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Ten eerste
Lobby kustgemeenten gesmoord

Windmolen stoort
badgasten amper
Van onze verslaggever
Jeroen Trommelen

amsterdam De plaatsing van
windmolens nabij de Nederlandse
kust heeft nauwelijks of geen effect op het toerisme in de strandregio. Dat blijkt uit een nieuwe
studie naar de regionale effecten
van windparken, dat op verzoek
van de Tweede Kamer is gedaan.
Het aantal toeristen dat wegblijft vanwege windmolens aan de horizon, ligt
volgens de onderzoekers ‘tussen 0 en
10 procent’. Als er al bezoekers wegblijven, betreft dat deels verschuiving naar
andere toeristische locaties.
De studie van bureau Decisio laat
weinig heel van eerder onderzoek in
opdracht van kustgemeenten die zich
verzetten tegen de windmolenplannen. Daaruit zou blijken dat 17 tot
20 procent van de vakantiegangers
wegblijft wanneer windmolens dichterbij dan 22 kilometer uit de kust worden geplaatst; de grens waarbij ze vrijwel onzichtbaar worden vanaf het
strand. Dat zou volgens de gemeenten
6.000 banen kosten.
Die schatting is vijf keer te hoog, en
per saldo leiden windmolens op zee
zelfs tot méér banen, stellen de onderzoekers die door het ministerie van
Economische Zaken aan het werk zijn
gezet. De windsector op zee zorgt jaarlijks voor 1.600 tijdelijke banen en
creëert 475 vaste banen. Het zwartste,
onwaarschijnlijke scenario waarin
10 procent van de kusttoeristen zou
wegblijven, zou lokaal maximaal
1.200 banen kosten, maar die worden
dus deels elders gecompenseerd. Op de
huizenprijzen aan de kust wordt geen
effect verwacht.
De resultaten zijn geen ondersteuning voor de lobby van de kustgemeen-

ten tegen windparken. Zij verzetten
zich vooral tegen de kleine strook voor
Zuid-Holland waar windmolens op een
afstand van 18,5 tot 22 kilometer worden gebouwd, om kosten te besparen
en omdat de ruimte onder meer door
scheepvaartroutes beperkt is. Volgens
Decisio zou het tot 1,3 miljard euro extra kosten om de windmolens ook hier
onzichtbaar te maken.
Het rapport zwerft al maanden tussen het ministerie van Economische
Zaken en diverse belangenbehartigers
die de uitkomst waarschijnlijk liever
anders hadden gezien, waaronder de
gemeenten Wassenaar, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort en de organisatie
van recreatieondernemers Recron. De
conclusies werden in oktober 2015 besproken met bestuurders uit de kustgemeenten en de provincies Noord- en
Zuid-Holland. ‘Naar aanleiding van dit
overleg zal een aantal aspecten nader
worden uitgewerkt’, meldde minister
Kamp destijds aan de Tweede Kamer.
Voorbarig
Volgens Kamp zou de studie na deze
lobbyronde ‘op korte termijn’ worden
gepubliceerd, maar tot op heden is dat
niet gebeurd. Deze week verschenen de
belangrijkste conclusies wel op de
website van de vereniging van recreatieondernemers Recron. Maar daar
werden ze na korte tijd weer weggehaald. ‘We waren iets te voorbarig’, zegt
regiomanager Arthur Helling van Recron, die niet op de resultaten wil ingaan. Volgens Economische Zaken is
het overleg tussen de kustgemeenten
en de minister nog steeds gaande. Het
rapport zou nu begin volgende maand
worden gepubliceerd.
Bij Natuur & Milieu en Greenpeace is
de nieuwe studie bekend. Zij willen het
stuk vanwege de gevoelige relatie met
de overheid niet zelf openbaar maken.

