
Rotterdam, 7 november 2016 

 

Geacht College en geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Met de principe-afspraken in het concept Kustpact wordt een belangrijke en onmisbare stap naar 

betere bescherming van waardevolle kustlandschappen gezet. Wij roepen alle betrokken overheden 

op om het concept Kustpact ook daadwerkelijk te tekenen. Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de 

samenleving, bij burgers, een enorme betrokkenheid is bij het ruimtelijk beschermen van de unieke 

waarden van de kust: natuurlijkheid, ongereptheid, leegheid, duisternis, stilte en publieke 

toegankelijkheid. Daarom is het zo belangrijk dat kustprovincies en -gemeenten het concept Kustpact 

ook daadwerkelijk onderschrijven – én de intenties hieruit omzetten in harde, ambitieuze afspraken. 

Onze unieke kust staat namelijk op het spel en dat gaat velen aan het hart. Dichter Ingmar Heytze liet 

zich inspireren door hartenkreten van duizenden Kustbeschermers en schreef ‘Kustlied’; een 

prachtige ode aan de kust. 

Kustbeschermers hebben in een kleine twee weken 10.780 mails gestuurd aan alle kustgemeenten- 

en provincies -aantal Kustbeschermers via een e-mailactie. Daarvan hebben 283 mensen uw 

gemeente gericht opgeroepen en de volgende boodschap meegegeven:  

Door het Kustpact is er een stap naar betere bescherming van de kust gezet. Maar deze intenties 

moeten nu worden omgezet in harde afspraken. Ik ga ervan uit dat u daar nu voor zorgt. Ik houd van 

de kust en ik wil dat wij en generaties na ons kunnen genieten van onze prachtige kust.  

De video van het ‘Kustlied’ vertolkt de hartenkreten van meer dan 100.000 kustbeschermers en laat 

zien wat er op het spel staat.  

Graag bieden we u de video en deze hartenkreten aan en roepen u op het kustpact te tekenen en 

vervolgens uit te voeren met harde afspraken. Bekijk de video op www.beschermdekust.nl.  

In de bijlage treft u de namen van inzenders en hun persoonlijke boodschap aan u. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Bescherm de kust, namens vele Kustbeschermers 

 

 

De Initiatiefnemers van de campagne ‘Bescherm de kust’ zijn Natuurmonumenten, Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands 

Landschap en Stichting Duinbehoud.  

 

 

 

http://www.beschermdekust.nl/

