Studiegroep Goeree-Overflakkee praat over nut erfbeveiliging

'WhatsApp-groep opzetten
om elkaar snel te tippen'
Erfbeveiliging. Is het een nuttige investering in een tijd dat er steeds meer inbraken
op en rond boerderijen zijn? En wat kies je dan? Beveilig je je oprit met enkel een hek
of hang je een groot en duur camerasysteem op? De studiegroep die onderdeel is van
VVB Goeree-Overflakkee liet zich voorlichten.

De kantine op het bedrijf van Anne van
Pagée in Ooltgensplaat (ZH) is voor deze
avond omgetoverd tot een gezellige
ruimte. Beamer en scherm staan klaar
om de presentatie die Nicky Labrujère
van Totaalbeveiligingen zal gaan geven.
„Normaal laten we ons liever niet voorlichten
door een commercieel bedrijf”, zegt Anne,
die voorzitter is van de studiegroep. „Je
krijgt dan toch een beetje een gekleurd
verhaal. Maar soms kan het niet anders. We
zijn daarom blij dat de wijkagent toch nog
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gehoor heeft gegeven aan ons verzoek om
op deze avond aanwezig te zijn.” Toen de
studiegroep de vraag bij de politie neerlegde,
werd er negatief gereageerd. Het was niet
de taak van de politie om zo’n avond over
erfbeveiliging verder te begeleiden, vond zij.
Tot wijkagent Hans de Haan over het voorstel
hoorde en wel degelijk vond dat de politie
van toegevoegde waarde kon zijn.
De aanleiding tot het organiseren van de
avond is dat de akkerbouwers merken dat ze
steeds meer te maken krijgen met diefstal. Met

name dieselolie wordt veelvuldig gestolen.
„Dan is het goed om met elkaar eens te kijken
of en hoe we ons erf beter kunnen beveiligen.”

Dieseloliediefstal is actueel
Even voor half acht druppelen de
akkerbouwers binnen, twaalf in totaal. Ze
nemen plaats aan de lange tafel, pakken een
kop kofﬁe en maken een praatje met elkaar.
Ze wonen verspreid over het hele eiland, maar
lijken elkaar allemaal goed te kennen.

Studieclub

Tekst en beeld:
Angèle van Tiggelen

De wijkagent geeft tips
aan de toehoorders van
de studiegroep. „Kijk
eens rond op je bedrijf
alsof je zelf inbreker
bent. Wat kun je
verbeteren?”

Nicky Labrujère begint de avond met het
stellen van de vraag wat er overheerst bij de
aanwezigen. „Hebben jullie te maken met
diefstal van dieselolie? Uit voertuigen? Of
zelfs complete voertuigen?” Voertuigen zijn er
nog niet gestolen. „Komt misschien omdat we
hier op een eiland zitten en je toch bruggen
over moet”, denkt een van de aanwezigen.
„Die moeten we ‘s nachts dan maar open
zetten”, grapt een ander.
Maar dan zijn ze weer serieus, want
dieseloliediefstal is wel degelijk een probleem
op het eiland. Er rijdt een auto rond die op het
erf bij boeren komt vragen om een paar liter
diesel. Met in zijn ene hand een jerrycan en
in de andere hand een tientje weet hij op dat
moment waar de dieselolietank staat en hoe de
pomp werkt en of deze beveiligd is. Later komt
hij terug met meer en grotere jerrycans, zonder
een tientje en zonder het nu te vragen…
Wijkagent Hans de Haan is ondertussen
ook aangeschoven. Hij kent het probleem
van de dieseloliedief. De deelnemers willen
dan ook meteen van hem weten of ze met
camerabeelden zo iemand op kunnen pakken.
„Heb je er altijd wat aan als je foto’s maakt
of ﬁlmt? Een camerasysteem is wellicht
duur, maar als het de pakkans vergroot, is
aanschaf misschien zinvol”, vraagt Van Pagée.
„Technisch kan er natuurlijk veel, maar je hebt
ook te maken met bevoegdheden en dat is
niet altijd even gemakkelijk. Op de beelden
moet duidelijk te zien zijn dat degene die
erop staat ook daadwerkelijk een diefstal
pleegt. Anders kan het iedereen zijn en is het
eigenlijk geen bewijslast”, zegt de wijkagent.
„Als je een camerasysteem aanschaft, moet je
er goed op letten dat het bedrijf waarmee je
in zee gaat gecertiﬁceerd is volgens de eisen
van Justitie”, zegt Labrujère. „Dat certiﬁcaat
maakt dat je een goedgekeurd systeem
hebt waarmee je bij inbraak ook een stukje
bewijslast hebt.”