Syrië

Vredesoverleg weer niet van de grond
De onderhandelingen over een
vredesregeling voor het conflict
in Syrië, die vandaag in Genève
zouden beginnen, hebben opnieuw averij opgelopen. De Syrische oppositie liet donderdag
weten dat zij geen vertegenwoordigers naar het overleg zou sturen, omdat de regering van president Bashar al-Assad niet bereid
blijkt de bombardementen op
steden die in handen zijn van de
oppositie te staken. Het Hoge On-

derhandelingscomité, dat een
deel van de oppositie vertegenwoordigt, had ook geëist dat het
Syrische leger de belegering van
enkele plaatsen zou opheffen. De
weigering van de oppositie om
mee te doen, is een nieuwe tegenslag voor VN-gezant Staffan de
Mistura. De onderhandelingen
zouden aanvankelijk deze week
beginnen. Er is ook onvrede omdat een Koerdische militie niet
mag meedoen.
Reuters

Valsheid in geschrifte

Vervroegde vrijlating

Voormalig topvrouw
COA krijgt werkstraf

Volkert van der G. niet
terug naar gevangenis

Ex-COA-topvrouw Nurten Albayrak heeft een werkstraf gekregen van 140 uur wegens valsheid
in geschrifte gepleegd. Volgens
de Haagse rechtbank gelastte Albayrak haar secretaresse en
chauffeur fictieve afspraken in
de agenda te zetten. Zo trachtte
ze ‘eerdere leugens’ over privégebruik van haar dienstauto te
maskeren en ‘in het weekend
opgelopen verkeersboetes een
zakelijk karakter te geven’.

De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der G., hoeft
niet terug naar de gevangenis.
Uit onderzoek van de reclassering blijkt dat hij de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating niet heeft overtreden.
Dat bevestigen bronnen in Den
Haag. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil slechts kwijt
dat minister Ard van der Steur
binnenkort met een brief aan
de Tweede Kamer komt.

Opvoeding Angstcultuur en jeugdbeleid

‘Kind lijdt onder
beschermingsdrift
van ouders en Rijk’
Het kind van nu ravot met kniebeschermers aan en
de gps-tracker op zak. Deskundigen waarschuwen:
die overbescherming remt de ontwikkeling.
Van onze verslaggeefster
Anneke Stofelen

purmerend Hein (10) steekt zijn
zwarte Nike-schoen in de vlam. Een poging om het fikkie verder op te poken.
‘Au, shit!’ Snel trekt hij zijn voet terug.
Nog maar wat extra kranten dan. Daar
dwarrelen de smeulende papiersnippers al in het rond. ‘De rook doet pijn
aan mijn ogen’, zegt Joshua (11) terwijl
hij zijn gezicht afwendt.
Straks gaan ze pannekoeken bakken,
en de hamburgers die hun klasgenootje Hasib (10) heeft meegebracht.
‘Wel halal’, zegt Hasib.
‘De vorige keer was de pan in de fik
gegaan en toen pakte ik die zonder
handschoen op’, vertelt Hein met een
mengeling van vrees en trots. Hij wijst
op zijn handpalm. ‘Toen had ik hier een
hele afdruk staan man.’
Het Kinderparadijs in Purmerend is
een speeltuin, maar geen gewone.
Hier stoken kinderen zelf vuur, timmeren ze van planken en grote spijkers hutten en vlotten voor op de vijver. Ouders zijn er op deze koude middag niet. Als ze er wel zijn is het de bedoeling dat ze zo veel mogelijk op
afstand blijven.
Speelplekken als deze zijn er in
Nederland veel te weinig, betoogt
speeldeskundige Froukje Hajer in haar
boek dat ze vrijdag presenteert op de
Kindvak-beurs. ‘Kinderen van nu krijgen constant te horen: voorzichtig,
niet doen. Ouders en professionals zijn
ontzettend bang dat er iets gebeurt en
daarom worden mogelijkheden om
vrij buiten te spelen steeds meer ingeperkt.’
Hajer begon eind jaren zeventig als
kinderwerker in Amsterdam-Noord,
was adviseur jeugdbeleid in Utrecht en
later programmaleider bij Jantje Beton. Ze zag de angstcultuur de afgelopen decennia toenemen – steeds minder kinderen lopen of fietsen bijvoorbeeld nog alleen naar school.
‘Er is een hele industrie die profiteert
van de angst dat er iets gebeurt. Bij het
Kruidvat koop je een gps-tracker waarmee je de hele dag kunt volgen waar je
kind uithangt en er zijn zelfs al
kniebeschermers voor kruipende
baby’s.’
In haar boek Werk maken van spelen
stelt Hajer dat al die beschermingsdrang desastreus kan uitpakken. Want
wie niet leert omgaan met alledaagse
speelgevaren zoals uitglijden in de
modder, uit een boom vallen of in het
water plonzen vanaf een wiebelige
plank, leert ook niet om te gaan met
risico’s. ‘Kinderen moeten soms de
grens opzoeken, daar leer je van. En het
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bedreigingen
voor het
spelende kind

