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Houd ongenode
gasten van je erf
Er zijn diverse manieren om een erf veiliger te maken, zoals het afsluiten van
buitendeuren en van kasten met waardevolle spullen. Er zijn ook diverse
hulpmiddelen die waarschuwen als er iemand op het erf komt. Sommige
hulpmiddelen leggen het ook vast als dat gebeurt. Een overzicht.

Het is allereerst belangrijk om zelf een
goed beeld te hebben van de risico’s op
je bedrijf, zegt Johan Schuitemaker van
beveiligmijnboerenbedrijf.nl. Een digitale
erfscan kan daarbij helpen.
Dan is goed overzicht belangrijk. Bij
een rommelig erf dat bovendien niet
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overzichtelijk is, is de kans op diefstal groter
dan bij een overzichtelijk en opgeruimd erf,
vertelt hij. Rondslingerende materialen zijn
een makkelijke prooi, net als heftrucks of
quads die ergens achter een schuur staan.
Bouwactiviteiten op een bedrijf trekken
ook altijd de aandacht van dieven. Dan is de

noodzaak nog groter om die plek goed te
verlichten en alles goed op te bergen.
Er zijn veel hulmiddelen om criminelen te
weren van het erf en om ze te zien als ze
er toch op komen. Bijvoorbeeld een goede
waakhond. Zodra hij iets onbekends ziet
of hoort, slaat hij aan. Net als ganzen. Een

AKKERWIJZER NR 9 OKTOBER 2017

016_AK09 Beveiliging Erfbeveiliging 04.indd 16

16-10-17 08:42

Thema beveiliging

Tekst: Peter van Houweling
Beeld: Yvonne Termeer, Ruth van Schriek, Anton Dingemanse

Een complete
schuifpoort met
afstandsbediening
of bediening per
telefoon kost
geplaatst en wel
tussen 5.000 en
10.000 euro.

waakhond schrikt ook af, vooral als vanaf de
weg te zien is dat er een waker is. Maar wat
als een waakhond even mee is in de trekker
of de bedrijfsauto naar het land? Dan is het
erf onbewaakt.
Een sloot maakt het ongewenste gasten ook
moeilijker, tenminste als er jaarrond water in
staat. De laatste jaren zijn voor erfbewaking
andere hulpmiddelen in opkomst, zoals
poorten, opritverklikkers en camera’s, en
combinaties daarvan.

Poort vaak overdag open
Poorten houden ongewenste gasten tegen,
als ze dicht zijn. Maar een afgesloten erf
oogt niet prettig. Het kan een
onvriendelijke aanblik geven.
Bovendien is het niet altijd praktisch,
bijvoorbeeld als er regelmatig
trekkers het erf op- en afrijden. Het
kost veel tijd als trekkers elke keer
moeten stilstaan totdat het hek
open is.
Dat is te ondervangen met technische
hulpmiddelen, met een afstandsbediening
of met een bediening via een mobiele
telefoon. Elke chauffeur moet dan wel een
afstandsbediening hebben in zijn trekker
of moet geautoriseerd zijn om met zijn
telefoon het hek te openen. Ze kunnen dan
het hek al openen als ze in de buurt zijn. Als
ze arriveren, is het hek al open. Bij hekken
die handmatig open en dicht gaan, is dit
uiteraard niet mogelijk.
Akkerbouwers kiezen er vaak voor om
het hek bijvoorbeeld alleen ‘s nachts dicht
te doen. Dan is het ‘s nachts effectief en

overdag heeft het werk er geen hinder
van. Maar overdag biedt het hek dan geen
bescherming.

