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Hoogste rechter: ’Natuurbegraafplaats voldoet aan regels’
Gerard van Engelen

Den Haag/Alkmaar Q De Raad van
State heeft groen licht gegeven voor
de aanleg van natuurbegraafplaats
Geestmerloo bij de Nauertogt bij
Koedijk. En daarmee hebben tegenstanders ook bij de hoogste rechter
bot gevangen in hun bezwaren. Op
de begraafplaats komt ruimte voor
5500 graven en 1650 urnen.
In juni gingen tegenstanders bij de

Raad van State in hoger beroep tegen een eerdere uitspraak van de
Alkmaarse bestuursrechter. Zij vinden het gebied vanwege de hoge
grondwaterstand niet geschikt voor
een natuurbegraafplaats. Ook is volgens hen niet aangetoond dat het
project, dat gecombineerd is met natuurontwikkeling, financieel haalbaar is. Verder stellen zij dat de exploitant van de begraafplaats -Uitvaartcentrum Dunweg BV - verbo-

den staatssteun heeft gehad. Het
stuk waar de natuurbegraafplaats
komt is onderdeel van een groter gebied van 24 hectare. De begraafplaats wordt elf hectare en de rest
wordt natuur. In het totale gebied
wordt 3,3 miljoen euro gestoken.
Dunweg betaalt 1,8 miljoen voor de
ontwikkeling van de begraafplaats
en het recreatieschap Geestmerambacht betaalt 1,5 miljoen euro voor
natuurontwikkeling. De Raad van

State wijst er, net als Alkmaar, op dat
het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier een positief advies
heeft uitgebracht over de geschiktheid van het grasland voor natuurbegraven. Volgens gemeente, recreatieschap Geestmerambacht en initiatiefnemer Dunweg hebben de
omwonenden geen reden tot klagen: ze krijgen in plaats van een weiland een aantrekkelijk natuurgebied voor de deur.
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’Een mens moet toch ontbijten’
Haps: aanzitten voor een ontbijt, sfeer proeven of een picknickmand voor onderweg
Ronald Massaut

Koog aan de Zaan Q Mickey van
Gendt was 42 jaar actief in de tandheelkunde. Laatstelijk had zij haar
eigen particuliere opleiding tot
tandartsassistenten (m/v). Tot ze
ziek werd en iets anders wilde gaan
doen. En ineens: „Ik begin een ontbijtwinkel.” „Je kunt hier aanschuiven of een ontbijt meenemen voor
onderweg. En een picknickmand
maken we ook.”
„Een ontbijtwinkel, dat klinkt minder zwaar dan een ’ontbijtrestaurant’. Bij sommige gasten wek je
misschien verwachtingen die je
moeilijk waar kunt maken. Wij zijn
toch meer van de basis-keuken. Vergelijk het met de eenvoud van het
Melkmeisje van Vermeer”, zegt ze,
wijzend op een reproductie. „Het
servies is hier authentiek boerenbont en dat is niet voor niets.”

Aanschuiven
Een ontbijtzaak in Koog aan de
Zaan. Gaat dat wel lukken? „Ja,
waarom niet”, zegt Mickey strijdlustig. „Een mens moet toch ontbijten
en steeds vaker hoor ik, dat dit er
thuis wel eens bij inschiet. Dan kun
je hier aanschuiven bij een krantje of
een ontbijt meenemen in een kartonnen box. Ik denk dat mensen het
juist leuk zullen vinden om hier met
vrienden af te spreken of een zakelijke ontmoeting te hebben. Dit is
een geheel nieuw concept in een ongedwongen sfeer. ”
Mickey is de eerste ontbijtwinkel in
de wijde omtrek. In Amsterdam zijn
er enkele en na enig speurwerk één
in Alkmaar. Maar verder. „Ik had dit
voor een half jaar geleden ook niet
kunnen bedenken. Als opleider
werkte ik hiervoor zes dagen per
week, veertien uur per dag. Pas toen
ik ziek werd realiseerde ik mij dat
dit eigenlijk niet zo gezond is. Daar-

Aanschuiven bij Mickey van Gent in ontbijtwinkel Haps aan de Lagendijk.

