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Havens richten zich
op alternatieve energie

Ha

Celstraffen geëist na
mislukte straatroof
Alkmaar ! Wegens een poging tot een straatroof op een
scooterrijder is tegen J. V. (19) uit
Uitgeest een gevangenisstraf
van tien maanden waarvan drie
voorwaardelijk geëist.
Zijn broer T. V. (22) en J. B. (20) uit
Castricum hoorden negen
maanden (drie voorwaardelijk)
tegen zich eisen. De drie ontkenden. Ze verklaarden dat ze
op 11 december 2019 al chillend
slechts toevallig in de buurt van
waren geweest.
J. V. zei zelfs dat hij van mening is dat de scooterrijder de
hele beroving verzonnen heeft
om voor zijn ouders een valpartij te maskeren. Daarom zou hij
de drie in een Ford Fiesta rijdende mannen als daders van een
overval hebben aangewezen.
De scooterrijder reed die
nacht rond twaalf uur op de
Kerkweg in Heemskerk huiswaarts. Vlakbij de kruising met
de Marquettelaan doken twee
mannen uit de bosjes op. Een
van de twee richtte een pistool
op de jongen, de ander had een

mes in de hand. De scooterrijder raakte een van de twee
mannen. Die viel. De scooter
schampte een lantaarnpaal,
waarna de bestuurder wist te
ontsnappen. Even verderop
werd hij ook nog bijna door een
Ford Fiesta klemgereden.
Even later werden de drie verdachten in de Ford Fiesta van
bestuurder T. V. aangetroffen. J.
V. bleek een alarmpistool in bezit te hebben. De drie zeiden bij
de rechtbank in Alkmaar dat ze
zich van geen kwaad bewust
waren. Ze waren alleen maar
daar in de buurt met de auto
aan het chillen geweest.
De officier van justitie leidde
uit door de aangever opgegeven signalementen af dat het
drietal bij de straatroof betrokken was geweest. De aanklager
wees daarbij tevens op een
appbericht van B. met de mededeling dat die avond voor benzinegeld voor de auto maar iemand van de fiets getrokken
moest worden. Volgens B. ging
dat slechts om een grap.
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energie, coronacrisis heeft de zeehavens tot nu toe minder hard geraakt dan verwacht

Pieter van Hove

IJmond ! De havens in het
Noordzeekanaalgebied gaan zich
de komende jaren verder toeleggen op het versnellen van de
overgang van fossiele brandstoffen naar alternatieve energievormen. Ook gaan ze zich focussen
op de kringloopeconomie, oftewel de circulaire economie.
Voor groene energie wordt de Energiehaven bij Tata Steel aangelegd
die dienst gaat doen voor windmolenparken op zee. Andere aandachtsvelden zijn onder meer: CO2
als grondstof, schone brandstoffen
met een sterke focus op de ontwikkeling van synthetische kerosine op
basis van ’groene’ waterstof en
’groene’ CO2, (rest) warmte en circulaire grondstoffen, zo staat vermeld
in de Havennota van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
Volgens de onderzoekers is de regio Amsterdam sterk in de overslag
van kolen en vloeibare brandstoffen, maar ook de overslag van agrien bouwproducten laat sterke groeicijfers zien. Let wel: dit is gebaseerd
op cijfers van voor de coronacrisis.

Het industrieel complex in en
rondom de Amsterdamse haven
wordt gekenmerkt door levensmiddelenindustrie (zoals cacao), staalindustrie,
biochemie,
recycling,
bouwmaterialen en logistiek.
Vier jaar geleden heeft Havenbedrijf Amsterdam aangekondigd de

Coronacrisis raakt
zeehavens minder
dan verwacht
overslag van kolen te willen afbouwen. Uiterlijk in 2030 wil de haven
alle steenkolenoverslag voor de
energiemarkt en doorvoer vervangen hebben door andere goederenstromen.
De coronacrisis heeft de Nederlandse zeehavens tot nu toe minder
hard geraakt dan verwacht. Het ministerie wil de langetermijneffecten
van de crisis voor zeehavens kunnen
duiden en heeft wetenschappers van
de Erasmus Universiteit onderzoek
laten verrichten. Een belangrijke
verwachting van de studie is dat de

toegevoegde waardeontwikkeling
bij zeehavens en zee- en binnenvaart
lang zal achterblijven.
’Als het verdienvermogen achterblijft, kan dat gevolgen hebben voor
de investeringskracht’, stellen de
onderzoekers. Zo kan het lastiger
worden om in duurzaamheid te investeren. De studie concludeert wel
dat havens en bedrijfsleven uitstekend gepresteerd hebben bij het
operationeel houden van de vitale
havenbedrijvigheid en goederenoverslag. Zo kon de aan- en afvoer van
goederen via zeeschepen en over
weg, water en spoor steeds doorgang vinden.
In het Noordzeekanaalgebied bedroeg de totale overslag vorig jaar
ruim 105 miljoen ton. Daarvan verwerkte de haven van Amsterdam 87
miljoen ton. In het hele gebied werken zo’n 71.500 mensen, van wie
39.000 direct gerelateerd zijn aan de
havens. De toegevoegde waarde van
de regio komt uit op 7 miljard euro,
waarvan 4,6 miljard euro direct.
Sinds 2008 is het beleid dat er
geen nieuwe kolen of minerale olieterminals in de haven bij komen. De
focus ligt op hernieuwbare brandstoffen en fijne-/biochemie.

