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EINDHOVEN – Het verbod op de
nertsenhouderij in Nederland
waarvoor een meerderheid van de
Tweede Kamer zich donderdag uit-
sprak, is voor de nertsenhouders
geen verrassing of schok. Volgens
het verbod krijgen ondernemers
tot 2024 de tijd om hun bedrijf af
te bouwen. De fokkers gaan er ech-
ter van uit dat dat niet hoeft, om-
dat de initiatiefwet volgens hen in
de Eerste Kamer sneuvelt.
Wim Verhagen, directeur van de
Nederlandse Federatie van Edel-
pelsdierhouders (met circa zestig
leden in Brabant en Zeeland): „Dit
is de derde keer dat de Tweede Ka-
mer dit wetsvoorstel goedkeurt.
Eerder stuurde de Eerste Kamer

het terug omdat er niet genoeg
compensatie werd geboden aan be-
drijven in de sector. Die ontbreekt
nu ook, daarom denken wij dat
die wet het nu ook niet haalt.”
Verhagen benadrukt dat ‘Den
Haag’ suggereert dat nertsenfok-
kers via fiscale maatregelen wor-
den gecompenseerd maar dat
staatssecretaris Weekers (Financi-
ën) al heeft laten weten dat fiscale
wetgeving daarvoor niet is be-
doeld. Volgens de NFE-directeur is
het bovendien in strijd met Euro-
pese regels om de volledige schade
neer te leggen bij de pelsdierfok-
kers. Het schadeloos stellen van de
circa 170 pelsdierfokkers in Neder-
land (met samen ruim vijf miljoen
pelsdieren) kost volgens Verhagen
circa een miljard euro. Hij baseert
dat op cijfers van accountancybu-
reau Deloitte. Verhagen: „Een mil-
jard is niet veel. Zeker niet omdat
de sector jaarlijks een exportwaar-
de heeft van 300 miljoen euro.”
Het verbod op nertsenhouderij
steekt Verhagen extra omdat de
dieren er volgens hem alleen maar
slechter van worden. „Als het hier
wordt verboden, verhuist de sec-
tor naar het buitenland. Daar heb-
ben pelsdieren het vanwege min-
der strenge regelgeving op het ge-
bied van dierenwelzijn veel slech-
ter.”
Het initiatief voor het verbod op
het houden van pelsdieren voor
de productie van bont komt van
de SP en de PvdA. VVD, CDA en
SGP in de Tweede Kamer stemden
tegen. De Eerste Kamer buigt zich
naar verwachting in oktober over
de initiatiefwet.

Een onschuldig gevecht met water-
pistolen eindigde gisteren in de Si-
belliusstraat Tilburg voor vier kin-
deren met meer dan een nat pak.
Ze hadden hun waterpistolen ge-
vuld met een jerrycan, maar daar
zat zoutzuur in. Dat maakte de poli-
tie gisteren bekend.
De brandweer en de politie rukten
uit. Geen van de kinderen liep ern-
stige verwondingen op. Ze hebben
lichte irritaties, volgens de politie.
Er wordt nog onderzocht waar de
jerrycan met het gevaarlijke spul
vandaan kwam.

door Sandra Donker en
Lennart Hofman

H et zou hagelen, onwe-
ren, stormen. De weers-
voorspelling voor afge-
lopen donderdag zag er

waardeloos uit. Maar in Kaatsheu-
vel viel geen druppel, het zonnetje
scheen, de temperatuur was aange-
naam, ideaal voor een pretparkbe-
zoek. Toch trok De Efteling een
kwart minder bezoekers dan de
dag ervoor, schat woordvoerder
Coen Sanders. Een ‘exemplarisch

voorbeeld’ noemt hij het. Al lange
tijd klaagt De Efteling over weers-
voorspellingen die bij het pretpark
roet in het eten gooien. „Ons pro-
bleem is: het landelijke weerbe-
richt in de journaals is vaak te veel
gericht op de Randstad. Als het
daar gaat regenen, hoeft dat hele-
maal niet voor Brabant te gelden.
Maar de mensen vangen bij het
journaal iets op en stellen hun
plannen bij.”
Omgekeerd gebeurt het ook: vorig
weekeinde was een groot deel van
Nederland bedekt met een dikke
laag wolken, maar aan de kust was
het prachtig. Badgasten bleven
weg, midden in het hoogseizoen.
Voor strandtenthouders een zeer
matige dag en een hoop ergernis.
Ruud Vismans van Koninklijke
Horeca Nederland vindt het een
‘ernstig probleem’. Hij maakt zich
zorgen over de effecten van voor-
spellingen die op lokaal niveau ge-
regeld niet blijken uit te komen.
Voor de horeca-ondernemers re-
den om gesprekken aan te gaan
met meteorologen van het KNMI
en commerciële weerbureau’s.

