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Het is alweer 20 jaar geleden dat op de tegentop van de klimaat-
conferentie in Berlijn activisten uit Nederland in contact kwamen 
met mensen die betrokken waren bij het Britse Earth First!. Geïn-
spireerd geraakt door de strijd die ze daar voerden, werd Groen-
Front! als Nederlandse tak van Earth First! opgericht.

In de laatste 20 jaar zijn onder de naam GroenFront! talloze actie 
geweest waar mensen hun eigen lichaam gebruikten als wapen 
tussen de aanstormende machines en de omgeving door zichzelf 
voor de graafmachines te werpen, met beide handen vast te kete-
nen en door in bomen te klimmen die omgezaagd zouden moeten 
worden.

Om duidelijk te maken waarom we dat doen en waar GroenFront! 
voor staat hebben we gekozen om een magazine te maken. Een 
magazine dat de verhalen over eco-verzet in het Nederlandse 
taalgebied en daarbuiten vertelt.

Dit magazine is gemaakt door de informele vereniging Vrienden 
van GroenFront!. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of betrokken 
bij de acties die in dit magazine beschreven staan. De informatie 
in dit blad is bedoeld voor educatieve doeleinden. 

1996 - 2016 
20 jaar GroenFront!

Photo: 
Ende Gelände 2016

We are not fighting for nature, 
we are nature fighting back



  Hoe is GroenFront! ontstaan?

Het idee is ontstaan op een klimaatconferentie-tegentop 
in Berlijn in 1995. Nederlandse activisten kwamen in 
kontakt met mensen betrokken bij het Britse EarthFirst! 
dat zich toen richtte op het enorme wegenbouwprojekt 
van de Engelse overheid. Met directe actie, actiekampen, 
bezettingen en sabotage werd natuurvernieling tegenge-
houden. Heel wat anders dan het gematigde lobbywerk 
met af en toe een actie om de krant te halen in Neder-
land. Kort daarna is GroenFront! als Nederlandse tak van 
Earth First! opgericht.

  Wat voor organisatie is GroenFront!?

GF! is geen organisatie. Om te citeren uit het BVD jaar-
rapport 1998, “GF! is een ‘nom de guerre [vrij vertaald: 
strijdkreet] waaronder radicale milieuactivisten van wis-
selende samenstelling actievoeren.” GroenFront!/Ea-
rthFirst! een handige naam om te gebruiken voor jouw 
geweldloze directe actie. Tegelijkertijd is GF!/EF! een net-
werk van radicale natuurliefhebbers en anarchistische 
ecosaboteurs geworden.

  Wat kan ik doen voor GroenFront!?

Omdat wij geen organisatie zijn, maar een netwerk, is 
het aan ieder individu om zelf te bedenken wat ze willen 
doen. GroenFront! heeft geen ledenlijst of andere admi-
nistratie. Als er natuur bedreigd wordt, kan je vrienden, 
bekenden of buurtgenoten bij elkaar zoeken om een ac-
tie te doen onder de naam GroenFront!. Ook kan je naar 
jaarlijke ‘gatherings’ komen waar workshops worden 
gegeven en actiecampagnes bediscussieerd, of bijvoor-
beeld naar open informatieavonden over thema’s waar 
GroenFront! acties rond doet. Soms zijn er ook 
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aangekondigde acties. Deze worden onder andere aange-
kondigd op onze website. Zo kan je betrokken raken bij 
bestaande acties/campagnes.

  Wat voor dingen kan je doen? 

Concreet: actiemateriaal maken, informatie verzamelen 
en onderzoek doen, artikelen en persberichten schrijven 
en natuurlijk actievoeren! Op een actiekamp betekent 
dit: boomhutten bouwen, koken, opruimen, materiaal 
verzamelen, informatie verspreiden, met geïnteresseer-
den praten, emailtjes beantwoorden, geld bij elkaar krij-
gen enzovoort. Je begrijpt al dat veel van dit soort din-
gen niet vereisen dat je je in weer en wind vastketent 
of gearresteerd wordt. Dus ook als je fysiek niet in staat 
bent elke dag in een boom te klimmen, of bijvoorbeeld 
verplichtingen hebt in verband met kinderen, werk, enzo-
voort, is er wat te doen binnen GroenFront!. Het is echter 
niet zo eenvoudig als lid worden en een keer per jaar geld 
overmaken en daarmee betaalde milieuactivisten onder-
houden - binnen GroenFront! wordt niemand betaald 
voor haar bijdrage.

  Wat is directe actie?

Het verschil tussen symbolische actie (protest) en directe 
actie (verzet) is of er een direct eff ect is. Bij symbolische 
akties denk je aan demonstraties, petities enzovoort. 
Bij directe acties denk je aan bezettingen, blokkades en 
sabotage. Door een aktiekamp in de bomen kunnen er 
geen bomen gekapt worden. Door een bezetting van een 
bouwterrein of sabotage van een gentechveld ligt het 
werk stil. Directe actie komt in de praktijk meestal pas 
ter sprake wanneer andere middelen (bijvoorbeeld juri-
dische) zijn uitgeput. GroenFront! is geen pressiegroep. 

GroenFront!?GroenFront!?
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•Geweldloosheid. 
Geweld tegen personen wordt niet ondernomen onder 
de naam GroenFront!.

•Geen compromissen. 
GF! onderhandelt niet met overheden en bedrijven die 
natuur vernielen of het milieu verzieken. Lobby’s en pe-
tities werken alleen bij een enorme publieke druk. Daar-
voor zijn er genoeg andere milieuorganisaties. Groen-
Front! kiest ervoor met direkte aktie vervuilende en 
vernielende activiteiten direct te stoppen, al is het soms 
tijdelijk. Je kan natuur niet half redden. We geloven niet 
in compensatieplannen, ‘nieuwe natuur’ of andere doek-
jes voor het bloeden waarmee gematigde clubs zich vaak 
laten inpalmen. No compromise in defense of mother 
earth!

•Horizontaal organiseren. 
Daarnaast worden GroenFront! acties horizontaal georga-
niseerd. We willen geen elite, kader of bestuur. Acties die 
niet van de basis komen verzanden in belangenstrijd en 
organisaties of partijen die zich vooral richten op te blij-
ven bestaan, in plaats van op natuur en actie voor moeder 
aarde.

info@groenfront.nl
www.groenfront.nl
facebook.com/groenfront
twitter.com/groenfront

GroenFront!?
We willen niet in eerste instantie druk uitoefenen op de 
politiek om tot een ander besluit te komen over een be-
paald onderwerp. We doen ook geen bezetting om onze 
lobbykracht te vergroten (hoewel het wel een bijeff ect 
kan zijn dat acties van GroenFront! de positie van andere 
milieuclubs aan de onderhandelingstafel verbetert).

Dat betekent niet dat we per defi nitie niet meedoen aan 
een demonstratie of soms symbolische acties doen, of 
proberen pressie uit te oefenen, bijvoorbeeld door bij 
een ambassade ruchtbaarheid te geven aan een interna-
tionaal onderwerp. Belangrijker is dat we denken dat we 
zelf actie moeten ondernemen en de ecocide stoppen 
omdat niemand, niet de overheid of het bedrijfsleven of 
je buurman, het voor je gaat doen, en omdat er geen tijd 
meer is om te blijven wachten...

  Mag ik die naam gewoon gebruiken?

Ja! Aan de namen GroenFront! en EarthFirst! zijn wel een 
aantal uitgangspunten verbonden:

•Aarde voorop, Earth First. 
De mens is een deel van de natuur en er volledig afhan-
kelijk van. Dit heet ook wel biocentrisme. Beleidsmatige 
aanpassingen en technologische oplossingen zijn niet 
waar GroenFront! / EF! voor staat. Goede oplossingen 
voor milieuproblemen komen voort uit het aanpakken 
van de arrogante rol die de (westerse) mens speelt over 
de rest van de natuur.
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De Groningers zijn ondertussen op-
standig geworden. Er zijn verschil-
lende actiegroepen ontstaan en het 
is permanent onrustig in het gebied. 
Zowel onder als boven de grond.  
GroenFront! steunt het breedgedra-
gen verzet in Groningen. We zijn in 
gesprek en werken samen met meer-
dere groepen en beraden ons op 
nieuwe acties. Met dit artikel willen 
we uitleggen waarom.

De Groningers hebben het vertrou-
wen in politiek Den Haag compleet 
verloren. Noordoost-Groningen is 
jarenlang aan het lijntje gehouden 
en wordt opnieuw nog eens in het 
gezicht geslagen met een gasbesluit 
dat de oorzaak van het probleem 
niet aanpakt. De gaswinning heeft 
het gebied en haar bevolking eerder 
benadeeld dan verder geholpen. Po-
litiek Den Haag pretendeert vanuit 
‘oprechte’ betrokkenheid nu echt 
‘wakker geschud’ te zijn; vervolgens 
bestaat het beleid wat hier op word 
aangepast puur alleen uit loze toe-
zeggingen en halfslachtige maatre-
gelen. Mensen voelen zich machte-
loos, maar zijn dat niet. Als we ons 
organiseren en op de juiste plek druk 
uitoefenen kan er veel bereikt wor-
den.

Los van de grootschalige materiële 
en fi nanciële schade in het gebied 
hebben bewoners veel last van span-
ningen, stress, slechte nachten, angst 
en depressies. De zorgen gaan over 
hun onverkoopbare woningen, maar 
vooral over de veiligheid. Veel be-
woners zijn simpelweg bang voor de 
grote klap (mogelijk 4,7 schaal van 
Richter). De klap die voorspeld staat 
zal komen, maar onbekend is wan-
neer. Hulpdiensten bereiden zich 
voor, gedeelten van ziekenhuizen in 
Groningen zijn permanent gereser-

veerd voor mogelijke rampscenario’s 
bij zwaardere aardbevingen in het 
gebied.

Heel gasverslaafd Nederland ver-
zet zich met hand en tand tegen het 
dicht draaien van de gaskraan. Maar 
als de oorzaak van dit probleem gas-
winning is, dan is de oplossing het 
dicht draaien van de kraan. 

De klimaatcrisis is voor ons is de 
voornaamste reden om hier in te 
springen. Voor ons ligt deze strijd 
dan ook in het verlengde van de cam-
pagne om de opening van de nieuwe 
kolencentrale in de Eemshaven te 
voorkomen. Willen we het leefbaar 
houden dan moeten we zo snel mo-
gelijk van onze verslaving van fossie-
le brandstoff en af. Het dichtdraaien 
van de gaskraan is de schop onder de 
kont die het gasverslaafde Nederland 
nodig heeft om daar eens serieus wat 
aan te doen. Om te voorkomen dat we 
boven de kritieke grens van 2 graden 
opwarming uit komen moet de CO2-
uitstoot snel omlaag om in 2050 op 
0 uit te komen. Dit betekent dat van 
alle bekende fossiele brandstof-
reserves 80% onder de grond moet 
blijven liggen. Volgens sommige po-
litici kunnen we niet zonder aardgas, 
maar het tegendeel is eerder waar. 
Een (over)leefbaar klimaat gaat niet 
samen met aardgas en steenkool. 
Daarnaast zien wij de problematiek 
en onrechtvaardigheid die zich in het 
noorden van Nederland manifesteert 
als een klimaatrechtvaardigheids-
probleem. De belangen van mens 
en milieu worden achtergesteld en 
veelal niet erkend tegenover de be-
langen van politiek en industrie.
En dan de o zo belangrijke details. 
Minister Kamp is erg trots op de 
gasreductie van 80% (van 15 naar 
3 miljard kuub) bij Loppersum in 

2014. Wij zien dit als een pure sym-
boolpolitieke maatregel. Inhoudelijk 
betekent de maatregel dat op de zui-
delijke en noord-oostelijke boorlo-
caties in het wingebied de hoeveel-
heid zal worden opgeschroefd om 
het jaargemiddelde op peil te hou-
den. Met alle mogelijke risico’s voor 
de gemeenten rond het Eemskanaal 
en de stad Groningen vanwege de 
extra productie in de gasputten in 
deze delen van het Groningen-veld. 
Vooral bij de noord-oostelijke loca-
ties is er, sinds de invoer van deze 
maatregel, een verhoogde seismici-
teit geregistreerd, met alle gevolgen 
van dien voor de bewoners. Deze 
80% reductie bij Loppersum komt 
overeen met een 10% reductie van 
het jaargemiddelde en vertegen-
woordigt een inkomstenderving van 
700 miljoen euro. In 2013 werd zo’n 
55 miljard kuub door de NAM uit de 
grond gehaald, ongeveer 10% meer 
dan de jaren ervoor. Ter vergelijking; 
in 2012; 47,8 miljard kuub, in 2011; 
46,8 miljard kuub. Het advies van het 
Staatstoezicht op de Mijnen uit ja-
nuari 2012 heeft echter aangegeven 
dat een vermindering naar 12 miljard 
kuub mogelijk is, en wordt gezien als 
de enige relatief “veilige” hoeveel-
heid, mits zij samengaat met een 
duidelijk plan om gasproductie uit te 
faseren. 

Met de huidige reductiemaatregel 
word de hoeveelheid als het ware 
opnieuw gestandaardiseerd naar 
wat voor 2013 al werd voorgeschre-
ven; hierdoor is er in feite totaal 
geen sprake van een vermindering 
van de hoeveelheid. Minister Kamp 
zei in 2014 dat de NAM t/m 2015 
maximaal 42,5 miljard kuub per jaar 
mag boren. Een soortgelijke belofte 
van Minister Kamp zagen we eerder 
voor 2013. Het advies van SodM om 
40% minder gas te boren om nieuwe 
aardbevingen te voorkomen lag er 
toen namelijk ook al. Dat werd niet in 
zijn geheel overgenomen maar in het 
onderzoek wel meegenomen. Ver-
volgens pompte de NAM niet minder 
maar juist meer gas uit de bodem, 
veel meer gas. Als reden dragen ze 
de kans op een koude winter aan. Mi-
nister Kamp stond erbij, keer er naar 
en deed niets. Dit terwijl de ernstige 
gevolgen voor het gebied op de lan-
ge termijn hem al lang meer dan dui-

Het is al sinds jaar en dag duidelijk, maar werd altijd ontkend. 
Er is een rechtstreeks verband tussen het tempo van de gaswin-
ning in Groningen en de aardbevingen. Gaat de kraan sneller open 
dan krijg je meer en zwaardere aardbevingen. Heel even leek de 
overheid dat ook te erkennen toen het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) adviseerde om de kraan per direct met 40% dicht te draai-
en. Dat was januari 2013. Het ministerie besloot nog eens een jaar te 
studeren, de NAM verkoos extra hard gas op te pompen. Inmiddels 
zijn we in 2016 beland, heeft de rechter vorig jaar uitgesproken dat 
de gaswinning wel degelijk lager kon, maar is er nog steeds geen 
zicht op het daadwerkelijk dichtdraaien van de gaskraan. 