Veel bijkomende kosten
Er zijn twee typen toegangspoorten:
schuifpoorten en draaipoorten.
Schuifpoorten zijn in veel gevallen een
efficiëntere manier om met de ruimte om te
gaan dan een draaipoort; die heeft ruimte
nodig om open en dicht te draaien.
De prijzen van de poorten variëren zeer
sterk, afhankelijk van de breedte, hoogte,
coating en van het systeem van openen en
sluiten. Een kale schuifpoort met alleen

is dat de poort met één druk op de knop
geopend kan worden. Bediening met de
telefoon vraagt net een handeling meer,
namelijk het intoetsen van een nummer of
het kiezen van een voorgeprogrammeerd
nummer. Het voordeel van bediening per
telefoon is dat de poort daarmee waar
ook ter wereld is te openen en te sluiten.
Als iemand voor de poort staat als je op
wintersport bent, kun je op de ski’s de poort
toch simpel openen en sluiten.
Het is wel handig om meer mensen de
mogelijkheid te geven om de poort te
bedienen, zoals gezinsleden en vast
personeel. Maak die groep niet te groot. Hun
toestel moet dan wel eerst geaccrediteerd
worden.
Een poort maakt de toegang tot het
erf veiliger. Een poort beschermt
niet de andere ingangen van het erf.
Het is ook een optie om niet bij de
hoofdingang een poort te plaatsen,
maar juist bij een ingang achterop
het erf, waar minder zicht op is. Niet zelden
komen dieven via een achteringang of zelfs
via een aangrenzend perceel het erf op en
vertrekken via dezelfde weg.

Een goede waakhond
schrikt af, net als ganzen
handmatige bediening is al te koop voor zo’n
2000 euro inclusief btw. De poort moet dan
nog wel geplaatst worden.
Een complete schuifpoort met
afstandsbediening of bediening per telefoon
kost geplaatst en wel tussen 5.000 en 10.000
euro. Dat bedrag is inclusief een zware
betonnen fundering, de elektromotor, het
aanleggen van een elektriciteitskabel naar
de poort en alle benodigde elektronica,
zoals enkele afstandsbedieningen, een gsmontvanger en een simkaart. De bijkomende
materialen en werkzaamheden kosten bijna
net zoveel als de poort zelf.
Het voordeel van een afstandsbediening

Opritverklikker
Een alternatief voor een hek is een
opritverklikker. Die houdt ongewenste
gasten niet van het erf, maar het oogt
wel vriendelijker dan een gesloten hek.
Opritverklikkers geven een signaal als er
iemand het erf opkomt. Dat kan met geluid
of met een lichtsignaal. Die verklikkers zijn

op een vaste plek in huis of kantoor te

Copyright photo

Braakschade is bepalend voor verzekering
Bij de vraag of een verzekering bij diefstal wel of
niet uitkeert, is één factor doorslaggevend: is er
braakschade aan een deur of poort of aan het gebouw zelf? Het is niet voldoende als een deur alleen
dicht is. Die moet afgesloten zijn met goed hangen sluitwerk. Anders keren verzekeraars niet uit.
Wat doet een verzekeraar als de buitendeur niet
op slot is, maar als waardevolle spullen wel in een
afgesloten kast liggen, zoals handgereedschappen

of gewasbeschermingsmiddelen? Dan hangt het
vooral af van de andere preventieve maatregelen
die zijn getroffen, en van het oordeel van de verzekeraar.
Allereerst gaat het er natuurlijk om of diefstal wel
verzekerd is. Vaak is dat niet het geval. Veel gestolen spullen zijn dan niet verzekerd, tot frustratie
van de bestolen akkerbouwer. Bespreek met uw
verzekeraar of diefstal is gedekt in de polis.
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Buitengebied
veiliger met
buurtapp
In sommige gemeenten werken boeren en
andere bewoners van het buitengebied
samen met overheden om hun gebied
veiliger te maken. Een van de hulpmiddelen
daarbij is een buurtapp voor iedereen die in
een straat of een gebied woont. Belangrijk
is dat die app alleen voor berichten over
veiligheid wordt gebruikt, bijvoorbeeld
niet voor een buurtfeest, want deelnemers
moeten alert zijn op de app-berichten en
zo nodig snel reageren. Het is verstandig
om bij het opzetten van een buurtapp altijd
contact op te nemen met de wijkagent en
om een coördinator aan te stellen die daar
contact mee houdt.