„Wij willen berichtgeving dichter
op de werkelijkheid. De kritiek
richt zich vooral op de televisie-
journaals. Zij creëren een bepaalde
stemming: het wordt mooi, of het
wordt slecht. Terwijl er veel regio-
nale verschillen zijn.”
Golden Tulip op Schiermonni-
koog heeft sinds enige tijd een ei-
gen weerbericht op zijn website
staan. Het weer op het kleine Wad-
deneiland wijkt vaak af van de rest
van Nederland. De noordkant van
Schier verschilt soms zelfs van de
zuidzijde. „Wij hebben meer zon-
uren. Buien waaien snel over”,
zegt Hans van der Poel van hotel
Graaf Bernsdorff. „Een slecht weer-
bericht voor het vaste land bete-
kent minder klandizie. Met name
de last minute kamers verkopen
dan echt minder goed.” Van der
Poel zou graag meer duiding in de
weerberichten zien. „Ik begrijp dat
het lastig is om in de landelijke uit-
zendingen uitgebreid in te gaan op
de lokale situatie, maar dat zou ze-
ker welkom zijn in de zomerperio-
de, als de belangen van de horeca
groot zijn.” Hij wijst erop dat in de

winter ook sneeuwverwachtingen
en -hoogtes worden aangegeven.
Aan de aanbieders van weersvoor-
spellingen ligt het niet. Wie wil,
kan zich tegenwoordig nauwkeu-
rig op de hoogte stellen van de ac-
tuele weerssituatie. Op buienradar
is te zien of de paraplu mee moet.

Weerplaza geeft speciale adviezen
voor fietsers, vissers, surfers, gol-
fers en mensen die barbecueën.
Op Weeraanzee staat per bad-
plaats de stand van zaken. En op
de smartphone is het lokale weer
te zien. Toch blijkt in de praktijk
de landelijke weersvoorspelling lei-
dend in de publieke opinie. Cees
Molenaars, hoofd communicatie
van het KNMI, zegt begrip te heb-
ben voor de economische belan-
gen van de horeca. „Als wij een

waarschuwing uitgeven voor ex-
treem weer, zijn de terrassen leeg.
Tegelijkertijd wil je ook niet dat je
er een ramp gebeurt als bij Pukkel-
pop in Hasselt, België. Daar ligt
een spanningsveld. Cruciaal is dat
wij informeren, we geven geen ga-
ranties.” Hij wijst erop dat het KN-
MI sinds 2010 al ‘fijnmaziger’ ope-
reert. „De waarschuwingen gaan
per provincie. Dat is al een enor-
me verbetering.” Het blijft wel las-
tig, erkent hij, want een waarschu-
wing wil je niet pas geven wan-
neer de bomen over de rails lig-
gen. „Dan is je voorspelling trefze-
ker, maar heb je er niets aan.”
Weerplaza, van weerman Marco
Verhoef, zegt in een reactie op de
horeca-ondernemers dat zijn be-
drijf ‘graag bereid is’ hen tegemoet
te komen. „We kunnen de ver-
wachting niet aanpassen, maar
wel een vertaalslag maken naar de
mogelijkheden om een terrasje te
pakken”, zegt Menno Bom. „Het
is best mogelijk om op een schaal
van 1 tot 10 aan geven of het lek-
ker is, ondanks het feit dat er mis-
schien een spatje regen valt.”

Nertsenfokkers niet
geschokt door verbod

Waterpistolengevecht
met zoutzuur

Hier en daar een bui (vooral daar)

WEERSVOORSPELLINGEN
Het landelijke weerbericht in de journaals is vaak te veel ge-
richt op de Randstad, vinden horeca-ondernemers in de rest
van het land. Zij lijden daardoor soms behoorlijk wat schade.

‘Cruciaal is dat wij
informeren, we geven
geen garanties’

T I L B U R G

Videobeelden uit de regio

Ondernemers zijn het zat:
slechte weersvoorspellingen
kosten klandizie. Waar-
schuwt de weerman voor
een dag hondenweer,
schijnt de hele dag gewoon
de zon. Maar de klanten
hebben dan al afgehaakt.

Met de levering van nieuwe Mercedes-Benz Vito’s 
neemt ZND NEDICOM een volgende stap in de 
aanpassing van haar uitstraling in de markt. 

De nieuwe Vito’s van EMA Automobielgroep passen 
prima in de nieuwe slogan van ZND NEDICOM 
“creating the future building envelope”. Beautiful, 
protective en sustainable. Kernwoorden die ook van 
toepassing zijn op de nieuwe bestelwagens.  

Niet alleen de bestelwagens zijn nieuw maar ook de 
bestickering van de bestelwagens is compleet 
gewijzigd. Het campagne beeld van een ingewik-
keld, innovatief en duurzaam gebouw is prominent 
op de bus aanwezig alsmede de nieuwe merknaam 
ZND NEDICOM. Betrad men voorheen nog de markt 
als ZND dakbedekking of NEDICOM dak en gevel-
techniek, nu profileert het bedrijf zich als de buiten-
schil specialist.

Mercedes-Benz bestelwagens van EMA versterken 
nieuwe uitstraling van ZND NEDICOM
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