Gaswinning in GroningenGaswinning in Groningen
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delijk waren. Volgens deskundigen 
was er in 2014 een nieuw record aan 
bevingen te verwachten, omdat het 
even duurt voor de effecten van gas-
winning volledig doorwerken in de 
ondergrond. Met de recordhoeveel-
heid die vervolgens in 2013 gewon-
nen werd (55 miljard kuub) heeft Mi-
nister Kamp laten zien het gebied en 
de bevolking compleet te schofferen. 
In 2014 werd Groningen opnieuw 
noodgedwongen opgezadeld met de 
consequenties van zijn politieke leu-
gens; ofwel meer aardbevingen zijn 
aan de orde van dag. Op het moment 
van schrijven (22-02-2016), staat de 
teller op gemiddeld 2 aardbevingen 
per week in 2016 in de provincie 
Groningen.

Tegenwoordig is de gaswinning, 
mede door de vele druk vanuit bur-
gers en organisaties, wel enigszins 
omlaag gebracht naar 27 miljard 
kuub voor 2016, dit in navolging ook 
op de uitspraak van de rechter einde 
afgelopen jaar. Echter, minister Kamp 
gebruikt de uitspraak om te stellen 
dat het getal 27 dus ook veiligheid 
weerspiegelt. De tegenstanders voe-
ren terecht aan dat deze uitspraak 
gebaseerd was op het minimaal mo-
gelijke plus de al gewonnen hoeveel-
heid gas in 2015, en daarom dus niet 
representatief is voor de opvolgende 
jaren. Met andere woorden, het kan 
en moet veel minder. 

Uit rapporten van het Staatstoezicht 
op de Mijnen en het KNMI is inmiddels 
gebleken dat het aantal bevingen sa-
menhangt met de hoeveelheid gas 
die uit de grond wordt gehaald. De 
aardbevingen in Groningen die ver-
oorzaakt worden door de gaswinning 
zullen in de toekomst alleen maar 
zwaarder worden. Het Staatstoezicht 
op de Mijnen adviseerde in januari 
2013 al een reductie van 40%. Dit in 
de hoop hiermee de bodemactiviteit 
te doen laten afnemen en de alge-
hele veiligheid in het gebied te kun-
nen waarborgen. De overheid, en dus 
de NAM, neemt dat advies niet over. 
Kennelijk zijn de economische belan-
gen daarvoor te groot. Los daarvan 
durft op dit moment niemand met 
exacte wetenschap te zeggen wat er 
het komend jaar staat te gebeuren op 
het gebied van bodemactiviteit en 

aardbevingen. Zelfs bij een reductie 
van 40% is er geen enkele garantie. 
Het blijft één groot experiment. Een 
onverantwoord experiment waar-
bij de veiligheid van de bevolking 
van Groningen blijvend op het spel 
word gezet. Inmiddels zijn er alweer 
meer dan 12 aardbevingen in 6 we-
ken tijd geregistreerd. In 2013 zijn er 
127 aardbevingen gemeten, in 2014 
waren dat er 80 en in 2015 schudde 
de Groningse ondergrond 112 keer. 
Hierbij dient vermeld te worden dat 
deze gegevens door de NAM zijn ge-
publiceerd, en niet altijd correspon-
deren met de publicaties van andere 
meetinstituten. De daadwerkelijke 
hoeveelheid bodembeweging is dan 
hoogstwaarschijnlijk ook meer dan 
de hier genoemde getallen.

De gascrisis in Groningen drukt ons 
nog een keer met de neus op de fei-
ten. We moeten zo snel mogelijk van 
fossiele brandstoffen af. Dat gaat 
niet makkelijk worden. Dit land drijft 
op fossiele brandstoffen. Ons hele 
leven is ermee doordrenkt. En wat 
ook niet helpt is een elite die eerder 
tegenstribbelt dan meehelpt. We zul-
len het zelf moeten doen. En in Gro-
ningen is daar bovenop veel schade 
te herstellen en een uitzichtloze eco-
nomische situatie op te lossen. Ho-
peloos, ten einde raad? 

Nee, als we er samen de schouders 
onder zetten kan er ontzettend veel. 
Dan gaat die gaskraan dicht. Dan her-
stellen we de huizen. En juist Gronin-
gen kan veel winnen in welvaart en 
banen bij een switch naar een eco-
nomie die niet afhankelijk is van olie, 
gas of kolen. Een economie waarin 
iemands baan niet afhankelijk is van 
de gasprijs. 

Nu gas blijven pompen betekent 
de kop in het zand steken ten koste 
van een transitie naar een groene 
en duurzame energievoorziening. 
Nu gas blijven pompen betekent het 
blijven wegnemen van de veiligheid 
bij de lokale bevolking. Nu gas blij-
ven pompen betekent het in stand 
houden van een gasafhankelijk en 
uiterst broos economisch systeem. 
Ofwel, nu gas blijven pompen is on-
acceptabel voor Groningen en haar 
bewoners.



Anti-jacht campagne

M
ocht je na het lezen van 
deze tekst net zo gemo-
tiveerd zijn als wij om 
actie te ondernemen te-
gen de jacht, kijk dan op 

de GroenFront! website voor meer 
informatie over acties.

1. De Veluwse jacht is een bloed-
bad:
De jacht op de Veluwe is een walge-
lijk bloedbad. Gemiddeld worden er 
elk jaar 3500 wilde zwijnen en 1500 
edelherten doodgeschoten. Deze 
aantallen leiden er toe 
dat lokaal soms wel 
80% van de populatie 
wilde zwijnen word af-
gemaakt. En dat voor 
een beschermde dier-
soort! Dat het afschot 
zo hoog ligt komt niet 
alleen omdat het “ge-
wenste” aantal dieren 
veel te laag wordt ge-
steld, maar ook omdat 
jagers de dieren struc-
tureel bijvoeren. 
Bovendien leidt het 
hoge afschot er toe dat 
de dieren zich meer 
gaan voortplanten, wat 
uiteindelijk weer leidt 
tot een hoger afschot 
door de jagers. 

2. Faunabeheer = plezierjacht
Sinds een aantal jaar mogen jagers 
zich faunabeheerders noemen. Fau-
nabeheer is echter slechts een an-
der woord voor jacht, niks meer en 
niks minder.  Achter het masker van 
faunabeheer gaat een industrie van 
plezierjacht schuil. Er wordt grof 
geld verdiend aan deze bloedsport 
vooral door terreinbeheerders zoals 
de Hoge Veluwe en Geldersch Land-
schap. De zogenaamd democratisch 
vastgestelde faunabeheerplannen 
worden door jagers en terreinbe-
heerders opgesteld. Jagers hebben 
geen enkele boodschap aan het eco-

logisch evenwicht van een gebied, 
zolang ze maar kunnen schieten! 

3. Jacht is schadelijk voor het wel-
zijn van de dieren
Niet alleen de dieren die gedood wor-
den tijdens de jacht lijden er onder. 
Ook de andere dieren in het gebied 
worden sterk beïnvloed. Wilde zwij-
nen zijn bij voorkeur overdag actieve 
dieren, maar door de bedreiging van 
jacht worden ze vooral ‘s nachts ac-
tief. Edelherten zijn van nature die-
ren van het open veld, alleen als ze 

zich daar niet veilig voelen trekken 
ze steeds meer de bossen in. De jacht 
verstoort dus het natuurlijke gedrag 
van de dieren. Ook bij andere dieren 
zijn dergelijke negatieve gedragsver-
anderingen bekend. 

4. De alternatieven voor jacht wor-
den nauwelijks gebruikt.
Volgens de Flora en Faunawet zijn 
edelherten, wilde zwijnen en andere 
grote hoefdieren beschermde dier-
soorten. De wet schrijft voor dat deze 
dieren alleen mogen worden gedood 
indien andere maatregelen niet toe-
reikend zijn. De praktijk wijst echter 
uit dat de faunabeheereenheden en 
provincies nauwelijks gebruik maken 

van andere maatregelen zoals het 
uitrasteren van landbouwgronden en 
het gebruik van wildwerende midde-
len langs de wegen. Indien een pro-
vincie toch dieren wil laten afschie-
ten, heeft het de plicht om vooraf 
gedegen onderzoek te laten doen, 
ook dit gebeurt vrijwel nooit. 

5. Intensieve jacht zorgt voor een 
verstoorde populatie.
In de natuur sterven dieren door 
honger, ziekte of door ten prooi te 
vallen aan roofdieren. Jagers zijn 

echter geen roofdie-
ren. Roofdieren scha-
kelen de zwakkere 
individuen van een 
soort uit, en houden 
de soort daarmee ge-
zond. Als door middel 
van jacht meer dan de 
helft van een popula-
tie wordt uitgeroeid 
dan is er geen sprake 
meer van het uitscha-
kelen van de zwakkere 
individuen. Bovendien 
zijn edelherten en 
wilde zwijnen hoog 
sociale dieren. Ze le-
ven in groepen waarin 
sociale structuren een 
belangrijke rol spelen. 

De oudere dieren binnen zo’n groep 
hebben een belangrijke functie. 
Door de intensieve en ondoordach-
te jacht worden de sociale structu-
ren zeer zwaar verstoord, en dit tast 
het welzijn en het natuurlijke ge-

drag van de dieren aan. 

GroenFront! is in het najaar van 2012 gestart met een actie-campagne tegen jacht, in het bijzonder de 
intensieve jacht op grote hoefdieren op de Veluwe.  Hieronder kunt u lezen waarom wij tegen jacht zijn, 
en wat onze alternatieven zijn.  Kijk op de GroenFront! website voor de uitgebreide tekst.
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6. Jacht verstoort het ecologisch 
evenwicht.
Jagers zeggen dat er zonder jacht 
een overpopulatie zou ontstaan, dit 
is echter een grote leugen. In bi-
nen  en buitenland zijn er gebieden 
te vinden waar (bijna) niet gejaagd 
word. In deze gebieden is gebleken 
dat er zonder jacht een natuurlijke 
balans ontstaat. In de winter gaat 
een deel van de dieren dood door 
zwakte, honger of ziektes. En in de 
lente komen er weer jonge dieren bij 
om hun plaats in te nemen. De sterf-
te en aanwas is dan met gemiddeld 
20% tot 25% in een natuurlijk even-
wicht. Jacht verstoort dit evenwicht, 
en zorgt er voor dat de dieren in een 
continue strijd zijn om dit evenwicht 
te herstellen. 

Wat zijn de alternatieven?
GroenFront! is niet alleen maar tegen 
de jacht, we hebben ook duidelijke 
ideeën over hoe het anders kan. Wat 
in al deze alternatieven naar voren 
komt is dat de mens een stapje te-
rug moet doen ten behoeve van de 
natuur. We moeten af van het antro-
pocentrisme (de mens staat centraal) 
en over gaan naar ecocentrisme (de 
natuur staat centraal). Alleen door de 
natuur de ruimte te geven om zich 
vrij te ontwikkelen, en te investeren 
in duurzame oplossingen kan de na-
tuur zich herstellen. Het is belangrijk 
dat deze oplossingen niet onafhan-
kelijk van elkaar werken, het is een 
package-deal. Los van elkaar zijn het 
slechts deeloplossingen, maar sa-
men vormen ze de basis voor de vrije 
wilde natuur van de toekomst.

1. Terughoudend beheer, gericht 
op vrije natuur en welzijn van de 
dieren.
GroenFront! vindt dat wildbeheer 
gericht moet zijn op het welzijn van 
de dieren en op een natuurlijke situ-
atie. De natuur is prima in staat om 
zichzelf te redden, daar heeft ze de 
mens niet voor nodig. Er moet geko-
zen worden voor terughoudend be-
heer. De dieren (en planten) moeten 
zoveel mogelijk zelf hun gang gaan, 
en er mogen alleen dieren worden 
afgeschoten om ernstig lijden te 
voorkomen, bijvoorbeeld bij zware 
verwonding of ernstige ziekte.

2. Uitrastering van landbouw-
gronden, bewoonde gebieden en 
wegen.
Uitrasteren betekent dat er hekken 
geplaatst worden om een gebied of 
object. De praktijk wijst uit dat uit-
rasteren de meest eff ectieve manier 
is om dieren van landbouwgronden 
en wegen af te houden. In Nederland 
zijn veel natuurgebieden ingerasterd 
(omsloten met een hek). GroenFront! 
vindt echter dat het omgedraaid 
moet worden. Gebieden die schade 
ondervinden van wilde dieren moe-
ten uitgerasterd worden met hek-
ken en wildroosters (in de weg). Op 
die manier hebben dieren de vrije 
doorgang tussen natuurgebieden, 
en word schade aan verkeer en land-
bouw voorkomen.

3. Herstellen van grote aaneenge-
sloten natuurgebieden en volle-
dige ecosystemen.
De meeste problemen met wilde 
dieren op de Veluwe worden veroor-
zaakt door de versnippering van de 
natuurgebieden. De Veluwse natuur-
gebieden worden doorsneden door 
wegen en landbouwgronden. Deze 
versnippering zorgt niet alleen voor 
confl icten tussen mens en dier, maar 
ook voor verstoorde ecosystemen en 
verhoogde druk op de biodiversiteit.

GroenFront! vindt dat Veluwse na-
tuurgebieden een groot aaneenge-
sloten gebied moeten worden. Land- 
en bosbouw gebieden horen daar 
niet in thuis en (snel)wegen moeten 
verdwijnen of worden uitgerasterd. 
Ook moeten er verbindingen komen 
met andere natuurgebieden, de zo-
geheten Ecologische Hoofdstructu-
ren (EHS) moeten zo snel mogelijk 
worden gerealiseerd. Vrije migratie 
tussen leefgebieden is noodzakelijk 
voor gezonde en veerkrachtige po-
pulaties. Daarnaast moet er worden 
ingezet op het herstellen van vol-
ledige ecosystemen, inclusief grote 
predatoren als wolven en lynxen.
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www.Jachtkaart.nl

Op deze kaart vind je de voor 
veel wandelaars en natuurlief-
hebbers verborgen wereld van 
de jacht. Wij hopen die zo zicht-
baar te maken voor iedereen. 

