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Wisselend 
bewolkt. Iets 
minder warm 
vandaag.

Als het zo heet wordt 
dat sloten en vennen 
droogvallen, komt 
Niels uit Drimmelen 
de vissen redden. 
c Stad en Streek 2-3

Daar komt de 
visambulance!

Voorstelling 
LeineRoebana op 
bijzondere locatie
c Stad en Streek 10-11

Jumbo-Visma sloopt 
Tadej Pogacar in
eerste Alpenrit
c P18-19

Leeuwinnen 
worstelen
zich langs 

Portugal: 3-2 
c P20-21

Danstocht door 
de kloostertuin

Vingegaard 
grijpt de macht

Moeizame 
zege

Pieter van den Akker
Moerdijk

Shell trekt de komende jaren mil-
jarden euro’s uit om dat doel te be-
reiken. Het bedrijf wil onder andere 
een installatie bouwen die water-
stof produceert uit restgassen die 
vrijkomen bij de productieproces-
sen. 

Het chemieconcern kan deze wa-
terstof gebruiken om de industriële 
fornuizen te verwarmen. De CO2 
die vrijkomt bij het maken van wa-
terstof kan worden afgevangen en 
opgeslagen in oude gasvelden on-
der de zeebodem.

Daarnaast gaat Shell een nieuwe 
fabriek bouwen om van moeilijk te 
recyclen plasticafval nieuwe che-
mische grondstoffen te kunnen 
maken. De fabriek is naar verwach-

ting in 2024 operationeel. Daardoor 
zijn minder aardolieproducten 
nodi   g. 

De fabriek heet een pyrolyse- 
olie-upgrader, legt bestuurder Ri-
chard Zwinkels van Shell Moerdijk 
uit. ,,Wat we met de nieuwe tech-
nologie doen, is chemisch recyclen. 
Je pakt plastic en onder hoge tem-
peratuur maak je er pyrolyse-olie 
van. De olie verwerken we in de 
nieuwe fabriek, zodat we die in 
onze processen kunnen inzetten.”

Tien tankwagens
Op dit moment wordt er bij Shell 
Moerdijk elke twee weken één 
tank auto met pyrolyse-olie ingezet. 
,,Straks willen we tien tankwagens 
per dag inzetten. Dat is dezelfde 
hoeveelheid plastic als die we in 
Brabant dagelijks inzamelen. Over 
vijf jaar moet dat zelfs evenveel zijn 
als we in heel Nederland inzame-
len.”

Shell krijgt internationaal veel 
kritiek omdat het niet snel genoeg 
zou overschakelen van fossiele 
brandstoffen naar duurzamere 
energievormen. 

Maar Zwinkels zegt met zijn 
Moerdijkse vestiging de energie-

transitie juist te willen versnellen, 
koploper te zijn in de transformatie 
van de Nederlandse chemische in-
dustrie en verder te groeien door 
meer circulaire, koolstofarme pro-
ducten te maken voor haar klanten 
en de maatschappij.

Zwinkels licht toe: ,,We hebben 
drie belangrijke doelen: netto-nul 
uitstoot binnen tien jaar, het verho-
gen van het gebruik van circulaire 
grondstoffen en grondstoffen op 
biologische basis en het verdubbe-
len van het aantal chemische pro-
ducten door te investeren in nieuwe 
productlijnen.”

Autobatterijen
Daarbij gaat het om producten die 
de maatschappij steeds meer nodig 
heeft, aldus Zwinkels. ,,Denk aan 
componenten van autobatterijen. 
Je ziet dat de verkoop van elektri-
sche voertuigen in sneltreinvaart 
omhoog gaat. Er is een enorme 
vraag naar.”

Shell Moerdijk is een van de 
grootste chemiecomplexen van Eu-
ropa. Er worden basischemicaliën 
gemaakt die zijn terug te vinden in 
producten zoals plastics, zepen, iso-
latiemateriaal en sportschoenen.

Shell Moerdijk heeft plannen 
om de netto CO2-uitstoot
van de chemische fabriek 
binnen tien jaar terug te 
bren gen naar nul.  Het bedrijf 
zet in op waterstof en het 
afvangen en opslaan van CO2.

 c Chemieconcern wil waterstof maken en plastic recyclen

Miljarden voor reductie 
CO2 bij Shell Moerdijk

FOTO RAMON MANGOLD/PIX4PROFS
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Jeroen Dupont 
gaat zijn eigen 
gang en gaat 
compromisloos 
voor muziek 
waar hij echt  
achter kan staan

 – Thijs Bonger 
c Stad en Streek 11

TILBURG

Smokkelaar 
gearresteerd
de marechaussee heeft 
gisterochtend in Tilburg 
een man opgepakt op 
verdenking van drugs
smokkel via Maastricht 
aachen airport. op die 
luchthaven was eerder, 
op 30 juni, een hoeveel
heid van de drug qat ge
vonden. later die dag 
werd daarvoor iemand 
gearresteerd. Bijna twee 
weken later kwam de 
Tilburgse verdachte in 
beeld. Beide mannen 
zitten voorlopig vast.