Verzekering
„In 2012 zijn er 230.000 gemelde inbraken
geweest.” Labrujère staat op en wijst de cijfers
aan op het scherm. „Het blijkt dat het bedrag
dat mensen kwijt zijn, ze nog niet eens zoveel
kan schelen. Het gevoel van veiligheid dat
ze kwijt zijn, heeft een veel grotere impact.
En de rompslomp met verzekeringen. Wat
is iets waard? De emotionele schade is soms
vele malen groter. Als een landbouwvoertuig
gestolen wordt, geeft de verzekering niet
thuis, want het voertuig stond niet op slot, de
schuur was niet afgesloten.”
„En als de schuur op slot is en de sleutel
van de trekker eruit?” vraagt een van de
aanwezigen. „Krijg je discussie met de
brandverzekering, want die wil de sleutel erop

om de trekker in geval van brand snel naar
buiten te kunnen rijden”, is het laconieke
antwoord van de erfbeveiliger. „Laat je
verzekering het goed op papier zetten, want
het verschilt per verzekering”, adviseert hij.
„Hoe zit het met je pand of erf goed in het
licht zetten?” wil Pieter van Kempen weten.
„In september tijdens de oogstperiode hebben
we inbraak in de loods gehad en zijn buiten
alle stroomkabels meegenomen. Dit is tussen
12 uur ‘s nachts en 6 uur ‘s ochtends gebeurd.
We hadden het erover voor we weggingen.
Licht aan of niet. We laten nooit een lamp
branden. De een zei: ‘Niet doen, want je lokt
ze naar je toe’, de ander zei: ‘Wel doen, want
ze willen niet in het licht staan.’ Ik heb de
lamp aangelaten en de andere dag was dus
alles weg.”
Verlichting levert volgens de wijkagent zeker
een schrikeffect op. „Zeker verlichting met
een bewegingssensor en waar ze niet bij
kunnen. Maar sommigen werken graag in het
licht en dan is een lamp welkom.”
De inbraak achtervolgt Pieter nog bijna
elke dag. Het overkomt hem nog steeds dat
hij in de werkplaats iets wil pakken wat hij
niet meer kan vinden. Ook meegenomen.
„Zorg dat je weet wat je hebt, maak foto’s
en bewaar facturen. Wat je niet aan kunt
tonen, dat heb je ook niet”, adviseert De
Haan. „Kruip ook in de huid van de inbreker
en loop een rondje over je erf. Wat kunnen ze
gebruiken om bij je binnen te komen? Werp
een drempel op. Waarom zou de inbreker
naar de buurman gaan als het bij jou veel
gemakkelijk kan?” Ook de aanwezigheid
van een hond kan een afschrikeffect teweeg
brengen. Alhoewel dat ook niet altijd
voldoende is. Labrujère vertelt het verhaal
over de boerderij waar onlangs twee honden
vergiftigd zijn. „Er is nóg niet ingebroken.”

Jorg Buth:
„Camerasysteem geeft
een goed gevoel.”

Pieter van Kempen:
„Geen idee of pakkans
verhoogd wordt met
camerasysteem.”

Ivan Dogterom:
„Elkaar tippen via WhatsApp
of Twitter gaat razendsnel.
Dat moeten we zeker
gaan doen.”

Anne van Pagée:
„Leerzame avond vooral door
bijdrage van wijkagent.”

Beelden op Youtube zetten
Terug naar het camerasysteem. Wat mag je
met de beelden doen? „Op Youtube zetten”,
vindt Ivan Dogterom. Gelach alom. „Dat is de
Flakkeese mentaliteit”, lacht De Haan. „Eerst
zelf oplossen en met elkaar delen en dan
krijgen wij na een paar dagen het misdrijf
ook onder ogen. Dan is het al te laat. Je
kunt het resultaat schaden, dus niet doen.”
De wijkagent wijst er ook nog op dat voor
beelden die gebruikt worden er volgens de
wet een machtiging van de ofﬁcier van justitie
nodig is. „Maar u mag beelden aan ons ter
beschikking stellen. Camera’s zijn een prima
wapen tegen criminaliteit. Overigens moet u
wel op uw terrein verplicht een bord hangen
dat er een camerasysteem aanwezig is en dat
er geﬁlmd wordt.”
Jorg Buth schafte twee jaar geleden een X

Serie studieclubs
Samen weet je meer dan alleen. Daarom delen veel Nederlandse
akkerbouwers hun kennis met collega’s, om zo hun teelten en bedrijfsprestaties op een hoger plan te brengen. In studieclubverband
komen de cijfers op tafel, worden elkaars bedrijven bezocht of helpen
externe deskundigen bij het beantwoorden van vragen. Akker brengt
in deze serie studieclubs in beeld, van de traditionele akkerbouwgewassen tot grove groenten en van teelttechniek tot economie. Deze
keer de studiegroep die onderdeel is van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Goeree-Overﬂakkee.
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Bij het ophangen van een camerasysteem ben je verplicht om je bezoekers daarvan in te lichten via een bord en/of stickers.
Bedrijven leveren dit mee met het systeem.

