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Haarlem en
omgeving

Haarlem ✱ Er komen bij de gemeen-
te nog steeds meldingen binnen
over mensen die het hout dat vorig
weekend bij de fikse zomerstorm
van bomen is afgebroken, meene-
men voor eigen gebruik. Dit is niet
toegestaan, laat de gemeente weten,
onder andere omdat hiermee het ri-
sico van het verspreiden van de iep-
ziekte onder gezonde bomen aan-
zienlijk toeneemt.

’Stormhout niet
voor eigen gebruik’

Haarlem ✱ Agenten hebben don-
derdag een man aangehouden in
zijn woning in Haarlem-Noord. Dat
gebeurde nadat er een melding bij
de politie was binnengekomen over
vuurwapenbezit. De man bleek een
vuurwapen te dragen in zijn broeks-
band. In de woning werd ook muni-
tie aangetroffen. Na zijn aanhou-
ding is de man overgedragen aan de
recherche.

Man vast om bezit
van vuurwapen

Haarlem ✱ Een 23-jarige Haarlem-
mer en een 24-jarige man zonder
vaste woon- of verblijfplaats zijn
donderdagnacht in de Pieter Kies-
straat aangehouden op verdenking
van een poging tot inbraak.
Zij zouden volgens een getuige bij
een winkel aan de Zijlweg een raam
hebben ingeslagen.
De twee verdachten zijn ingesloten
en worden verhoord.

Politie houdt
inbrekers aan
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Een asielzoeker die onlangs een flat kreeg
toegewezen in Beverwijk liet me de aan-

maningen zien die hij krijgt van zijn vorige
sportschool in Almere. Nederlands spreekt hij
niet, dus hij snapte er niks van. ’Ik bel wel
even met ze’, beloofde ik.
Hij bleek vast te zitten aan een tweejarig abon-
nement. ’Waarom heb je dat dan ook geno-
men?’, vroeg ik hem. ’Je wist toch dat je maar
kort in het AZC-Almere zou blijven?’ Hij: ’Ze

verzekerden me dat ze overal in het land vesti-
gingen hebben.’ Maar z’n nieuwe adres blijkt
mijlenver verwijderd van de dichtstbijzijnde
vestiging van dezelfde sportschool in Haar-
lem. Bovendien zijn z’n woonlasten zo hoog,
dat hij amper geld heeft om te eten. De sport-
school slaagde er laatst niet in het maandbe-
drag af te schrijven en stuurde een aanma-
ning. De teller staat nu op 31,90 euro, waar nog
eens 50 euro aan incassokosten bij dreigen te

komen. Het abonnement stopzetten kan pas
over zes maanden, ondanks mijn verzoek
coulant te zijn voor mijnheer, die tenslotte
niet voor zijn lol hierheen is gekomen.
Juridisch zal het allemaal wel kloppen. Maar
een argeloze asielzoeker zo’n contract laten
tekenen (’We hebben vestigingen in het hele
land’) vind ik hetzelfde als proberen via telefo-
nische acquisitie iets te slijten aan een demen-
te bejaarde. Stijlloos.

60 seconden Kees van der Linden ✱ k.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl

Stijlloos

Bloemendaal ✱ Ze fietsen al een
paar maanden langs bijzondere na-
tuurprojecten in Europa. Prachtig
allemaal, maar hun monden vielen
pas echt open toen ze na 3300 afge-
legde kilometers in het Zandvoortse
duingebied de wisenten zagen lo-
pen. ,,Bizons! In de duinen van Am-
sterdam! Dat is echt helemaal te
gek’’, vinden de Britten Dave Ren-
ner (32) en Anna Heslop (27).
Beide afgestudeerde milieudeskun-
digen zegden vorig jaar hun goed-
betaalde banen in de olie- en gasin-
dustrie op. Ze lieten hun apparte-
ment in hartje Londen achter zich
en besloten hun leven in dienst te
stellen van de natuur. Dave: ,,Ons
werk speelde zich vooral af op kan-
toor. Waar wij moesten proberen de
schade die de olie- en gasindustrie
aan het milieu toebrengt enigszins
te beperken. We voelden ons er niet
goed onder en hadden ook genoeg
van het kantoorleven en Londen
waar de natuur op grote afstand is.’’
Het boek Feral (verwildering) van de
Britse auteur George Monbiot speel-
de een belangrijke rol in de wending
van hun leven. Anna: ,,Wij vonden
het onze taak ons ook in te zetten
voor verwildering. Via Rewilding
Europe kregen we een overzicht van
verwilderingprojecten die we af wil-
len fietsen om erover te schrijven.’’
De twee vertrokken in april met de
ferry naar Spanje waar ze projecten
in de Pyreneeën en Portugal bezoch-
ten. Vervolgens fietsten ze door de

