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NIJMEGEN – Een bezoeker bekeek gisteren tijdens de eerste kijkdag de bezittingen van Pim Fortuyn in het Nij-
meegse Veilinghuis Hessink’s. De inventaris van Palazzo di Pietro, de Rotterdamse woning van de in 2002 ver-
moorde politicus, gaat op 27 juni onder de hamer. In totaal gaat het om bijna 900 kavels.  Foto ANP

Dijksma leidtPvdA-onderzoeknaar verlies in EP
Redactie politiekDEN HAAG – StaatssecretarisDijksmavan Onderwijs gaathet onderzoekvan de PvdAleiden naar de oorzakenvanhet verlies bij de Europeseverkiezingen.Dat heeft partijvoorzitter Plou-mengisterenbekendgemaakt.DeNederlandse sociaaldemocratenverloren vorigeweek vier van dezeven zetels. De commissie on-derzoekt hoe het kan dat de ”ge-nuanceerde boodschap” van departij niet overkwam bij de kie-zer. Behalve Dijksma zitten ookde Tweede Kamerleden Vermeijen Samsom in dewerkgroep.Afgelopen week barstte onderde PvdA’ers een heftige discussielos. Oud-minister Pronk twijfeldeaan het leiderschap van partij lei-der en vicepremier Bos. Hij wileen sterke en duidelijke leider.Volgens minister Plasterk vanOnderwijs is zijn partij „elitair”geworden.„Vertrek vandr. Wilschut waseigen beslissing”
KerkredactieDALFSEN – Er is geen „inhou-delijke reden” voor het vertrekvan dr. H. J. C. C. J.Wilschut alseindredacteurvan het gere-formeerdvrijgemaakte bladNader Bekeken. Hetwas zijneigen beslissing.Dat schrijven Stichting Woorden Wereld en de redactie vanNader Bekeken in een brief aanalle abonnees. Ze reageren hier-mee op een brief van een groepverontruste abonnees die eenverband legde tussen het vertrekvan dr. Wilschut en de kritische”Kroniek” die hij in februari hadgeschreven rond de benoemingvan dr. S. Paas aan de Theologi-sche Universiteit Kampen.Reden voor het vertrek van dr.Wilschut is volgens het bestuuren de redactie dat voor de ru-briek ”Kroniek” een „iets anderetoonzetting (soms) gewenst” is.

Honderd miljoenvoor woningbouwen monumenten
Redactie politiekDEN HAAG – MinisterVan derLaanvoorWonen trekt bijna100 miljoen euro uit voor hetstimulerenvanwoningbouwen de restauratie van enkelemonumenten.Dat is gisteren bekendgemaakt.Tot 16 juli kunnen gemeentensubsidie aanvragen voor her-structurering nieuwbouw. Hetgeld is bestemd voor projectendie door de economische crisiszijn stilgevallen. Als de 100 mil-joen is verdeeld, komt er eennieuwe ronde. In totaal is er 395miljoen euro beschikbaar.Zo’n 13 miljoen van het bud-get gaat naar monumenten: deLambertuskerk in Maastricht,Hartelust in Leeuwarden, HuisRodenburgh in Dordrecht, deClemenskerk in Hilversum, HetKarenhuis in Alkmaar en deDRU-fabriek Ulft. Hierbij gaathet om het ombouwen van depanden tot huizen.

Redactie politiekDEN HAAG –Volgens premierBalkenende is ergeen sprakevan dat zijn ambtenaren eenrapport over de Catshuisbrandwilden achterhouden.RTL Nieuws kwam gisteren methet bericht dat een TNO-rapportover de brand in het Catshuis,waarbij in 2004 een schilder omhet leven kwam, door ambtena-ren van Balkenende niet aan hetopenbaar ministerie was over-handigd. Volgens TNO was dewandbekleding in de ambtswo-ning van de minister-presidentniet brandwerend. Dat zou debrand in het Catshuis hebbenbevorderd.Balkenende legde gisteren tij-dens zijn wekelijkse persconfe-
sfoujf!ob!bﾝppq!wbo!ef!njojtufs-raad uit dat het rapport van TNOniet voltooidwas.Achteraf bezienwashetvolgensde premier wel beter geweestom het direct te overhandigenaan het OM. Overigens is dat ineen later stadium alsnog gedaan,maar de bevindingen die in hetTNO-rapport staan, hebben deeindconclusies die de rijksre-cherche al eerder had getrokken,niet gewijzigd. De oorzaakvan debrand is volgens de premier hetverboden gebruik van thinner.Daardoor was er een explosievesituatie ontstaan. „Het Catshuiswas een bom”, zei de premier

