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H.C.Horn, Zaandam: Oneens.
In de wet staat dat je lijf en
goed mag verdedigen tegen
onmiddellijke aanranding.

Mieke Berkhout, Hoorn:
Oneens. Het is in ieder geval
een heel verfrissend idee van de
staatssecretaris. Want zoals de
afgelopen jaren waarin je als
slachtoffer niets mocht doen,
druist tegen alle gevoel voor
rechtvaardigheid in.
C. A. Laan, Wervershoof: On-
eens. Hij zegt keurig waar op
staat. Ik hou niet van dat softe
gedoe van linkse partijen. In
mijn huis is diverse keren inge-
broken. Betekent hoge kosten
voor beveiliging en angst om
het huis ’s avonds te verlaten. 
Jan Droog, Oude Niedorp:
Oneens. Een inbreker heeft
niets maar dan ook niets te
zoeken op of in de woning of
eigendommen van een ander.
F. Th.W.M. Swaak, Zuid-
Scharwoude: Oneens. My ho-
me is my castle zegt de Engels-
man en daar hoort beslist geen
vreemde in.
Hans Deijle, Wormer: Oneens.
Hij hoort niet in te breken en
neemt dus bewust het risico om
de verkeerde eigenaar tegen te
komen. Dit wil niet zeggen dat
de eigenaar de inbreker ten alle
tijde verrot mag slaan of doden. 
I. Snel, Wognum: Oneens.
Vreemd dat dit een discussie-
punt is. Iedereen zal zijn gezin
en spullen verdedigen, zeker in
zijn eigen huis.
F. Lambermon, Hoorn: On-
eens. Die man is onrechtmatig
en met verkeeerde bedoelingen
die woning binnengedrongen.
Dat risico heeft hij genomen.
De conclusie van Teeven is juist.
Eindelijk iemand die openlijk
achter de slachtoffers durft te
gaan staan.

Teeven speelt voor
 eigen rechter.
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D E  S T E L L I N G

Overvolle fietspaden leiden tot
asociaal gedrag bij fietsers, zegt
de Fietsersbond, waar steeds
meer klachten binnenkomen.
Het fietsverkeer in steden
neemt de laatste jaren flink toe.
Dat zorgt voor fietsfiles en voor
ongewenst gedrag als niet je
hand uitsteken, slingeren om-
dat je aan het bellen bent en
door rood rijden. Het wordt tijd
fietsers even streng aan te pak-
ken als automobilisten.
Ja of nee? Stemmen tot 20 uur
via www.nhd.nl
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Asociale fietser 
hard aanpakken

Als vertegenwoordiger van de
bouwsector – Van Vliet is ook
voorzitter van Bouwend Neder-
land, afdeling West-Friesland –
ondervindt ook hij de gevolgen
van de crisis. ,,Ik ben in 2008 bij
Mulder Obdam gekomen. Ik ben
dus niet besmet met de periode
van voor de crisis toen het niet op
kon in de bouw. Het is alleen
maar minder gegaan.’’

Ook Mulder Obdam heeft te
kampen gehad met een dalende
omzet en moest daardoor af-
scheid moeten nemen van perso-
neel om de crisis het hoofd te bie-
den. Toch verwacht Van Vliet de
omzet dit jaar op niveau te kun-
nen houden, waar veel andere
bouwbedrijven omvallen. Deze
week nog moest het faillisse-
ment worden aangevraagd voor
Bouwbedrijf Apeldoorn uit Eg-
mond-Binnen. Een bedrijf dat
ruim honderd jaar bestond. Een
schrijnend voorbeeld. Van Vliet:
,,Inmiddels zijn 43.000 CAO’ers
in de bouw werkloos geworden.
De woningmarkt zit op slot.’’

Maar de crisis in de bouwsec-
tor moet volgens Van Vliet niet

los worden gezien van de proble-
men in andere ’kolommen’. De
gewezen PvdA-wethouder van
Alkmaar doelt op de lokale over-
heden – die een forse bezuini-
gingsopdracht hebben gekregen
vanuit Den Haag – op de wo-
ningcorporaties – die honderden
miljoenen euro’s moeten bezui-

nigen – en op de opleidingsinsti-
tuten die worstelen met hun ex-
ploitaties en te kampen hebben
met een dalende instroom van
leerlingen.

