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WÜST EN BOER
Geen goud maar
wel weer medailles

TANDARTS
’Vroeger was
het veel enger’
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Sloop van
vliegtuigen
op Eelde
Door Bouke Nielsen
Ondernemer
Geert-Jan Pastoor werkt aan een
ontmantelingsfabriek voor vliegtuigen op Groningen Airport Eelde
en een voor boorplatforms en windmolenwieken in de Eemshaven.
Hoeveel werkgelegenheid ermee
gemoeid zal zijn, weet hij nog niet.

EELDE/EEMSHAVEN

¬ De woning van Els Borst vanuit de lucht.
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Veel vragen rond de dood
van oud-minister Borst
Bart Lauret
BILTHOVEN Een overval door een
onbekende? Een ruzie? Of zelfs een
politieke aanslag? De politie houdt
in het onderzoek naar de dood van
Els Borst nog rekening met ‘alle
scenario’s’.

Dat zegt topman Willem Woelders
van de politie in Utrecht. ,,Er zijn
geen inbraaksporen aangetroffen,
ook niet bij de garage. We doen nu
verder onderzoek in de woning. Misschien treffen we daar bijvoorbeeld
brieven die ons iets kunnen vertellen. Overigens hebben we op dit mo-

ment geen enkele aanleiding te denken dat mevrouw Borst werd bedreigd of belaagd’’, verklaart de politieman.
Een ander scenario is dat Borst
een inbreker heeft overlopen of door
roofovervallers naar buiten is gelokt.
Er waren geen inbraaksporen, maar
dat hoeft niet te betekenen dat er
niemand in haar woning is geweest,
waar ze alleen woonde. De garage
was open toen Borst werd gevonden.
De politie geeft aan nog in het
duister te tasten, en roept daarom de
hulp van het publiek in. Woelders:
,,We hebben geen exact tijdstip van
overlijden vast kunnen stellen. Juist

daarom zijn we op zoek naar alle mogelijke informatie over de laatste periode voor haar overlijden. Wie heeft
haar nog gesproken? Of kreeg juist
geen contact met haar? Ook dat willen we graag weten.’’
Dat Borst om het leven kwam
door een misdrijf, staat vrijwel vast,
zegt hoofdofficier van justitie Johan
Bac. Het vermoeden werd al sterker
na een bodyscan, afgelopen dinsdagmiddag in Maastricht. Daarbij kan
via speciale apparatuur onder meer
onderhuids letsel worden gesignaleerd.
,,We konden al snel in het onderzoek een natuurlijke dood uitslui-

ten’’, zegt Bac. ,,Na de bodyscan is
dinsdag en woensdag meteen weer
forensisch onderzoek gedaan op de
plaats delict.’’ Dat onderzoek, onder
meer met speurhonden in de tuin
van Borst, gaf de onderzoekers de bevestiging: Borst is door een misdrijf
om het leven gekomen.
Terwijl forensisch specialisten
ook gisteren weer de hele dag naar
sporen zochten in de garage, de tuin
en de woning van Borst, werden de
geschrokken en bezorgde buurtbewoners bijgepraat tijdens een bewonersbijeenkomst. Daarin werden
geen nieuwe feiten over het onderzoek gemeld. >> 7
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Pastoor meldde dat gisteravond op
een bijeenkomst in Delfzijl. Hij voegde er wel aan toe dat de voorbereiding nog in volle gang is. Pastoor is
wel al in gesprek over een sloopvliegtuig dat vanuit Bangladesh naar
Eelde kan komen.
,,Er zijn in de jaren tachtig van de
vorige eeuw veel vliegtuigen op de
markt gekomen die nu aan hun eind
zijn’’, aldus Pastoor, die nauw betrokken was bij de opstart van de
verbrandingscentrale van E.On in
Delfzijl. ,,Die vliegtuigen worden nu
geparkeerd ergens in Arizona, maar
ze moeten ooit eens definitief opgeruimd worden.’’
Pastoor denkt dat Groningen Airport Eelde zich goed leent voor de
ontmanteling van vliegtuigen. Hij
hoopt in de loop van dit jaar meer zekerheid over het project te krijgen.
Veel windmolens zijn, gezien de
ontwikkelingen in de laatste jaren,
gedateerd en worden gesloopt. Pastoor wil in de Eemshaven een bedrijf
beginnen dat die wieken recyclet. Hij
hoopt daar een ontmantelingfabriek
voor olie- en gasplatforms aan toe te
kunnen voegen. >> 30

Nieuw giraffedrama
in Denemarken
KOPENHAGEN
In Denemarken
dreigt een tweede giraffedrama. Dit
keer staat een dierentuin in Jutland
op het punt een langnek te doden
omdat hij niet helemaal ‘raszuiver’
zou zijn. Dat meldden Deense media. Afgelopen weekeinde raakte de
dierentuin in Kopenhagen in opspraak nadat giraffe Marius werd afgemaakt en aan de leeuwen werd gevoerd.
De beelden van de stukken giraffe
en de smullende leeuwen schokten
de wereld en brachten dierenactivisten in beweging.
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