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Boeren en natuurbeheerders

staan de laatste jaren vaak te-

genover elkaar in Brabant. Gis-

teren kwamen ze met een geza-

menlijk manifest in de aanloop

naar de provinciale verkiezingen

Lukas van der Storm

Den Bosch

Hans Huijbers, voorzitter van boe-
renorganisatie ZLTO, schraapt zijn
keel nog eens. ,,Weet je wat het is”,
stelt hij, wijzend naar zijn buurman
Jan Baan, directeur van Brabants
Landschap. ,,Zij erkennen dat er in
Brabant ook ruimte is voor een in-
tensieve veehouderij. En niet alleen
Brabants Landschap: ook Natuur-
monumenten en de Brabantse Mi-

lieufederatie (BMF) hebben hun
handtekening hieronder staan. Dat
is een geluid dat echt niet zo mak-
kelijk valt in die achterbannen.” 

Baan heeft zijn tegenzet meteen
paraat. ,,De ZLTO committeert zich
eraan dat ze de uitstoot van schade-
lijke stoffen terugbrengen. En geeft
aan op termijn van drijfmest (het
gemengd opslaan van vaste en
vloeibare mest – red.) af willen. Dat
vind ik nogal een stap.”

ZLTO, natuurbeheerders en BMF
– maar bijvoorbeeld ook de water-
schappen en de vijf grootste Bra-
bantse gemeenten – presenteerden
gisteren voor de vijfde keer een ge-
zamenlijk manifest in de aanloop
naar de provinciale verkiezingen.
Daarin geven ze aan waar de pro-

vincie wat hen betreft heen moet
met grote thema's als landbouw,
natuur, energie en klimaat. Het had
echter maar weinig gescheeld of het
stuk was ditmaal niet verschenen.

Ook op bestuurlijk niveau kwamen
boer en natuur de afgelopen jaren
tegenover elkaar te staan. ,,We heb-
ben ons als boerenorganisatie niet

gesteund gevoeld toen de provincie
vorig jaar met milieu-eisen kwam
die voor veel jonge boeren onhaal-
baar zijn”, aldus Huijbers. ,,Terwijl
we ons een paar jaar eerder juist wél
hard hebben gemaakt voor het Bra-
bantse natuurnetwerk toen Henk
Bleker er als staatssecretaris er een
streep doorheen zette.”

Bevestiging
Het manifest kwam daardoor pas
na lang praten tot stand. Veel is een
bevestiging van al bestaande toe-
komstvisies van Rijk en provincie.
Zoals het streven naar kringloop-
landbouw en het meer integraal
kijken naar het landschap in plaats
van in hokjes als klimaat, natuur en
landbouw. ,,Er wordt in Nederland

wel eens met dedain gesproken
over het compromis”, zei commis-
saris van de Koning Wim van de
Donk toen hij zijn exemplaar in
ontvangst nam. ,,Alsof er dan alleen
lauwe soep overblijft. Terwijl je bij
het woord ‘compromis’ misschien
ook naar de oorspronkelijke Franse
betekenis moet kijken: samen iets
beloven.” Zo pleit het manifest voor
een systeem waarbij boeren meer
beloond worden als ze het klimaat
een dienst bewijzen. Het zijn dan
misschien geen zaken die nog nóóit
iemand heeft geopperd, beaamt
Baan. ,,We hebben ons hier alle-
maal aan gecommitteerd,  en willen
dus ook de stappen zetten om tot
uitvoering van het manifest te ko-
men.”

Boer en natuur eensgezind in manifest

De oorspronkelijke

Franse betekenis van

compromis is ‘samen

iets beloven’

—Wim van de Donk, commissaris

Olympisch medaillewinnaar

Sjinkie Knegt ligt met ernstige

brandwonden in het ziekenhuis.

Een drama voor de beste short-

tracker van Nederland. ,,Dit is

een klap in ons gezicht.’’

Renze Lolkema

Bantega

Half december werd Knegt bijna
geplet door een rollende vorkhef-
truck die hij vergeten was op de
handrem te zetten, gisteren zette
de regerend Europees kampioen
shorttrack zichzelf per ongeluk in
brand nadat hij thuis in  het Friese
Bantega probeerde een houtkachel
aan te krijgen. Hij werd met spoed
naar het Martini-ziekenhuis in
Groningen vervoerd waar hij voor-

lopig moet blijven.
Knegt liep derdegraads brand-

wonden op omdat zijn kleding en
baard vlam vatten. Zijn vriendin
Fenna vond hem in de woonka-
mer, gooide meteen een pan water
over hem heen en zette hem onder
de douche. Daarna belde ze 112. ,,Ik
heb voortdurend een verdrietige
Fenna aan de telefoon’’, vertelde
Dennis Klaster gisteravond, de
manager van Sjinkie Knegt.

Baard en haren
In het ziekenhuis werd duidelijk
dat Knegt over zijn hele lichaam
brandwonden heeft. Klaster: ,,Sjin-
kie is meteen kaal geschoren. Baard
eraf, haar eraf. Ik heb begrepen dat
dat protocol is bij dit soort brand-
wonden. Anders is de kans op in-
fectie groot.’’