om wilde ik wat anders gaan doen.
Tijdens een workshop op zoek naar
wat mij energie geeft had ik het ineens: een ’ontbijtwinkel’. Dat was in
maart van dit jaar. De praktijkruimte van toen is nu ontbijtruimte geworden. Er is hier een professionele

keuken ingericht en boven is een vakantieverblijf met negen slaapplaatsen; mijn ’basisklanten’.”
Haps staat voor Hap-py, Hap-pen en
Hap-pening, legt Mickey uit. Zaterdag kan iedereen van 11 tot 15 uur
gratis hapjes en sfeer komen proe-
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ven bij Haps aan de Lagendijk 49,
schuin tegenover De Waakzaamheid. Vanaf volgende week is Haps
op donderdag en vrijdag van 8 tot 13
uur geopend, op zaterdag en zondag vanaf 9 uur. Vorige week hield
ze al een try-out voor vrienden en fa-

milie. „Dat leverde een schat aan
goede feedback en mooie ervaringen
op.” Ook van veganisten en vegetariërs en gasten met een allergie.
„Daar kan ik goed rekening mee
houden.”
Info: www.haps-ontbijt.nl

GroenLinks erkent dode door asbest in eigen huurhuis
Annette Snaas

Landsmeer Q GroenLinks in Landsmeer geeft Nasja Stokvis erkenning
dat haar man mogelijk ook asbestkanker kan hebben opgelopen door
het asbest in zijn huurhuis in Landsmeer.
De meeste andere fracties willen de
Landsmeerse de erkenning niet geven omdat ze niet kunnen overzien
wat daarvan de consequenties zijn,
leggen de fractiewoordvoerders desgevraagd uit.
Nasja Stokvis vroeg op 12 juli als inspreekster aan de raad om erkenning dat haar man Paul Stokvis mogelijk ook asbestkanker kan hebben
opgelopen door het asbest in hun
huis. Paul is vijf jaar geleden overleden aan de ziekte. Hij heeft bij verschillende bedrijven gewerkt waar

hij met asbest in aanraking kwam,
het laatste gaf een financiële vergoeding. Maar hij heeft ook 47 jaar in
een huis gewoond en geklust dat asbest bevat. Omdat volgens haar
meer mensen uit de buurt aan asbestkanker zijn overleden en een
buurman van Eigen Haard een vergoeding heeft gekregen, wil Nasja
een symbolische erkenning dat ook
haar man mogelijk slachtoffer is geworden van asbest in het huis. ,,Omdat mij dat rust geeft’’, zei ze op vragen van raadsleden. In eerste instantie klopte ze bij woningeigenaar Eigen Haard aan om erkenning. Dat
werd afgewezen, omdat ze niet om
geld vroeg. Vervolgens deed ze haar
verzoek aan burgemeester Anne Lize van der Stoel van de gemeente
Landsmeer, die eerder eigenaar was
van de huizen in de Groteslootbuurt

toen het asbest er al in zat.
Daarop vroeg Nasja per mail aan de
raad om erkenning. Ze kreeg alleen
antwoord van VVD’er Anneriek Verhoef, die meldde dat de fractie niets
voor haar kon doen.
Nasja gaf niet op, ze besloot in te
spreken tijdens de commissievergadering om de andere fracties nogmaals om een reactie te vragen. Ze
kreeg maar een half antwoord, namelijk dat het niet kan. Maar niet
waarom niet.

Belronde
Na een belronde van deze krant
langs de fracties komt GroenLinks
als enige met erkenning. Matthijs
van Beusekom: ,,Dat de ziekte is veroorzaakt door de asbest in het huis,
is niet bewezen. Maar de kans dat
het gebeurd kán zijn, is er. Onzin

Andere partijen
Landsmeer wijzen
verzoek Stokvis af
dat andere fracties die erkenning
niet willen geven. Erkennen is iets
anders dan békennen.’’ GroenLinks
heeft dit schriftelijk aan Nasja laten
weten.
Bert de Ridder (D66) schrijft aan Nasja dat ze voor erkenning niet bij de
gemeente moet zijn. ,,Omdat dit gevolgen kan hebben voor de gemeente’’, licht hij desgevraagd toe. ,,Dan
moet je uitzoeken of haar man ziek
is geworden toen de huizen nog van

de gemeente waren. Daar houden
wij ons verre van.’’
Maja van Campen (LoLa): ,,Haar
man heeft op een plek gewerkt waar
hij het ook opgelopen kan hebben.
Wij kunnen de erkenning niet geven
omdat wij de juridische consequenties niet voldoende kennen.’’ Eric
Knibbe (CDA) geeft dezelfde reden.
Mark Jan Prins (PvdA): ,,Wij kunnen
geen erkenning geven omdat de
raad geen partij is in deze.’’
La Fontaine zegt dat hij Nasja zal
schrijven. LoLa en PvdA zeggen dat
ze dat niet doen.
Nasja verdrietig: ,,Ik snap echt niet
waarom ze zo negatief reageren.
Zijn ze bang dat er mensen aankloppen die wél geld willen? Onbeschoft
dat partijen niet de moeite nemen
om mij te mailen en wel de krant
antwoord geven.’’

