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De politie is op zoek naar getui-
gen van een beroving van een
pizzakoerierster. Dat gebeurde
in de nacht van vrijdag op za-
terdag in de Arnhemse wijk
Presikhaaf. De vrouw raakte bij
de beroving niet gewond.

De 25-jarige pizzakoerierster
uit Westervoort wilde rond
01.00 uur een pizza bezorgen
aan de Engelenburgstraat in
Arnhem. Daar aangekomen,
kwam er een jongeman aange-
lopen die haar dwong haar geld
af te staan. 

De man ging er vervolgens

met een geldbedrag vandoor.
De politie is een onderzoek

gestart en is aarvoor op zoek
naar getuigen van het incident.

De verdachte zou een jonge-
man zijn van ongeveer 20 jaar
met een donkere huidskleur.
Hij was volgens de politie on-
geveer 1,80 meter en droeg een
zwarte trui met daarboven een
capuchon. 

Na de beroving vluchtte de
dader te voet in de richting van
de Cannenburglaan. Mogelijk
hebben mensen hem daar zien
lopen.

ARNHEM

Politie zoekt getuigen van 
beroving pizzakoerierster

DOETINCHEM Een Terborgse fietser is gistermiddag licht ge-

wond geraakt in Doetinchem. De man raakte met zijn voorwiel

een trottoirrand en ging daardoor onderuit. Hij nam in zijn val

een vrouw van middelbare leeftijd mee, die naast hem reed. Die

had een pijnlijke knie maar kon haar weg vervolgen. FOTO DG

ONGEVAL 

Op de Wesselseweg bij Barne-

veld is zaterdag rond 18.45 uur

een auto uit de bocht en tegen

een boom en lantaarnpaal gevlo-

gen. De bestuurder, een 21-jarige

man uit Wekerom, raakte bij het

eenzijdige ongeval gewond maar

hoefde niet naar het ziekenhuis.

De bestuurder is vanwege alco-

holgebruik aangehouden. Op het

politiebureau blies hij vier maal

zo veel als toegestaan. Zijn rijbe-

wijs is ingevorderd en er is pro-

ces-verbaal opgemaakt.

BARNEVELD

Beschonken man
vliegt uit de bocht

De politie is op zoek naar de da-

ders van een bekladdingsactie in

Zevenaar, zaterdag en gisteren.

Rond de straten Koningslinde en

Zonegge werden diverse men-

sen het slachtoffer van het be-

smeuren van woningen en auto’s

met blauwe verf.

De politie is nu op zoek naar ge-

tuigen die  meer over de dader(s)

kunnen vertellen. 

Ook wordt alle slachtoffers ge-

vraagd om via internet aangifte

te doen.

ZEVENAAR

Woningen en auto’s
onder de blauwe verf

Bram Logger

Culemborg

G
rond die vrijkomt bij het
boren van nieuwe me-
trotunnels in Parijs ligt
straks wellicht op de bo-
dem van een Culem-

borgse recreatieplas. Baggerbedrijf
Van Waning wil het materiaal im-
porteren voor de ‘verondieping’ van
de Redichemse Waard. 

Volgens directeur Jan-Willem van
Waning is de licht vervuilde Franse
grond prima bruikbaar bij het creë-
ren van nieuwe natuur in de uiter-
waarden van de Lek. Maar milieu-ex-
perts zetten daar vraagtekens bij.
,,Importeren van vervuilde grond uit
het buitenland past absoluut niet in
de geest van de afspraken die in 2010
zijn gemaakt over slibstort in diepe
plassen langs de rivieren”, zegt mi-
lieuchemicus Joop Harmsen van de
Universiteit Wageningen. 

In 2009 werd de wet gewijzigd
waardoor voor slibstort geen vergun-
ning meer nodig was. Om de natuur

te beschermen kwamen er extra af-
spraken voor slibstort in oude zand-
winputten. ,,Slibstort in diepe plas-
sen is bedacht als oplossing voor bag-
gerslib uit het eigen gebied”, zegt
Harmsen, die als adviseur betrokken
was bij de totstandkoming van het
beleid. Bij het uitbaggeren van rivie-
ren en sluizencomplexen - nodig
voor de scheepvaart - komt bagger-
slib vrij. ,,Als je dat kwijt moet, kun je
kijken naar toepassing in zandwin-
putten. Mits het zorgvuldig gebeurt
en de natuur erbij gebaat is. Maar het
is nooit de bedoeling geweest om
grote hoeveelheden grond en slib dat
niet uit hetzelfde stroomgebied komt
in zandwinputten te storten.”

Het vrijere stortbeleid leidde tot
een hele trits initiatieven van bagger-
bedrijven om ‘nieuwe natuur’ te
creëren door diepe plassen te veron-
diepen. Voor de baggeraars is dat lu-
cratief: zij krijgen betaald voor het af-
voeren van vervuilde grond. Maar uit
een rapport uit 2014 in opdracht van
Rijkswaterstaat, bleek dat er veel te
weinig Nederlands baggerslib is om
alle plannen netjes af te ronden.

Baggerbedrijven zijn dat materiaal
vervolgens op grote schaal gaan im-
porteren, blijkt uit cijfers van Rijks-
waterstaat en een eigen analyse van
openbare beschikkingen die de In-
spectie Leefomgeving en Transport
afgeeft. 

In veel Gelderse plassen is ver-
vuilde grond en baggerspecie uit het
buitenland gestort. Zo haalde aanne-
mer Kaliwaal B.V. 100.000 ton grond
en stenen afkomstig van ‘grondwer-
ken in Antwerpen’ naar de Koorn-
waardplas langs de Linge bij Heuke-
lum. Aannemer Brabob B.V. stortte
200.000 ton grond uit Duitsland in
het project Over de Maas bij Dreu-
mel. Ook in een zandwinput bij Em-
pel, net over de provinciegrens, wor-
den miljoenen tonnen vervuild ma-
teriaal uit met name België gestort. 

In totaal zijn de afgelopen vier jaar
duizenden scheepsladingen ver-
vuilde grond en baggerspecie inge-
voerd, met name uit België.

,,Dat moet je niet willen”, zegt
aquatisch ecoloog Fons Smolders van
de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘De recreatieplas    
Vervuilde grond uit het buitenlandmoet

je niet in diepe plassen in Nederland storten,

zeggen milieu-deskundigen. De aannemer

denkt daar heel anders over.

VUILE GROND REDICHEMSE WAARD

Lang werd gedacht dat voor-
malige zandwinputten wei-
nig natuurwaarde hebben.
De plassen zijn soms wel 40
meter diep. Op de bodem
dringt geen licht door, waar-
door er nauwelijks leven is.
Maar dat idee is achterhaald,
zegt onderzoeker Laura See-
len van het Nederlands Insti-
tuut voor Ecologie. ,,Uit mijn
onderzoek blijkt dat diepe
plassen over het algemeen
schoner zijn dan ondiepe

plassen. Door de diepte van
de putten worden ze gevoed
met schoon grondwater. De
diepte fungeert als val voor
voedingsstoffen. Daardoor
heb je minder problemen
met blauwalg en blijft het
water heel mooi helder.” 

Als het aan Seelen ligt,
moet er een verplichting ko-
men voor baggerbedrijven
om voorafgaand aan slibstort
eerst de waterkwaliteit te on-
derzoeken.

‘Diepe plassen van grote
waarde voor de natuur’


