
Het Havenbedrijf Rotterdam

en de NAM zoeken uit of fa-

brieken en installaties op de

Maasvlakte en in de Euro-

poort stoom uit de bodem

kunnen gebruiken. Ze willen

in 2019 de eerste proefborin-

gen doen op de Maasvlakte.

Theo Teitsma

Rotterdam

Op vijf kilometer diepte onder
dit industriegebied en het wes-
telijk deel van de Europoort zit
een warmwaterbron van 170 gra-
den heet. Het Havenbedrijf en de
NAM willen bedrijven warm
maken die dit water  als stoom
aan de industrie leveren en als
het enigszins afgekoeld is door-
transporteren naar huizen en
kassen op Voorne-Putten. Die
kunnen ermee verwarmd wor-
den. Minister Henk Kamp (Eco-
nomische Zaken) steunt het on-
derzoek, omdat de inzet van
aardwarmte het gasgebruik en
de CO2-uitstoot terugdringt.
Of het project slaagt, hangt af
van de kosten, of er een juiste
manier van winning valt te vin-
den en de risico’s. Toezichthou-
der Staatstoezicht op de Mijnen
waarschuwde onlangs dat te
vaak bij aardwarmteprojecten
problemen ontstaan door onvei-
lig werken en de inzet van on-
voldoende deskundig personeel. 

Boren naar
heet water
in bodem
Maasvlakte

HELLEVOETSLUIS De
familie Al Rouaymi uit
Hellevoetsluis, die na tien
jaar in Nederland dreigt
uitgezet te worden naar
Irak, heeft gisteren veel
steunbetuigingen gekre-
gen. Een actie op petitie-
starter.nl, waarin de Immi-
gratie-en Naturalisatie-
dienst IND wordt opgeroe-
pen het ingeburgerde ge-
zin met vier kinderen in
Nederland te laten blijven,
is inmiddels meer dan
2.500 keer ondertekend.
Eén Hellevoeter hing een
spandoek aan de galerij,
met daarop de tekst ‘Ze
moeten blijven!’

Familie uit
Irak ontvangt
veel steun

Nadia Berkelder

Adrianne de Koning

Rotterdam

Politiemensen spreken deze vrijdag
de hele dag voorbijgangers aan op
de Wilhelminapier in Rotterdam
Zuid: of ze misschien iets gezien of
gehoord hebben. De informatie
wordt gebruikt om een tijdlijn te
maken en beter te kunnen zoeken.
En met resultaat: na een paar uur is
al duidelijk dat de vuilniszak met
het lichaampje erin er al zeker sinds
zaterdag lag. 
Alle andere vragen staan nog
open: wie was het kindje? Hoe oud
was het? Waaraan is het overleden?
Hoe lang heeft het geleefd? En hoe
lang is het al dood? De sectie op het
lichaampje, die vandaag plaats-
vindt, moet daar antwoord op ge-
ven. ,,Dit zijn drama’s uit forensisch
oogpunt”, zegt forensisch patho-
loog Frank van de Goot. ,,Het is een
nachtmerrie voor het onderzoeks-
team.”
Onderzoekers van het Neder-
lands  Forensisch Instituut kunnen
het geslacht eenvoudig bepalen en
de leeftijd ook.  De identiteit wordt
moeilijker, zegt Van de Goot. ,,Er
wordt natuurlijk dna afgenomen en
een dna-profiel gemaakt. Als dat er
is, moeten ze de moeder zoeken. En
dat wordt heel lastig.” Hoe lastig dat
kan zijn, bleek bij de zaak van een
baby’tje dat in 2015 te vondeling
werd gelegd in Den Haag. Via dna
werd haar biologische vader gevon-
den. Hij stond in de databank van
de politie. De man had echter geen
idee wie de moeder was, omdat hij
veel wisselende contacten had.

Doodsoorzaak
Bij baby’s is het moeilijk om  aan te
tonen waaraan ze zijn overleden,
zegt Van de Goot. ,, Bij 50 procent

van de kinderen die in het zieken-
huis dood worden geboren, blijkt
de afwijking in de placenta te zitten
en niet in het kind. Tenzij er grof
geweld is gebruikt, wordt het moei-
lijk om een doodsoorzaak vast te
stellen. Als een kind bijvoorbeeld
gesmoord is, kun je dat later eigen-
lijk niet terugzien.”
Kleertjes of knuffels kunnen hel-