gisteravond op televisie.Het al dan niet aanwezig zijnvan brandgevaarlijkewandbekle-ding heeft daarop geen invloedgehad. De wandbekleding be-paalde het verloop van de brand
ejf! ob! ef! pouqmpgﾜoh! poutupoe/!Enkele jaren geleden is het schil-dersbedrijf veroordeeld vanwegehetverboden gebruikvan het ex-plosieve thinner.De premier ging niet in opberichten van RTL Nieuws datambtenaren enkele verslagenen e-mails over het TNO-rapporthebben achterhouden en in dekluis van de landsadvocaat heb-ben opgeborgen. Dat zou blijkenuit een vertrouwelijk rapportvan de rijksrecherche. „Ik zal meverder vergewissen van de kri-tiek op de landsadvocaat”, aldusde premier.Advocaat Van der Biezen, die deweduwe van de schilder bijstaat,wil het complete dossier van derijksrecherche over de brand inhet Catshuis inzien. Hij heeft datgisteren gevraagd aan Balkenen-de en aan de landsadvocaat. Hetdossier ligt nu ter inzage bij deTweede Kamer.Van der Biezen heeft tot nu toealleen een uittreksel gekregenvan het rapport van de rijksre-cherche.Op basis daarvan wil de advo-caat bezien of hij vervolgstappenonderneemt. Als hij het rapportniet krijgt, overweegt hij eenkort geding aan te spannen.

Redactie politiekDEN HAAG – Het kabinetheeft gisteren besloten om dezittingsduurvan een aantalgemeenteraden teverlengenomdat ze bezig zijn met herin-deling.Concreet betekent het dat indeze gemeenten volgend jaarmaart geen verkiezingen plaats-hebben. Als deze gemeentenwelmee zouden doen met de ver-kiezingen, zouden burgers bin-nen een jaar tweemaal voor degemeenteraad naar de stembusmoeten. Dat is nietwenselijk, al-dus staatssecretaris Bijleveld vanBinnenlandse Zaken gisteren.Op dit moment zijn de volgen-de gemeenten in gesprek oversamenvoeging: Andijk, Wervers-hoof en Medemblik; Bussum,Muiden, Naarden en Weesp;

Scherpenzeel, Renswoude enWoudenberg; Wunseradiel, Bols-ward, Sneek, Wymbritseradiel,Nijefurd en Gaasterland-Sleat;Bergen, Gennep, Mook en Midde-laar; Margraten en Eijsden; Lithen Oss; Bodegraven en Reeuwijk;Abcoude, Breukelen, De RondeVenen en Loenen.Voor deze gemeenten is hetwetgevingsproces nog niet zoverdat er al eenvoorstel is ingediendbij de Tweede Kamer, maar devoortgang is wel zodanig dat desamenvoegingen met aan zeker-heid grenzende waarschijnlijk-heid doorgaan. Voor de herinde-ling van Abcoude, Breukelen, DeRonde Venen en Loenen is al eenwet ingediend. De stemming isaangehouden in afwachting vaneen variantenonderzoek.Bijleveld gaat dewetwaarin hetuitstel is geregeld naar de Raadvan State sturen voor advies.

Voortaanvlag uit opVeteranendagDEN HAAG (ANP) – DeNederlandse vlag wap-pert opVeteranendagvoortaan op alle rijksge-bouwen.Premier Balkenende heeftna overleg met zijn minis-terraad gisteren beslotendat Veteranendag wordtopgenomen in de alge-mene instructie voor hetuitsteken van de Neder-landse vlag op overheids-gebouwen.Er werd al gevlagd opVeteranendag, die voorhet eerst in 2005 gehou-
efo! xfse/! Nbbs! ef! pgﾜ-ciële vlaginstructie washiervoor nog niet aange-past. Vanaf nu zal op allegebouwen van het Rijkgevlagd worden. Gemeen-ten en provincies krijgenhet verzoek te vlaggen.Bedrijven en particulierenmogen ook de driekleuruithangen.Veteranendag valt ditjaar op de laatste zaterdagvan juni. Voorheen washet op 29 juni, de verjaar-dag van prins Bernhard.

