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Vrees voor (nog) drogere natuur door groen licht voor extra grondwater

Pomp Refresco extra aan
Frisdrankfabriek Refresco in
Maarheeze mag de vurig
gewenste 250.000 kuub extra
grondwater per jaar uit de
bodem halen. Dat heeft de
Raad van State gisteren
besloten. Onbegrijpelijk, aldus
de bezwaarmakers, die vrezen
voor schade aan natuur.
Cerberus Persbureau
Maarheeze/Den Haag

De hoogste bestuursrechter veegt
in deze einduitspraak alle bezwaren van de Brabantse Milieufederatie (BMF), Duurzaam en Groen en
Dorpsraad Maarheeze van tafel.
Die vinden het onbegrijpelijk dat

de provincie tegen haar eigen ‘zuinige’ grondwaterbeleid in, en in
deze tijden van klimaatverandering
en verdroging, toch een vergunning
verleende voor het oppompen. De
Raad van State oordeelt evenwel dat
dat niet in strijd is met het strenge
provinciale grondwaterbeleid.

Ondiep

Bij elkaar mag Refresco nu jaarlijks
750.000 kuub grondwater winnen,
waarvan 633.000 kuub ondiep (op
30 tot 58 meter diepte) en 117.000
kuub diep (op 174 tot 216 meter
diepte).
Volgens het provinciale beleid
mag er in Noord-Brabant per jaar
niet meer dan 250 miljoen kuub
grondwater worden opgepompt
voor drinkwater en industrieel ge-

bruik. Volgens de Raad van State
maakt die 250.000 kuub daarvan
slechts 0,1 procent uit. De rechter
wijst er in de uitspraak op dat de
provincie zelf heeft aangegeven dat
ook in extreem droge zomers, waar
we mogelijk ook dit jaar weer mee
te maken krijgen, er in de praktijk
niet meer dan 250 miljoen kuub
wordt opgepompt.
Ook met deze uitbreidingsvergunning komt Refresco niet boven

c Frisdrankenfabriek

in Maarheeze wordt
nu niet gedwongen
het extra benodigde
water met tankwagens aan te voeren

dat grondwaterplafond uit, meent
het bestuursrechtscollege. Bovendien waren de provincie en Refresco al voor de vaststelling van het
strenge Brabantse grondwaterbeleid aan het steggelen over een uitbreidingsvergunning.

Compromis

Aanvankelijk wilde de frisdrankproducent meer diep grondwater
winnen. Maar daar was de provincie faliekant tegen. Uiteindelijk
werd het een compromis en mag
het Maarheezer bedrijf meer ondiep grondwater winnen. Volgens
de provincie is dat niet zo erg, want
‘de natuur’ vult dat grondwater
toch weer snel aan.
De uitspraak is in ieder geval een
opsteker voor Refresco, dat nu niet

gedwongen wordt het extra benodigde water met tankwagens aan te
voeren. Voor de natuur- en milieuorganisaties is het een tegenvaller.
BMF en andere tegenstanders vinden dat het oppompen van water
provinciewijd zo snel mogelijk
moet worden teruggedrongen, omdat de natuur door uitdroging
steeds verder wordt aangetast.
Dorpsraad Maarheeze vreest dat
een verdere uitdroging tot schade
aan woningen en andere gebouwen
leidt.
BMF wees er eerder op dat er in
de praktijk veel meer grondwater in
de provincie wordt opgepompt dan
uit de verleende vergunningen
blijkt. Waardoor de verdroging veel
ernstiger is dan waarvan de provincie uitgaat.