KAATSHEUVEL

Man opgepakt 
voor steekpartij
een 47jarige man uit 
Kaatsheuvel is gister
ochtend opgepakt voor 
een steekpartij op een 
bouwterrein in Bruchem. 
Bij dat incident, dat in de 
vroege ochtend plaats
vond, raakte een 38 
jarige man uit Wormer 
gewond. de Kaatsheuvel
naar werd in zijn woon
plaats aangehouden. de 
politie heeft daarbij ook 
een bus in beslag geno
men.

WAALWIJK

Oude vrouw 
geeft rover klap
een man heeft gistermid
dag in Waalwijk gepro
beerd een oudere vrouw 
van haar ketting te bero
ven, maar dat mislukte: 
de seniore verkocht de 
rover een klap, waarna hij 
op de vlucht sloeg. de 
vrouw zelf raakte nog wel 
lichtgewond bij het inci
dent dat ’s middags rond 
vijf voor half drie plaats
vond. de dader was gis
teravond nog altijd voort
vluchtig.

Van Midden: ‘Mensen 
kunnen veilig over 
straat in Roosendaal’
Er is geen verband tussen de 
drie steekincidenten die sinds 
afgelopen weekend in Roosen-
daal plaatsvonden. Dat bena-
drukken burgemeester Han van 
Midden en de politie. ,,Maar ik 
heb er wel slecht van geslapen”, 
zegt Van Midden.

Freek Verhulst
Roosendaal

In alle drie de zaken zijn de (ver-
moedelijke) dader en slachtoffer 
bekenden van elkaar. ,,Dat wil ik 
mensen echt op het hart drukken”, 
zegt Van Midden. ,,Tussen al deze 
mensen had al eerder iets plaatsge-
vonden. Het zijn geen berovingen 
of steekpartijen met willekeurig 
doelwit. Kortom: Je wordt hier niet 
zomaar op straat neergestoken.”

Wel begrijpt hij de bezorgde re-
acties van Roosendalers, bijvoor-
beeld op sociale media. Met name 
het neersteken van een 18-jarige 
man in het steegje Tussen de Mark-
ten, in de nacht van vrijdag op za-
terdag onder het oog van veel uit-
gaanspubliek,  maakt veel los. De 
man raakte zwaargewond, de ver-
dachte is een jongen van 16 uit Sint 
Willebrord.

Van zondag op maandag werd 
een man gestoken in een wo-
ning aan de Hoogstraat en dinsdag 
viel een gewonde bij een steekpartij 
in een huis  aan de Breitner-
laan.  Hoewel die zaken dus niets 
met elkaar te maken hebben, is Van 
Midden net als veel andere in-
woners van de stad geschrokken 
van drie steekincidenten in zeer 
korte tijd.

Gevoel van veiligheid
,,Dat mensen zich zorgen maken, is 
terecht. Je mag best weten dat ik 
slecht heb geslapen van drie steek-
partijen op rij”, zegt hij. ,,Dat doet 
iets met je als burgemeester, maar 
zeker ook als inwoner van Roosen-
daal. Het gaat om je gevoel van vei-
ligheid.”

Tegelijk blijkt niet uit de feiten 
dat geweld in Roosendaal toe-
neemt. Integendeel: het aantal ge-
weldsdelicten in de gemeente is de 
laatste tien jaar steeds gedaald, zo 
blijkt uit cijfers van de politie, 
waarin geweldsmisdrijven en sek-

suele misdrijven overigens samen 
één categorie vormen.

Het aantal van 611 van zulke mis-
drijven in 2012, daalde  met bijna 
een derde  naar 425 in 2021. In het 
eerste kwart van dit jaar (tot en met 
maart 2022 zijn er cijfers bekend) 
registreerde de politie er 100. ,,Dat 
beeld laat dus wat anders zien”, 
zegt Van Midden. ,,Het gaat niet zo 
slecht met de veiligheid. We maken 
daar in Roosendaal dan ook écht 
werk van.”