Je kunt meehelpen deze kaart 
te verbeteren door in het bos 
waar je vaak wandelt jachthut-
ten en voederplaatsen op te 
sporen en ons de exacte GPS 
coordinaten en - indien moge-
lijk - een foto door te geven op 
melding@jachtkaart.nl
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Nantes

Rossport

Hambach  

Val di Susa

Hanhikivi

Voor de ontwikkelaars is het 
Zone d’Aménagement Dif-

féré, verschillende ontwikke-
lings zones, en voor activisten 

is het de Zone À Défendre, een 
gebied dat beschermd moet worden. Er 

zijn verschillende ZAD’s in Frankrijk. Een 
ervan is een stuk landschap dicht bij Nan-
tes dat volgens de beleidmakers plaats 
moet maken voor een internationaal vlieg-
veld.  Website: zad.nadir.org

Het prachtige Val di Susa 
wordt bedreigd door een on-

zinnig infrastructuur project. 
Het gaat om een Hoge snelheids 

lijn (TAV in het Italiaans) die Barce-
lona met Kiev moet verbinden maar 

eigenlijk vooral zal dienen als goederenspoor-
lijn voor de noord-zuidas. Website: www.st-
rugglesinitaly.wordpress.com/tag/notav/
of www.notav.info (Italiaans)

Al veertien jaar lang voeren de 
inwoners van de kleine dorp-

jes van de streek Kilcommon 
in de provincie van Mayo een 

strijd tegen het Corrib gasproject 
van Shell om een pijpleiding door hun 

regio te bouwen. De pijpleiding is bedoeld 
om aardgas te vervoeren vanuit de Atlantische 
Oceaan naar een raffi  naderij op het land. Web-
site: www.shelltosea.com

Het eeuwenoude Hambach-
bos wordt sinds de lente van 

2012 op verschillende plaat-
sen bezet. Het doel is de uitbrei-

ding van de giga-grote Rijnland 
bruinkoolmijnen tegen te houden, de 

grootste bron van CO₂ vervuiling in Europa, 
op slechts 35 kilometer van de Nederlandse 
grens bij Roermond. Website: www.ham-
bachforest.blogsport.de

In het Roemeense Transsylva-
nië strijden milieuactivisten al 

sinds 2000 tegen de plannen 
voor de grootste goudmijn van 

Europa. Om het laatste goud uit de 
bergen van Rosia Montana te delven 

moet de Rosia Montana Gold Corporation 
(RMGC), een Roemeens-Canadese bv, vier berg-
toppen afgraven. Niet alleen de natuur moet 
wijken, ook drie hele dorpen Website: www.
rosiamontana.org/en

Het energie bedrijf Fenno-
voima is van plan om te be-

ginnen met het bouwen van 
een nieuwe kerncentrale in de 

ecologisch waardevolle Hanhikivi 
Kaap in het noordoosten van Finland. 

Van 22 april tot 1 mei 2016 zal er een ac-
tieweek plaats vinden tegen de bouw van 
deze kerncentrale. Website: www.fenno-
voima.no.com/en
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Hambach  

Khimki

Skouries

In Europa & elders
Dit zijn enkele plekken waar al jaren fl ink verzet wordt geboden 
tegen destructieve projecten. Deze kaart is verre van compleet. In 
de volgende editie van dit magazine zullen we een ander wereld-
deel onder de loep nemen.  

Online bekijken?
EJOLT (Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade) 
heeft een wereldwijde database van ecologische confl icten en 
plaatsen van verzet opgezet: http://ejatlas.org/

Ecologische conflicten 
en plaatsen van verzet

Hanhikivi

Rosia Montana

Russische activisten en journa-
listen hebben alle geweld, arres-
taties en intimidaties overleefd 

tijdens een campagne om één 
van de grootste en oudste bossen, 

in Khimki (Moskou), van ondergang te 
redden. De beweging die strijdt om een 

tolweg, die dwars door het Khimki bos zal worden 
aangelegd, te verleggen is de meest geïnspireer-
de en grootste beweging van activisten in Moskou 
geworden. Website: www.khimkiforest.org

Het eeuwenoude Hambach-
bos wordt sinds de lente van 

2012 op verschillende plaat-
sen bezet. Het doel is de uitbrei-

ding van de giga-grote Rijnland 
bruinkoolmijnen tegen te houden, de 

grootste bron van CO₂ vervuiling in Europa, 
op slechts 35 kilometer van de Nederlandse 
grens bij Roermond. Website: www.ham-
bachforest.blogsport.de

In het Roemeense Transsylva-
nië strijden milieuactivisten al 

sinds 2000 tegen de plannen 
voor de grootste goudmijn van 

Europa. Om het laatste goud uit de 
bergen van Rosia Montana te delven 

moet de Rosia Montana Gold Corporation 
(RMGC), een Roemeens-Canadese bv, vier berg-
toppen afgraven. Niet alleen de natuur moet 
wijken, ook drie hele dorpen Website: www.
rosiamontana.org/en

In het oosten van Halkidiki 
(noord-Griekenland) bevindt 
zich het oorspronkelijke bos van 

Skouries. Een paar jaar geleden 
is het multinationale goudmijn-

bedrijf Eldorado Gold dat in Skouries 
gevestigd is, gesteund door krachtige 

binnenlandse particuliere belangen, groot-
schalige mijnactiviteiten begonnen. Op die ma-
nier is de onomkeerbare vernietiging begonnen 
van het ecosysteem van Skouries en de verontrei-
niging van bodem en grondwater met zware me-
talen in het oosten van Halkidiki. 
Website: www.antigoldgr.wordpress.com

Het energie bedrijf Fenno-
voima is van plan om te be-

ginnen met het bouwen van 
een nieuwe kerncentrale in de 

ecologisch waardevolle Hanhikivi 
Kaap in het noordoosten van Finland. 

Van 22 april tot 1 mei 2016 zal er een ac-
tieweek plaats vinden tegen de bouw van 
deze kerncentrale. Website: www.fenno-
voima.no.com/en



W
ij zijn mensen die zich net als jij zorgen 
maken over de klimaatcrisis. Een crisis die 
niet langer ergens in de toekomst ligt. Het 
is onze eigen toekomst die nu op het spel 
staat. We waren er bij en organiseerden 

mee aan de protesten in Kopenhagen, en thuisgekomen 
dachten we: er moet meer. We kunnen niet wachten op 
VN-toppen, politici zonder ruggengraat en bedrijven die 
tegenstribbelen. De klok tikt door. We zullen het zelf 
moeten doen.

De oorzaken van de klimaatcrisis zijn complex en veelzij-
dig, en de machten die verandering tegenhouden groot. 
Soms voelen we ons machteloos, en dat gevoel van 
machteloosheid weerhoudt veel mensen er van om in 
actie te komen. Wij willen die blokkade doorbreken met 
een campagne die een bijdrage levert en impact heeft, 
en acties die daadwerkelijk uitstoot van CO2 stoppen.

We zouden ons natuurlijk kunnen storten op het uit-
bouwen van (decentrale) duurzame energie opwekking. 
Op steeds meer plekken in Nederland werken mensen 
samen om buiten de grote bedrijven en de overheid de 
duurzame energie-revolutie uit te bouwen. Iets waar wij 
enthousiast over zijn, maar er moet meer gebeuren. Wie 
iets nieuws wil uitbouwen zal ook het oude moeten slo-
pen. 

Van alle factoren die bijdragen aan de groeiende CO2 uit-
stoot in Nederland zijn kolencentrales de meest bedrei-
gende, zichtbare en kritische factor. Volgens veel voor-
aanstaande wetenschappers is het stilleggen van alle 
kolencentrales voor 2020 een cruciale eerste stap.

Windmolens bouwen is niet genoeg, de schoorstenen 
moeten stoppen met roken. Kan een handjevol activisten 
een kolencentrale stilleggen? Ja, dat kan, maar daar heb-
ben we jouw hulp bij nodig. Net als jij moeten we ons 
activisme zien te combineren met werk, studie en/of een 
gezin, maar zetten we ons graag in om dit stapje voor 
stapje dichterbij te brengen.

We komen uit alle hoeken en gaten van dit land, sommi-
gen van ons zijn door de wol geverfde milieuactivisten, 
sommigen van ons zijn nog onervaren. We baseren onze 

acties op de wetenschappelijke consensus rond klimaat-
verandering en gaan uit van onze eigen kracht.

Spreekt je dit aan? Neem contact op en 
doe mee of schrijf je in op de maillijst die 
te vinden is op onze website: 

www.wijstoppensteenkool.nl

W i j s s t o p p e n s t e e n -
kool?WIJSTOPPEN STEENKOOL
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Wat bij de geboorte van de Wij Stoppen Steenkool cam-
pagne in 2009 politiek onhaalbaar bleek is nu de nieuwe 
realiteit. De Nederlandse kolencentrales gaan allemaal 
sluiten. De vraag is alleen nog wanneer, en hoe. Nieuw 
onderzoek toont de voor- en nadelen van zes voor de 
hand liggende scenario’s waarop het kabinet kan beslui-
ten kolencentrales vóór 2020 uit te faseren.

Het sluiten van kolencentrales is slechts een deel van de 
energietransitie, maar wel een makkelijke eerste stap. En 
een grote stap, want kolencentrales leveren de grootste 
bijdrage aan de totale CO2-uitstoot. Sluiting van alle Ne-
derlandse kolencentrales is een logische volgende stap 
in een lange weg om Nederland volledig fossielvrij te ma-
ken voor 2050.

De centrale vraag is, gaan we door met een energiebeleid 
dat in de ban is van een marktdogma en de macht van 
grote energiebedrijven bevestigt en versterkt? Of bre-
ken we daarmee? En dat is een politieke vraag, die niet 
gaat over gigawatts en tonnen CO2 maar over in welke 
wereld we willen leven, en macht. Naar de mening van 
Wij Stoppen Steenkool zou dat moeten betekenen dat 
we de macht van energiegiganten als Uniper, RWE, ENGIE 
en Vattenfall aanvallen en afbreken, en onze energiepro-
ductie gaan democratiseren. Energie is te belangrijk om 
over te laten aan multinationals, het is een publieke zaak, 
en hoort in handen te zijn van burgers. Het afbreken van 
de macht van deze bedrijven is net zo belangrijk als het 
sluiten van kolencentrales. Ze zijn een hindernis voor de 
energietransitie en de wereld is gebaat bij hun faillisse-
ment.

Terugkomend obstakel in alle scenario’s is de SDE+ sub-
sidie die wordt verleend aan de kolencentrales. De eerste 
openstelling van de SDE+ aanvragen loopt dit jaar van 1 
tot 31 maart. Als de energiemaatschappijen er op tijd bij 
zijn, kunnen zij rekenen op 3 tot 4 miljard euro aan SDE+ 

subsidie voor het verbranden van biomassa in hun kolen-
centrales. Deze energiemaatschappijen moeten niet lan-
ger financiële erkenning krijgen voor een techniek waar-
van bewezen is dat zij niet duurzaam is. Deze subsidiepot 
moet beter besteed worden aan het terugdringen van 
CO2-uitstoot, niet aan het in stand houden van de groot-
ste vervuilers. Desnoods kunnen deze bedragen nog wor-
den uitgekeerd als compensatie voor het vervroegd slui-
ten van de Nederlandse kolencentrales.

Wij Stoppen Steenkool pleit er dus voor om de energie-
bedrijven niet te compenseren voor de kolenexit, en het 
gebruik van steenkool simpelweg te verbieden. Bijvoor-
beeld door technische eisen te stellen aan kolencentra-
les of het invoeren van een uitfaseringswet. We pleiten 
er wel voor om de werknemers in deze zieltogende in-
dustrietak een goed alternatief te bieden. De nieuwe 
energievoorziening die uitgebouwd moet worden heeft 
hun kennis en kunde hard nodig.

Onderzoek toont aan dat Nederlandse kolencentrales 
voor 2020 uit kunnen, moeten en zullen gaan.

WIJSTOPPEN STEENKOOL

Het onderzoek bekijken? Check 
de wijstoppensteenkool website!



In 2008 sluit het Beehive collectief zich aan bij de gras 
sroots-organisaties, die protesteren tegen het afbreken 
van het Appalachen gebergte in Noord-Amerika. Hierbij 
worden eeuwenoude bergtoppen opgeblazen voor de 
groeiende vraag naar steenkool. De regio verandert in 
een maanlandschap en vernietigd de gehele natuurlijke 
omgeving.

Het Beehive collectief heeft meer dan twee jaar lang ter 
plekke onderzoek gedaan om  verhalen en metaforen te 
verzamelen. Samen met honderden andere groepen uit 
de hele wereld hebben ze nauwkeurige tekeningen ge-

maakt om wat daar gebeurd beeldend vast te leggen. In 
2010 is de Beehive campagne gestart;  één tekening die 
het ware verhaal over steenkool verteld.

De tekening laat de complexiteit zien van de strijd voor 
het behoud van het land, levensonderhoud en over de 
zelfbeschikking van de lokale bevolking. De tekening is 
gemaakt met de intentie om de enorme geschiedenis te 
laten zien en de moed van de lokale gemeenschappen 
die leven in de schaduwzijde van steenkoolwinning te 
eren.

Het verhaal achter de 
‘True cost of coal’ tekening
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Het Appalachen gebergte, herbergt de hoogste biodiver-
siteit in gematigde bossen van de wereld. In de tekening 
zijn de bijzondere planten en dieren afgebeeld die zo 
specifiek  zijn voor de regio. De namen kun je opzoeken 
in de uitgebreide achtergrond informatie. Elk detail van 
de tekening verteld een uniek verhaal, zodat de com-
plexiteit behapbaar en zichtbaar wordt voor de kijkers en 
luisteraars.

Deze tekening is een geweldige tool voor activisten en 
andere mensen die opzoek zijn naar echte oplossingen 
tegen klimaatverandering. Het maakt duidelijk waarom 
we moeten stoppen met de winning van fossiele brand-
stoffen.

We zijn allemaal afhankelijk van het systeem wat ver-
langt naar steenkool om onze stijgende energiebehoefte 

te voorzien. Ongeveer de helft van het energieverbruik in 
de Verenigde Staten komt uit de verbranding van steen-
kool, in Nederland gaat het om ongeveer 40%. Het is de 
vieste energiewinning, omdat het de grootste CO2-uit-
stoot heeft.

Steenkolen zijn de meest vervuilende vorm van energie. 
Dat begint bij het winnen van steenkool in mijnen en dag-
bouw, het transport per zeeschip en het verstoken in ko-
lencentrales. Steenkoolcentrales stoten 70% meer CO2 
uit dan een gascentrales. Het is de meest CO2-intensieve 
brandstof en bevat daarnaast veel fijnstof, zware metalen 
en methaan dat bij de winning vrij komt. De winning van 
steenkool gaat gepaard met veel ongelukken en onder-
betaalde en ongezonde werkomstandigheden. In Neder-
land wordt (met de bouw van nieuwe kolencentrales) per 
dag het gewicht van 4,4 x de Eiffeltoren verbrand.
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Het verwijderen van bergtoppen voor de winning van 
steenkool is een menselijk en ecologisch drama. Het 
creëert een ravage voor de mensen in de omgeving, de 
gemeenschappen die in de wind of stroomafwaarts van 
koolwinning of kolencentrales wonen. Bovendien zal ie-
dereen de catastrofes van klimaatverandering gaan on-
dervinden.

De tekening van het Beehive collectief helpt mensen om 
hun verhaal te delen en om te laten zien dat al deze per-
soonlijke verhalen deel uitmaken van één groter verhaal. 
De tekening roept op tot actie, om een rechtvaardige en 
ecologisch verantwoorde toekomst op te bouwen. Op de 
website van het bee-hive collectief kun je de achtergrond 
informatie vinden in het engels.

Ja dat heb je goed gelezen. We vragen om jouw fi nanciële 
steun. GroenFront! is heel wat van plan de komende tijd. Ac-
ties die GroenFront! nog steeds low budget of no budget doet. 
En met de belangeloze inzet van activisten uit het GroenFront! 
Netwerk. Maar…

Omdat het nog eventjes duurt voordat het systeem verslagen 
is blijven sommige zaken geld kosten. En zoals bekend doet 
GroenFront! Niet aan bedrijfssponsoring of subsidies. De mo-
gelijkheden die actiefondsen of benefi etjes hebben zijn be-
perkt, en daarom zijn wij als steungroep van GroenFront! op 
zoek naar mensen zoals jij.