Zwitserse Alpen en belandden een
week geleden bij het wisentenpro-
ject van PWN op het Kraansvlak tus-
sen Zandvoort en Bloemendaal. Da-
ve: ,,We vinden het heel bijzonder
dat een bedrijf als PWN ervoor heeft
gekozen om zo actief te zijn voor
verwildering. Ik bedoel in de UK
staat ergens onderaan op de site van

een bedrijf wel eens dat ze proberen
duurzaam te zijn. Hier staat het bo-
venaan en neemt een bedrijf zelf
zijn verantwoordelijkheid. Van bin-
nenuit. Niet omdat ze door de na-
tuurbeweging er op gewezen wordt.
Daar kunnen we in ons land nog
heel veel van leren.’’
Na hun bezoek aan Bloemendaal en

een fietstocht langs twee Duitse pro-
jecten keren ze terug naar Groot
Brittannië. Ook daar blijven ze zich
inzetten voor het milieu. Ze gaan er
wonen en werken op zogenaamde
WWOOF-boerderijen. Dat zijn eco-
logische bedrijven in meer dan hon-
derd landen waar vrijwilligers in
ruil voor hun inzet gratis kost en in-

woning krijgen. Anna: ,,Je werkt
voor je eten. Dat is prima als je niet
zoveel geld hebt om te reizen.’’
Volgend jaar willen ze naar rewil-
ding-projecten in Oost Europa. Voor
alle projecten zouden ze wel vijf jaar
moeten uittrekken. Dat is misschien
niet genoeg want het aantal projec-
ten groeit nog steeds, vertelt Yvonne

Kempe van Rewilding Europe. ,,De
trend is duidelijk ingezet om de dy-
namiek van de vrije natuur terug te
brengen naar het platteland. Dat
biedt ook economische perspectie-
ven door bijvoorbeeld het ecotoeris-
me. Binnen het netwerk van Rewil-
ding Europe wisselen we kennis uit
en leggen we bezoeken af. Het net-

werk ontvangt ook mensen als Dave
en Anna met open armen. Zij geven
rewilding een prachtig stukje pro-
motie.’’

De belevenissen van Dave Renner en
Anna Heslop zijn te volgen op http://
forpeoplefornature.com en 
www.rewildingeurope.com/blog

Verwildering trekt Engelse fietsers 

’Bizons! Bij
Amsterdam!
Echt te gek’

Anna en Dave bij Podryw, de eerste Poolse wisent die naar het Kraansvlak kwam, voor veel nageslacht zorgde en vorig jaar overleed. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Jacob van der Meulen
j.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem ✱ Een man, een vrouw en
hun twee volwassen kinderen uit
de Patrimoniumbuurt in Haarlem
moeten van de rechter hun huis
verlaten. Dinsdag 11 augustus staat
bij hen de deurwaarder op de
stoep. Ze hebben drieënhalve
maand huurachterstand.
,,Ik weet het allemaal even niet
meer’’, vertelt Anneke Chaudron
terwijl ze aan het inpakken is. Sa-
men met haar ex-man woont ze in
een vrijesectorwoning van Pré Wo-
nen die op haar naam staat. ,,Ik heb
al sinds vorig jaar geen werk meer

en heb zo huurachterstanden op-
gelopen. Ik verhuur nu een huis
van een kennis als vakantiewoning
en daar verdien ik geld mee. Daar-
door loopt de achterstand wel weer
in. Maar Pré Wonen wil ons eruit
hebben. Waarschijnlijk omdat ze
dit huis willen verkopen.’’
Jos Dekker van Pré Wonen wil niet
veel over de zaak kwijt in verband
met de privacy van het gezin.
,,Maar hierbij speelt meer dan al-
leen een huurachterstand. Wij zijn
altijd bereid om met mensen in ge-
sprek te gaan, zelfs na de uitspraak
van de rechter, maar dat ging hier-
bij niet.’’ Ook reageert hij gepi-

keerd op de vraag of het verkopen
van de huurwoning het argument
zou zijn voor de uithuiszetting.
,,Wij gaan inderdaad een aantal
huurwoningen op lange termijn
verkopen, maar dat heeft hier niets
mee te maken. We kunnen natuur-
lijk iemand niet zomaar het huis
uitzetten.’’
Chaudron erkent dat haar relatie
met Pré Wonen slecht is. Vooral
toen ze nog getrouwd was met
haar ex-man waren er conflicten
met de woningcorporatie. ,,Wij
hadden buren die ons ’s nachts
wakker hielden. Daar hebben we
veel over gesproken maar er veran-