Niet onderschatten
Ondanks de dalende lijn is er af en 
toe, zoals nu, een ‘oppopping’ van 
geweld, zegt de burgemeester. 
,,Maar laten we in vredesnaam géén 
patronen zien die er niet zijn”, 
vindt hij. ,,Mensen kunnen gewoon 
veilig over straat in Roosendaal.”

Daarmee wil hij de incidenten 
ook niet bagatelliseren, zegt hij. 
,,We onderschatten de impact niet, 
voor de slachtoffers en hun omge-
ving, maar ook als het gaat om men-
sen die getuige zijn geweest.” Ver-
der is Van Midden is blij dat de po-
litie in alle drie de zaken een ver-
dachte heeft gearresteerd. ,,Ik wil ze 
graag in alle rust deze onderzoeken 
laten uitvoeren.”

 e Politieonderzoek op de Markt in Roosendaal, waar veel uit-
gaanspubliek stond na een steekpartij. FOTO CHRISTIAN TRAETS/EYE4IMAGES

 c Ecoloog Niels Houben moet bij            extreme hitte vaker uitrukken 

Vissen in nood    
door hitte? 
Ambulance 
biedt redding!

John Bas
Drimmelen

Z
waailicht en sirene 
ontbreken, zo drama-
tisch is het ook weer 
niet. Maar de komst 
van een visambulance 

is door sportvisssers en natuur-
liefhebbers in de Zuidwest-Ne-
derland met gejuich ontvangen. 
Zeker nu de weerberichten voor 
de komende dagen, wellicht we-
ken, zulke hoge temperaturen 
voorzien. 

,,Iedereen kan zich de hete zo-
mer van 2018 nog herinneren toen 
we in Nederland met enorme vis-
sterfte te kampen hadden, omdat 
zoveel wateren droog vielen. 
Complete visbestanden raakten 
uitgestorven. Toen raakte ieder-
een ervan overtuigd dat we iets bij 
de hand moesten hebben om die 
vissen op tijd te redden en ze zo 
nodig over te zetten.”
Aan het woord is Niels Houben, 
een ecoloog van 27 jaar en in 
Drimmelen fulltime gestatio-
neerd bij Sportvisserij Zuidwest 
Nederland. Dat is de club die de 
belangen behartigt van honder-
den verenigingen en duizenden 
hengelaars in Noord-Brabant, 
Zeeland en grote delen van 
Zuid-Holland. Én die ervoor moet 
zorgen dat er ook altijd op een 
nette manier wat te vissen valt.

Waadpakken en 
zuurstofflessen
Houben bestuurt een forse four-
wheeldrive, een zwarte Toyota 
Hilux. Achterin de pick-up met 
aanhanger liggen waadpakken, 
sleep- en schepnetten, elek-
tro-pulsapparatuur, beluchters, 
zuurstofflessen en een forse wa-
tertank waarin honderden vissen 
kunnen als het nodig is. ,,En daar 
kun je de komende periode don-
der op zeggen”, verwacht Niels 

terwijl hij in de Madese polders 
wat watergangen als de Breede 
Vaart en verschillende vispassages 
checkt. 

Waterschappen als Brabantse 
Delta en Aa en Maas zijn verant-
woordelijk voor de waterkwaliteit. 
Bij langere periodes van droogte 
zien die wel aankomen wat er kan 
gebeuren en gaan sluizen of gema-
len open of dicht. Maar forse hoos-
buien na dagen van droogte of een 
plotselinge riooloverstort met een 
sterke concentratie vervuiling 
kunnen onverwacht veel ellende 
veroorzaken. 

,,Vorig jaar liep de Maas over, 
stonden de uiterwaarden blank”,  
weet ecoloog Houben uit erva-
ring.. Maar toen het water weer 
wegzakte, bleven overal grote kar-
pers achter. Dan is het zaak om die 
zo snel mogelijk op te pakken en 
weer uit te zetten.”

Oren en ogen langs de 
waterkant
Dooie vis, dat zien hengelaars niet 
graag. Vaak beheren de leden van 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
hun viswateren zelf, zorgen ze 
voor een goede 
stand en kwa-
liteit om hun 
hobby te kun-
nen blijven uit-
oefenen. Of ze 
schakelen 
Niels in 
als advi-
seur 
water- 
en vis-
standbe-
heer. ,,Sportvissers zijn onze 
ogen en oren langs de waterkant, 
leveren bijvoorbeeld ook enkele 
tientallen vrijwillige boa's die de 
boel in de gaten houden. En die 
bellen ons meteen als ze ergens 
exemplaren zien drijven.”

