
Mede door de winst van Ahold
Delhaize sloot de AEX-index
licht in de plus op 775,84 pun-
ten. Op Wall Street werden
woensdag nieuwe records ge-
boekt. De Dow-Jonesindex en
de S&P 500 sloten op hun
hoogste stand ooit. De beurzen
in Frankfurt, Londen en Parijs
stegen tot 0,8 procent. 

Ahold Delhaize wist de om-
zet weer op te voeren in verge-
lijking met dezelfde periode in
2020, toen veel consumenten
vanwege de coronapandemie
aan het hamsteren sloegen. De
kwartaalupdate van de ABN
Amro viel ook goed. De bank
keerde terug naar winst, na de

verliezen in het voorgaande
kwartaal en in het coronajaar
2020. De Midkap sloot mede
door de winst van ABN Amro
met een plus van ruim 1 procent
op 1086,82 punten.

In Frankfurt raakte Thyssen-
krupp dik 5 procent kwijt na te-
genvallende resultaten van het
Duitse industrieconcern. Vestas
Wind Systems zakte ruim 2 pro-
cent in Kopenhagen. De groot-
ste maker van windturbines ter
wereld is somber na een teleur-
stellend kwartaal. 

In New York waren BioNTech
en Moderna de grote verliezers.
De bedrijven, bekend van hun
coronavaccins met mRNA-tech-
nologie, verloren elk zo’n 15 pro-
cent van hun beurswaarde.
Steeds meer marktkenners zet-
ten vraagtekens bij de hoge
waarderingen van de aandelen
van de twee. Dit jaar zijn de
aandelen tussen de 300 en 400
procent meer waard geworden. 

op de beurs
Cijfers Ahold en ABN
Amro vallen goed 
Amsterdam ■ Ahold Delhaize
was woensdag op Beursplein 5
de sterkste stijger in de AEX-in-
dex na de publicatie van zijn
kwartaalupdate. Een tree lager
in de Midkap wist ABN AMRO te
verrassen met een winst van
dik 9 procent na cijfers.

Het financiële concern heeft
bovendien 79 miljoen euro
apart gezet in verband met een
Duitse zaak rond belastingfrau-
de met dividenden. Beide zaken
kwamen naar voren uit de klei-
ne lettertjes van het kwartaal-
bericht van de bank. 

Over de Nederlandse zaak,
die betrekking heeft op de pe-
riode 2009 tot 2013, laat ABN
Amro niet veel los. Maar het
lijkt erop dat het gaat om een
oude zaak rond Morgan Stan-
ley. Die Amerikaanse zaken-

bank moet nog miljoenen te-
rugbetalen aan de Nederlandse
fiscus vanwege onterecht te-
ruggevorderde dividendbelas-
ting. ABN Amro zegt verdachte
te zijn in verband met verschil-
lende transacties in deze zaak.

In Duitsland wordt ABN
Amro al langer genoemd in een
onderzoek naar een belasting-
truc waarbij banken beleggers
de mogelijkheid gaven om
meermaals belasting terug te
vragen, terwijl deze maar een
keer is betaald. 

Eerder dit jaar schikte ABN
Amro al voor 480 miljoen euro
een zaak rond te weinig contro-
le op witwassen. In die zaak
worden nog wel individuele be-
stuurders verdacht, onder wie
oud-topman Gerrit Zalm.

ABN Amro weer verdachte in
onderzoek Openbaar Ministerie
Amsterdam ■ ABN AMRO
heeft opnieuw het Openbaar
Ministerie achter zich aan. Jus-
titie heeft de bank als verdach-
te aangemerkt in een onder-
zoek naar de verrekening van
dividendbelasting.
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Met de eerste aankoop wordt een
stuk agrarisch land naast de eenden-
kooi in ’t Zand in de gemeente Scha-
gen omgetoverd tot een paradijsje
voor weidevogels. Die soorten heb-
ben het moeilijk.