derde niets. Mijn ex-man is toen
zijn geduld verloren en begon ie-
dere keer te schelden als hij de
buurvrouw zag.’’ Daarnaast woon-
den Chaudron en haar ex-man een
tijdje in Heerenveen en hebben
toen hun huis onderverhuurd.
,,Dat hebben we netjes aangegeven
bij Pré Wonen. Maar we hadden
het niet op de juiste manier ge-
meld waardoor we ook voor de
rechter moesten verschijnen. Die
zaak hebben we gewonnen.’’
Chaudron is ook boos dat ze zo
snel het huis uit worden gezet. 29
juli was de uitspraak van de rechter
en woensdag kregen ze van de

deurwaarder te horen dat ze 11 au-
gustus hun huis uit moeten zijn.
,,Ik heb helemaal geen tijd om din-
gen te regelen. We weten niet eens
waar we volgende week gaan sla-
pen. We hebben gekeken bij een
goedkoop flatje in IJmuiden maar
daar waren meer gegadigden voor.
Als we niets vinden, gaan we wel in
een busje slapen.’’
Het komt niet vaak voor dat Haar-
lemmers uit hun huis worden ge-
zet. Vorig jaar werd er volgens cij-
fers van de gemeente 18 keer ge-
dreigd met een uithuiszetting. Een
gezin werd wel uitgezet maar daar-
voor is opvang gerealiseerd.

Haarlems gezin uit huis gezet door uitspraak rechter
Anouk Kragtwijk

Rewilding
Europe
Het Wisentenproject in
het Kraansvlak is een van
de bijna veertig Europese
natuurprojecten die aan-
gesloten zijn bij het Euro-
pean Rewilding Network.
’Making Europe a Wilder
Place’, is het motto voor
grootschalige natuurlijke
ontwikkelingen. Zo bemid-
delt Rewilding Europe
onder andere bij het over-
plaatsen van in het wild
levende dieren.
Het is een Europees initia-
tief dat in Nederland is
gevestigd. Rewilding
Europe probeert de trend
van ontvolking van het
platteland in Europa een
positieve wending te
geven door de aanleg van
natuur. De doelstelling is
om tot 2022 minimaal 1
miljoen hectare verwilder-
de natuur in Europa te
creëren.

Bloemendaal ✱ Het bezoekje van de
Haarlemse schrijver, NRC-boeken-
recensent en ALS-patiënt Pieter
Steinz aan het terras van strandpa-
viljoen Parnassia leverde afgelopen
maandag een pijnlijke confrontatie
op met uitbater en eigenaar Hans
Slewe. Pieters vrouw Claartje Steinz
voelt zich bijzonder geschoffeerd
door Slewe omdat haar man in zijn
rolstoel niet welkom zou zijn. Slewe
spreekt over ’betreurenswaardige
miscommunicatie’.
,,Mijn man wil de zee zien. Toen hij
in zijn rolstoel op het terras van Par-
nassia stond, kwam de bediening’’,

blikt Claartje Steinz terug. ,,Ik leg
die jongen uit dat mijn man niet kan
eten en drinken. Dat was geen pro-
bleem.’’ Zij gaat een stukje zwem-
men. Bij terugkomst krijgt ze van
een ander personeelslid te horen dat
het niet kan en dat de baas toestem-
ming moet geven om op het terras te
zitten. ’Dat kan zomaar niet’, krijgt
ze van Slewe te horen, ’wij moeten
weten wie er op ons terras zit. Uw
man kan niet eens praten!’.
Steinz besluit haar man buiten het
terras neer te zetten en haalt haar
spullen van het strand om te ver-
trekken. ,,Een personeelslid kwam
nog bij mijn man om zich te veront-
schuldigen voor het gedrag van haar

baas. Ik eiste echter excuses van
hem. Die kwamen onder druk en
met de weinig goeds voorspellende
mededeling dat de aardige jongen
ter verantwoording zal worden ge-
roepen! Voor mijn man was dit een
plotse confrontatie met zijn handi-
cap en ik voel mij geschoffeerd.’’ Het
voorval bracht in de sociale media
gisteren tal van verontwaardigde re-
acties te weeg.
Het gaat om miscommunicatie, stelt
Slewe. ,,Niemand van ons was op de
hoogte van de situatie. Hij was op
het terras neergezet, wij maakten
ons zorgen, hij zat in de zon en bij
wie hoorde hij? We wisten niet dat
we met hem konden communiceren

via de iPad. Ik wist ook niet wie hij
was. Mevrouw kwam ontzettend
boos naar mijn kantoor. Ik heb on-
middellijk mijn excuses aangebo-
den en uitgelegd dat het beter was
geweest als wij op de hoogte waren
geweest. Maar mijn uitspraken vie-
len niet in goede aarde. Dat ze niet
welkom zouden zijn of dat hij niet
kan praten heb ik nooit zo gezegd.
Ik heb ze nog uitgenodigd om te
blijven zitten, maar dat wilde zij
niet. Ik baal van die situatie, ik vind
het vervelend dat ze een rotte och-
tend hebben gehad en betreur het
ten zeerste. Ik wil graag in contact
komen met de familie om het met ze
uit te praten.’’

