Red het Sterrebos!
Datum: 30-01-2022
Onderwerp: Verzoek van De Klimaatcoalitie om af te zien van de kap van het Sterrebos en de rechten
van de actievoerders te respecteren.
Geachte heer van Soerland (VDL Nedcar), Scaringe (Rivian), Verheijen (Gemeente Sittard) en
Gedeputeerden van de Provincie Limburg.
Op 28 januari 2022 bezetten bosbeschermers het Sterrebos in Limburg, om het te beschermen tegen de
kap door VDL Nedcar. De autofabrikant wil het eeuwenoude bos kappen voor een nieuwe productielijn.
Als het aan VDL Nedcar en de Provincie Limburg ligt, worden driekwart van het 200 jaar oude Sterrebos,
en een populierenbos, gekapt. In een tijd van klimaatverandering en een biodiversiteitscrisis moeten we
er juist alles aan doen om bestaande bossen te behouden! De Klimaatcoalitie is solidair met de
actievoerders & bosbeschermers van het Sterrebos in Limburg en verzoekt de betrokken partijen om af
te zien van de kap van het Sterrebos en de rechten van de actievoerders te respecteren.

Wie zijn we en wat doen we?
De Klimaatcoalitie is een nationale organisatie die zich inzet voor een beter klimaat. We oefenen druk
uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en we mobiliseren een breed publiek voor
een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. De Klimaatcoalitie bestaat uit een groot aantal lokale &
nationale organisaties en groeit met de dag. We komen gezamenlijk op voor ieders gezondheid, de
natuur, het klimaat en daarmee de toekomst van ons allemaal.

Waarom zijn wij tegen de kap van het Sterrebos?
We moeten klimaatverandering tegengaan en biodiversiteit herstellen. Het kappen van een oud bos
voor een mogelijk financieel gunstigere variant van een autofabriek staat daar haaks op. Het Sterrebos is
een uniek, rustig, verwilderd bos. Omdat het niet wordt onderhouden en er geen paden doorheen lopen
is het een veilige plek voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels en nog meer (beschermde)
diersoorten. Veel van de bomen, vooral eiken, zijn al 200 jaar oud.

Ons verzoek
Wij verzoeken;
•
•
•
•

VDL Nedcar, om per direct af te zien van de kap van het Sterrebos.
Provincie Limburg, om VDL Nedcar te manen om af te zien van de kap van het Sterrebos.
Burgemeester van Sittard, Hans Verheijen, om de rechten van de actievoerders te respecteren
en VDL Nedcar te verzoeken om af te zien van de kap van het Sterrebos.
Rivian, om alle onderhandelingen met VDL Nedcar te staken totdat het behoud van het gehele
Sterrebos gegarandeerd wordt.

Wij horen graag zo spoedig mogelijk uw reacties op onze verzoeken.
Met vriendelijke groet,
Etske Thie en Maarten Frijlink
Namens De Klimaatcoalitie
www.klimaatcoalitie.org/organisaties
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Bronnen
https://klimaatcoalitie.org/klimaatacties#red-het-sterrebos
https://redhetsterrebos.nl/nieuws/
https://redhetsterrebos.nl/en/sterrebos-occupation/
https://redhetsterrebos.nl/2022/01/gaat-rivian-het-sterrebos-redden/
https://redhetsterrebos.nl/en/2022/01/open-letter-to-rivian/
https://redhetsterrebos.nl/2022/01/rivian-stop-onderhandelingen-met-vdl/
https://www.petitions.net/save_the_sterrebos
https://nos.nl/artikel/2414955-zeven-activisten-sterrebos-gearresteerd-voedsel-en-drinken-mag-worden-gebracht
https://www.trouw.nl/nieuws/activisten-in-bomen-bij-autofabriek-vdl-nedcar-uitgehongerd~bb98c69a/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/29/actievoerders-tegen-kap-sterrebos-al-meer-dan-24-uur-met-hangmatten-in-debomen-a4083676
https://www.1limburg.nl/politie-grijpt-drie-aanhoudingen-bij-actie-sterrebos
https://www.telegraaf.nl/nieuws/228246600/politie-begonnen-met-oppakken-activisten-in-bos-bij-nedcar
https://www.1limburg.nl/tweede-dag-bezetting-sterrebos-wij-worden-uitgehongerd
https://www.pzc.nl/binnenland/bezetters-bos-naast-vdl-nedcar-slapen-vannacht-in-de-bomen-actie-gaat-zaterdagdoor~a6cf0e3a/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/milieuactivisten-bezetten-sterrebos-politie-arresteertdemonstranten~bcff65e1/
https://www.nd.nl/varia/varia/1081332/bezetters-bos-naast-vdl-nedcar-brengen-nacht-in-bomen-door
https://www.1limburg.nl/milieuactivisten-geven-niet-op-en-bezetten-sterrebos
https://www.nd.nl/varia/varia/1081215/actievoerders-bezetten-sterrebos-bij-nedcar-uit-protest-tegen-kap
https://www.gids.tv/video/416261/video-activisten-bezetten-sterrebos-born-limburg
https://www.1limburg.nl/me-ingezet-bij-mogelijke-demonstratie-tegen-kap-sterrebos
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220127_25515772
https://www.1limburg.nl/actievoerders-willen-wegen-blokkeren-noodbevel-afgekondigd
https://www.1limburg.nl/laatste-voorstel-actievoerders-sterrebos-verplaats-de-bomen
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220104_95104050
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220106_93772070
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20220101/manifestatie-op-maaslandpark-voor-behoud-van-het-sterrebos/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210521_94050091
https://redhetsterrebos.nl/2021/12/overhandiging-petitie/
https://www.1limburg.nl/uitbreiding-nedcar-laatste-uur-geslagen-voor-sterrebos
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