
 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER
Ik heb wederom een boeiende en leerzame  brief ontvangen uit het dierenrijk
alwaar men natuurlijk druk bezig is met de festiviteiten rond kerst en oud en 
nieuw, maar waar ook duurzaamheid een hot issue is. 

Beste klimaatburgemeester,
Wij hebben kennis genomen van uw gesprek met de burgemeester en we zijn 
blij dat ook hij begaan is met het lot van de natuur. Voor ons blijft wel echt een 
punt van discussie of zachte dwang niet meer resultaten zal opleveren. Wij, als 
chimpansees,  hebben nog steeds de meerderheid en hebben onlangs de Azia-
tische olifanten geboden om wat zuiniger om te gaan met water en zij krijgen nu 
nog maar een keer per week een douche. Is voor mensen trouwens ook genoeg 
hoor. Er wordt wel wat opstandig getoeterd, maar alle chimpansees controleren 
hun waterverbruik en bij overschrijding volgt een disciplinaire maatregel. Wij wil-
len het ook met u hebben over uitstoot. Van CO2 wel te verstaan. Het zal duidelijk 
zijn dat hier heel wat afgepoept wordt en dat al die poep behoorlijk wat uitstoot 
veroorzaakt. Omdat ook wij een bijdrage willen leveren hebben wij een dieren-
referendum gehouden met een vraag: hoe gaan we onze poep reduceren?

We kregen daarop veel interessante antwoorden. Zo vonden de neushoorns(die 
natuurlijk grote hoeveelheden, meer dan 20 kilo per dag, produceren), dat de 
grootpoepers door de gemeente  verschafte anti-laxeermiddelen zouden moe-
ten verkrijgen. Geldrop-Mierlo zou  en Nuenen moeten dan bijdragen naar rato 
van de op hun gebied bepoepte oppervlakte. Gewoon minder poepen gaat niet. 
Ze hadden ook het voorstel om de uitwerpselen af te voeren naar Oost-Europa, 
maar dat gaat in de papieren lopen. Cure voelt daar niets voor. Een voorstel van 
de cavia’s, die zo’n 150 tot 200 keutels per etmaal produceren was om een deel 
van hun poeprechten te verkopen aan de kleine producenten. Dat verkopen van 
rechten op uitstoot vinden wij een grote zwendel. Wij hebben nu de cavia’s ver-
boden bepaalde tijden van de dag te poepen, want die poepen de hele dag, en 
bovendien hun uitwerpselen zelf in een door ons ontwikkeld apparaat te depo-
neren die hun poep omzet in notitieblokjes. Ja ja wij doen aan recycling en in-
novatie, iets waar ze in de regio meer over kletsen dan omzetten in daden. Wij 
hebben ook een startsubsidie aangevraagd bij de provincie om  de door poep 
veroorzaakte uitstoot van C02 af te vangen en op te slaan. Wij hebben al een 
pijplijn voor het vervoer van Co2, maar bij de provincie zit het besluit ook nog 
een paar jaar in de pijplijn.

We doen nog veel meer, maar wij merken ook wel wat verzet. Er is een ADF (Al-
paca Defence Force) opgericht en er was al een blokkade van het restaurant. 

Wij houden u op de hoogte.

Rob van Otterdijk  
Rob van Otterdijk is inwoner van Geldrop-Mierlo en schrijft als onafhankelijk 
opererende ‘klimaatburgemeester’ om de twee weken een column over wat 
hem bezighoudt op het gebied van duurzaamheid.