camerasysteem aan. „Op het bedrijf zitten
twee inritten waardoor auto’s regelmatig een
rondje over het erf rijden. Vanuit het woonhuis
en de kantine kun je dat niet zien. We hebben
één camera laten plaatsen en hebben nu
zicht op het erf.” Het geeft Buth een beter
gevoel. Toch denkt hij ook nog na over het
plaatsen van een hek bij de inritten. „Een hek
kan zeker werken”, meent Labrujère, „maar
in jullie geval staat die overdag altijd open.
Een hek wordt pas gesloten na tien uur, maar
inbraak gebeurt op elk willekeurig tijdstip. Een
camerasysteem neemt het op en de beelden
kun je altijd terugkijken. Ook wat er ‘s nachts
gebeurd is.” Een richtprijs is volgens hem niet
te geven omdat het hele systeem bekabeld
moet worden. Ook na aandringen blijft hij
volhouden dat het voor elk bedrijf anders is en
een richtprijs geven onmogelijk is.
Pieter van Kempen denkt nog na over de
aanschaf van een camerasysteem. „Ik heb
echter niet zulke grote verwachtingen van
de pakkans door een camerasysteem. De
politie heeft veel zekerheid nodig, willen ze
overgaan tot arrestatie.”

Bij Remco Wesdorp werden afgelopen
zomer ook de stroomkabels van het bedrijf
meegenomen. En ja, hier lagen ze ook buiten.
„We waren klaar met de oogst en zouden
de andere dag alles opruimen. Zo zijn we ‘s
avonds weggegaan. De andere dag zagen we
aan de machines enkel nog stompjes zitten.
Alle kabels meegenomen.” Een camerasysteem
is wat hem betreft nog niet aan de orde. „Ik
denk na over het plaatsen van een hekwerk bij
de oprit. Waar ik nu wel op let, is dat ik alles
veel consequenter op slot doe.”
Wesdorp deed aangifte, maar heeft het
gevoel dat er weinig mee gedaan wordt.
Toch juicht De Haan dit initiatief toe. „Hoe
meer aangifte gedaan wordt, des te groter
is het politieapparaat dat er op afkomt.
Aangiftecijfers worden bijgehouden en als
we zien dat er op een bepaalde plaats veel
diefstal is, wordt het corps uitgebreid.”

Tippen via WhatsApp
De wijkagent wil graag met de groep eens
nadenken over hoe zij elkaar beter kunnen

informeren. „Op de manier zoals we in wijken
ook al met buurtpreventie werken. Dat zou
in het buitengebied ook kunnen. Want als
we elkaar kunnen tippen, dan graag.” Via
Twitter zou een optie kunnen zijn, maar het
is een open medium waardoor de informatie
ook terechtkomt bij mensen voor wie het niet
bedoeld is.
De Haan ziet meer in een WhatsApp-groep
of een e-mailcontact. „Hoe gemakkelijk kun
je boeren hier bij betrekken?” wil hij weten.
Dogterom meent dat het heel gemakkelijk kan.
„Als je telefoonnummers en e-mailadressen
verzamelt via VVB, heb je bijna alle boeren op
het eiland te pakken. Elkaar tippen gebeurt
nog niet veel, maar het zou wel moeten. Je
kunt er zoveel mee bereiken. Dat kan heel snel
gaan. Verschrikkelijk snel zelfs.”
De Haan vindt het een prima plan. „Als
iemand contactpersoon wil worden, zorg
ik dat belangrijke informatie met die
persoon gedeeld wordt. Deze kan het
dan weer doorzetten naar de leden.” Met
deze afspraak wordt het ofﬁciële gedeelte
afgesloten. 

Studieclub VVB Goeree-Overflakkee
De studiegroep is onderdeel van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting (VVB) op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overﬂakkee. 80
procent van de akkerbouwers op het eiland is aangesloten bij de
vereniging. De VVB organiseert vijf keer per winter een informatiebijeenkomst over grote onderwerpen als Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de zomer organiseert ze vier veldbijeenkomsten. De

studiegroep die binnen de VVB actief is, heeft maximaal 15 leden en
gaat dieper in op cijfermatige onderwerpen die met elkaar vergeleken
worden. Een lid mag maximaal 7 jaar lid blijven van de studiegroep.
Daarna maakt hij plaats voor iemand anders zodat elk VVB-lid de kans
krijgt om bij de studiegroep te zijn. De studiegroep wordt begeleid
door Jeroen Willemse van DLV.
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