pen bij de identificatie. Het is niet
duidelijk of het Rotterdamse kindje
aangekleed was of spullen bij zich
had in de vuilniszak waarin het
werd gevonden. Een kindje dat vo-
rig jaar dood werd achtergelaten in
een tas in Amsterdam, had witte
rompertjes aan die bij de Primark
waren gekocht. Overigens is de
identiteit van dat kind tot nu toe

ook  nog niet vastgesteld. Als de ou-
ders niet in de database van justitie
staan, is de politie voor het vaststel-
len van de identiteit afhankelijk
van informatie van de buitenwe-
reld. Van mensen die een kind mis-
sen uit hun omgeving, mensen die
een tot voor kort zwangere vrouw
kennen en nooit een kind hebben
gezien, of van mensen die een moe-
der én kind kwijt zijn. 

Achtertuin
Dat het kind in de openbare ruimte
is gevonden, maakt identificatie
nog lastiger. Dode kinderen die in
een achtertuin liggen, zijn eenvou-
dig te herleiden tot de ouders. Als
een kind eenmaal is aangegeven is
het onwaarschijnlijk dat het aan de
aandacht ontsnapt, zegt Kerstin van
Tiggelen van Kenniscentrum NI-
DAA (zie kader). Veel kinderen die
dood worden gevonden, zijn ‘bui-
ten het systeem’,  geboren, is haar
ervaring. 
,,Als het kindje voortkomt uit de
illegaliteit ben je eigenlijk kans-
loos”, zegt Van de Goot. 

‘Dit is een nachtmerrie

voor het onderzoeksteam’

� Een agente vraagt een vrouw op de Wilhelminapier of zij informatie heeft over de dode baby die daar

donderdag is gevonden. FOTO’S SANNE DONDERS

Het onderzoek naar

de identiteit van het

dode kindje dat

donderdag werd

gevonden is lastig. De

hoop is gevestigd op

dna en tips.  

Weinig aanknopingspunten bij onderzoek dode baby

GEMEENTE

,,Het is vreselijk dat

dit is gebeurd’’, re-

ageert een woord-

voerder van de Rot-

terdamse wethou-

der Hugo de Jonge.

,,Wat een schok

moet dit ook ge-

weest zijn voor de

mevrouw die het

kindje gevonden

heeft. We hopen dat

het politieonderzoek

snel meer duidelijk-

heid verschaft. Het

is daarom belangrijk

dat iedereen die iets

weet of gezien heeft

meldt bij de politie’’

Na eerdere drama’s

met Rotterdamse

baby’tjes heeft de

gemeente tal van

maatregelen geno-

men. Zo wordt ge-

poogd zwangere

vrouwen eerder in

beeld te krijgen en

eventueel aan de

hand mee te nemen

naar de verloskun-

dige. Ook wordt bij-

voorbeeld gezocht

naar vrouwen die in

een gedwongen iso-

lement wonen.

‘Het is vreselijk dat dit is gebeurd’
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NIDAA

De afgelopen 11 jaar zijn er

43 babylijkjes gevonden in

Nederland, gemiddeld vier

per jaar. Dat blijkt uit cij-

fers van het Nederlands

Instituut voor de Docu-

mentatie van Anoniem Af-

standdoen (NIDAA), dat

onderzoek doet naar kin-

derdoding. ,,Alle deskundi-

gen zijn ervan overtuigd

dat deze cijfers slechts

het topje van de ijsberg

beschrijven’’, zegt Kerstin

van Tiggelen van NIDAA.

,,Vaak was de zwanger-

schap geheim en wordt

een overleden baby’tje be-

graven in een tuin of in het

water gegooid, en daar-

door nooit gevonden.’’

Van Tiggelen wijst erop

dat vrouwen via verschil-

lende kanalen hulp kunnen

krijgen als ze ongewenst

zwanger zijn, van officiële

instanties als de Raad

voor de Kinderbescher-

ming, maar ook anoniem

bij de stichting Be-

schermde Wieg, initiatief-

nemer van de vondelin-

genkamers. Via de kamer

in Rotterdam kregen al

twee vrouwen hulp. In heel

Nederland zijn dit er 250

waarbij tien vrouwen al-

leen wilden bevallen en

daarna het kindje ergens

wilde neerleggen.

Een baby’tje te vondeling

leggen is alleen strafbaar

als het in een hulpeloze

toestand wordt achterge-

laten. Een overleden

baby’tje ergens neerleg-

gen mag nooit als het min-

stens 24 weken oud is.

Per jaar vier gevonden babylijkjes, topje van de ijsberg

� Een monumentje op

de vindplaats.