Stenen voor vermoorde geliefden
Mozes en Theresa
Presser werden in
Auschwitz vermoord
door de nazi’s. Ter
nagedachtenis aan
het Joodse echtpaar
worden vandaag de
(voorlopig) laatste
twee struikelstenen in
Eindhoven geplaatst.

g Het echtpaar Kleinkramer op zijn trouwfoto en de nieuwe struikelstenen voor het paar met de juiste overlijdensdata erop.

overlijden zijn gestanst. Altijd geplaatst bij de laatst bekende woonplaats van het slachtoffer.
Bert Jans van De Grote Beek en
amateurfilmer Phocas Kroon namen in Eindhoven het initiatief.
Kroon, die vorig jaar overleed, had
in het verleden al onderzoek gedaan naar de Joodse gemeenschap
in 1940 tot 1945. Mede op basis
daarvan kwam hij met een lijst
van 274 personen die een gedenkteken moesten krijgen.
Iedere steen vertelt een eigen
verhaal. Iedere keer anders maar
iedere keer indrukwekkend, zo
vindt ook Frank van Dijk van de
stichting 18 September.
,,Het verhaal van de broertjes
Hornemann is het bekendst, maar
zelf ben ik ook altijd onder de indruk als ik door de Dopheide in
Stratum fiets. Vroeger de Tulpstraat, en daar ligt een rij van
twaalf stenen. Een gezin met tien
kinderen die allemaal zijn vermoord in Auschwitz. Dat komt
wel even binnen.”

Diede Hoekstra
d.hoekstra@ed.nl
Eindhoven

D

ertien jaar na de
plaatsing van de eerste struikelstenen in
de stad liggen er dan
274 kleine monumentjes voor Joodse slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog.
Mozes en Theresa Presser waren
56 en 60 jaar oud toen ze in respectievelijk 1942 en 1943 werden vermoord. Hun stenen krijgen een
plekje bij hun voormalige woning
aan de Kamillestraat. Die woning
staat er overigens niet meer en de
straat heet tegenwoordig de Lavendellaan.

Messing

‘Een mens is pas vergeten als zijn
naam vergeten is’, met die woorden legde kunstenaar Gunter
Demnig in 2009 de eerste 24 struikelstenen op het terrein van
GGzE-locatie De Grote Beek in
Eindhoven. Stolpersteine, zoals ze
oorspronkelijk heten en waarvan
er in Europa inmiddels ruim negentigduizend liggen. De eerste
stenen bij de Grote Beek werden
gelegd ter nagedachtenis van 24
Joodse patiënten van het toenmalige Rijks Krankzinnigen Gesticht.
Op 14 maart 1944 werden ze afge-

Nieuwe slachtoffers

voerd naar kamp Westerbork.
Eindhoven was in Nederland de
tweede stad waar de struikelstenen geïntroduceerd werden. Een

betonnen steen met een goudkleurig messing plaatje waarin de
naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van het

De laatste twee stenen worden
dus vandaag geplaatst. Stenen die
al jaren in de planning stonden,
maar moesten wachten op de herbouw van de Kruidenbuurt. Diezelfde dag worden ook twee stenen herplaatst bij het Hertog Hendrik van Brabantplein. Struikelste-

nen ter nagedachtenis aan Ruben
en Elisabeth Kleinkramer. Het
echtpaar kreeg eerder al twee stenen op dezelfde locatie, maar uit
onderzoek van een kleindochter is
een andere overlijdensdatum ontdekt. Die kleindochter is aanwezig, net als twee kinderen van het
echtpaar die de oorlog overleefden.
Of het ook echt de laatste struikelstenen zijn die geplaatst worden, durft Van Dijk nog niet te
zeggen. ,,De afgelopen jaren zijn
weer nieuwe Eindhovense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Een lijst met 71 namen, onder wie ook een aantal
Joodse slachtoffers.”
Van Dijk is met de gemeente in
overleg over wat te doen met de
lijst. ,,Het plaatsen van struikelstenen voor de Joodse slachtoffers is
wat ons betreft zeker een optie.
Maar eigenlijk ben je nooit klaar.
Zeker nu steeds meer archieven
over concentratiekampen gedigitaliseerd worden, komt steeds
meer nieuwe informatie vrij.”
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Een gezin met tien
vermoorde kinderen,
dat komt wel binnen
– Frank van Dijk