online variant van herdenkingsdienst voor overleden kinderen

’Heel belangrijke momenten’

•

Elk jaar houdt het Rode
Kruis Ziekenhuis een
dienst waarin overleden
kinderen worden herdacht. Omdat de dienst
dit jaar wegens corona
niet kan doorgaan, bedachten verpleegkundigen verloskunde Mariëlle
Bruntink en Karine Bleeker een indrukwekkend
alternatief.

i

Film en nabewerking
De herdenkingsdienst is
prachtig in beeld gebracht door
Jeff Harmunanto, zoon van
collega-verpleegkundige
Sandra.
rouwverwerking bij broertjes en
zusjes; door bellen te blazen. ,,De
bellen spatten uit elkaar als de kusjes die we omhoog sturen’’, legt Mariëlle uit.

Geboorte
Friso Bos

f.bos@mediahuis.nl

Beverwijk ! Ze filmden een herdenkingsdienst en delen die op Wereldlichtjesdag (13 december) via de
website van het RKZ.
De herdenkingsdienst was een
initiatief van Mariëlle, en ze worden
gehouden sinds 2013 in het stiltecentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis. ,,Het zijn heel belangrijke momenten in de rouwverwerking van
de ouders. Die kunnen de dienst bijwonen als ze dat willen en een kaarsje aansteken terwijl de naam van
hun overleden kindje wordt genoemd. Ook is er gelegenheid om na
te praten met onze collega’s die erbij
waren toen het kind overleed’’, vertelt ze.

Beseffen
,,Het noemen van de naam van het
kind en beseffen dat het heeft bestaan. Het is niet voor iedereen even
makkelijk om daarover te praten’’,
zegt Karine.
De reacties op de dienst zijn altijd

Het team achter de herdenkingsdienst. Van links naar rechts: gynaecoloog Gabriela Dias Pereira, Karine Bleeker, Sara
Bleeker, medisch pedagogische medewerker Anneke Feenstra, Ben Rumping en Mariëlle Bruntink.
FOTO BEN RUMPING

positief geweest, ook van andere familieleden die soms meekomen.
,,Van opa’s en oma’s die soms ook
een kaarsje aansteken voor een kind
dat hen vele tientallen jaren eerder
ontviel’’, noemt Karine als voorbeeld. ,,Vroeger was daar gaan aandacht voor. ’Niet over spreken, dan
is er ook geen leed’, dacht men toen.
Gelukkig is dat nu anders. Als ver-

pleegkundige vind ik het heel erg
dankbaar om mensen te kunnen ondersteunen na het verlies van een
kind.’’
Voor de film trommelden Mariëlle en Karine een heel team aan collega’s en vrijwilligers op. ,,Het is nadrukkelijk een gezamenlijk project
geworden. Van onze kinderafdeling, de neonatologie en verloskun-

de en het gezamenlijk project
IJmond Geboortezorg.’’
Geestelijke verzorger Ben Rumping opent de herdenkingsdienst,
die is opgenomen in het Witte Kerkje in Heiloo. Daarna volgt een afwisselend programma van korte teksten en fraai zang en pianospel door
de dochter van Karine; Sara Bleeker.
In de dienst is ook aandacht voor

In het kerkje tijdens de dienst blies
ze bellen met de zusjes Fay (2) en Liv
(3). ,,Ik was bij hun geboorte in ons
ziekenhuis, maar daarvoor was ik bij
de geboorte van hun stilgeboren
broer. Na een voldragen zwangerschap. Heel erg ingrijpend, en de geboorte van Fay en Liv vond ik daarom heel bijzonder om mee te maken. Ook als verpleegkundige bouw
je een speciale band op met de ouders. Als een kind overlijdt, komt er
in korte tijd heel veel op de ouders
af, er moet veel geregeld worden. Als
team proberen we hen zo goed mogelijk te begeleiden, maar nemen in
ogenschouw dat de ouders zelf altijd de regie houden.’’
Wereldlichtjesdag is een dag
waarop overleden kinderen worden
herdacht. Elk jaar op de tweede zondag van december, dit jaar op 13 december. ,,De bij ons bekende ouders
krijgen een uitnodiging met een
link of QR-code waarmee ze naar de
film kunnen klikken’’, vertelt Marielle. ,,Maar hij is ook via de website
van het RKZ te vinden, voor de belangstellenden die geen uitnodiging hebben ontvangen.

