
  

Wat is ze  mooi, onze, onze aarde. Wees er 

maar zuinig op. Dan is ze ook zuinig op ons.  

De wereld ziet er plots anders uit. Corona is alom. Met een 

hoofdletter C. Een afschuwelijke virusuitbraak. Wat staat ons te doen 

en te wachten?  Ook Noord-Brabant is een kwetsbaar deel van de 

aarde. 

En, het zijn steeds de minder bedeelden die het meeste voor hun 

kiezen krijgen. Dat schrijnt extra. En roept op veel voor hen te doen. 

Dat heet samen.  

Maar eerst moeten we treuren om onze dierbare overledenen en zij 

die nog gaan volgen. Daar moeten we ruim tijd voor nemen. Hele 

pagina’s met rouwadvertenties vullen de krant.  

Maar dan, als C verdwenen is ? Mag het dan even pas op de plaats? 

Even geen Business as usual maar eerst een grondige reflectie over 

onze wijze van leven en werken en omgaan. 

De lockdown door Corona biedt grote kansen om opnieuw te 

beginnen. Een nieuwe weg inslaan is noodzakelijk om de volgende 

pandemie door de opwarming van de aarde te voorkomen. Een 

nieuwe weg  gericht op kwalitatieve groei met een circulaire 

economie. Vervang de oude, vervuilende infrastructuur door een 

modern, schoon en efficiënt alternatief overal: water, energie, bouw, 

mobiliteit, landbouw en industrie . Hiermee kunnen we veel meer 



banen scheppen en ons inkomen en welvaart beter laten groeien dan 

op de oude wijze, van kwantiteit naar kwaliteit. En we vermijden 

hiermee een tweede pandemie door overstromingen, droogtes en 

hongersnoden, bosbranden, zeespiegelstijgingen, woestijnvorming 

en hittestress.  

Corona kwam als een dief in de nacht maar dat geldt niet voor de 

opwarming van de aarde door de emissie van broeikasgassen en 

ander menselijk gedrag.  

Tot in detail weten we precies wat we moeten doen om de ellende 

van de opwarming te voorkomen. Daar heeft de wetenschap – het 

IPCC, de WHO en anderen - al lang voor gezorgd.  

Breng gauw weer leven in de bouwerij als corona voorbij is maar doe 

dat wel circulair, zonder fossiel maar ook met minder energie maar 

wel van de zon of de wind. Ga voor de maximaal 1 ½ graad 

temperatuurstijging met de nagenoeg 100% kennis die we hebben. 

Zoals het RIVM in deze tijd leidend is in het coronatijdperk zo moet 

de klimaatwetenschap leidend zijn in het decennium 2020-2030. Ook 

voor de provincie.  

Daarom roep ik op om een voorspelling van de Wereld 

Gezondheidsorganisatie (WHO) niet uit te laten komen dat er na 

2030 een kwart miljoen – 250.000- meer doden per jaar gaan vallen 

als we geen extra – ik zei extra  -  klimaatmaatregelen gaan nemen. 

Corona is er maar we kunnen wel een tweede pandemie voorkomen. 

Die huidige schone lucht kan en moet behouden blijven. Ook de 

provincie Noord-Brabant heeft hiervoor heel diepe zakken. Maar de 

investering in het klimaat verdient zich terug.    Arie Bijl,  April 2020  

Citaat van de WHO: Between 2030 and 2050, climate change is 

expected to cause approximately 250 000 additional deaths per 

year, from malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress alone. 

The direct damage costs to health is estimated to be between USD 

2-4 billion per year by 2030. (billion = 1.000.000.000.000) 