Wij zoeken jouw 
  financiele steun.
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GroenFront! heeft een groot spandoek (3x6 meter) met 
de tekening van het Beehive collectief. Hiermee kan 
ook in Nederland het verhaal achter steenkool verteld 
worden. Het spandoek kan op alle plekken opgehangen 
worden, dus nodig GroenFront! uit. Wie wil leren om zelf 
het verhaal te vertellen kan contact opnemen met ons!

www.beehivecollective.org

..

Een kleine greep 
uit de geschiedenis 

van GroenFront!

We zouden je willen vragen eenmalig een donatie willen doen 
door bijvoorbeeld 25 euro over te maken op rekening nummer 
NL65TRIO0198013795 tnv NVDA te Utrecht. Of nog liever, 
log nu in op de website van je bank en zet een automatische 
maandelijkse betaling van een donatie van 5 euro of meer in 
werking.

En natuurlijk staan we ook nog steeds te juichen als jij ergens 
een fooienpot neerzet, een benefi etje organiseert of de op-
brengst van je laatste bankoverval aan ons doneert.

- advertentie - 
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GroenFront! Is opgericht door 5 milieuactivisten die de 
gezapige -doe vooral positief- milieubeweging van de ja-
ren negentig zat waren en op een klimaattop in Berlijn 
geinspireerd raakten door Britse EarthFirst! Activisten die 
met veel lef en humor de strijd aan bonden tegen de aan-
leg van nieuwe snelwegen. Zij bezetten bedreigde bos-
sen met boomhutten, kregen erg veel steun  van buurt-
bewoners en wisten met blokkades en bosbezettingen de 
aanleg van nieuwe snelwegen onmogelijk te maken. Dat 
wilden ze in Nederland ook doen.

Na een reeks van losse acties organiseerden ze in 1997 
een eerste actiekamp in Nederland, onder de rook van 
Amsterdam en naast kunstenaarskolonie Ruigoord werd 
een natuurgebied bezet dat moest wijken voor de Afri-
kahaven. De campagne werd verloren, maar er werd veel 
geleerd.

Een volgende grote campagne richte zich tegen de om-
streden Betuwelijn tussen 1998 en 2001. Waar milieu-
organisaties en buurtbewoners de strijd al bijna hadden 
opgegeven bezette GroenFront! Verspreid over het trace 
8 boerderijen en woningen en toverde ze om in zwaar 
gebarricadeerde vestingen, en een uitvalbasis voor een 
reeks aan bezettingen en andere acties. De panden zelf 
werden ontruimd, de betuwelijn aangelegd, maar de ook 
geplande Noord en Zuidtak verdwenen van de tekentafel. 
En plannen voor grote infrastructuurprojecten werden 
blijvend achtervolgt door de beelden van ons verzet. De 
opening van de Betuwelijn werd verstoord door 100 acti-
visten die op 6 verschillende plekken het spoor bezetten 
en de eerste trein tegen hielden.

Vervolgens sloeg de vlam over naar Vlaanderen. Het Lap-
persfort in Brugge, een uniek bos in de stad, moest wijken 
voor industrie en parkeerplaatsen. Vlaamse GroenFron-
ters bezetten het bos en wisten de kap tegen te houden. 
Het was de eerste in een reeks van bosbezettingen in 
Vlaanderen.

Een kleine greep 
uit de geschiedenis 

van GroenFront!

In de winter van 2005 bezette een groep ervaren Groen-
Fronters op verzoek van het dorp Schinveld een deel van 
de Schinveldse Bossen. Niemand minder dan de NAVO 
wilde dat deel kappen zodat de extreem lawaaierige 
AWACS toestellen nog lager over het dorp hun oefen-
rondjes konden draaien. Met massale steun uit het dorp 
hielden we het bos bezet, en toen er 800 man ME opdook 
stonden er ook 1000 buurtbewoners in het bos. Er werd 
welliswaar zes hectare bos gekapt na de ontruiming, maar 
de andere 14 hectare bos werd gered. De NAVO zag zich 
zelfs gedwongen het aantal vluchten te verminderen.

Benieuwd naar wat we nu doen? Kijk op onze web-
site naar onze lopende campagnes.  
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Zelf actie organiseren
Het GroenFront! netwerk staat of valt bij mensen die zelf in actie 
komen en eigen initiatief nemen. Niet wachten tot iemand anders 
dat doet. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt 
daarom altijd aankloppen voor steun, tips en training.

Boomhutten bouwen, tunnels graven, de media te woord staan, 
onderzoekswerk, EHBO, strategie. Soms lijkt het alsof we profes-
sionals zijn. Niets is minder waar. We zijn wel bereid te leren, nieu-
we dingen uit te proberen en kennis te delen. 

Dat doen we regelmatig -on the fly- tijdens acties en actiekampen. 
En natuurlijk op de jaarlijkse GroenFront! Gathering. En soms op 
trainingsdagen. Actievoeren kan iedereen, maar wie zich voorbe-
reid komt verder. Het meest belangrijke is echter: begin. Durf.

Direct Action Manual
De Direct Action Manual is bijna 300 pagina’s met 
schema’s, beschrijvingen van technieken en een uit-
gebreid overzicht van de rol van directe actie. Van 
het plannen van een actie tot het uitvoeren van een 
blokkade, en van het ophangen van een platform in 
een boom tot het geven van gevangenen ondersteu-
ning, directe actie trainingen en nog veel meer. De 
Direct Action Manual is samengesteld door activisten 
uit de VS met als doel deze kennis en vaardigheden 
verder in de wereld te verspreiden.

Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching
Dit is een handboek voor monkeywrenchers! Het boek geeft 
je instructies hoe je shovels, telefoonmasten, verkeersbor-
den, etc, kan vernietigen. Ook wordt de kunst van het ‘spij-
keren’ van  bomen uitgelegd. Dit alles is natuurlijk absoluut 
illegaal en alle tips in het boek zijn alleen bedoeld ter ver-
maak.

Beautiful trouble
Beautiful Trouble legt de tactieken, principes en theo-
retische concepten van creatief activisme uit. Het is een 
analytisch hulpmiddel van activisten om te leren van 
hun eigen successen en mislukkingen. In verschillende 
modules wordt het DNA van deze actie-methodes in 
kaart gebracht en de ontwerpprincipes en theoretische 
concepten belicht. Hoe dit samenwerkt wordt aan de 
hand van een reeks van praktische voorbeelden uitge-
legd.

Boekentips:

Ook online is veel kennis over activisme te vinden. 
Hieronder enkele links naar trainerscollectieven.

• Stroomversnellers – Nederlands activistisch trainerscollec-
tief.  Te vragen voor trainingen, workshops en hulp bij het op-
zetten van jou campagne. Website: www.stroomversnellers.
wordpress.com

• Seeds for Change – activistenondersteuning en training 
aan activisten, campagnevoerders, maatschappelijke groepe-
ringen en coöperaties. Website: www.seedsforchange.org.uk

• Vredesactie – Vlaamse vredesorganisatie die ook andere 
groepen helpt met training en workshops in geweldloos ver-
zet en campagnes. Website: www.vredesactie.be
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Tijdslijn acties 2015

4 juli 2015
GroenFront! organiseert de 
Climate Games.

26 januari 2015
GroenFront! Groningen valt 
GasTerra gebouw binnen.

26 januari 2015
GroenFront! Groningen valt 
GasTerra gebouw binnen.

13 mei 2015
Een groep actievoerders 
hebben een transportband 
van de Nuon kolencentrale 
bezet en daar een banner 
met de tekst ‘STOP COAL” 
opgehangen.

Een kleine greep van acties uit 
2015. Check de GroenFront! web-
site voor meer recente acties.

30 november 2015
Blokkade actie bij 
fossiel staatsbedrijf 
EBN.

27 september 2015 
Spandoek op reclamezuil 

naast kolencentrale NUON.

Ook online is veel kennis over activisme te vinden. 
Hieronder enkele links naar trainerscollectieven.

• Stroomversnellers – Nederlands activistisch trainerscollec-
tief.  Te vragen voor trainingen, workshops en hulp bij het op-
zetten van jou campagne. Website: www.stroomversnellers.
wordpress.com

• Seeds for Change – activistenondersteuning en training 
aan activisten, campagnevoerders, maatschappelijke groepe-
ringen en coöperaties. Website: www.seedsforchange.org.uk

• Vredesactie – Vlaamse vredesorganisatie die ook andere 
groepen helpt met training en workshops in geweldloos ver-
zet en campagnes. Website: www.vredesactie.be



A
l sinds april 2012 bezet-
ten Duitse activisten het 
Hambach bos om het te 
beschermen tegen de 
uitbreiding van Europa’s 

grootste, bovengrondse koolmijn. 
De uitbreiding van de mijn zou de 
kaalkap van het bos betekenen en de 
uitzetting van duizenden lokale be-
woners.
 

Op 27 maart 2014 werd de bosbezet-
ting ontruimd door de politie. Sonny, 
een activist van de bosbezetting, 
kwam de volgende dag langs op het 
Earth First! Journal kantoor om ons te 
vertellen over de campagne, de ont-
ruiming en wat we kunnen doen om 
te helpen.

EF!J: Wat is de Hambach bezet-
ting? Hoelang is die al gaande en 
hoe heeft die zich ontwikkeld?

Sonny: Dankjewel om me de kans te 
geven om hier wat dingen te vertel-
len wat ik dan ook met veel plezier 
zal doen.

De bezetting is nodig om het Ham-
bach bos te beschermen tegen kaal-
kap, verdere ontmijning in de regio 
te stoppen en om een zichtbaar ont-
moetingspunt te zijn voor (kool) mijn 
activisten/campagnes. We proberen 
ook een focusplaats te creëren waar 
bredere topics zoals klimaat, energie, 
consumentisme, zeker ook industrie 
en kapitalisme, hiërarchie en oorlog 
in het algemeen besproken kunnen 
worden.

Officieel is het allemaal begonnen 
met de bezetting van het bos in april 
2012, maar natuurlijk zijn lang daar-
voor al een hoop voorbereidingen 
getroffen door een groep van vastbe-
raden mensen. Er is bijvoorbeeld een 
projecthuis gemaakt in Düren, een 
nabijgelegen stad, vanwaar de din-
gen konden opstarten en voor mate-
riaalvoorziening.
Dit huis is er nog steeds, het heet 
WAA, “Workplace for Actions and Al-
ternatives” (Werkplaats voor Acties 
en Alternatieven, vert), en het bruist 

van de interessante ideeën voor de 
nabije toekomst.

De bezetting groeide en stond sterk 
tot de ontruiming eind november 
2012. Het was de langstdurende 
ontruiming ooit in Duitsland. Er was 
een tunnelsysteem onder een twee 
verdiepingen tellende keuken en 
de flikken hadden speciale mijnred-
dingswerkers nodig om de persoon 
in de lock-on eruit te krijgen. Schit-
terend! Tunnels werden niet gebruikt 
in Duitsland maar in de UK is er een 
grote traditie en er is een verbazing-
wekkende uitwisseling van kennis 
geweest.

De dag na de ontruiming van no-
vember 2012, werd er een nieuwe 
bezetting gestart in het veld aan de 
rand van het bos. Toendertijd zijn er 
verschillende pogingen ondernomen 
om het bos terug in te nemen maar 
die werden steeds onderbroken door 
de onmiddelijke inmenging van de 
“autoriteiten”. Dankzij zowel de hulp 
en toewijding van zovele mensen 
als het momentum van het Climate 
Camp en Reclaim the Fields! Kamp, 
slaagden we zomer 2013 eindelijk in 
een her-bezetting van het bos.

Nog niet zolang geleden, 27 maart 
2014, zijn we opnieuw ontruimd en 
werd het kamp vernietigd. Vanzelf-
sprekend bereiden we ons voor op 
een nieuwe start.

Het Veldkamp is als een thuisbasis en 
op dit moment, na de ontruiming, de 
voornaamste plek voor het Skill Sha-
ring Camp in april.

Trouwens, ook al was er geen offici-
ele bezetting van het bos tussen nov 
2012 en zomer 2013, er was steeds 
iemand ingekwartierd tussen de bo-
men. In dat opzicht is de bezetting 
eigenlijk nooit gedaan geweest.

In het algemeen is (zijn) de bezetting 
(en) open voor iedereen. We heb-
ben hier zowel activisten die hier 
al de hele tijd aanwezig zijn, als na-
tuurlijk veel verloop van anderen.

Wij zijn tegen        al deze rotzooi 
een interview vanuit de Hambach Bosbezetting

Door: Rabbit (Earth First! Newswire)
Vertaling: Minona
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Verschillende activisten betekent 
verschillende settings, maar er is een 
gezamenlijk hoofddoel; Het gevecht 
tegen die verdomde koolmijn en dat 
altijd met een niet-autoritaire aan-
pak. Sommige beslissingen worden 
in conscensus genomen, terwijl an-
dere dingen gewoon gebeuren omdat 
er spontaan initiatief genomen word. 
Voor de meeste van ons is dit niet en-
kel een ecologische strijd, maar ook 
een deel van het grotere plaatje zo-
als anarchisme en anti-kapitalisme.

En ja, natuurlijk is het samenleven 
hier een oefening op de individuele 
en collectieve ideeën over hoe ge-
meenschappen of “stammen” in vrije 
associaties zouden kunnen werken. 
We zijn allemaal opgegroeid in deze 
puinhoop, dus hoe kunnen we het an-
ders doen als we niets uitproberen?

De bezetting is een thuis voor vele 
mensen en we vechten voor ons le-
ven, zowel buiten ons als in ons bij 
wijze van spreken. We leven vlak 
naast deze klotezooi maar ons kamp, 
de strijd en de beweging waarvoor 
we ons inzetten, ligt ons na aan het 
hart.

Iedereen die al 
eens geleefd 
heeft onder zulke 
o m s t a n d i g h e -
den weet dat het 
ontzettend veel 
energie vraagt, maar tegelijkertijd 
iets magisch kan zijn! Soms voelt het 
alsof je alles aankan, soms lijkt alles 
om je heen in elkaar te storten.

Ik wil niets romantiseren, want het 
evenwicht tussen theorie en prak-
tijk in verdraagzaam, solidair en res-
pectvol zijn naar elkaar terwijl je een 
autonoom individu wil blijven, kan 
zenuwslopend zijn. Nog veel meer 
als er voortdurend zoveel repressie 
van de buitenwereld op je projec-
ten afschiet. Ik probeer gewoon een 
“vallen en opstaan” mentaliteit te 
behouden.

Je probeert iets, begint wat, hebt 
een fantastische tijd. Dan beginnen 
dingen af te koelen, nevenprojecten 
sterven af, mensen geraken in een 
burn out. Ik geloof dat dit het mo-
ment is waarop algemene hulp en 
solidariteit het meeste nodig is. Om 
je in staat te stellen terug op te staan 
en opnieuw te proberen. Dit is het le-
ven dat ik wil leiden, want er is geen 
andere manier waar ik iets om geef. 
Ik weet dat, zelfs als alles even heel 
zwart lijkt, er altijd magische mo-
menten zullen zijn.