plaatsen. Er zijn ook mobiele verklikkers die
je kunt meenemen naar een plek waar je aan
het werk bent, zoals in een werkplaats of in
de leeskamer van een sorteerinstallatie.
Er zijn systemen waarbij sensoren die op
meerdere inritten zijn aangebracht op één
of meer mobiele verklikkers kunnen worden
aangesloten. Als er veel activiteit is, zoals
tijdens de oogst, kunnen de verklikkers
worden uitgeschakeld. Dan is het risico van
diefstal ook kleiner. Vergeet niet om de
verklikkers gelijk weer in te schakelen als de
activiteiten over zijn.
Opritverklikkers hoeven niet veel te kosten.
Voor een bedrag tussen 200 en 500 euro zijn
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er diverse typen te koop.
Opritverklikkers geven wel een signaal dat er
iemand het erf op komt, maar het is niet te
zien wie of wat dat is. Camera’s doen dat wel.
Ze houden niemand tegen, maar ze schrikken
wel af, zeker als er een sticker op een dampaal
zit of als er een bordje bij de ingang van het
erf staat. Camera’s geven meer veiligheid dan
een erfverklikker, maar daar hangt ook een
ander prijskaartje aan. Voor een paar tientjes
zijn al wel beveiligingscamera’s te koop en voor
minder dan 200 euro zit daar ook een kabel
en een recorder bij, maar een professionele
camera met toebehoren kost al snel het
dubbele. Die is dan nog niet geïnstalleerd.
Het bedrijf Stalzicht biedt de mogelijkheid om
alles zelf aan te brengen en te installeren. Het
bedrijf bekijkt vooraf samen met de klant op

luchtfoto’s wat de beste plek op het bedrijf
is voor een camera. Als de ondernemer alles
heeft aangebracht, stelt Stalzicht op afstand
het systeem in en installeert het ook op afstand
op de computer.
Maar bij één camera zijn grote delen van het
erf nog niet in beeld. Veel leveranciers leveren
daarom sets van drie of vier camera’s met
alle bijbehorende spullen en apparatuur. Het
bedrijf All Right Security, dat actief is in de
agrarische sector, levert bijvoorbeeld sets met
drie camera’s met alle toebehoren, inclusief
monitor, voor prijzen tussen 2.000 en 4.000
euro. Voor die prijs komt het bedrijf alles
volledig installeren.
Het is altijd aan te raden om vooraf met de
leverancier na te gaan waar op het erf de beste
plekken zijn om camera’s aan te brengen. 

‘Ik wil zien wie
het erf op komt’

Doe zelf de
beveiligingsscan

Akkerbouwer Albert Goethals uit Sas van Gent (ZL) liet dit jaar
beveiligingscamera’s op zijn erf installeren. De beelden kan hij
zien op zijn mobiele telefoon en op een scherm in huis. Een hek
plaatsen vond hij ‘te onvriendelijk’. Hij had al wel een opritverklikker, maar hij vond het een nadeel dat hij niet kon zien wie of
wat zijn erf op kwam. Dat nadeel gold vooral in de winter als
hij een lange periode zijn pootaardappelen aan het sorteren
is. Goethals: „Het gebruiksgemak weegt voor mij haast nog
zwaarder dan de extra bedrijfsveiligheid die de camerabewaking
oplevert. De camerabeelden zorgen voor overzicht en laten
meteen zien wie er aankomt.”

Iedereen kan online zelf een beveiligingsscan maken van zijn bedrijf,
op www.agriwijzer.nl. Een deelnemer
maakt een virtuele rondgang over
het bedrijf en vult een korte vragenlijst in. Hij krijgt dan uitleg over veiligheidsaspecten en een onafhankelijk advies op maat en met adviezen
voor een betere beveiliging van het
bedrijf. De scan is in 2105 gemaakt
met subsidie van de overheid.

AKKERWIJZER NR 9 OKTOBER 2017

016_AK09 Beveiliging Erfbeveiliging 04.indd 19

19

16-10-17 08:42