Zoals laatst bij het haventje in 
het centrum van Dinteloord waar 
het even crisis was omdat duizen-
den witvissen naar zuurstof snak-
ten. Die waren door een open ge-
maal in een naastgelegen watertje 
beland, maar konden door de 
sterke onderstroom niet meer te-
rug. 112 voor de visambulance! 

Met hulp van de bezorgde Fij-
naartse hengelsportvereniging ’t 

Je kunt erop wachten. Warm weer en naar 
zuurstof happende vissen die het loodje 
dreigen te leggen. Gelukkig is er nu de 
visambulance. Klaar om uit te rukken.

l       
In 2018 raakten 
complete 
visbestanden 
uitgestorven
 – Niels Houben, ecoloog

Drie steekpartijen 
in vier dagen
a in de nacht van vrijdag 8 op 
zaterdag 9 juli raakt een 18ja
rige jongen zwaargewond als 
hij op een drukke stapavond in 
de binnenstad wordt neerge
stoken. omstanders reageren 
geschokt.
a Zondagnacht meldt een 
man zich met steekwonden bij 
het Bravis ziekenhuis, na een 
steekpartij in een woning in de 
Hoogstraat.
a dinsdagavond valt een ge
wonde bij een steekpartij in 
een woning aan de Breitner
laan. ook de verdachte raakt 
lichtgewond.
a op zaterdagavond wordt 
ook melding gemaakt van een 
schietincident op de Kade. 
Het onderzoek daarnaar loopt 
op niets uit.



STAD EN STREEKdonderdag 14 juli 2022 3GO

gelaten in een zijtak van de Dintel. 
,,Dan ben je blij met deze kar en 
ons materiaal, want anders staan 
vrijwilligers daar met hun schep-
netje vol”, zet Houben die inmid-

dels ook een identieke 
reddingsoperatie in 
Sprang-Capelle achter 
de rug heeft. Op basis 

van deze en an-
dere ervarin-
gen in het 
land wordt 
inmiddels 

met alle 

betrokken waterschappen aan een 
heus calamiteitenprotocol ge-
werkt. ,,De lijntjes zijn kort, we 
weten elkaar rap te vinden als er 
een calamiteit is. Onze reddings-
acties verlopen altijd in goed over-
leg met de waterschappen.” 

Als ‘ambulancebroeder’ Houben 
en vrijwilligers van de verschil-
lende hengelsportfederaties in ac-
tie moeten  komen, verschilt het 
plan van aanpak nogal eens. ,,Ons 
geluk is dat die driekwart miljoen 

Nederlandse  geregistreerde 
sportvissers doorgaans goed 

op de hoogte zijn van de si-
tuatie ter plekke. Hoe je 

ergens bij kunt komen, 
waar je met de vis naar-

toe kunt, dat soort za-
ken.”

Soms is een flinke 
portie zuurstof toe-
dienen voldoende. 
,,Dan komen ze op je 

af. Maar beluchten 
werkt niet in een 

beekje waar je alle slib 
omhoog spuugt en het 

zuurstoftekort alleen 
maar groter wordt. Dan 

Ecoloog Niels Houben moet bij            extreme hitte vaker uitrukken 

 e Ecoloog Niels Houben redt 
met zijn visambulance van 
Sportvisserij Zuidwest Neder-
land exemplaren die in adem-
nood verkeren door een gebrek 
aan zuurstof. FOTO RAMON MANGOLD/PIX-

4PROFS 

Schietertje en onder toezicht van 
de lokale bevolking sleepte Hou-
ben bakken witvis uit het water. 
Honderden brasems en blank-
voorns en een enkele winde wer-
den overgezet in de zuurstof-
tank op de zwarte 
Toyota en weer 
te water 

 g Vooral op zeer warme da-
gen kan gebrek aan zuurstof in 

het water plots enorme vissterfte 
veroorzaken. ARCHIEFFOTO SASKIA BERDENIS 

VAN BERLEKOM

moet je met een handzegen door 
het water gaan slepen of vis gaan 
scheppen. Bij groter water helpt 
zuurstof lokaal of moeten we net-
ten uitzetten. Maar voor ons geldt 
het afvangen en verplaatsen van 
vis wel als laatste redmiddel.”

Extreem weer
Snelheid is belangrijk, zegt Hou-
ben. ,,Meestal als wij gealarmeerd 
worden, is die vissterfte al aan de 
gang, komen ze al boven drijven. 
En als ze niet doodgaan door zuur-
stoftekort is het wel van de stress, 
als het wat lang duurt. We moeten 
scherp zijn, trieste taferelen voor-
komen. Allemaal alert blijven bij 
extreem weer. En de trend van de 
laatste jaren is toch dat we die ex-
tremen steeds vaker meemaken.”




