
 

Zaterdag 1 februari 2020 

10 uur 

 

De eerste klimaatmars van Haarlem 

 
 

 

 

 

het ijs stopt niet vanzelf met smelten 

 

Doe mee! 
 

Zaterdag 1 februari 2020 - start om 10 uur, einde om 12.30 uur.  

 

Verzamelplaats: Haarlemmerhout bij de muziekkoepel.  

 

We lopen van de Haarlemmerhout naar het stadhuis. Daar overhandigen 

we het Haarlems klimaatmanifest (zie onder) aan burgemeester Wienen.  

Loop je mee? Neem een banner mee en een trommel, ratel, pan om op 

te slaan of ander instrument. We willen van ons laten horen! 

 

 

www.extinctionrebellion.nl   

xrhaarlem@gmail.com   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Waarom?  

 

De gemeente Haarlem heeft in juli 2019 de klimaatcrisis uitgeroepen. We 

zijn nu een half jaar verder, maar wat heeft Haarlem gedaan om 

klimaatverandering tegen te gaan? Wij vinden: nog lang niet genoeg.  

 

Er zijn wereldwijd bosbranden, overstromingen, het poolijs smelt en 

permafrost ontdooit. Elke stad moet verantwoordelijkheid nemen om dit 

te stoppen, ook Haarlem.  

 

Geef je ook om het klimaat?  

Sluit je dan aan bij de eerste klimaatmars van Haarlem op 1 februari!  

 

Extinction Rebellion Haarlem 

 

gesteund door:  

 

Fridays for future Haarlem  

 

Milieudefensie Haarlem 

 



 
 

 

 

 

 

 

Klimaatmanifest Haarlem  

 

We bevinden ons aan de vooravond van een crisis van ongekende omvang: de klimaatcrisis. Deze crisis 

wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. De rapporten van het International Panel on 

Climate Change (IPCC) geven aan dat de klimaatcrisis nu al grote gevolgen heeft en zal leiden tot 

steeds ergere droogtes, extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel, problemen met de 

voedselvoorziening, grote aantallen vluchtelingen en sociale onrust. Hoewel de wetenschap al 

decennia lang weet dat dit bij onverminderde uitstoot van broeikasgassen zal gebeuren, blijft de 

uitstoot stijgen. Het roer moet om, om kans te houden op een leefbare aarde. De uitstoot van 

broeikasgassen moet worden afgebouwd, zo snel mogelijk. Daarom streeft Extinction Rebellion er in 

Nederland naar dat de uitstoot in 2025 naar netto nul gaat.  

 

Wij vinden dat de overheid daar een belangrijke rol in moet spelen, ook op lokaal niveau. De 

gemeente Haarlem heeft in juli 2019 de klimaatcrisis uitgeroepen en is al bezig om maatregelen te 

nemen. Wij erkennen de complexiteit van de veranderingen die nodig zijn, maar wij vinden dat de 

huidige maatregelen nog geen recht doen aan de ernst van de crisis. 

 

Wij willen: 

 

1. Dat de gemeente Haarlem eerlijk is over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons 

voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige 

verandering. 

 

Zorg ervoor dat eind 2020 iedere Haarlemmer van boven de 12 jaar basiskennis heeft over de 

oorzaken en desastreuze gevolgen van de klimaatcrisis. Daarbij moet kennis aan het begin en aan het 

einde van het jaar gemeten en vergeleken worden. 

 

2. Dat de gemeente Haarlem de uitstoot van broeikasgassen naar nul brengt en dit op een 

rechtvaardige manier doet. 

 

Bereik het door de coalitie gestelde doel om uiterlijk in 2030 100% klimaatneutraal te zijn. 

Wees eerlijk over wat 100% klimaatneutraal betekent. Wij willen daarnaast dat er om dit doel te 

bereiken uiterlijk in april 2020 een plan komt met concrete, effectieve maatregelen, een planning, 

budget en risico-analyse en dat dit plan inzichtelijk en begrijpelijk is voor burgers in Haarlem. 

 

Extinction Rebellion Haarlem 

 

gesteund door:           

 

Fridays for Future Haarlem 

  

Milieudefensie Haarlem 
 
 
 