EF!J: Vertel ons iets over de ontmij-
ningsprojecten waar je het tegen 
opneemt. Welke bedrijven zijn er 
betrokken, wat is de geschiedenis 
en wat zijn de toekomstplannen – 
waarom ben je ertegen?

Sonny: Waar zal ik beginnen? De 
Hambach mijn is 1 van de 5 actieve, 
bovengrondse bruinkoolmijnen in 
het rijngebied van Duitsland, dicht 
bij Keulen en Dusseldorf. Het is de 
grootste bovengrondse koolmijn in 
Europa. Jammer genoeg is er in deze 
streek een lange geschiedenis van 

onvoorstelbare 
vervuiling en 
vernietiging van 
land, leefomge-
ving en hele dor-
pen.

Het bedrijf achter 
de mijnen is RWE, zij hebben overal 
connecties. Je zou Noordrijn-West-
falen , het gebied waar dit allemaal 
gaande is, kunnen beschouwen als 
RWE-land en het zou niet eens zo 
vergezocht zijn.

De Hambachmijn is het grootste door 
mensen gemaakte gat in de grond in 
heel Europa. Een onvoorstelbaar nie-
mandsland van vernietiging. RWE is 
op zijn eentje de grootste CO2-ver-
vuiler van Europa. Jaarlijks stelen ze 
uit alleen al deze ontmijningssite 40 
miljoen ton kolen.

Sinds het begin van de ontmijning 
eind jaren 70 hebben al 55.000 men-

Wij zijn tegen        al deze rotzooi 
een interview vanuit de Hambach Bosbezetting

Door: Rabbit (Earth First! Newswire)
Vertaling: Minona

GroenFront! magazine | 21

De bezetting is een thuis 
voor vele mensen en we 
vechten voor ons leven, 
zowel buiten ons als in 
ons bij wijze van spre-
ken. 

>



EF!J: Wat voor soort tactieken zijn 
er gebruikt in de Hambach bezet-
ting?

Sonny: Dat is een serieuze vraag. Ik 
bedoel, natuurlijk is onze voornaam-
ste tactiek de bezetting van het bos 
en het openhouden van het (de) 

kamp(en) omwille van de hierboven 
genoemde redenen. Soms hadden 
we ook een soort tegenbeweging of 
betoging als RWE of soortgelijke be-
drijven spectaculair belachelijke pro-
paganda maakte voor de vernietiging 
van de planeet. We doen ook aan 
lokaal gemeenschapswerk met initi-
atieven zoals weggeefwinkels, Food 
not Bombs-achtig koken, optredens, 
lezingen, informatieve boswandelin-

gen en de geliefde 
Breng-Je-Eigen-Ve-
gan-Gebak en Kof-
fie bijeenkomst elke 
zondag.

Los daarvan kan ik 
alleen maar belichten wat anderen 
wel of niet gedaan hebben. Geruch-
ten, beschuldigingen, gebazel… Bar-
ricades en loopgraven om de “auto-
riteiten” te beletten te patrouilleren 
zijn vaak gebouwd geweest, er gaan 
constant geruchten over het bespij-
keren van bomen, af en toe wordt er 
melding gemaakt van een stroomuit-
val op de treinlijn die enkel bestaat 
om de kolen van de mijn naar de na-
bijgelegen centrales te vervoeren. Ik 
las over dingen die op dat spoor in 
vlammen opgingen en over RWE per-
soneel dat, naar men zegt, met ste-
nen bekogeld werd na een poging om 

mensen omver te rijden in het bos.
Vorige zomer verschenen tijdens de 
kampen overal anti-politie posters 
die een nogal pittoreske sfeer gaven 
aan de lokale dorpen. Huizen werden 
gekraakt, een lokale band verloor 
zelfs wat ramen. Vreemd hoor.

Nog een belangrijk deel van onze 
tactiek is samenwerken met actie-
comités van de lokale bevolking. Er 
zijn natuurlijk meningsverschillen 
op vele vlakken maar de solidaire 
uitwisseling is fantastisch en het is 
voor ons ontzettend belangrijk om 
in verbinding te blijven met de inwo-
ners zodat we niet compleet verstrikt 
geraken in onze eigen bubbel. Zoals 
gezegd is ons gevecht niet alleen 
lokaal, desalniettemin is het logisch 
om te focussen op de mensen die 
hier al decennia, generaties lang zijn.

Er zijn nog plannen voor een print-
collectief, een voedselcoöperatief 
en misshien zelfs een radiostation. 
Het doel is om ons protest breder te 
vestigen, zowel binnen de scene als 
daarbuiten. Het liefst overal.

EF!J: Je vertelde dat je groep in-
spanningen heeft geleverd om 
samen te weken met de lokale be-
woners inclusief jagers en boeren. 
Hoe ziet zon samenwerking eruit? 
Welke voordelen en uitdagingen 
heb je opgemerkt in solidair sa-
menwerken met mensen die een 
andere achtergrond hebben en 
zichzelf niet als activist beschou-
wen.

Sonny: Goh… Pijnlijk onderwerp, 
moeilijk, hersenkrakend maar be-
langrijk, dat wel. Er zijn symphatieke 
en leuke mensen onder de boeren, 
anderen koppig en conservatief. Ze 
verliezen liever hun land dan contact 
te zoeken met ons. Zoals gewoonlijk, 
zou ik zeggen. Met de jagers (over-
lapping tussen boeren en jagers komt 
vaak voor) is het een pak moeilijker. 
Toch voor mij persoonlijk. Voor ik me 
aansloot bij deze campagne, dit spe-

sen hun dorp moeten verlaten voor 
ze werden opgeslokt door de mijn, 
nog duizenden anderen wacht in de 
toekomst dezelfde “procedure”. Er 
is bijna geen grondwater meer als 
gevolg van de ontmijning en vele 
biologen geloven dat de Bechtstein 
vleermuis zou kunnen uitsterven 
door het verlies aan habitat hier. Vele 
huizen zijn zwaar beschadigd door 
mijngerelateerde bevingen. De bui-
tensporige ontginning zorgt ook voor 
opmerkelijk hogere niveaus van stra-
ling hier dan ergens anders.

De Hambachmijn is bestemd om in 
gebruik te blijven tot 2045 waarna 
RWE er een pijplijn wilt leggen om 
het verschrikkelijke gat te vullen 
met water van de rijn, zodat ze er het 
tweede grootste artificiële meer van 
Duitsland kunnen creëren. Ze baze-
len over de recreatieve waarde hier-
van want natuurlijk zullen mensen 
het fantastisch vinden om te zwem-
men in een door chemicaliën vervuil-
de gifpoel, geen twijfel mogelijk. Wij 
komen op tegen al deze rotzooi.

RWE is een hoog aangeschreven be-
drijf in de militaire industrie. Aan de 
ene kant heb 
je klimaatver-
andering door 
de hoge CO2- 
uitstoot en dan 
heb je nog het 
verlies van het 
vrij gebruik van land zoals de mensen 
hier het al heel hun bestaan gewend 
zijn, doordat alles is geprivatiseerd, 
verkocht en verdeeld.

Het kunstmatig hoog houden van 
voedselprijzen is winstgevend en 
zolang er oorlog is over grondstof-
fen, hongersnood en massa’s doden, 
betekent regeren ook het buitenhou-
den van vluchtelingen uit het Euro-
pa-fort, ze vastzetten in kampen of ze 
verdomme zien verdrinken in de zee 
terwijl de Europeanen CCTV camera’s 
van overal op zich gericht krijgen. 

Nog een belangrijk deel 
van onze tactiek is samen-
werken met actiecomites 
van de lokale bevolking.
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cifieke verzet, kon ik me niet voor-
stellen dat ik ’s nachts een jagershut 
zou passeren en er enkel naar kijken, 
snap je? Perspectief van een grote 
stad, eenzijdige verzetssporen, grote 
luchtbellen om jezelf mee gerust te 
stellen… Als iemand die gestreden 
heeft voor dierenrechten, ga je in 
het rood als je erover nadenkt en dan 
vertellen anderen, die al langer bij de 
beweging zijn, dat; natuurlijk je mag 
doen wat je wilt, maar om toch even 
stil te staan en na te denken over 
wat de gevolgen zouden zijn van het 
plotseling neerhalen van alle jagers-
hutten. Gevolgen? Schandalig!

Of zo dacht ik toch in het begin. Maar 
verdorie, na een tijdje begon ik er 
iets van te snappen. Het stond me 
niet aan, helemaal niet, maar ik nam 
in overweging dat ik het niet tegen 
iedereen als vijand moet opnemen 
en al zeker niet tegelijkertijd. Dus ja, 
niemand van ons keurt het doden van 
niet-menselijke dieren goed, maar 
velen vinden dat dit niet de plaats 
noch tijd is om die verschrikkelijke 
gewoonte constant te bevechten. De 
jagers en boeren hebben momenteel 
ook belangen bij het in leven houden 
van het bos, zij het dan om verkeerde 
redenen.

EF!J: Hoe kunnen mensen helpen 
bij deze campagne?

Sonny: In het algemeen geloof ik dat 
alle geëngageerde mensen moeten 
doen wat ze willen waar ze dat nodig 
achten.

Overal is rotzooi aan de gang dus 
je hoeft niet ver te zoeken naar een 
belangrijke strijd. Om een specifieke 
campagne te ondersteunen hoef je 
niet altijd ter plaatse te zijn. Inter-
views, artikels, solidariteitsacties, 
benefieten, bewustzijnsvergroting,… 
Dat kan overal plaatsvinden.
We hebben echt mooie netwerken 
met andere projecten en er is altijd 
potentieel om dat te verbreden en te 

versterken. Wederzijdse ondersteu-
ning tussen verschillende projecten 
s belangrijk en essentieel. Wie er ook 
maar kennis bezit kan helpen op ver-
schillende manieren. Bijvoorbeeld: 
Het is een feit dat voor de bezetting 
van 2012 het graven van tunnels niet 

gedaan werd in Duitsland maar met 
de hulp van mensen uit de UK, zijn 
we nu zelfs zelf in staat om deze ken-
nis te verspreiden. Dat vind ik won-
dermooi en ik kijk uit naar alle oude 
en nieuwe vrienden die snel (of wat 
later) de Hambach bezetting komen 
bezoeken, net als naar het gaan be-
zoeken en deelnemen aan andere 
projecten wanneer ik kan – zoals nu.

Natuurlijk kunnen mensen gewoon 
komen en meehelpen met de her-
bezetting! Vertel het voort, stuur een 
boodschap van solidariteit, leg en 
houd contact en nog zoveel andere 
dingen. Zelfs gewoon langskomen in 
het Hambach bos voor het bos zelf is, 
als je kan, zeker de moeite waard!

EF!J: Zijn er nog laatste gedachten 
of boodschappen die je wilt uiten?

Sonny: Vecht voor emancipatie en 
bevrijding op welke wijze ook, waar 
dan ook. Wees vrij en doe dingen die 
je blij maken. Wees eerlijk en neem 
niets serieus. Wees gewoon wat je 
wilt zien in de wereld. En voor het 
welzijn van jezelf en Emma Goldman; 
dans of doe andere gekke dingen!

Gosh, ik bak er niets van hé? De kans 
grijpen om wat pseudo-filosofie te 
spugen. Maar zoals een respectabele 
en – voor redenen die het logisch ver-
stand te boven gaan- hedendaagse 
filosoof éénmaal, tweemaal en zelfs 
vaker heeft gezegd: “Als je ze niet 
kunt overtuigen met wetenschap, 
overdonder ze dan met gezwets”. 
Dus laat ons herinneren om steeds 
wat van dat gezwets bij de hand te 
houden, het kan nog van pas komen.

EF!J: Het was zeer fijn om met je 
te spreken. Dank voor je verzet in 
het Hambach bos en om naar het 
Earth First! Journal kantoor te ko-
men en je verhaal te delen. Solida-
rity!

Sonny: Oh absoluut, het is met ple-
zier gedaan. Dankjewel om me te la-
ten vertellen over het verleden, he-
den en een beetje nabije toekomst 
en de ruimte om onze strijd kenbaar 
te maken. Ik zie jullie wel op het kamp 
van de her-bezetting toch? Grapje 
natuurlijk, maar het idee wat mensen 
van hier daar te hebben spreekt me 
wel aan. Er kan gewoon nooit genoeg 
uitwisseling bestaan tussen geënga-
geerde mensen.
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De Ende Gelände campagne is rond 2010 gestart in het 
bruinkoolgebied bij Keulen en heeft de ‘kolenausstieg’ 
(uitfaseren van kolencentrales) op de Duitse politieke 
agenda weten te zetten. De politieke druk om alle bruin-
koolmijnen en alle kolencentrales te sluiten neemt toe. 
Na de atomaustieg de volgende stap in de Duitse Ener-
giewende. Ook die atomaustieg werd in gang gezet door 
burgerlijk ongehoorzame acties. Het waren de jaarlijks 
terugkerende blokkades van treinen met kernafval in het 
Wendland die de Duitse politiek dwong de kerncentrales 
uit te zetten. Het plan is nu het zelfde te doen met ko-
lencentrales. En als Duitsland die stap neemt, dan gaat 
dat enorm eff ect hebben op de Europese energiepolitiek 
en uitstoot. De Duitse bruinkoolmijnen zijn de grootste 
bron van CO2 in Europa. Het gaat ook een genadeslag 
geven aan Energiereuzen als RWE en E.ON die zich nog 
steeds verzetten tegen de Energiewende. Wij helpen 
onze vrienden over de grens graag om dat doel dichterbij 
te brengen. De planeet aarde is een ecosysteem zonder 
landsgrenzen.

Het was een ongelofelijk inspirerende actie om aan mee 
te doen. Met meer dan 3500 activisten uit minstens 20 
landen, gekleed in witte overals met stofmasker, ver-
deeld over verschillende ‘vingers’ van honderden men-
sen georganiseerd in talloze affi  niteitsgroepen verlie-
ten verschillende golven activisten het actiekamp om 
verschillende delen van het enorm uitgestrekte mijn-
complex te bezetten. Twee vingers liepen de mijn in en 
bezetten de enorme graafmachines. Één vinger bezette 
de machines op het overslagstation waar de bruinkool 
in goederenwagons gestort wordt. Twee andere vingers, 
in samenwerking met het ‘bike bloc’, bezetten het spoor 
aan weeszijde van de gigantische ‘Schwarze Pumpe’ ko-
lencentrale van 1600 MW zodat ook de goederenwagons 
vol bruinkool die als reserve waren klaar gezet de cen-
trale niet konden bereiken. Er was zelfs een groep van 
rond de 600 mensen die spontaan besloot het terrein van 
de kolencentrale te bestormen. En dat alles met relatief 
weinig weerstand van de politie. Wetende dat ook als de 
politie geprobeerd had dit te stoppen we er in geslaagd 
waren om die te omzeilen.