Vechten
Landschap Noord-Holland startte
de actie voor het eigen natuurfonds
eind augustus vorig jaar. Met een
duidelijke boodschap: de druk op
grond in de provincie is groot, het is
vechten om de ruimte. De natuur
verliest al jaren terrein door zaken
als oprukkende woonwijken, be-
drijfsterreinen, datacenter en wind-
molenparken, benadrukt de organi-
satie. Dus is het zaak om nu grond
aan te kopen en die veilig te stellen
voor de toekomst. 

Iedere burger kan een handje hel-
pen door natuurgrond aan te kopen.
Dat gaat voor zevenenhalve euro per
vierkante meter. Het ging na de start
van de actie meteen hard, de teller
staat nu al boven de 58.000 vierkan-
te meter. Met als einddoel 72.000
vierkante meter, maar ook na het be-
halen van dat punt gaat de actie
door. 

Dichtbij
,,We willen zoveel mogelijk natuur
veiligstellen. De urgentie daartoe is
met de actie blijkbaar duidelijk

overgebracht en wordt ook gevoeld
door mensen,’’ zegt voorlichter Inge
Plaatsman. ,,Wat ook aanspreekt, is
dat het om natuur dicht bij huis
gaat.’’

Desgewenst wordt er na de dona-
tie een certificaat opgestuurd. Dat
wordt met grote regelmaat op naam
van een kind of kleinkind gezet,
weet Plaatsman. ,,Ouders en groot-
ouders willen de natuur bescher-
men voor hun nageslacht. En ook de
liefde voor de natuur meegeven aan
de volgende generatie.’’

Overal in de provincie zijn loca-
ties waar naar grond wordt gezocht.
,,Er lopen veel besprekingen, maar
het zijn vaak ingewikkelde procedu-
res dus er kan nog niet veel over wor-
den gezegd. We hopen wel voor het
einde van het jaar een tweede aan-
koop te doen.’’

Nalatenschap
Het natuurfonds wordt niet alleen
verrijkt door de mensen die vierkan-
te meters kopen. Er zijn ook dona-
ties van bedrijven en schenkingen.
,,We kregen van een dochter de nala-
tenschap van haar moeder. Die hield
erg van de natuur, de dochter vond
het natuurfonds daarom een heel
mooie bestemming.’’

Landschap Noord-Holland streeft
uiteindelijk naar één miljoen vier-
kante meter natuurgebied erbij, iets

Burgers kopen land om
natuur te beschermen 
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Schagen ■ Landschap Noord-
Holland heeft een eerste gron-
daankoop gedaan met geld van
burgers en bedrijven. De pu-
bliekscampagne om natuurge-
bied te verwerven is een groot
succes en wordt inmiddels over-
genomen in andere provincies. 

Waar natuur is
komen geen
windmolens

•i
Bos als protest
De strijd voor natuurbehoud
kent in Nederland een
geschiedenis. Vermaard is de
aanplant van het Bulderbos in
de jaren negentig in een poging
om de aanleg van de
Polderbaan (ook wel
Bulderbaan geheten) van
Schiphol tegen te houden.
Zesduizend mensen plantten in
1994 2800 bomen op de plek
waar de baan moest komen. De
baan kwam er, het bos
sneuvelde grotendeels, maar
een deel bleef voortbestaan.
Het bos is nu ’een groene plek
tussen de opstijgende
vliegtuigen’, omschrijft de
initiatiefnemer van het protest
Milieudefensie het. En nog
steeds een stil protest.

De eendenkooi van ’t Zand en het omliggende land. Het onlangs aangekochte stuk grond ligt links van de kooi en grenst
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Een kluut met jongen. Natuurgebied biedt dergelijke vogelgezinnetjes rust. 
ARCHIEFFOTO GERARD BOS

wat in verloop van jaren bereikt
moet worden, ook met bijdragen uit
andere bronnen. 
Meedoen aan het natuurfonds kan via
www.landschapnoordholland.nl/
natuurfonds