DEN HAAG (ANP) – Gokbedrij-ven die zich niet aan de regelshouden, kunnen straks eenboete krijgen die kan oplopentot 740.000 euro.Het kabinet ging gisteren ak-koord met de instelling van eenkansspelautoriteit, die zo’n be-stuurlijke boete kan opleggen,maar ook vergunningen magverlenen aan aanbieders vankansspelen. Door de komst vandit zelfstandige bestuursorgaanzal het toezicht op de gokbran-che volgens hem verbeteren. Erzal meer controle komen op le-gale en illegale kansspelen.„Wij willen geen blokkade op

kansspelen. Het is prima datmensen daar vertier aan bele-ven. Wij moeten optreden tegende excessen, zoals verslaving,witwassen en fraude”, aldus deminister.De overheid heeft nu te weinigmiddelen om effectief te kunnenoptreden als er dingen fout gaan.Het is alwel mogelijk om de ver-gunning van legale aanbieders,zoals Holland Casino en diverseloterijen, in te trekken. Maarvolgens de minister is dat eenzware maatregel, die meestalniet in verhouding staat tot deovertreding. Een hoge boete kanafschrikwekkend werken, denktde minister.

Van onze correspondent

CVOTDIPUFO!†!Ef!pgﾜdjfs!wbo!justitie in Utrecht heeft giste-ren tegen een 21-jarige man uitBunschoten die zij ziet als deleidervan eengroep drugs-handelaren, anderhalf jaar celgeëistwaarvan een halfjaarvoorwaardelijk.De 31-jarige broer van de ver-dachte hoorde 54 dagen onvoor-waardelijke gevangenisstraf en200 uurwerkstraf eisen.De twee Bunschoters maaktendeel uitvan eengroep die eenjaargeleden werd opgepakt. Volgens
ef! pgﾜdjfs! xbt! ef! esvhtiboefm!

dagelijks werk voor de jongstebroer. Ze gaf aan dat de politiehet onderzoek is gestart omdater in de dorpen rond Utrecht zoveel harddrugswerden gebruikt.Een van de getuigen verteldeook dat „iedereen in Bunschotendrugs gebruikt en dat je er van-zelf in rolt.”De politie werd getipt dat detwee broers in drugs handelden.Na de nodige telefoontaps deedde politie een inval in dewoningvan de broers. Men vond er on-der meer een weegschaal metsporenvan cocaïne. Hun moedervertelde dat haar zoons drugshaalden in Nijkerk. Er werdenvijf verdachten aangehouden.

Drie Bunschoters werden vorigjaarveroordeeld tot onvoorwaar-delijke gevangenisstraffen.De zaak tegen de twee broersliep de nodige vertraging op. Ad-vocaten vonden dat verkeerdemethodes waren gebruikt dooreen politieagent en eisten dat de
pgﾜdjfs! ojfu.pouwbolfmjkl! npftu!worden verklaard.De rechtbank wees die eis gis-teren af. Wel werden de tweebroers in oktober vrijgelaten. De
pgﾜdjfs! cfupphef! ebu! ef! kpohtuf!broer direct terug moet naar decel. De rechtbank bepaalde ech-ter dat de Bunschoter tot de uit-spraak op vrije voeten blijft.Die uitspraak is op 26 juni.

Redactie politiekDEN HAAG – MinisterVan derLaanvoorWonen,Werken enIntegratie heeft gisterenver-gaandevoornemensgepre-senteerd om devrijheidvanwoningcorporaties aan bandente leggen.De overheid gaat de taken vancorporaties beperken (ze mogenniet meer onbeperkt investerenin commerciële projecten), hettoezicht wordt verscherpt en debeloningen en vertrekpremiesvoor de topbestuurders gaannaar beneden.De afgelopen maanden kwameen aantalvan de 455woningcor-poraties die Nederland telt, nega-tief in het nieuws door extreemhoge salarissen voor de leiding-gevenden, fraude en grove mis-rekeningen,waaronder de herin-richting van een cruiseschip datvele tientallen miljoenen euro’sduurderwerd dan gepland.Corporaties moeten zich vol-gens Van der Laan weer gaanrichten op hun kerntaak, name-lijk het bouwen van woningenvoor mensenmet lage inkomens.Ze mogen ook investeren inbrede scholen en buurthuizen,maar niet meer in bioscopen envoetbalstadions.Commerciële nevenactiviteitenmogen alleen nog als de corpora-tie een derde van de investering

