiden dat er veel niet
wordt gemeld en er zonder daar een mening over te vragen wel duidelijk wordt dat bij ongewijzigd beleid er voor
kinderen weinig frisse lucht meer over is als dit niet wordt gestopt.
Vandaar deze aanvulling op ons verslag.
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