ALS-patiënt Steinz niet welkom bij Parnassia
Henk Geist

Haarlem ✱ Een 37-jarige psychisch
gestoorde Turkse Haarlemmer die
zich schuldig heeft gemaakt aan een
reeks bedreigingen en winkeldief-
stallen, is door de rechtbank in
Haarlem veroordeeld tot zes maan-
den celstraf.
Liever hadden de rechters de man
verplicht tot een opname in een psy-
chiatrische kliniek, schrijven ze in
hun vonnis. Maar de man weigert
pertinent aan zo’n behandeling mee
te werken. Zonder zijn instemming
zien de behandelaars geen heil in de
behandeling. Ook de reclassering
komt in haar advies tot de conclusie
dat er weinig anders rest dan de
Haarlemmer naar de gevangenis te
sturen.
Het betreft een man die volgens zijn
advocaat lijdt aan een bipolaire
stoornis. Na een verandering in zijn
medicijngebruik geraakte hij eind
vorig jaar in een hypomane fase, die
hem volledig uit zijn evenwicht
bracht. Zijn advocaat: ,,Zelf denkt-ie
dat hij grappig is, maar hij maakt
mensen geweldig aan het schrik-
ken.’’
Zo griste de man in januari in een
filiaal van Albert Heijn twee messen
uit een schap en liep er mee de straat
op om er mensen mee te bedreigen.
Op die wijze wilde hij volgens zijn
advocaat aantonen dat messen niet
thuishoren in een winkel, waar ze
immers voor iedereen voor het grij-
pen liggen.
In dezelfde periode bedreigde hij in
Haarlem het personeel van restau-
rant Dodici en ook dat van Domino’s
Pizza. Bij Aktie Sport stal hij een
paar sokken. Ook deelde hij in een
dronken bui op het Zandvoortse
NS-station klappen uit aan een paar
jongens en meisjes.
Bij de GGZ InGeest en de politie is
de man geen onbekende. Meerma-
len bedreigde hij medewerkers van
de GGZ, zowel fysiek als verbaal. Al-
leen al dit jaar kwam hij honderd
keer in aanraking met de politie. 

Rechtbank:
’Dan maar
de cel in’
Kees van der Linden Zwanenburg ✱ Inwoners van Zwa-

nenburg en Halfweg moeten in de
week van 17 tot en met 25 augustus
rekening houden met (extra) vlieg-
tuiglawaai in de nachtelijke uren.
Schiphol zet in die periode de Zwa-
nenburgbaan en de Aalsmeerbaan
in voor nachtelijke vluchten. Nor-
maal gesproken wordt daar de Pol-
derbaan voor gebruikt.
Het extra inzetten van de Zwanen-
burgbaan en de Aalsmeerbaan (en
ook de Buitenveldertbaan overdag)
heeft te maken met groot onder-
houd aan de Polderbaan, die daar-
voor buiten gebruik wordt gesteld.
Behalve het reguliere onderhoud
worden ook werkzaamheden aan
het lichtbesturingssysteem uitge-
voerd.
Schiphol vernieuwt dit jaar de licht-
installaties op alle start- en lan-
dingsbanen. Gelijktijdig wordt het
onderhoud aan de banen uitge-
voerd, zodat de banen niet langer
dan noodzakelijk buiten gebruik
hoeven te zijn. Door het onderhoud
aan de Polderbaan kunnen tussen 23
en 6 uur de Zwanenburgbaan en
Aalsmeerbaan ingezet worden voor
vliegverkeer. Hiervoor is ontheffing
aangevraagd en verleend.

haarlemsdagblad.nl

Meer krant op 

Meer vliegherrie
in Zwanenburg
door onderhoud
Richard Walraven 

Haarlem ✱ Op de Kinderhuissingel
zijn donderdagavond twee dronken
mannen met elkaar op de vuist ge-
gaan. Toen de politie arriveerde, lag
één van de mannen op straat met
een zwaar bebloed hoofd.
Het slachtoffer, een 33-jarige Am-
sterdammer, werd overgebracht
naar het ziekenhuis. Hij bleek ern-
stig letsel te hebben opgelopen aan
een oog, een jukbeen en zijn kaak.
Vermoedelijk heeft hij ook een zwa-
re hersenschudding. Een 52-jarige
Haarlemmer is opgepakt als ver-
dachte.

Dronken mannen
gaan op de vuist 
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