
Voor de aanleg van de Europoort is 1300 hectare natuur vernietigd. 
Met de aanleg van Maasvlakte 2, heeft Rotterdam met de Rijksoverheid afgesproken 
dat een groene Landtong compensatie is ter verbetering van onze leefomgeving.
Wil Rotterdam ons deze 60 hectare compensatienatuur nu toch ontnemen?

Wij
Bezorgde omwonenden en Landtong-liefhebbers die zo blij waren dat de Landtong groen zou blijven,

constateren
> dat groene energie niet ten koste mag gaan van natuur;
> dat windenergie op deze plek tot een onevenredig groot habitatverlies 

voor vogels, vleermuizen en insecten zal leiden;
> dat habitatverlies tot biodiversiteitsverlies zal leiden;
> dat biodiversiteit minstens zo belangrijk is als klimaat;
> dat er geen draagvlak is voor windenergie op deze plek omdat wij dit natuurgebied 

heel hard nodig hebben te midden van de drukke haven en industrie;

en verzoeken
> Gemeente Rotterdam om de afspraken die middels de Planologische 

Kernbeslissing PMR gemaakt zijn met het Rijk, na te leven;
> en geen vergunning te verlenen voor de uitbreiding van het windpark in het natuurlijke 

deel van de Landtong, omdat verstoring van flora & fauna en verstoring van 
woongenot, rust-, recreatie- en natuurbeleving in deze 60 hectare niet gecompenseerd 
kán worden. Er is simpelweg geen plek om nogmaals te compenseren.

ONDERTEKENING

Naam : 

Adres :

Handtekening :

Na 9 mei zal de petitie overhandigd worden 
aan de gemeenteraadsleden van Rotterdam.

PETITIONARIS:  Rien Vreugdenhil
MEER INFO: www.levedelandtong.nl
 www.facebook.com/levedelandtong 
ONLINE PETITIE: www.landtongrozenburg.petities.nl

DEZE PETITIE WORDT ONDERSTEUND DOOR: 
Stichting Leve de Landtong en Ruitervereniging Rozenburg

Uw ondertekening kan tot 9 mei a.s. ingeleverd worden 
aan de balie bij PLUS Groesz in de Emmastraat.

Ook kunt u hem tot 9 mei a.s. in de brievenbus doen bij:
Zanddijk 57 3181 HV  ROZENBURG | Maasstraat 32 3181 EJ  ROZENBURG
Brink 18 3181 PD  ROZENBURG | Essendaal 117A 3181 AE  ROZENBURG

Geen mogelijkheid om zelf in te leveren? 
Bel René op 06 83 89 21 26, of Else op 06 20 53 16 21, zij 
fietsen graag bij u langs om uw ondertekening op te halen!

PETITIE
Behoud natuur, 
recreatie en 
beleving op de 
Landtong van 
Rozenburg!FO
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