,,Binnen elke kolom heeft ie-
dereen eigen besognes. Maar wil-
len we als Noord-Holland uit de
crisis komen, dan moet je je niet

alleen in je eigen situatie verdie-
pen, maar ook de partijen waar je
mee samenwerkt’’, aldus Van
Vliet, die vindt dat alle partijen
de schouders eronder moeten
zetten om tot een ’heropleving’
te komen.

,,Ik pleit voor een scenario,
waarbij Noord-Holland Noord –

onder leiding van een charisma-
tisch persoon – zijn bestuurlijke
krachten bundelt en binnen zes
maanden met een aantal krachti-
ge afspraken komt, waaraan we
ons gezamenlijk verbinden en
waar we politiek mee de boer op
kunnen.’’ Van Vliet – die volgen-
de week een onderhoud heeft
met Tweede-Kamerlid Jacques
Monasch (PvdA) – is er van over-
tuigd dat dan de banken en de
rijksoverheid zullen volgen en er
wél geld blijkt te zijn om de boel
vlot te trekken. ,,Ik zeg altijd:
zonder plannen geen geld, ter-
wijl we nu nog te vaak redene-
ren: zonder geld geen plannen.’’

Voor de bouwsector heeft Van
Vliet wel een aantal aanbevelin-
gen. ,,In het Kunduz-akkoord
gaat de btw voor de nieuwbouw
naar 21 procent. Maar je kunt
moeilijk volhouden dat een wo-
ning een luxe artikel is. Ik vind
ook dat afspraken moeten wor-
den nagekomen. Bijvoorbeeld
over de betalingstermijn. En dat
gemeenten niet regels bedenken
voor aanbestedingen die hele-
maal niet nodig zijn. Maar ik wil
ook dat de wachtlijsten van de
woningcorporaties worden ge-
minimaliseerd en dat jongeren
weer massaal naar het HBO en
het MBO gaan.’’

Volgens Van Vliet is het de
hoogste tijd dat de binnenlandse
crisis wordt aangepakt. ,,Ik krijg
de indruk dat we ons meer bezig
houden met de Griekse crisis dan
onze interne problematiek. Ie-
dereen zit op iedereen te wach-
ten, maar de neuzen moeten de-
zelfde richting op.’’

Directeur Mulder Obdam wil 'krachtige afspraken' om uit de crisis te geraken 

'Iedereen zit op iedereen te wachten'
door roel van leeuwen

O B DA M - Bouwsector, woning-
corporaties, het onderwijs, lo-
kale overheden én de banken
moeten gezamenlijk snel tot
’krachtige afspraken’ komen
om Noord-Holland (boven het
Noordzeekanaal) uit de crisis
te trekken. Dit stelt Cor van
Vliet. De algemeen directeur
van bouwbedrijf Mulder Ob-
dam neemt zelf het initiatief
om partijen bijeen te roepen.

,,Willen we uit de crisis komen, dan moet je je niet alleen in je eigen situatie verdiepen.’’ FOTO ROEL VAN LEEUWEN 
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DE VAGINA MONOLOGEN

Met in september
o.a. Tante Es,
Ingeborg Elzevier,
Marga van Praag
en Nelli Cooman.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

De voorkeur van beide provin-
cies bleek gisteren in Hoorn op
een symposium van de Werk-
maatschappij Markermeer-
IJmeer (WMIJ). De organisatie
presenteerde op deze bijeen-
komst haar eindrapport. Hierin
zijn drie varianten uitgewerkt
voor een betere toekomst van
Markermeer en IJmeer. Maatre-
gelen zijn volgens WMIJ-direc-
teur Roelof Balk ’hard nodig’.
,,De kwaliteit van de natuur holt
hier achteruit. Vooral de groeien-
de hoeveelheid slib is een groot
ecologisch probleem.’’

Eensgezind kiezen de gedepu-
teerden Joke Geldhof (Noord-
Holland) en Anne Bliek (Flevo-
land) voor de variant ’Behoed-
zaam Marker Wadden’. Belang-
rijkste onderdeel van dit alterna-
tief is het moeras, aan te leggen
nabij Lelystad. Deze land-water-
zone kost, in combinatie met en-
kele andere maatregelen, mini-
maal 110 miljoen euro en maxi-
maal 170 miljoen.