voor zijn rekening neemt, derest moet van investeerders ko-men. Als marktpartijen niet meewillen doen, is dat volgens Vander Laan het beste bewijs dat hetgeen goed project is.Corporaties komen onder stren-ger toezicht. De overheid gaathet Centraal Fonds Volkshuis-
wftujoh! )DGW*-! ebu! ov! ef! ﾜobo-ciën van corporaties controleert,ombouwen tot een ‘woonauto-riteit’. Die gaat ook zaken alsintegriteit, doelmatigheid enmaatschappelijke prestaties toet-sen. Het CFV kan daarbij zelf oponderzoek uitgaan en sanctiesopleggen. Als zaken uit de handlopen, kan de minister ingrijpendoor tijdelijk een bewindvoerderaan te stellen.De raden van commissarissenbij corporaties moeten veel pro-fessioneler gaan opereren. Zemoeten daadwerkelijk de leiding-gevenden controleren. In het ui-terste geval mag de minister decommissarissen ontslaan.Corporaties die willen fuseren,krijgen te maken met strenge ei-sen. Het kabinet wil verder datcorporaties maximaal 80.000woningen beheren, ongeveerde omvang van de grootste cor-poraties nu. Gemeenten krijgenook meer te zeggen over corpo-raties. De gemeente wordt meerde baas. Als ze er niet uitkomen,beslist de minister.Bestuurders mogen straks nietmeer verdienen dan de Balke-nendenorm, circa 180.000 euro.Het is volgens Van der Laan las-tig om dit op te leggen aan zit-tende bestuurders. Bij onvrijwil-lig vertrek mag maximaal eenjaarsalaris worden uitbetaald.De koepel van woningcorpora-ties Aedes twijfelt aan het nutvan de maatregelen en denkt datdeze ten koste gaan van de wo-ningbouwproductie.

Woningcorporaties
Kabinet gaat vrijheid wo-
ningcorporaties inperken.
Minder gemakkelijk 
investeren in commerciële 
projecten.
Salaris bestuurder maxime-
ren op 180.000 euro.
Vertrekpremie maximaal 
jaarsalaris.

Willem H. SmithWAGENINGEN –Wie kent nietde roterende zaadjes van deesdoorn, die zich invrije val alseen helikopter door dewindlaten meevoeren omverwegvan de boom te landen? Hetaerodynamische mechanismevan de langzaam dalende zadenis nu opgehelderd doorwe-tenschappersvanWageningenUniversiteit en het CaliforniaInstitute of Technology inPasadena.De onderzoekers, die gisterenhun bevindingen in hetweten-schappelijke tijdschrift Sciencepubliceerden, constateerdendat het draagvermogen van hetwentelende zaadwordt verdub-beld door een sterke luchtwer-veling boven op de vleugel. Ookinsecten, kolibries en vleermui-zen benutten volgens hen ditprincipe.De Nederlands-Amerikaansestudie toont aan dat zich bo-ven op de vallende en daardoorroterende esdoornzaden vanafde voorzijde een tornadoach-tige wervel ontwikkelt. „Dezezogeheten vortex verlaagt de

luchtdruk boven het vleugel-oppervlak, die daardoor extradraagkracht, ”lift”, krijgt, zodathet zaad wordt opgetild en lan-ger in de lucht blijft”, vertelt dr.ir. David Lentink, die met zijnAmerikaanse collega dr. MichaelH. Dickinson het onderzoek leid-de. „Dewervel verhoogt de vlieg-prestaties van roterende zadendie vergeleken met dwarrelendzaad tweemaal zo hoog is.”Het mechanisme van de lig-gendewervelwind aan de boven-rand van de vleugel lijkt opval-lend genoeg sterk op de manierwaarop insecten,vleermuizen enkolibries met hun vleugels veellift genereren als ze in de luchtproberen stil te hangen.De onderzoekers constatereneen nagenoeg identieke werve-ling bij deze zeer verschillendeorganismen. In hun ogen duidtdit op een convergente evolutievan vliegprestaties. Met anderewoorden: deze niet-verwantesoorten ontwikkelden onafhan-kelijk van elkaar deze eigen-schap.
WindtunnelOm de luchtstroom rond hetwentelende zaad in beeld te

brengen, bouwden de onder-zoekers plastic modellen van degevleugelde esdoornvruchten,vijf tot tien keer groter dandie inwerkelijkheid zijn. Dezelieten ze in een vat met dunneolie voortbewegen met eenspeciaal ontwikkelde robotarm.
Ejdljotpo;!~Xf!npejﾜdffsefo!
ebbswpps!po{f!Spcpﾝz-!ffo!apparaatwaarmeewe eerderwervelingen rondom de vleugelsvan fruitvliegjes blootlegden.”In het oliebad bevondenzich minuscule glazen parels,die zouden bewegen op hetmoment dat het kunstzaadpasseerde. De grootte van hetmodel, de snelheidwaarmee hetzaad door de olie roteert en destroperigheid van de oliewarenzo gekozen dat ze overeen-kwamen met die van dalende,echte esdoornzaden in lucht.Dewetenschappers maaktenmet laserlicht de beweging vande kralen zichtbaar en kondenmet een camera zo de aanwe-zigheid van de tornadoachtigewervel parallel en boven op deroterende vleugel vastleggen.Krachtmetingen toonden aandat de sterkewerveling zorgtvoor zowel extra draagkracht

