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Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER
Beste mensen,
Ik ben nogal verontrust door de laatste brief die ik uit het Dierenrijk ontving. 
Die brieven zijn overigens geschreven op papier gemaakt van Olifantenpoep. Dat schrijft 
nog niet helemaal soepel, maar duurzaam is het wel. Als we alle poep zouden kunnen 
hergebruiken, hadden we een groot probleem minder. Hergebruik heeft sowieso veel 
voordelen zoals besparing op energie en ruwe grondstoffen, vermindering van kosten 
voor het verwerken van vuilnis, zorgt voor duurzame werkgelegenheid en het zorgt voor 
een schonere wereld. En……vrijwel alles is te hergebruiken. En daar gaat het nou net 
over in het Dierenrijk. 

Beste klimaatburgemeester, 
Crisis!!!! De directie heeft besloten, dat wij als dieren, verplicht alles moeten 
hergebruiken en sommige dieren vinden dat geen probleem maar de kraaien, olifanten, 
dolfijnen en de ratten verzetten zich heftig. Zij vinden zichzelf behoren tot de slimste die-
ren, maar dat zijn wij, de Chimpansees. Zij willen zich niet laten verplichten tot hergebruik, 
maar zelf een keuze kunnen maken. Vooral de Dolfijnen verzetten zich heftig en hebben 
met behulp van de olifanten grote boomstammen op de paden gedeponeerd, zodat de 
gasten nogal moeten klimmen om de andere dieren te zien. Die dolfijnen vinden zichzelf 
superintelligent en staan naar eigen zeggen dichterbij de mens, dan de aap. Ze vinden 
zichzelf slim, sociaal en speels. Én zijn erg sluw! Er zijn gevallen bekend van groepen dol-
fijnen, die het op een ander gemunt hadden. Dat ging verder dan treiteren; er was sprake 
van mishandeling. Door de uilen, die deel uitmaken van ons wetenschappelijk bureau, 
worden zij vergeleken met Extinction Rebellion en de boeren. Een ernstige situatie dus, 
die leidt tot polarisering. Omdat de vleermuizen zelfs gerecyclede muizen willen eten en 
daarom wel woke genoemd worden, zijn ze vervroegd uit hun winterslaap ontwoked en 
nemen actief deel aan het debat. 

Intussen is vanwege de tegenstellingen rond het klimaatprobleem in het Dierenrijk 
het vertrouwen in ons leiderschap tot een minimum gedaald en hebben we een ervarings-
deskundige ingehuurd om ons uit deze ellende te helpen. De heer Rutte komt snel een 
keer langs. Hij zou het liefst een potje willen huilen met de wolven in het bos. De roep om 
brede dierenparticipatie wordt steeds sterker, maar als we met iedereen moeten praten 
en polderen, halen we onze klimaatdoelstellingen (in juni 2033 klimaatneutraal) nooit. 

Wij hebben gehoord dat in Geldrop-Mierlo het programma duurzaamheid is 
gepresenteerd. Wij hebben de infographic bekeken en konden helaas de kleine letter-
tjes niet lezen, maar het zag er heel aantrekkelijk uit. Wij, als dierenrijk lopen wat betreft 
biodiversiteit ver vooruit op de gemeente, dus nodigen wij de wethouder uit voor een 
rondje biodivers dierenrijk. Wat betreft energieopwekking en co2 uitstoot, hebben wij ook 
nog een lange weg te gaan en gaan we op zoek naar leningen en subsidies, leasecon-
structies en bankgaranties om ons proces te versnellen. We werken daarvoor samen met 
KPMG, Berenschot en Deloitte. Als we volgende week nog het bestuur van het Dierenrijk 
vormen tenminste, want er zijn nogal wat kapers op de kust. We zien wat de volgende 
week ons brengt.

Vriendelijke apengroet,
De Chimpansees

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