Tweede Kamer
De bedragen zijn afhankelijk van
toepassing van innovatieve tech-
nieken. De regering beslist over
de definitieve aanpak. Komend
voorjaar doet de minister van in-
frastructuur en milieu de Twee-
de Kamer een voorstel. Roelof
Balk hoopt dat vanaf medio 2014
jaarlijks zo’n 100 ha ’wetland’
kan worden aangelegd.

Natuurmonumenten is vurig
pleitbezorger van de ’Marker
Wadden’. De vereniging stelt 15
miljoen euro beschikbaar via de
Nationale Postcodeloterij. WMIJ
wijst op mogelijkheden om het
moeras op langere termijn te la-
ten groeien naar 4500 hectare.
Nog weer later wil Natuurmonu-
menten toe naar 10.000 hectare.

Voor de kust nabij de gemeen-
ten Hoorn en Koggenland en
Zeevang wordt in het Marker-
meer een ’luwtedam’ aangelegd.
Deze dam in het water moet de
slibstroom beter sturen. Ook kan
deze wand dienen als golfbreker
voor de Markermeerdijk.

Op sommige plaatsen zal de
wand boven het water uitsteken.
De definitieve lengte is nog niet
bekend. Balk denkt aan zes tot
twaalf kilometer. De kosten zijn
9 miljoen euro. Het Rijk betaalt 6
miljoen, de provincies Noord-
Holland en Flevoland delen de
rest (elk anderhalf miljoen euro).

In een andere variant zijn veel
langere luwtedammen ge-
noemd, vanaf Hoorn richting
Edam, in lengte variërend van 18
tot 33 kilometer. Deze maatregel
is te ingrijpend, zo bleek gisteren
op het symposium in schouw-
burg Het Park. Vooral vanuit de
waterrecreatie klonken grote be-
zwaren.

Lepelaarsplassen
In de voorkeursvariant van
Noord-Holland en Flevoland is
de aanleg van 300 hectare voor-
oever bij de Lepelaarsplassen bij
Lelystad geschrapt. Dit onder-
deel wordt te duur. In alle plan-
nen voor het Markermeer en
IJmeer is sowieso stevig gesne-
den. Kort na haar start twee jaar

geleden ging de WMIJ uit van
6.000 ha moeras. Dat zou liefst
880 miljoen euro kosten, samen
met andere maatregelen tegen

het slibprobleem. Deze investe-
ring is onhaalbaar. Vorig jaar
kromp de WMIJ de plannen in
tot 631 miljoen. Ook dat is te veel.

De derde variant lijkt financieel
reëel (110 tot 170 miljoen voor de
eerste fase, later eventueel oplo-
pend tot 350-518 mln).

In WMIJ werken provincies en
Rijkswaterstaat samen. Gedepu-
teerden Geldhof en Bliek over-
handigden gisteren het rapport

aan Chris Kuijpers, directeur-ge-
neraal ruimte & water van het
ministerie van infrastructuur en
milieu.

Provincies Noord-Holland en Flevoland eensgezind in aanpak van verbetering natuur Markermeer en IJmeer

Blij met moeras van 1500 ha bij dijk
door ed dekker

H O O R N - Een moeras van minstens 1500 hectare in het Mar-
kermeer langs de Houtribdijk komt steeds dichterbij.
Noord-Holland en Flevoland staan vierkant achter dit plan
als een van de maatregelen om de waterplas te redden.

Eindrapport

Het volledige eindrapport van
de Werkmaatschappij Marker-
meer-IJmeer over de toekomst
van de waterplas tussen Al-
mere en de Houtribdijk (Enk-
huizen-Lelystad) kan worden
gedownload via:
www.markermeerijmeer.nl.

Het Markermeer gistermorgen om kwart voor acht bij de Beemster Uitwatering te Schardam. Maatregelen moeten de natuurlijke kwaliteit versterken. FOTO YVONNE JONKMAN

Waterleverancier PWN wil ge-
meenten de mogelijkheid bieden
watertappunten aan te schaffen
en deze in openbare ruimte te
plaatsen. Niet een fonteintje,
maar een plaats waar je je flesje
kunt bijvullen. ,,We constateren
dat veel mensen plastic flesjes
water kopen en het flesje weg-
gooien. Wij denken met een tap-
punt een bijdrage te kunnen le-
veren aan vermindering van de
afvalberg’’, zegt woordvoerster
Petra Creemers van PWN.

