
Van de organisatie bus Groningen - Den Haag:

Donderdag 12 februari gaan we met 2 grote bussen naar Den Haag, om aanwezig te zijn bij het 
debat over de gaswinning in Groningen. Inmiddels lopen de aanmeldingen storm en kunnen we 
zeggen dat we 2 bussen laten rijden vanaf 4 opstappunten. Deze opstappunten zijn gebaseerd op de 
regio's vanwaaruit de huidige aanmeldingen zijn gedaan. 

Er zijn nog plekken beschikbaar, dus wil je en/of ken je iemand die graag mee wil reizen, meld je zo
snel mogelijk aan via bus.groningen@gmail.com!

Opstappunten.
De opstappunten hebben we op basis van de aanmeldingen uitgebreid met Ten Boer als extra plaats 
erbij. Dit betekend dat de definitieve opstappunten nu zijn:

- Uithuizen
Trein/busstation, Stationsstraat, Uithuizen

- Loppersum
Trein/busstation, stationslaan 8, Loppersum

- Ten Boer
Bushalte Rijksweg bij de Boltbrug

- Groningen Stad.
Bushalte Centraal Station, Museumbrug bij de rondvaartboot.

Vertrektijden en weer terug.
De bus zal overal omstreeks een kwartier voor vertrek aanwezig zijn. De genoemde tijden in deze 
mail zijn de tijden waarop hij vertrekt, wees dus op tijd! 

De vertrektijden per plaats zullen zijn:

06:15 Uithuizen:
06:45 Loppersum:
09:45 Aankomst Den Haag

06:45 Ten Boer
07:00 Groningen
09:45 Aankomst Den Haag 

De terugreis zullen de bussen naar alle opstappunten terugreizen. Dit betekend dat u de keuze hebt 
om al omstreeks 15:00 uit Den Haag te vertrekken, of rond 18:00 na het debat. De verwachting is 
dat de eerste bus omstreeks 18:30 weer in de provincie is, en de tweede bus omstreeks 21:00 aan zal
komen. 

Huishoudelijke mededelingen.
De kosten voor de busreis zijn 15,- euro per persoon. Dit kun je contact betalen bij de organisatie 
tijdens het instappen.

In de bus zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig. Er zal tussendoor eenmalig gestopt worden 
voor een toiletbezoek. Uiteraard, indien het een noodgeval betreft, zal hier ook rekening mee 
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worden gehouden. 

Het zal een lange dag worden, mensen worden geadviseerd eten en drinken mee te nemen. Wel 
verwachten wij dat mensen de bus schoon en netjes houden. Afvalzakken zijn aanwezig. In de bus 
mag je niet roken. Ook wordt je gevraagd onderweg geen alcohol te nuttigen. 

Manifestatie.
De manifestatie zal om 10:15 van start gaan. Iedereen die met de bus mee reist zal in de 
gelegenheid zijn om deze bij te wonen. De manifestatie start met 3 korte toespraken van 
gedupeerden uit Groningen, die het woord richten aan politiek Den Haag. Daarna zullen 
uitgenodigde Tweede Kamerleden gevraagd worden om al staande voor het publiek, in een paar 
korte zinnen duidelijk te maken wat hun insteek zal zijn tijdens het debat die dag. Hiermee willen 
wij hen opnieuw wijzen op hun verantwoordelijkheid naar de burgers van Groningen, benadrukt 
door de massale aanwezigheid van Groningers en sympathisanten op het plein. Daarna zal de 
organisatie samen met bewoners uit de provincie symbolisch een echte gaskraan dichtdraaien, 
gemaakt door een kunstenaar uit de Randstad. Om 10:45 zullen wij, na het dichtdraaien van de 
gaskraan, gezamenlijk vertrekken naar de Tweede Kamer.

De manifestatie zal niet alleen door Groningers bezocht worden, maar ook door veel mensen uit de 
overige windstreken. Verschillende individuen en organisaties uit de rest van het land hebben al 
aangekondigd in aanwezigheid hun solidariteit met de provincie Groningen te uitten. Om deze 
massale samenkomst van mensen en bewegingen zichtbaar te maken, sporen wij iedereen dan ook 
aan om vooral spandoeken, vlaggen en protestbordjes mee te nemen. Informatie over 
aandachtspunten rondom protestmateriaal vind u onder het kopje “Materialen”.

Publieke tribune.
Belangstellenden zijn tijdens het debat welkom op de publieke tribune. Er is plek voor zo’n 200-300
personen. Houd wel rekening met strenge veiligheidseisen. Zo moet je je bij binnenkomst 
legitimeren en ga je door een metaaldetector. Tassen, vesten en jassen moet je achterlaten bij de 
garderobe. Hier zijn kluisjes aanwezig waar mensen vrij gebruik van kunnen maken. 

Het is niet toegestaan om spandoeken of posters mee naar binnen te nemen. Kleding die als 
propaganda kan worden opgevat, zul je moeten uittrekken. Heb je een actie T-shirt aan, dan wordt 
geadviseerd om hier een trui overheen te dragen.

Als je op de publieke tribune plaatsneemt, wordt verwacht dat je tijdens het debat geen lawaai 
maakt of op andere manieren het debat verstoort. Indien je dit wel doet, kan de voorzitter van de 
Tweede Kamer je mogelijk laten verwijderen.

Materialen.
Voor de protestmaterialen gelden een aantal aandachtspunten. Alles wat gezien kan worden als een 
stoot- of slagwapen dat schade kan veroorzaken wordt over het algemeen niet getolereerd door de 
politie in Den Haag. Wij adviseren mensen dan ook om voor hun vlaggen, protestborden en 
spandoeken geen zware of harde materialen te gebruiken. Geen hout of metaal. Als vervanging kun 
je bijvoorbeeld bamboestokken, karton en pvc-buizen gebruiken. Doek als spandoek is ook 
toegestaan. 

Wij vragen iedereen hier rekening mee te houden. 

Overige.
De aanmeldingen stromen binnen maar er zijn nog plekken beschikbaar! Verspreid de oproep in je 
omgeving en netwerk. Hoe meer mensen in Den Haag aanwezig zullen zijn, de meer de druk 



oploopt op de politici die tijdens het debat zich moeten inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid 
van de provincie Groningen. Er zal veel media aanwezig zijn, dus dat is een uitgelezen kans om ons
te laten zien en horen! De gaswinning moet veel verder omlaag om de veiligheid in Groningen te 
vergroten, en een structurele transitie in te zetten naar een duurzame energievoorziening. 

Mocht je onverhoopt niet mee kunnen, of toch ander vervoer kiezen, dan wordt het op prijs gesteld 
als je je afmeld. Zo wordt jouw plek weer beschikbaar voor iemand anders. 

Ook op facebook doen wij regelmatig updates, heb je facebook? Meld je dan ook aan bij het event, 
nodig je vrienden uit en deel het event op je tijdlijn! 
Link: https://www.facebook.com/events/977380068940289/?fref=ts
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