Volgens speeldeskundige
Froukje Hajer:
Angstcultuur
Volwassenen willen kinderen beschermen tegen het verkeer, tegen
kinderlokkers en tegen ongelukken en dus wordt buitenspelen
steeds meer ingeperkt.
Overgeprogrammeerde
dagindeling
Veel kinderen gaan van sportclub
naar muziekles, bijna elk vrij uur is
volgepland. Daardoor blijft er weinig tijd over om in te vullen met
zelfbedachte plannen.
Tweedeling
Die overgeprogrammeerde dagindeling gaat op voor kinderen in
welvarende gezinnen. Vrijetijdsvoorzieningen voor armere kinderen worden juist wegbezuinigd of
moeten door vrijwilligers worden
gerund, signaleert Hajer. Goede
gratis speelplekken zijn er vooral
in de stad steeds minder.
Jeugdbeleid
Het jeugdbeleid van gemeenten
richt zich vooral op kinderen met
problemen. Spelen is geen speerpunt en krijgt pas aandacht als het
een ander belang dient: overgewicht bestrijden of verwaarlozing
bij kinderen signaleren.
Prestatiedruk
Op steeds jongere leeftijd worden
kinderen op een ‘schoolse’ manier
benaderd – kleuters maken op
sommige scholen al een Citotoets. Daardoor is er minder
ruimte om te spelen.

‘Er is een hele
industrie ontstaan
die profiteert van
de angst bij ouders
en overheid’

is goed voor je zelfvertrouwen als iets
moeilijks wel lukt.’
Maar het is niet zo gemakkelijk als
ouder om weerstand te bieden aan die
beschermingsdrift, weet Hajer uit ervaring. ‘Ik herinner me hoe ik er door
andere ouders op werd aangesproken
toen ik destijds mijn dochter alleen
door de stad naar muziekles liet fietsen. En al wist ik in theorie dat het belangrijk was voor haar, ik dacht ook:
ojee, als dat maar goed gaat.’
Niet alleen voorzichtige ouders
weerhouden kinderen van vrij spelen,
zegt ze. Het zijn ook alle overheidsregels die het moeilijk maken. Ze laat
een foto zien van een Amsterdamse
grashelling die kinderen gebruikten
om van af te glijden. ‘Die is nu afgezet
met een hek. Waarom? Het gras ging
kapot.’
Regeltjeshorror
In het Kinderparadijs Purmerend kan
de blonde speeltuinbeheerster Nancy
Sondaar meepraten over de regeltjeshorror. Ze wijst naar de overkant van de
vijver. ‘We hadden jarenlang een heel
leuke kabelbaan over het water, maar
die hebben we moeten weghalen omdat die blijkbaar niet aan de veiligheidsregels voldeed.’
Ook het zelf fikkies stoken – ‘toch de
grote trekpleister hier’, aldus Sondaar
– dreigde afgelopen jaar in de verdrukking te komen. Een voormalige inwoner van Purmerend klaagde dat er kankerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen als je geïmpregneerde pallets
verbrandt en dat de speeltuin dus gevaarlijk bezig was. Vervolgens kwam de
ggd met het advies het vuur in de ban
te doen.
‘Terwijl de pallets die wij hier gebruiken eigenlijk helemaal niet geïmpregneerd zijn’, zegt Sondaar, lopend tussen de houten hutten op het timmerveld.
‘Maar je kunt niet garanderen dat er
geen enkel geïmpregneerd exemplaar
tussen zit, want soms kun je het niet
zien. Nu gebruiken we alleen nog onbewerkte haardblokken. Je wilt niet
dat kinderen gevaar lopen. Maar diep
in mijn hart denk ik: ik wou dat die ene
man hier nooit was geweest.’
Hasib schraapt inmiddels de lichtgeblakerde pannekoek met een paletmes
uit de hete pan. ‘Hij is beter gelukt dan
ik dacht’, zegt zijn vriendje Jimmy optimistisch. Dan sprinten de jongens
naar het van restplanken getimmerde
houten schip bij de vijver. Joshua zakt
met een voet in een poel. ‘Die schoenen
gooi ik zo wel in de prullenbak’, joelt
hij achteloos, en hij rent verder door de
modder.