Knegt hoeft volgens Klaster niet
te worden overgebracht naar ’s
lands bekendste brandwonden-
centrum, die in Beverwijk. ,,Het
Martini-ziekenhuis is het tweede
brandwondencentrum van het
land’’, aldus Klaster. ,,De doktoren
van Beverwijk zitten ook in Gro-

ningen. Hoe lang hij in het zieken-
huis moet blijven? Echt wel een
poos. En dat is meer dan een
week.’’

Bondscoach Jeroen Otter re-
ageerde gisteren geschrokken op
het trieste nieuws uit Friesland.
Hij bivakkeert in Ridderkerk waar
de Nederlandse ploeg verblijft tij-
dens het EK shorttrack dat van-
avond in Dordrecht begint. ,,Ik ben
natuurlijk geen medicus. Maar ik
heb me laten informeren dat hij
over zijn hele lichaam wel brand-
wonden heeft. Zowel in zijn ge-
zicht als op zijn voeten en zijn be-
nen. Zijn linkerbeen is er slecht
aan toe. Er wordt gesproken over
huidtransplantatie. Dat het vrese-
lijk is en een ongelooflijke klap in
het gezicht van Sjinkie Knegt, de
shorttrackgemeenschap en sport-
liefhebbend Nederland, dat is wel
duidelijk.’’

Knegt zou sowieso niet mee-
doen aan het EK omdat hij herstel-
lende was van de botsing met de
vorkheftruck. Maandag mocht na
vier weken het gips eraf waarna de
sportman van 2015 de hoop uit-

sprak zijn seizoen te kunnen red-
den door deelname aan het WK,
begin maart in Bulgarije. 

Otter was gistermiddag duide-
lijk geëmotioneerd: ,,Ik kreeg tra-
nen in mijn ogen toen ik het
hoorde. Dan zie je echt zo’n kerel-
tje in brand staan.’’ Hij infor-
meerde even later de teamgenoten
van Knegt, die meedoen aan het
EK. ,,Dit komt echt als een meteoor
binnen. Er heerste meteen een
grafstemming. Je kon een speld
horen vallen, of beter: je kon de
tranen horen vallen.’’

Over het hersteltraject zei Otter
niet te weten hoe lang dit duurt.
,,Dat hij hier nog een hele tijd mee
bezig is, dat is evident.’’ Dat be-
aamt Klaster: ,,Dit nieuws komt
wel even binnen. Heel verdrietig.
Of dit einde carrière is? Als je een
heel lang traject ingaat van con-
stant operaties, dan lijkt me dat
niet bevorderlijk om topsport te
bedrijven.”

Otter: ,,Over zijn sportieve her-
stel denk ik nog even niet na, het
allerbelangrijkste is nu dat de
mens Sjinkie goed herstelt.’’

� Ambulance en traumahelikopter ter
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Ongeluk met houtkachel Nederlands beste shorttracker

Drama voor Sjinkie: ‘Hij heeft

over zijn hele lijf brandwonden’

� Sjinkie Knegt. 
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Het belangrijkste is nu

dat de mens Sjinkie

goed herstelt

—Bondscoach Jeroen Otter

Vermiste
kerstfiguren
lagen bij
vrijwilliger
Het mysterie van de verdwenen

Jozef en Maria is opgelost. De

door het Museum voor Religi-

euze Kunst in Uden als ‘vermist’

opgegeven kerststal-beelden

zijn weer boven water. De beel-

dengroep lag de afgelopen jaren

bij een particulier thuis, die eer-

der vrijwilliger was bij het Mu-

seum Bevrijdende Vleugels in

Best.

Vanda van der Kooi

Tilburg/Uden/Best

Dat meldt Roland van Pelt, eigenaar
van het museumpark in Best. Hij
benadrukt dat het gaat om iemand
die hij zelf niet kent en die in het
verleden vrijwilliger was. ,,Hij
meldde zich bij mij, toen hij in de
krant las dat de beeldengroep werd
gezocht. Ik heb hem geadviseerd
om het museum in Uden te bellen,
en dat heeft hij ook netjes gedaan.”

Van Pelt zegt dat deze oud-vrij-
williger geen idee had dat het in
bruikleen was, of dat iemand de
kerststal zou missen. Het gaat niet
om complete beelden, maar om
koppen en handen, in 1954 gemaakt
door beeldhouwer Hans Claesen.
Jarenlang werden die elke kerst op
houten, ‘aangeklede’ frames ge-
plaatst, in de kerststal op het Heu-
velplein in Tilburg.

Gaat nu de vlag uit bij het Mu-
seum in Uden? Niet echt. Conser-
vator Wouter Prins wil in eerste in-
stantie helemaal niet reageren. ,,Of
ik blij ben dat de beeldengroep te-
rug is gevonden? Nou, er zijn frag-
menten teruggevonden”, zegt hij.
,,Nee, we hebben ze nog niet in ont-
vangst genomen. Maandag hebben
we overleg met het museum in
Best, daarna komen we met een
verklaring naar buiten.”

Het Udense museum had zich
ooit over de beeldengroep ont-
fermd, nadat deze – beschadigd en
afgedankt – in het gemeentedepot
van Tilburg was beland. In 2001 gaf
het de kerstbeeldengroep in bruik-
leen aan Bevrijdende Vleugels. In
september 2017 vroeg het Udense
museum de beeldengroep weer te-
rug, maar die bleek onvindbaar. 