Absoluut hoogtepunt was het moment dat een van de 
koeltorens uitging en duidelijk werd dat Vattenfall ge-
dwongen was om de kolencentrale op een laag pitje te 
zetten. Net voldoende om zichzelf van stroom te voor-
zien, maar niet genoeg om nog elektriciteit aan het net 
te leveren. Een gigantische overwinning. We hebben met 
honderden gekampeerd in zelf gebouwde tentjes op de 
sporen en in de machines. Door achterblijvers op het ac-
tiekamp voorzien van essentiële steun in de vorm van 
soep, dekens en koffi  e. Je moet er bij geweest zijn om 
te snappen welke kracht er zich verzameld in een goed 
georganiseerde, slogans roepende groep activisten die 
vastberaden op zijn doelwit af gaat. ‘Who shut shit down? 
We shut shit down!’. Na 48 uur hebben zijn de meeste 
blokkades als groep opgeheven en vervolgens feestelijk 
onthaald op het kamp. De blauwe vinger pas nadat ze 
kort door de politie ingesloten en gearresteerd werden, 
maar vervolgens afgezet vlak naast het kamp.

Ende Gelande 2016 
– waarom we gingen

1. Voor een Duitsland zonder bruinkool en steenkool.

2. Voor de inspiratie en de energie om door te gaan

..
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Wat even inspirerend is dat Ende Gelände een enorme 
coalitie is van delen van de milieubeweging die voordien 
zelden zo intensief met elkaar werkte. Brave non profi ts 
en radicale eco-anarchisten hebben besloten de handen 
in een te slaan. Ook in Nederland hebben GroenFront! , 
Fossielvrij, Transitie NL en Students Act on Climate heb-
ben actietrainingen georganiseerd en bussen geregeld, 
maar ook vrijwilligers van Milieudefensie en Greenpeace 
gingen mee. Ende Gelände was daarnaast onderdeel van 
een wereldwijde golf van burgerlijk ongehoorzame ac-
ties met de naam Break Free 2016 op initiatief van het 
wereldwijd opererende 350.org. Met soortgelijke acties 
in onder andere Canada, Turkije, Nigeria, Wales, de VS, 
Philipijnen en Australië. Na het klimaatakkoord van Parijs 
heeft de klimaatbeweging duidelijk besloten de handen 
in een te slaan en de druk op te voeren. Er is in Parijs een 
mooie belofte gemaakt om de klimaatcrisis te beperken 
tot 1.5 C opwarming. Maar zonder massale druk van on-
derop, waarvan escalerende burgerlijke ongehoorzaam-
heid en directe actie een onmisbaar onderdeel van is, zal 
die belofte loos blijven.

We hebben een beweging nodig die in staat is om af te 
dwingen dat steenkool, aardgas en olie daar blijft waar 
het hoort: onder de grond.

Ende Gelande 2016 
– waarom we gingen

Nederland is het fossiel aan- en afvoerputje van Europa. 
Met het grootste aardgasveld van Europa in Groningen, 
de grootste olie en steenkool haven van Europa in Rot-
terdam. Drie gloednieuwe kolencentrales die vorig jaar(!) 
aangingen. En natuurlijk de tentakels van Shell. De ach-
terblijver in de Europese energietransitie. Genoeg re-
denen om ook hier de druk op te voeren. Er kan met de 
spoorwegstaking, de Provo’s, krakers en stakers geput 
worden uit een rijke traditie van burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Dat gezapige polderlandje berust op een my-
the. Waarom geen Groningse variant van Ende Gelände?

Als 200 activisten uit Nederland bereidt zijn om hele-
maal naar Oost Duitsland af te reizen voor het bezetten 
van een bruinkoolmijn dan moet er een veelvoud te mo-
biliseren zijn voor acties in Nederland. Wij zijn enorm 
gemotiveerd en geïnspireerd terug gekomen. Ende 
Gelände was een vonk die we gaan gebruiken om deze 
groeiende beweging over te laten slaan naar Nederland.

3. Voor het opbouwen van een beweging die fossiele 

brandstof onder de grond houdt. 

4. Om deze acties te laten overslaan naar Nederland



Emoties 
in de strijd

Dat het goed fout gaat in de wereld hoef ik verder niet 
uit te leggen, dat weet je maar al te goed. Zo worden de 
gevolgen van klimaatverandering steeds meer zichtbaar 
en is het voor veel plekken in de wereld al dagelijkse re-
aliteit. Toch handelen we niet snel genoeg met wat de 
urgentie die van ons vraagt. Veel mensen weten wel wat 
het is (verbranden van fossiele brandstoff en, zorgt voor 
broeikasgassen die de aarde opwarmen) maar realiseren 
zich niet wat het betekent (extremer weer, klimaatvluch-
telingen, overstroming, verdroging, uitsterven van dier-
soorten en groeiende ongelijkheid). We voelen blijkbaar 
nog niet de noodzaak tot handelen en we kunnen ons 
moeilijk voorstellen welke veranderingen er op ons afko-
men. Hoe gaan we om met de klimaatcrisis?

Waarschijnlijk heb je al eens meegemaakt dat anderen 
niet begrepen waarom jij je hierover druk maakt. Er zijn 
veel legitieme redenen om het te negeren, maar juist 
deze apathie is de grootse bedreiging. De uitdagingen 
waar we voor staan zijn immens groot en als wij langdurig 
de strijd willen aangaan, moeten we ook aandacht beste-
den aan een actie-cultuur die dit ondersteunt.

Juist als activist, – een ieder die actief is met haar/zijn 
strijd in de wereld - ken je de misstanden in de wereld 
waartegen gestreden moet worden. Dit kan dan ook wel 
eens zware last voelen, want je erkent de verantwoording 

om iets te doen. Je kan je eenzaam voelen in deze strijd, 
want als je eenmaal verdiept lijkt het vaak nog erger dan 
gedacht. Je hoeft ook niet altijd de oplossingen te we-
ten, het is immers zo complex, maar je voelt gewoon dat 
het niet klopt. Het is misschien wel uit een verlangen hoe 
mooi het leven op kan aarde kan zijn, of je niet begrijpt 
hoe we de aarde zo kunnen vernietigen. Natuurlijk maakt 
je dat verdrietig, je hebt immers gevoelens. Bovendien 
heb je als activist meer kans om de dreiging of gevolgen 
te voelen van (politie-)repressie. Dit bespreekbaar ma-
ken, kan ons helpen om een ‘macho-cultuur’ te doorbre-
ken en voorkomen dat mensen afhaken.

De civilisatie, het systeem met de enige eeuwige vraag 
naar groei vernietigt alles wat we liefhebben. Het is dan 
ook niet gek om gevoelens als wanhoop, machteloos-
heid, rouw en woede te ervaren. Sterker nog, dit is nodig 
om actief te te blijven. Het is juist een waarschuwingssig-
naal, het geeft ons de feedback dat dit systeem niet goed 
is. Hiernaar luisteren zorgt voor doeltreff ende reacties 
om in actie te komen. Er heerst in onze westerse cultuur 
de zienswijze om onszelf als geïsoleerde individuen te 
zien. Het gaat er maar moeilijk bij ons in dat we pijn kun-
nen hebben om wat er gebeurt met de aarde. Dat deze 
civilisatie ons verdriet aan doet en dat een dergelijke pijn 
authentiek, terecht en gezond is.
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De uitdagingen waar we voor staan zijn immens 
groot en als wij langdurig de strijd willen aangaan, 
moeten we ook aandacht besteden aan een actie-
cultuur die dit ondersteunt.
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We zullen daarom ook moeten leren om deze gevoelens 
te begrijpen, want ze komen op als we   in de klimaatstrijd 
actief zijn. Natuurlijk moeten wij ons zelf niet verliezen in 
emoties, het is ook goed om dit opzij te zetten zodat we 
eff ectief kunnen blijven. Je kan ook niet altijd met alles 
confronteerd worden. Vandaar dat het ook goed is om als 
activist op jezelf te letten, dat je weet hoe je weer ener-
gie krijgt. Dat het okay is om pauzes te nemen, om leuke 
dingen te ondernemen zodat je langdurig actief kunt blij-
ven. Als we niet meer op ons zelf en elkaar letten, dan is 
de kans groot op cynisme, depressie en burn-out.
Want juist door burn-out stoppen mensen met activisme 
ook al willen ze het zelf niet. Ze kunnen het niet meer 
doen, omdat ze te lang hun eigen behoeftes negeerd 
hebben. Tijd en ruimte nemen is dan van belang om weer 
in contact te komen met jezelf. Als we het bewonderen 
dat mensen zich opoff eren voor de goede zaak, dan ver-
liezen we op lange termijn juist de gemotiveerde men-
sen. Willen we niet juist een tegenwicht zijn, tegen de 
steeds meer gehaaste groei-maatschappij? Handelen we 
zelf naar de waarden en visie die we voor ogen hebben? 
Samen wandelen in de natuur, kan meer opbrengen voor 
een collectief dan een slepende vergadering.

Er is altijd zoveel te doen, dat je niet de tijd hebt om te 
genieten of om te rouwen. Vandaar dat het goed zou zijn, 
als wij onze successen vieren en ons niet meteen in het 
volgende storten. We hebben een lange adem nodig en 
vertrouwen dat, als resultaten niet meteen zichtbaar zijn, 
er toch dingen in beweging zijn gebracht.

Het is belangrijk om voor ieder-
een die actief is in de milieustrijd, 
klimaatbeweging en transitie,  een 
cultuur te scheppen waarin je lang-
durig actief wilt blijven. Het kan al 
helpen als we de inzet van elkaar 
erkennen en waardering vaker 
uitspreken.  Het verlangt ook zelf 
refl ectie, zodat we meer praktiseren wat we voor ogen 
hebben, dat we in het activisme een positieve zingeving 
ervaren. Duurzaam activisme is een weg om onszelf te 
ontplooien binnen het activisme, als collectief elkaar ook 
buiten de acties om te ondersteunen en dat we als be-
weging leren van de geschiedenis en open blijven voor 
nieuwe mensen.

Het kan frustrerend zijn als je probeert het publiek wakker 
te schudden dat liever weg kijkt.  Apathie is het grootste 
gevaar; het negeren van de klimaatcrisis die komt door 
de uitbuiting van de aarde. Het Griekse woord ‘apatheia’ 
betekent letterlijk ‘niet lijden’, het is het onvermogen of 
de weigering om pijn te voelen. Het systeem waarin we 
leven is totaal absurd, toch zitten er velen zo midden in 
dat ze het niet zien. We willen het liever ‘gezellig houden’ 
en ons niet onnodig ongerust maken. Bovendien maken 
we allemaal deel uit van de industriële groeimaatschap-
pij dat we niet kunnen ontkennen medeplichtig te zijn.

Als je de bezorgdheid om de wereldwijde bedreiging ter 
sprake brengt, krijg je vaak ongeveer deze reactie; “Ja, 
maar daar kun je toch niets aan doen, dus waarom zou 
je erover nadenken”. Dat zou betekenen dat we alleen 
over dingen mogen nadenken die we kunnen verande-

ren. Maar juist door er vraagtekens bij te zetten, kunnen 
we de toekomst veranderen. Als de industrie afgebro-
ken wordt, dan is er ruimte voor nieuw leven. We gaan 
de dingen niet oplossen met dezelfde denkwijze die het 
probleem creëert heeft. Juist afstand nemen van het an-
tropocentrisme- de visie dat alle levende en niet levende 
natuur ondergeschikt is aan de mens- kan ons helpen 
om een bewustzijn te creëren waarbij we een nieuwe 
omgang vinden met de natuur. Een samenleving waarin 
acties voor behoud van natuur ondersteund worden door 
de sociale omgeving.

De weerstand tegen het horen over de klimaatcrisis komt 
eerder voort uit een angst voor het machteloos voelen, 
dan het onvermogen om een verandering tewerkstellen. 
In deze individualistische cultuur verleren we onze ver-
bondenheid met elkaar en de aarde te voelen.  We moe-
ten oppassen dat minderheden niet beschuldigd wor-
den van het falende kapitalistische systeem, waarbij de 
(economische) ongelijkheid groeit. Zolang je nog op de 
goede plek zit en je ogen verder sluit, heb je er geen last 
van (denk je) en kun je jezelf vermaken, consumeren en 
het vertrouwen houden in de autoriteiten. Je sussen met 
de gedachte dat als het echt zo gevaarlijk is, de politiek 
zal ingrijpen en dat bedrijven met duurzame technologi-
sche oplossingen komen.  Maar het is juist deze marktge-
richtheid, de oneindige groei die ons in deze gevaarlijke 
situatie gebracht heeft. Deze status-quo wordt in stand 
gehouden door de verhalen waarin zij geloven. Als wij 
als beweging een ander verhaal vertellen en dit laten 
praktiseren, dan kan dit inspireren tot  een systeem ver-

andering. Want de bedrijven zul-
len doorgaan de laatste grond-
stoff en te extraheren en de wens 
naar climate justice is niet in hun 
belang.

Dat het de verkeerde kant op-
gaat is niet iets van nu, dit proces 

duurt al veel te lang. Steeds meer mensen voelen dat we 
ziek worden van de huidige civilisatie en dat we verlan-
gen naar een betere omgang met onze wereld, ons zelf en 
met elkaar. We durven een toekomst te zien die het leven 
wel respecteert. We laten dit niet aan de machthebben-
den over, we moeten zelf in actie komen. Onze pijn om de 
aarde is een teken om de destructie tegen te gaan.  Het 
komt voort uit de verbinding met de aarde die we voelen. 
We verdedigen ons met acties in naam van de natuur. Wij 
zijn de natuur en laten dit zien met onze daden. We strij-
den niet omdat we tegen alles zijn, maar voor het behoud 
van de aarde en de liefde voor het leven.

Wel voelen steeds meer mensen 
dat we ziek worden van de huidi-
ge civilisatie en dat we verlangen 
naar een betere omgang met onze 
wereld, ons zelf en met elkaar.

Meer lezen:
- Joanna Macy and Molli Brown: The work that reconnects
- Joanna Macy and Chris Johnstone Active Hope- How to 
face the mess we’re in without going crazy
- George Marshall: Don’t even think about it - why our 
brains are wired to ignore climate change
- Chellis Glendinning: Hello my name is Chellis and I’m in 
recovery from Western Civilisation
- Carolyn baker: Navigating the coming chaos
- Naomi Klein: This changes everything
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Voor gevangenen telt het ontvangen van brieven tot een van de weinige lichtpunten bin-
nen het dagelijkse, grijze leven in de instelling.  Het schrijven is een mogelijkheid deze 
muren van kou en isolatie te doorbreken. Misschien is het vreemd om naar onbekende 
mensen te schrijven en weet je niet wat je moet schrijven.  

Om als het ware ‘het ijs te breken’ kan het beter zijn de eerste brief kort te houden en al-
leen de meest essentiële zaken te vermelden. Schrijf een paar woorden over jezelf en je 
motivatie om te schrijven. Bedenk daarbij dat de brieven niet alleen maar door de gevan-
genen zelf gelezen worden. Dus zorg er ook voor dat je niets schrijft wat de gevangene in 
moeilijkheden kan brengen.