als een zachte landing van het‘helikoptertje’.Om de nauwkeurigheid vandeze proef met nepzaden tetoetsen bouwden deweten-schappers in Wageningen eenverticalewindtunnel, waarinzij echte esdoornzaden lietendwarrelen. Met behulp vanopstijgende rookwerd ook hierdewervel boven op de vleugelzichtbaar en konden die op
ﾜmn!xpsefo!wbtuhfmfhe/!Ppl!nu bleek deze vortex dezelfdestructuur te vertonen als dievan de klapperende vleugelsvan insecten, vleermuizen enkolibrieswanneer die nagenoegstilhangen in de lucht.Sterker: de zaden doen hetzelfs béter. Zo blijkt uit vervolg-onderzoek dat draaiing van devleugel alleen al voldoende isom te kunnen vliegen. Het heli-kopterzaad maakt daar handiggebruik van.Lentink: „Een vogel bijvoor-beeld moet met spieren zijnvleugels in beweging zetten.De anatomische bouw van hetdier verhindert dat de vleugels
lvoofo!esbbjfo/!Ifu!ﾝbqqfsu!de vleugels op en neer. Datkost veel energie en is minder

fgﾜdjçou/!Ejf!poueflljoh!wfs-schijnt over een dikke maandin het Journal of ExperimentalBiology.”
RuimteparachutesHet draaiende zaadje van deesdoorn iswellicht het eenvou-digste ontwerp voor een mini-atuurhelikopter die met eenmicromotorwordt aangedreven,aldus Lentink, die in Delft vlieg-tuigbouw studeerde, in 2008in Wageningen promoveerdeop onderzoek naar vliegendevogels en zwemmende vissenen daarvoor vorige maand deNederlandse Zoölogieprijs 2009kreeg. „Dergelijke éénrotorheli’smet een spanwijdte van 1 meterhebben al succesvolle vluchtengemaakt. Een toestel ter groottevan een esdoornzaadje is echternog toekomstmuziek.”Andere toepassingsgebiedenvoor hun onderzoeksresultatenzien hij en zijn collega’s in rote-rende parachutes, om bijvoor-beeld ruimtesondes op planetenzoals Mars geleidelijk te latendalen en een zachte landing telaten maken.
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WAGENINGEN  – Kolibries die in de lucht stilhangen benutten dezelfde vliegtechniek als een roterend esdoornzaadje (r.), meldden wetenschappers in Science. Het ‘helikoptertje’ doet dat 
echter béter, want uit vervolgonderzoek blijkt dat het draaien van de vleugel alleen al voldoende is om te kunnen vliegen.   Foto’s Steve Sedlacek/David Lentink

DEN HAAG (ANP) – Het minis-terie van Economische Zakenbeslistwaarschijnlijk eind juni,begin juli of er in Limburgnaargas mag wordengeboord.Een woordvoerster bevestigt dater aanvragen liggen van een Au-stralisch bedrijf en van DSM.Het zou gaan om de winningvan methaangas uit lagen steen-kool. Het Australische bedrijf datde aanvraag indiende is Queens-land Gas Company Ltd (QGC), datsinds 2008 deel uitmaakt van deBritish Gas Group.Gedeputeerde Staten (GS) vanLimburg adviseerden het mi-nisterie onder voorwaarden po-

sitief over de aanvraag, aldusGS gisteren. GS adviseren welom de proefboringen niet inbeschermde natuur- en grond-waterbeschermingsgebieden telaten plaatshebben.Een woordvoerder van het be-drijf DSM bevestigde gisterendat het ook aanvragen heeft in-gediend om gas te winnen uitsteenkool. DSM wil dat doen inhet Beatrixgebied bij Roermonden in de Peel.Queensland Gas Company heeftoverigens ook nog aanvragen in-gediend om in Noord-Brabant,Gelderland en Overijssel proef-boringen naar gas te verrichten.DSMwil dat alleen in Limburg.