Daarnaast is het project een
manier om de kwaliteit van het
PWN-water onder de aandacht te
brengen. Creemers: ,,We tonen

er mee aan dat we een prima pro-
duct leveren. Dat water uit een
flesje beter is, is een misverstand.

Kraanwater is net zo goed.’’
Diverse gemeenten hadden al

belangstelling getoond – Alk-

maar heeft er zelfs al twee ge-
plaatst – maar een door het Ame-
rikaanse Globaltap aangespan-
nen procedure gooide roet in het
eten.

Globaltap verzette zich tegen
het ontwerp dat het Haarlemse
designbureau C10 had ontwik-
keld in opdracht van PWN. Het
waterbedrijf had in eerste in-
stantie een proefbestelling ge-
daan bij Globaltap; het oermodel
GT 1000 Bottle Filler. Deze ma-
chine, met de vorm van een fles-
opener, voldeed niet waarna
PWN zich tot C10 wendde. Die
kwam met een op een parkeer-
meter gelijkend model.

Schending van het model-
recht, zei Globaltap, die het C10-
model vond lijken op een van
haar andere modellen; de
GTMU. Het Amerikaanse bedrijf
stuurde een boze brief naar de
gemeenten Zaanstad, Hoorn,

Texel, Alkmaar en Den Helder
die geïnteresseerd waren in de
tappunten. Deze gemeenten aar-
zelden daarop om met PWN in
zee te gaan.

Het kwam tot een rechtszaak,
die is gewonnen door PWN. Glo-
baltap moet de aangeschreven
gemeenten een rectificatie stu-
ren, mede omdat de door Global-
tap meegeleverde foto gemani-
puleerd was waardoor het eigen
model grotere gelijkenis ver-
toonde met het PWN-tappunt.

De rechter vindt dat de model-
len duidelijk van elkaar verschil-
len en dat van schending van het
modelrecht geen enkele sprake
kan zijn. Directeur Martien de
Blanken van PWN: ,,We hopen
dat met deze uitspraak de focus
weer komt te liggen op het posi-
tieve initiatief om kraanwater in
publieke ruimten ter beschik-
king te stellen.’’

PWN kan weer verder met watertappuntproject

Model GTMU van Globaltap. Het tappunt van PWN.

door koen van eijk

A L K M AA R - Nu het juridische
gevecht met de Amerikanen van
Globaltaps is gewonnen, kan
PWN de boer op met zijn open-
bare watertappunten.

Ook de Navicula is te bezichti-
gen, evenals kleinere boten. zo-
als de Stern, de Zeevonk en de
vlet ’t Horntje. Imares is in de ha-
ven aanwezig met hun boot het
Zilvervisje, waarmee vogeltellin-
gen op het Balgzand worden uit-
gevoerd.

Op de haven staat een groot
deel van de onderzoeksappara-
tuur opgesteld die door NIOZ-
onderzoekers worden gebruikt
in de (diep)zee; apparaten die
goed bestand moeten zijn tegen

zeewater, stroming en een hoge
waterdruk. De meeste apparaten
zijn ontwikkeld en gebouwd in
de technische werkplaatsen van
het NIOZ.

Voor de meeste onderzoeken is
een gespecialiseerd laboratori-
um nodig. Omdat je aan boord
onmogelijk al deze laboratoria
kunt inbouwen, wordt er ge-
werkt met containers die aan
boord van de Pelagia worden ge-
hesen. Verschillende van deze
containers zijn te bezichtigen.

Grotere kinderen kunnen on-
der begeleiding krabben vangen,
met een bodemhapper proberen
een schat op te vissen en met de
Stern een kort vaartochtje ma-
ken. Voor de kleintjes zijn er on-
der andere kleurplaten.

De Open Dag is van 10 tot 17
uur. Voor mensen die met de bus
of de veerboot komen, rijdt een
gratis shuttlebus tussen de veer-
haven en de NIOZ-Haven.

van onze verslaggever

T E X E L - De Pelagia, het onder-
zoeksschip van het NIOZ, heeft
alle wereldzeeën bevaren. Zater-
dag is er een unieke gelegenheid
om zelf een kijkje te nemen aan
boord. Het NIOZ, het Koninklijk
Nederlands Instituut voor On-
derzoek der Zee op Texel, houdt
dan open dag in de eigen haven
in ’t Horntje.

Open dag op de Pelagia 
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