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In het licht van een genadeloos

hard stralende zon, is bij Vlieg-

basis Eindhoven het MH17-mo-

nument onthuld. Het door de Nij-

meegse kunstenaar Toon Heij-

mans ontworpen beeld moet

voor altijd herinneren aan de

plek waar slachtoffers van de

rampvlucht hun waardigheid te-

rugkregen. 

Jelle Krekels

Eindhoven/Nijmegen

De beelden van oneindig veel kis-
ten die aankwamen op Vliegbasis
Eindhoven staan bij velen nog op
het netvlies gebrand. De lange stoet
rouwauto’s, de bloemenzee bij de

vliegbasis en de gigantische stroom
mensen langs wegen en op brug-
gen.  Die collectieve rouw na een
van de grootste vliegrampen die
ons land ooit trof, is nu gemarkeerd
op de plek waar de slachtoffers ein-
delijk thuiskwamen. 

,,Precies 1.320 dagen nadat de eer-
ste slachtoffers aankwamen op
Vliegbasis Eindhoven is hier het
monument onthuld dat ons voor
eeuwig aan hun thuiskomst zal
herinneren”, zegt Ronald Rutten ui
Beuningen, een van de initiatiefne-
mers van het monument. ,,Op de
plek waar nabestaanden en  hulp-
verleners door een ramp met elkaar
werden verbonden.” 

Anton Kotte, een van de nabe-

staanden die zich heeft ingezet voor
het monument, sprak over een be-
langrijke dag. ,,Op 17 juli raakte we
allemaal ongewild betrokken in
een oorlog. Ons leven veranderde
drastisch. Het is belangrijk dat we
hier aan hen denken. De plek waar
zij hun waardigheid terugkregen.” 

Het gedenkteken werd onthuld
door de Brabantse commissaris van
de koning Wim van de Donk en
burgemeester John Jorritsma van
Eindhoven, in aanwezigheid van
honderden nabestaanden, hulpver-
leners en prominenten. 

Het beeld De verbinding staat bij
de ingang van de vliegbasis. Hier
werden   in 2014 alle slachtoffers
vanuit Oekraïne met hun familie

herenigd tijdens emotionele cere-
monies. 

Het monument is een initiatief
van de stichting Walk-for-298, op-
gericht door Rutten zelf die hulp-

verlener was tijdens de aankomst-
ceremonies.  Het initiatief in Eind-
hoven staat los van het nationale
monument in Vijfhuizen dat vorig
jaar werd geopend.

� Eerbetoon bij het door Nijmegenaar Toon Heijmans ontworpen
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  wordt een afvoerputje’ 

� Werkzaamheden bij

de Redichemse

Waard in Culembrg.

Baggerbedrijf Van

Waning wil hier licht

vervuilde grond uit

Parijs storen.
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,,Diepe plassen staan in contact met
het grondwater. Dat kan verontrei-
nigd raken.”

Milieuchemicus Harmsen schrikt
van de schaal van de slibimport:
,,Baggerslib en grond dat niet uit het
stroomgebied van de rivier zelf komt,
moet je er niet in willen gooien. Ik
zie partijen uit het kanaal Gent-Ter-
neuzen, uit de haven van Duisburg;
dat is niet schoon.”

Bovendien kun je bij veel partijen
baggerslib problemen krijgen met
nutriënten, legt hij uit. Dan zitten er
veel voedingsstoffen in het bagger-
slib, wat leidt tot algengroei. ,,Dan
creëer je een groene soep.”

Met grond uit Parijs kun je andere
problemen importeren, zegt hij. ,,In
Frankrijk heb je heel kalkrijke grond-

lagen. Als je sterk kalkrijk materiaal
in de Redichemse Waard stort, krijg
je een hoge pH-waarde en een hoog
bicarbonaatgehalte. Of je na de slib-
stort het watersysteem krijgt wat je
hebben wil, is ongewis.”

Aannemer Van Waning zegt reke-
ning te houden met de samenstelling
van de grond, die volgens hem
schoon is. Maar waarom kan die
grond dan niet in Frankrijk zelf ver-
werkt worden? Van Waning: ,,Hier
hebben we veel zand- en grindgaten
langs de rivier. Het is goedkoper om
Franse grond per schip over de Seine
en de Noordzee naar Nederland te
brengen, dan wanneer dat in Frank-
rijk zelf met vrachtwagens moet ge-
beuren.”

Harmsen ziet dat anders. ,,Aanne-

mers zien het als handel. Zoals we in
de jaren 70 niet wisten hoe snel we
het gas uit Groningen moesten ver-
kopen, verkopen we nu de opbergca-
paciteit in diepe plassen aan het bui-
tenland. Die capaciteit kunnen we
beter bewaren voor als we in de toe-
komst slib uit onze eigen rivieren
kwijt moeten.”

Een collectief van verontruste Cu-
lemborgers is fel tegen de slibstort-
plannen. De omwonenden vinden
het ‘bizar’ dat de Redichemse Waard
gebruikt wordt als ‘afvoerputje voor
vervuilde grond uit het buitenland’.
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Vervuilde grond uit het
buitenland kan onder voor-
waarden best gebruikt wor-
den bij het verondiepen van
oude zandwinplassen, zegt
Peter Leenders, oud-secre-
taris van de Brancheorgani-
satie Grondbanken. Maar er
zitten ook risico’s aan. ,,In
Nederland wordt de kwali-
teit van vervuilde grond en
baggerspecie streng gecon-
troleerd. Bij geïmporteerd
materiaal vindt die controle

plaats in het buitenland.
Daar worden soms andere
tests gebruikt om te meten
hoe vuil het materiaal is. De
testresultaten zijn dan an-
ders dan in Nederland.’’

Ook vindt Leenders het
belangrijk dat aannemers
die met vervuilde grond
werken rekening houden
met de omgeving. ,,Als er
veel weerstand is, begin er
dan niet aan. En wees trans-
parant.”

Risico: minder strenge
controles in het buitenland