Debbie Vincent
Op 17 Mei 2014 heeft Debbie 6 jaar celstraf gekregen voor haar campagnes tegen “Hun-
tigdon Life Scienes”; het grootse dier-test-labratorium van Europa, welke +/- 500 dieren 
per dag vermoordt. Adres: A5819DE, HMP and YOI Holloway Parkhurst Road, London N7 
0NU, UK

Brian Vaillancourt
Sinds 9 Febrauri 2013 zit Brian een 9-jarige celstraf uit voor poging tot brandstichting bij 
McDonalds. Adres: #M42889, Robinson Correctional, 13423 East 1150th Ave, Robinson, 
IL 62454 USA

Katie Kloth
Op 21 Januari 2015 heeft Katie 9 maanden gevangenis, plus 5 jaar controle buiten de ge-
vangenismuren gekregen. Voor een protestactie, die de boringen van GTAC verstoorde op 
een mijn-locatie in de bergen van Penokee. Adres: Iron County Jail, 300 Taconite Street, 
Hurley, WI 54534, USA

Marius Mason 
Marius zal tot 09-18-2027 in de gevangenis zitten voor de betrokkenheid bij 12 Earth 
Liberation Front acties, waaronder een actie op een test-locatie van Gentech gewassen. 
Adres: #04672-061, FMC Carswell, P.O. Box 27137, Fort Worth, TX 76127, USA

Marco Camenisch
Marco zit sinds 1989 vast voor een eco-actie waarbij electriciteitshoogmasten zijn ge-
saboteerd. In 1980 werd hij gearresteerd en in 1981 ontsnapte hij uit de gevangenis. In 
1991 wordt hij opgepakt bij een standaard ID controle die uit de hand liep. Hij wordt ver-
oordeeld tot zware mishandeling van een politieagent en hem wordt de moord op een du-
anebeambte in zijn schoenen geschoven. Adres: Strafansalt Saxeriet, PF1 CH-9465 Salez, 
Zwitserland. 

Schrijven naar gevangenen:



Ondersteuning, bijvoorbeeld door het schrijven van 
brieven, geeft de gevangen kracht om op te komen voor 
zichzelf, hun rechten en hun ideologieën en om te blijven 
zwijgen in de rechtbank of bij verhoringen.

Aan de linkerzijde van dit artikel staan mensen die ge-
vangen zitten voor hun betrokkenheid bij verschillende 
acties voor behoud van de ecologische diversiteit. Wij 
vellen geen oordeel over de gevangenen die toegeven 
deze daden te hebben begaan en respecteren alle ge-
vangen die de urgentie om te handelen, hebben omgezet 
in acties. Wij vinden dat onze steun niet af moet hangen 
van wat wij vinden van hun tactieken. De genoemde ge-
vangen weerspiegelen de moed en inzet voor de dromen 
waar velen van ons naar verlangen.

Meer info  over gevangenen ondersteuning: 
- www.abcnijmegen.wordpress.com
- www.earthfirstjournal.org/prisoners

G
evangenen ondersteuning is van essentieel 
belang in een radicale milieubeweging, om-
dat verzet en actie worden beantwoord met 
repressie. Juist een succesvolle beweging, die 
winst behaald met haar acties zal met repres-

sie te maken krijgen. Mensen worden met gevangenis-
straff en geconfronteerd als gevolg van hun acties voor 
een betere wereld. 

Het is daarom vanzelfsprekend dat een beweging men-
sen ondersteunt die worden opgesloten vanwege hun 
overtuigingen en/of acties. Zo wordt ook van de onder-
steunde gevangen verwacht dat zij niet hun kameraden 
verklikken. Politie voert druk uit op de gevangen om 
meer informatie te winnen door bijvoorbeeld te dreigen 
met slechtere behandeling binnen de gevangenismuren. 
Bereid je erop voor en ken je rechten. Want de politie zal 
proberen onderlinge solidariteit binnen de beweging te 
breken. 

Gevangenen ondersteuning
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Het �historische� Parijs akkoord.
De Nederlandse media is laaiend enthousiast over de 
‘historische’ deal die afgelopen december door wereld-
leiders in Parijs gesloten werd. Wij zijn wat minder en-
thousiast, om het mild uit te drukken. Niet dat we er voor-
af veel hadden verwacht. Bijna 200 regeringsdelegaties 
die een deal moeten sluiten is geen situatie die vaak in 
succes uitmondt. Ze slagen er al 20 jaar niet in om een 
samen tot een echte oplossing te komen, ze verdedigen 
vooral de belangen van het oude systeem en hun geld-
stromen.

Er zit een aantal positieve zaken in het akkoord. Zoals 
een algemene onderkenning dat de internationaal afge-
sproken tweegradengrens te hoog is. De nieuwe richtlijn 
is nu dat anderhalve graad opwarming de grens zal zijn. 
Die push voor 1,5 graden is er al heel lang, vanuit de kli-
maatwetenschap, maar vooral ook vanuit onder andere 
Afrikaanse landen en kleine eilandstaten. Dit zijn ook de 
landen die weten dat hun land simpelweg niet meer be-
staat bij 2 graden opwarming, vanwege extreme droogte 
of omdat zij dan onder water zullen liggen. Tijdens deze 
klimaattop kreeg hun oproep steun vanuit steeds meer 
landen elders op de wereld. Ook staat er een vaag om-
schreven belofte dat er ‘ergens in het tweede helft van 
deze eeuw’ een balans moet zijn tussen ‘sinks’, de plek-
ken die CO2 uit de atmosfeer halen en door mensen ver-
oorzaakte emmissies van broeikasgassen.

En dat is eigenlijk het hele probleem met dit verdrag. Het 
staat vol met beloftes, maar er zit geen plan onder om die 
beloftes hard te maken. Geen sancties voor de overtre-
ders. Het zijn een paar mooie woorden, maar het is geen 
oplossing voor de allesbedreigende klimaatcrisis, die 
met elke dag dat we wachten verder uit de hand loopt.

Wat er wel achter het klimaatakkoord zit zijn de per land 
ingediende emissiedoelstellingen die gezamenlijk optel-
len tot een catestrofale 3 graden opwarming. Wat er ook 
in het akkoord staat is de acceptatie enerzijds dat 150 
jaar lang uitstoot nu al een enorme schade heeft veroor-
zaakt, maar ook de door de VS en Europa afgedwongen 
afspraak anderzijds dat landen deze reeds veroorzaakte 
schade nooit moeten kunnen neerleggen bij de veroor-
zakers. En we zullen rustig doorgaan met allerlei vormen 
van emissiehandel. Deze handel is ‘CO2 die nog niet uit-

gestoten is’. Handel die zeker weten ook geen oplossing 
biedt. Handel die nieuwe fi nanciële bubbels veroorzaakt. 
Handel waarin snelle winsten boven de belangen van de 
nu al getroff en gebieden en hun gemeenschappen gaan.

Dit akkoord zal vanaf nu om de vijf jaar opnieuw bijge-
steld worden. Voor 2020 moeten landen een ‘lange ter-
mijn visie op het laten dalen van hun emissies’ indienen. 
En dat betekent simpelweg het verspillen van 5 cruciale 
jaren waarin veel landen op hun handen kunnen zitten 
in afwachting van 2020. De volgende klimaattop zal in 
december 2016 in Marokko gehouden worden.

Wat er niet in het verdrag staat is;
– hoe we olie, gas en steenkool gaan uitfaseren voor 
2050.
– hoe we onze landbouw omzetten naar duurzaam en 
ontbossing stoppen.
– hoe we de gemeenschappen die nu al hard getroff en 
zijn door de klimaatcrisis gaan helpen.
– hoe we de lasten en kosten van de enorme omslag die 
nodig is eerlijk gaan verdelen tussen rijke sterke schou-
ders en de miljarden armen op deze planeet. Tussen de 
winnaars en verliezers van de industriële revolutie.
– hoe we de 90 multinationals die nu het merendeel van 
de uitstoot veroorzaken (ja, het zijn er echt maar 90) gaan 
ontmantelen.
– hoe we dit kapitalistisch neoliberaal systeem, welke de 
bron van al deze ellende is, gaan verslaan.

Wat er wel historisch was aan de klimaattop in Parijs haal-
de in Nederland en andere landen vaak de media niet, 
maar is des te belangrijker voor ons om te benoemen: 
ondanks de noodtoestand, en ondanks de enorme druk 
waaronder vele activisten stonden die hun actieplannen 
na de aanslagen in de prullenbak moesten gooien, waren 
de protesten in Parijs een enorm groot succes.

Climate Games
Voor de door mede door GroenFront! georganiseerde Cli-
mate Games veranderde er weinig. Het concept van het 
zonder toestemming organiseren van decentrales acties, 
van erg symbolische acties met kunst tot directe actie 
methoden als bannerdrops en bezettingen, houdt reken
ing met dreigende repressie. Met tientallen acties waren 

NEVER TRUST A COP
Er werd historie geschreven in de straten van Parijs.
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de Climate Games een fl ink succes. Activisten slaagden 
erin om het grote event waarin multinationals hun ‘oplos-
singen’ presenteerden compleet te verstoren. 

En niet iedereen gebruikte Parijs als speelbord: er waren 
ook acties in Duitse bruinkoolmijnen, Britse schaliegas-
velden en Brusselse banken. We kijken al uit naar de vol-
gende editie deze zomer in Nederland.

D12 - De rode lijn 
Op D12, de cruciale laatste dag, negeerden 15.000 kli-
maatactivisten het protestverbod en gingen de straat 
op. De Red Lines actie werd georganiseerd door vooral 
een verbond van 350.org en een netwerk van grassroots 
radicale directe actiegroepen uit Europa waaronder ook 
GroenFront!.

Het plan vóór de aanslagen was om een serie van blokka-
des rond het conferentieoord te organiseren, en daarmee 
een ‘rode lijn’ te trekken. Een rode lijn voor de vele gren-
zen die een klimaatverdrag niet zou mogen overschrij-
den. Na de aanslagen werd dat plan omgegooid naar de 
bezetting van de Avenue de Armee, de drukke verkeers-
ader tussen Arc de Triomf en het zakendistrict een kilo-
meter verderop. In de week vooraf waren er tal van actie-
trainingen en briefi ngs en leek het er nog op dat het een 
burgerlijk ongehoorzame actie zou worden. Duizenden 

mensen tekenden in voor deze actie. En dat dwong de 
autoriteiten om zich bij de feiten neer te leggen en de 
actie te gaan gedogen. Iets dat normaal gesproken nooit 
gebeurt in Frankrijk. Ook niet buiten de noodtoestand.

In een laatste overleg werd er besloten alle plannen door 
te geven aan de politie. Iets waar de grassroots bewegin-
gen minder blij mee waren. Zaterdag kwamen de eerste 
activisten aan op de Avenue de Armee om aan beide kan-
ten van de straat blokkades op te werpen. Maar de straat 
was al volledig afgezet door een leger oproerpolitie die 
de actie zo goed als ongemoeid liet door gaan. Dat voel-
de raar. Aan het eind van deze actie wilden steeds meer 
mensen richting de Eiff eltoren, waar die middag een ma-
nifestatie plaats zou vinden. En dat monde uit in een vol-
ledig illegale, maar ongemoeid gelaten klimaatmars door 
de straten van Parijs richting de Eiff eltoren.

Plannen smeden
Nog crucialer en hoopgevender is wat er achter de scher-
men gebeurde in Parijs. Met tienduizenden activisten in 
de stad van over de hele planeet, werd de kans gegrepen 
om te overleggen en nieuwe plannen te smeden. Als het 
klimaatverdrag niets oplost zullen we het zelf af moeten 
dwingen. En dus is er afgesproken het Climate Justice Ac-
tion netwerk weer nieuw leven in te blazen, een verbond 
van groepen als GroenFront! uit heel Europa. Daarnaast 
wordt er tussen 7 en 15 mei een nieuw wereldwijd of-
fensief gelanceerd met grote massale directe acties te-
gen bruinkoolmijnen, gaswinning en kolencentrales. In 
Europa komt er op 15 mei een nieuwe Ende Gelände in de 
Bruinkoolmijnen ten oosten van Berlijn waarvoor Groen-
Front! de mobilisatie in Nederland voor een groot deel op 
zich neemt.

De andere grote winst is dat waar in Kopenhagen veel 
van de grote NGO’s en groepen als GroenFront! nog te-
genover elkaar stonden, onze leuzes uit Kopenhagen 
zoals ‘System Change Not Climate Change’ nu door heel 
veel van de gematigde NGO’s is overgenomen. Evenals 
de analyse dat de klimaattoppen de klimaatcrisis niet 
zullen oplossen. Er is een sterke, brede Climate Justice 
beweging nodig en deze is geboren.

Er werd historie geschreven in de straten van Parijs.
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Deze handleiding is geschreven op basis van eigen ervaring met onderzoek doen naar 
bouwprojecten met als doel er acties tegen te voeren. Het is in die zin ook alleen bruikbaar 
in Nederland, hoewel veel van wat hier in beschreven staat ongetwijfeld van toepassing zal 
zijn in andere landen en op andere doelwitten.  Goed onderzoek is de basis van geslaagde 
acties. Het stelt je in staat de motieven van de tegenstander te doorgronden, zijn volgende 
stap te zien, de zwakke plekken te ontdekken en je tegenstanders uit elkaar te spelen.

Stap 1: Hoe �ontdek� je een interes-
sant actiedoelwit? 
Door er niet naar te zoeken maar het 
tegen te komen. Een stuk in de krant, 
een tip van een buurtbewoner, of iets 
opvangen via andere milieuorganisa-
ties. Dat betekent natuurlijk wel dat 
je het nieuws volgt, je oren en ogen 
open houdt en dat mensen je weten 
te vinden. Oftewel kranten lezen, 
Radio 1 elke dag hebben aanstaan, 
en via internet volgen wat er in den 
lande gebeurt. De websites van de 
regionale kranten zijn wat dat betreft 
een interessante bron van informa-
tie. Veel nieuws is geïndexeerd via 
de nieuwsservice van Google (news.
google.nl). 

Als je iets tegen komt waarvan je 
eerste reactie is: ‘dat kunnen ze toch 
niet doen’, kijk dan eens wat verder. 
Zoek wat meer informatie op over 
het project, kijk eens of lokale mil 
ieuorganisaties er iets mee doen, of 
wat de websites van gemeentes en 
provincies er over te melden hebben. 

Stap 2: De planning volgen
Bouwprojecten kennen altijd een 
lange ontstaansgeschiedenis. Van 
eerste idee naar uitvoering beslaat 
snel 10 tot 15 jaar. Als je weet waar 
je moet zoeken zie je ze dus ver van 
te voren aan komen. Als het gaat om 
grote industrieterreinen, infrastruc-
tuur of andere grote projecten waar 
de overheid de grote geldschieter is, 
dan worden ze ook ruim van te voren 
in gepland. 

