
 
 

Eerste reactie burgemeester Jan van Zanen op demonstraties 11 maart 

De actiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft zaterdag om 12.00 uur opnieuw 
gekozen voor een (poging tot) een dwingende blokkade van de A12. De groep 
heeft zich met deze actie bewust buiten de kaders van het demonstratierecht 
begeven. Dankzij het vakkundig optreden van de politie is voorkomen dat de 
tunnelbak van de A12 werd bezet. Hiermee is een volledige afsluiting van de 
A12 voorkomen, waardoor de stad bereikbaar bleef. 

Actievoerders hebben zich enige uren op de weg nabij het Malieveld opgehouden. 
Omdat aan het begin van de actie een dreigende situatie voor politiepersoneel en 
-paarden ontstond, werden drie waterwerpers ter ondersteuning gepositioneerd. 

Zuiderpark 

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft zaterdag, samen met andere 
initiatiefnemers, gedemonstreerd in het Zuiderpark. De demonstratie was 
aangemeld en er zijn vooraf afspraken gemaakt over een veilig verloop, 
aanwezigheid van agrarisch materieel, het voorkomen van schade aan het park en 
de toegankelijkheid van het park voor recreanten. 

De chauffeurs van tientallen landbouwvoertuigen die naar Den Haag wilden rijden, 
zijn opgevangen en bij de gemeentegrens gevraagd om hun voertuig daar achter te 
laten. Daartoe is vanochtend om 07:17 uur een noodbevel afgekondigd. De 
chauffeurs van de landbouwvoertuigen zijn met ander vervoer verder naar het 
Zuiderpark gegaan. In de woonwijken is daarmee voorkomen dat gevaarlijke 
situaties zijn ontstaan. Ondanks de afspraken met de organisatie van de 
demonstratie, heeft één shovel het hekwerk bij het Zuiderpark vernield. Daardoor 
zijn, helaas, enkele zware voertuigen het terrein op gereden. De chauffeur van de 
shovel is aangehouden, de schade zal op hem worden verhaald. De eigenaren van 
de andere voertuigen hebben een proces-verbaal gekregen. 

Enorme inzet 

Burgemeester Jan van Zanen: “Opnieuw was een enorme inzet van mensen en 
middelen nodig om de veiligheid van demonstranten, actievoerders, bewoners en 
bezoekers van de stad te borgen. Zoals altijd faciliteren we op deze manier het 
recht om te demonstreren maximaal. 



Over het algemeen is de demonstratie in het Zuiderpark rustig verlopen. Ik baal 
enorm van de schade die aan het Zuiderpark is ontstaan door de actie van een 
shovel-chauffeur. 

Het blokkeren van de A12 behoort niet tot het demonstratierecht, daarom heeft de 
politie daartegen opgetreden. De tunnelbak is niet bezet geweest. De stad is 
bereikbaar gebleven. Ik heb besloten dat vanaf 17.00 uur de actie op de weg bij het 
Malieveld ontbonden moest worden. De demonstranten zijn daartoe vanaf 16.00 
uur opgeroepen. Helaas werd door een deel van de demonstranten geen gehoor 
gegeven aan deze oproep, daarom heeft de politie op mijn verzoek, met 
ondersteuning van de waterwerpers, de demonstratie ontbonden. Het is triest dat 
deze actie van de politie nodig was, ik spreek mijn bewondering uit voor iedereen 
die vandaag actief is geweest. 

Ook bedank ik de GHOR en de brandweer die tijdens de ontbinding van de actie bij 
het Malieveld in allerijl een tent heeft opgezet om eventueel mensen met 
onderkoelingsverschijnselen op te vangen. Daar konden ze terecht voor warme 
kleding en een medische check. We hebben vandaag al het mogelijke uit de kast 
gehaald om de veiligheid van iedereen - inwoners, bezoekers, demonstranten en 
actievoerders - te borgen”.   

De politie rondt de actie op dit moment af. 
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