Leve het milieu
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ging Alkmaar Zuid onomwonden
dat die beestjes hem geen zak interesseren, maar wel goed van pas
komen om de concurrentie te lijf
te gaan. Leve het milieu.
Op dit meer dan bedroevende
niveau zijn we in Nederland intussen aangeland: het milieu wordt
aangegrepen als verontschuldiging
voor imbeciel gedrag en als kutsmoes om je zin te krijgen. De
wieken van een honderden jaren
oude molen veroorzaken onaanvaardbare geluidsoverlast voor een
buurman die zich er niet eens op
kan beroepen dat hij er eerder was,
want die molen stond daar al met
zwiepende wieken toen de buurman nog niet eens was geconcipieerd. Van-niets-wetende stekelbaarsjes worden ingezet door een
cerebraal oligosynaptische winkelier (zoek dat maar even op, de
man zelf weet waarschijnlijk niet
eens hoe je het woord stekelbaars
schrijft) om zijn concurrenten te
verjagen. Ik snap er niets meer van.
Maar hoe dan ook: leve het
milieu.[]

DRIEDOORNIGE
STEKELBAARS
(GASTEROSTEUS
ACULEATUS).

[ILLUSTRATIE UIT LEHRBUCH
DER

ZOOLOGIE, CLAUS-

GROBBEN, 1917]

14 - [2]- 2002

In Alkmaar wil de plaatselijke
voetbalclub (ja, AZ!) het stadion
uitbreiden. Dat doet tegenwoordig
elke zichzelf respecterende voetbalclub, Vitesse ging bijna failliet aan

hun Gelredome, FC Utrecht is
Galgenwaard nog aan het verbouwen (daar rijd ik wekelijks langs),
De Kuip van Zuid is al een tijdje
klaar en de Arena ook op de grasmat na. AZ wil dus ook. Dat is
hun goede recht, we kunnen er
hooguit over discussiëren of daar
nou wel of geen belastinggeld in
moet worden gestoken. Het binnenkort te vernieuwen stadion van
AZ gaat volgens plan ook een aantal winkels huisvesten. En dat
vindt de winkeliersvereniging van
Alkmaar-Zuid nou een slecht plan:
extra concurrentie! Dus gaat men
in beroep tegen de uitbreidingsplannen. Omdat er naast het stadion een sloot loopt, en de uitbreiding ten koste gaat van die sloot,
heeft de winkeliersvereniging
Alkmaar Zuid bedacht dat de uitbreiding tevens ten koste gaat van
enkele stekelbaarsjes en salamanders. En dus doet men een beroep
op de nieuwe Flora- en Faunawet,
subsidiair de Europese Richtlijn
voor Beschermde Habitats, om de
uitbreiding van het stadion te
voorkomen. In het plaatselijke
huis-aan-huis-blad verklaarde de
voorzitter van de winkeliersvereni-

Straatgras

Een oude molen in het centrum
van Gouda is voorzien van wieken.
Dat is onze onvolprezen molen van
Delfshaven ook, evenals de beide
molens aan de Kralingse Plas, de
molen aan de Terbregse Rechter
Rottekade en natuurlijk ook die op
Zuid. Tja, molens hebben nu eenmaal wieken, die wieken kunnen
draaien, en dat draaien geeft een
zekere mate van geluid. Zacht zoevend doen ze hun energieopwekkende werk. Wat een ellende is dat!
Na acht jaar procederen door een
zeurende buurman heeft de Raad
van State besloten dat de molen
van Gouda lawaai maakt, dat dat
strijdig is met de milieuwetgeving
dienaangaande en dat dat milieuonvriendelijke kreng niet meer dan
2 1/2 uur per etmaal zijn herrie
mag maken. Naar verluidt heeft de
molenaar noodgedwongen besloten
om een diesel-aggregaat te laten
draaien om toch zijn graan gemalen te krijgen. Leve het milieu.
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