Op nationaal niveau gebeurt dat in 
het Meerjarenplan Infrastructuur en 
Ruimte. Elk jaar stelt het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat een nieu-
we versie vast. Die is terug te vinden 
op de website van het ministerie. 
In het plan vind je alle grote bouw-
projecten onderverdeeld in verschil-
lende fases (onderzoek, planfase, 
inspraakprocedure, aanbesteding en 
uitvoering) met de jaartallen er bij. 
Ook de EU heeft haar eigen meer-

jarenplan voor het Trans European 
Network (het uitbouwen van een Eu-
ropees netwerk van wegen, kanalen 
en spoor). 

Stap 3: Wat doen de lobbyisten?
Bouwprojecten komen er niet zo-
maar. Iemand heeft daar een belang 
bij. Er zijn een aantal lobbygroepen 
die zich inzetten voor meer asfalt en 
beton. Het loont de moeite om ze 
in de gaten te houden. De eerste is 
de Kamer van Koophandel, die fun-
geert als lokale lobbygroep voor de 
industrie. Op nationaal niveau zijn 
dat Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) en de grote bouwbedrijven. 
Wat ze doen is goed te volgen via 
hun websites, persberichten en vak-
bladen als Cobouw (dagblad van de 
bouwindustrie). 

Stap 4: Je hebt een bouwproject 
gevonden waar je je in vast wilt 
bijten. Je wilt alles weten wat er te 
weten valt van het project.
Zorg er dan op de eerste plaats voor 
dat je alles wat je vindt overzichte-
lijk bewaart. Maak mappen, orden en 
maak een index zodat je terug kan 
vinden wat je bewaart. Het stelt je in 
staat om de belangrijke details terug 
te vinden, nieuwe openingen te ont-
dekken en het web van leugens van 
je tegenstanders te ontrafelen. 

Stap 5: Naast kranten, vakbladen, 
persberichten en websites zijn er 
een paar informatiebronnen die 
zeer de moeite waard zijn 
- Inspraakprocedures. Ze zijn be-
doeld om mensen murw te maken 
en stoom af te blazen, maar ze ge-
ven je ook een bron van informatie. 
Deels is dat de papierwinkel die het 
veroorzaakt (de precieze plannen, de 
reacties van belanghebbenden, etc.) 
maar het is zeker de moeite waard 
om ze te bezoeken. Op de eerste 
plaats om zelf eens een lastige vraag 
te stellen, maar ook om te zien wie 
er nog meer tegen het project zijn, je 
potentiële bondgenoten. 

- Vergaderstukken van de Tweede 
Kamer, provincies, gemeentes. Ze 
zijn steeds meer op internet terug 
te lezen. Taaie kost maar de moeite 
waard. Meestal zijn deze vergade-
ringen openbaar en is het de moeite 
ze te bezoeken en achteraf eens een 
praatje aan te knopen met politici, 
ambtenaren en andere geïnteres-
seerden. Benodigde bestemmings-
planwijzigingen, aanvragen voor 
kapvergunningen enzovoort zijn te-
genwoordig ook vaak op websites 
van gemeentes te vinden en vrijwel 
altijd in gemeentepagina’s in huis-
aan-huisbladen. Naast het feit dat 
het mogelijke actiemomenten zijn, 
geeft het bijhouden ervan ook een 
beeld van de voortgang van het pro-
ject.
- Noties, rapporten en stukken van 
voor- en tegenstanders. Zeker als een 
project omstreden is, wordt er aan 
beide kanten de nodige moeite ge-
daan om elkaar te overtuigen. Soms 
lastig te vinden, maar met contacten 
op de juiste plekken krijg je veel. 

Stap 6: Niet openbare informatie 
Soms wil je informatie die niet direct 
voor handen is in openbare stukken. 
Er zijn een aantal trucs om meer in-
formatie los te krijgen. Eigen onder-
zoek doen dus. Het kost je soms wat 
tijd, maar het loont zeker de moeite. 
Op de eerste plaats is dat een kwestie 
van informatie kunnen combineren. 
De basis van elk inlichtingenwerk is 
simpelweg het naast elkaar leggen 
van alles wat al openbaar is. Wat zegt 
een projectontwikkelaar in de lokale 
krant en wat op een inspraakavond, 
waar spreekt hij zich zelf tegen, waar 
kun je iets meer ontrafelen door 
stukjes informatie te koppelen en 
tegen elkaar af te wegen. Het vergt 
politiek inzicht en een goede dos-
sierkennis. Op de tweede plaats is 
dat een kwestie van ‘babbelen’. Door 
langs te gaan bij inspraakavonden, 
vergaderingen en andere openbare 
bijeenkomsten en gesprekjes aan 
te knopen met bouwers, ambtena-

Onderzoek doen voor actiesOnderzoek doen voor actiesOnderzoek doen voor acties
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ren, politici, buurtbewoners etc. Dat 
werkt het best als je een uiterlijk 
hebt dat overeenkomt met je ge-
sprekspartners (en geen crust punk 
of hippie bent…) en als je weet waar 
over je het hebt. Ook kan het handig 
zijn als je gesprekspartner niet weet 
dat je een activist bent (zeker als je 
een tegenstander spreekt), soms 
werkt dat echter ook in je voordeel. 
Door eens op te bellen, te mailen of 
anderszins contact te maken met de 
plannenmakers (ambtenaren, politi-
ci, projectontwikkelaar, bouwbedrijf) 
en gewoon te vragen naar meer in-
formatie. Soms is het nodig daarvoor 
een smoes te gebruiken. Je voordoen 
als journalist kan een manier zijn om 
meer informatie los te krijgen, maar 
zorgt er aan de andere kant vaak voor 
dat mensen extra op hun hoede zijn. 
Een makkelijkere manier om mensen 
aan het praten te krijgen, is te doen 
alsof je student bent, die met een be-
paalde opdracht bezig is. Houdt het 
wel geloofwaardig. Mensen zijn al-
tijd erg blij als je belangstelling lijkt 
te hebben voor hun werk en vertel-
len opvallend veel. Zeker als je een 
afspraak maakt om een keer langs te 
komen.. Nog een stap verder gaat het 
echte spioneerwerk. Het legen van 
oud-papier bakken, het rondsnuf-
felen in kantoren tijdens een bezet-
ting of daadwerkelijk danwel digitaal 
inbreken. Dat brengt natuurlijk wel 
de nodige risico’s met zich mee, en 
je moet afwegen of dat de moeite 
loont. 

Waarschuwing bij stap 5 en 6 
Denk goed na of je wilt bekend ma-
ken wie je bent en wat je van plan 
bent. Het kan de moeite waard zijn 
om niet te laten zien dat er activisten 
geïnteresseerd zijn in een bouwpro-
ject, omdat dit er voor zorgt dat de 
bouwers zich voorbereiden (zowel 
in de zin van PR als in pogingen ac-
ties te verhinderen of moeilijker te 
maken). Als je niet wilt opvallen, pas 
op je uiterlijk, op wat je zegt (probeer 
neutraal te blijven over het project) 
en maak een mailadres aan dat neu-
traal oogt. Mocht je artikelen schrij-
ven over je onderzoek, zorg er voor 
dat je jezelf niet weggeeft door de 
bronvermelding die je gebruikt. 

Veiligheid
Houdt ook in je achterhoofd waar-
voor je informatie wilt gebruiken en 
welke veiligheidsmaatregelen daar-
bij nodig zijn. Als je specifi eke infor-
matie zoekt voor een bepaalde actie, 
kun je beter niet vanachter je eigen 
computer alle details bij elkaar zoe-

ken. Voor algemene informatie met 
betrekking tot een openlijke cam-
pagne is dat minder een bezwaar. Het 
gaat te ver om hier uitgebreid voor-
zorgsmaatregelen met betrekking tot 
veiligheid op te nemen, maar het is 
zeer aan te raden je hier eerst eens in 
te verdiepen.

Wat wil je weten van een bouw-
project?
Eigenlijk alles. Maar hier een paar 
vragen die je beantwoord wilt heb-
ben voor het begin van je acties. 
- waarom willen je tegenstanders het 
bouwproject?
- wie zijn de belanghebbenden en 
welk belang hebben ze, wie betaalt 
er? 
- wat is de ecologische waarde van 
een gebied?
- wat is de reactie van buurtbewo-
ners, welk belang hebben zij en hoe 
breed gedragen is eventueel verzet, 
wie kunnen er bondgenoten zijn?
- wat is het strategisch belang van het 
project (oftewel, is het een schakel in 
een groter plan, of slechts een lokaal 
issue, kan het een voorbeeldfunctie 
hebben voor soortgelijke plannen, of 
staat het op zichzelf)?
- wat zijn de mogelijkheden voor ac-
ties? 
- wat is de tijdsplanning, wat wordt 
wanneer gekapt of gesloopt, wan-
neer begint het bouwrijp maken van 
de grond, wanneer worden de kabels 
verlegd en wanneer begint het echte 
bouwen?
- wie zijn de bouwers en welke op-
slagplaatsen gaan ze gebruiken?
- hoe ziet het bouwproces er uit, wat 
zijn daarin de zwakke plekken en hoe 
zou je het bouwen kunnen ontrege-
len?
- zijn er alternatieven voor het plan?

Meer informatie over betrokken 
bedrijven
Het kan nuttig zijn om meer informa-
tie over betrokken bedrijven te ach-
terhalen en een bedrijfsprofi el op te 
stellen. Dit kan, naast de hierboven 
beschreven algemene manieren, bij-
voorbeeld op de volgende wijze: 
- Raadplegen Kamer van Koophan-
del: informatie over bijvoorbeeld 
aantal werknemers, offi  ciële connec-
ties met andere bedrijven en namen 
van commissarissen, gemachtigden 
enzovoort;
- Bekijken website van het bedrijf 
zelf (denk daarbij ook aan (digitale) 
nieuwsbrieven), websites/profi e-
len van werknemers en verder goed 
zoeken op internet (gebruik diverse 
zoekmachines);

- Bibliotheek induiken om sector-
specifi eke tijdschriften e.d. te lezen;
- Een bezoekje aan het bedrijf zelf 
blijft vaak de beste manier om een 
algemeen beeld te krijgen.

Over het bouwproces zelf
Meestal bestaat het bouwen uit een 
aantal fases: 
1. het bouwrijp maken (slopen, kap-
pen van bomen, omleggen sloten en 
kanalen);
2. het verleggen van kabels en leidin-
gen;
3. het aanslepen van grond, het weg-
pompen van grondwater en ander 
grondwerk;
4. het neerzetten van de fundering 
(heipalen, betonwerk, zand);
5. beton storten en het karkas bou-
wen;
6. afwerken.

Bij grote bouwprojecten kunnen ze 
allemaal naast elkaar gebeuren, maar 
vaak volgen ze elkaar op en schakelt 
de grote bouwonderneming die de 
klus aangenomen heeft, kleinere be-
drijven in voor het uitvoeren van (een 
deel) van elke fase. De belangrijkste 
betrokken bedrijven zijn vaak te ach-
terhalen via internet, maar ze zijn in 
ieder geval meestal te vinden op in-
formatieborden bij het bouwterrein 
zelf. De coördinatie van de diverse 
werkzaamheden gebeurt vaak op de 
bouwplaats zelf (in de zogenoemde 
directiekeet). Een hoofdbouwopzich-
ter is daar verantwoordelijk voor de 
planning en de controle of alles goed 
en op tijd gebeurt. ’s Nachts rond-
snuff elen op een bouwterrein kan 
dus helpen om informatie te verza-
melen. Houdt wel rekening met mo-
gelijke beveiliging en bewaking, per-
manent of bij surveillance. 

Houdt je informatie bij!
Informatie verzamelen is een voort-
durend proces. Met name bij grote 
projecten moet je rekening hou-
den met een steeds veranderende 
planning, nieuwe stappen, nieuwe 
betrokkenen enzovoort. Het is dan 
een kwestie van het nieuws zo goed 
mogelijk in de gaten houden en be-
paalde onderzoekshandelingen met 
regelmaat herhalen. Zeker bij het 
plannen van acties en het verstrek-
ken van informatie (bijvoorbeeld in 
persberichten) is het van belang om 
kloppende actuele feiten bij de hand 
te hebben en je niet te baseren op 
verouderde en achterhaalde infor-
matie.

- Bibliotheek induiken om sector-
specifi eke tijdschriften e.d. te lezen;



Tussen 1998 en 2001 voerden we een felle campagne 

tegen de aanleg van de Betuwelijn. We verdedigden 

de te slopen boerderijen en bezette bouwplaatsen. 

De geplande Noord- en Zuidtak en een distributiek-

nooppunt gingen van tafel. In 2007 hebben we de 

eerste trein op het traject geblokkeerd
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Een uniek bos in de stad, moest wijken voor industrie en parkeerplaatsen. Vlaamse GroenFronters bezetten het bos en wisten de kap tegen te houden. Het was de eerste in een reeks van bosbezettingen in Vlaanderen.

In 2005 en 2006 hebben we een bos in het Limburgse Schin-

veld bezet. Dit bos moest gekapt worden voor de AWACS 

toestellen, welke ook extreme geluidshinder veroorzaken in 

Schinveld en Brunssum. We wisten 14 hectaren te redden 

en het aantal vluchten te verminderen. We blijven betrok-

ken totdat de AWACS-basis gesloten zal worden.

Bosbezetting Schinveld

Betuwelijn doodspoor Het Lappersfort

1998 t/m 2001 2007 t/m 20102005 & 2006
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Hier zijn 5 dingen die jij kan doen om mee te helpen:

1. Vertel je vrienden over onze campagnes (bijvoorbeeld via Face-

book en Twitter)

2. Ondersteun (laagdrempelige) acties zoals de Climate Games, orga-

niseer een info-avond en nodig ons uit.

3. Sluit je aan bij onze campagnes. We zoeken activisten, tekst-schrij-

vers, onderzoekers, ontwerpers, organisatorische duizendpoten en 

mensen uit heel Nederland die lokaal aan de slag willen. 

4. We zoeken activisten die zo ver durven gaan als nodig is. Zo radi-

caal als de realiteit. Op elke centrale zit een stopknop, druk jij hem 

in? Elke jachthut kan onbruikbaar worden gemaakt, zaag jij deze om?

5. Word donateur. Natuurlijk kun je ook ergens een fooienpot 

neerzetten, een benefi et organiseren of de opbrengst van je laat-

ste bank-overval aan ons over maken. (rekening nummer NL65T-

RIO0198013795 t.n.v. steungroep NVDA te Utrecht.

Doe mee! 

GroenFront! is geen formele organisatie met een lidmaat-

schap. We nodigen iedereen uit om mee te doen aan acties, 

danwel zelf acties te organiseren. Naast boomhutten bouwen 

of je ergens aan vastketenen moet er veel meer werk verzet 

worden voor een geslaagde campagne. 
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Een uniek bos in de stad, moest wijken voor industrie en parkeerplaatsen. Vlaamse GroenFronters bezetten het bos en wisten de kap tegen te houden. Het was de eerste in een reeks van bosbezettingen in Vlaanderen.

GroenFront! wil de gaskraan in Groningen dicht draai-en. Alleen dat stopt de aardbevingen en houdt fossiele brandstoff en onder de grond. We organiseren zelf acties tegen de gaswinning door Shell en Exxon in Groningen en ondersteunen het verzet van Groningse groepen.

Groningen Gas

Het Lappersfort
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