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Alle medewerkers krijgen een
borrelpakket thuis, en met wie
ingelogd is, proosten we
Henriette van Westerhoven van Rigo Verffabriek
regio
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Havens richten zich op alternatieve energie
Pieter van Hove

IJmond n De havens in het
Noordzeekanaalgebied gaan zich
de komende jaren verder toeleggen op het versnellen van de
overgang van fossiele brandstoffen naar alternatieve energievormen, de zogeheten energietransitie. Ook gaan ze zich focussen
op de kringloopeconomie, oftewel de circulaire economie.
Voor groene energie wordt de Energiehaven bij Tata Steel aangelegd
die dienst gaat doen voor windmolenparken op zee. Andere aandachtsvelden zijn onder meer: CO2
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als grondstof, schone brandstoffen
met een sterke focus op de ontwikkeling van synthetische kerosine op
basis van ’groene’ waterstof en
’groene’ CO2, (rest) warmte en circulaire grondstoffen, zo staat vermeld
in de Havennota van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
Volgens de onderzoekers is de regio Amsterdam sterk in de overslag
van kolen en vloeibare brandstoffen, maar ook de overslag van agrien bouwproducten laat sterke groeicijfers zien. Let wel: dit is gebaseerd
op cijfers van voor de coronacrisis.
Het industrieel complex in en
rondom de Amsterdamse haven
wordt gekenmerkt door levensmid-

delenindustrie (zoals cacao), staalindustrie,
biochemie,
recycling,
bouwmaterialen en logistiek.
Vier jaar geleden kondigde Havenbedrijf Amsterdam aan de overslag van kolen te willen afbouwen.
Uiterlijk in 2030 wil de haven alle
steenkolenoverslag voor de energiemarkt en doorvoer vervangen hebben door andere goederenstromen.
De coronacrisis heeft de Nederlandse zeehavens tot nu toe minder
hard geraakt dan verwacht. Het ministerie wil de langetermijneffecten
van de crisis voor zeehavens kunnen
duiden en heeft wetenschappers van
de Erasmus Universiteit onderzoek
laten verrichten. Een belangrijke

verwachting van de studie is dat de
toegevoegde waardeontwikkeling
bij zeehavens en zee- en binnenvaart
lang zal achterblijven.
’Als het verdienvermogen achterblijft, kan dat gevolgen hebben voor

Coronacrisis raakt
zeehavens minder
dan verwacht
de investeringskracht’, stellen de
onderzoekers. Zo kan het lastiger
worden om in duurzaamheid te in-

vesteren. De studie concludeert wel
dat havens en bedrijfsleven uitstekend gepresteerd hebben bij het
operationeel houden van de vitale
bedrijvigheid enoverslag. Zo kon de
aan- en afvoer van goederen via zeeschepen en over weg, water en spoor
steeds doorgang vinden.
In het Noordzeekanaalgebied bedroeg de totale overslag vorig jaar
ruim 105 miljoen ton. Daarvan verwerkte de haven van Amsterdam 87
miljoen ton. In het hele gebied werken zo’n 71.500 mensen, van wie
39.000 direct gerelateerd zijn aan de
havens. De toegevoegde waarde van
de regio komt uit op 7 miljard euro,
waarvan 4,6 miljard euro direct.

Wat doen we nu het mondkapje in alle openbare ruimten verplicht is?

Niet aanstellen, gewoon doen
Na maanden van politiek
eerst de onnut en vervolgens het nut inzien van
mondkapjes, is er sinds
gisteren dan toch een
draagplicht voor alle
openbare ruimten van
kracht gegaan. Deze gold
hiervoor bijvoorbeeld
nog alleen in de trein.
Maar nu ook het hele
station.
Heleen Vink

Beverwijk n Voor het treinstation
in Beverwijk staat een persoontje
met rugzak, een grote bos bloemen
én een mondkapje voor. De zeventienjarige Demi Leenstra uit Beverwijk komt met de trein van school
naar huis en wacht op haar moeder
die haar met de auto komt ophalen. De bloemen zijn voor haar.
„Het mondkapje is omdat het
moet. Mensen hebben er last van
als je het niet draagt. Natuurlijk is
het niet fijn, ik heb er echt aan
moeten wennen. Mensen die in
ziekenhuizen werken hebben er
veel meer last van dan wij, die
dragen hem de hele dag. Dus niet
aanstellen, gewoon doen”, stelt ze
ferm. Haar moeder rijdt zwaaiend
met de auto voor. „Voor mensen
zoals mijn moeder die chronisch
ziek is, is het dragen belangrijk en
voor hen doe ik het graag.”

Smikkelen
Met de elastiekjes achter de oren
en met het mondkapje onder de
kin staan de Amsterdamse Samir
en Samantha naast hun auto te
smikkelen van op de motorkap
uitgestalde vishapjes. Een leuk
straatbeeld voor de in de vroege
avondschemer gezellig verlichte

Samir en Samantha genieten van de vishapjes in IJmuiden.
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Voor mijn
chronisch
zieke moeder
draag ik hem
graag

Fish en Seafood Waasdorp in
IJmuiden. „Nog wat calamaris?”,
vraagt Samir. Zojuist hebben ze
hun hond Peppa uitgelaten op het
strand. „Ja hoor, het mondkapje
draag ik gewoon, waarom zou je
moeilijk doen?”, vindt Samir. „In
supermarkten deed ik hem al op.
De sociale controle is groot. Eerder
was ik in Duitsland en daar waren
ze er al veel strenger mee.” Samantha was afgelopen zomer naar
Polen. „Dan ben je blij met deze
regels. Daar moest je overal, behal-

FOTO HELEEN VINK

ve in je eigen huis, een mondkapje
op. Verder wen je eraan, dat is het.”
In de winkel wacht een ouder
echtpaar op hun bestelling. Nee,
schudden ze beiden, geen last van
het dragen van het mondkapje.
„Hier is lekkerbek en friet voor u”,
reikt Anna Janus, medewerkster bij
Waasdorp, hun een papieren tas
aan.

Verstaat
Ze draagt het mondkapje de hele
werkdag. „Je verstaat elkaar wel-

eens niet, maar dat lost zich op.
Verder draagt het gewoon niet
fijn.” Uitleggend voegt ze eraan toe
dit niet te zeggen om te mopperen,
maar dat het gewoon zo is. Collega
Gillian Kalkman vindt het dragen
net als zij lastig. „Het is benauwd,
ook boven de oven en het zakt de
hele dag af. Heb je een lekkerbek
beetgehad, heb je er meteen vetvlekken aan.” Ze houden samen de
moed erin. „Vanavond fijn weer
zonder mondkapje met de benen
op de bank.”

