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Ondernemers op gebied van diefstal vaak nogal naïef

‘Het bewustzijn van telers en de

Veiligheidsambtenaar Kamal Ramkalup: “Een goede buitenverlichting op
het bedrijf kan veel ellende met inbraken voorkomen.”

Diefstal komt dagelijks voor. Vooral tijdens de bouwperiode van kassen, maar ook daarna. Het dievengilde heeft het
vooral gemunt op elektrisch gereedschap, armaturen en lampen voor belichting, geld, vervoermiddelen en afzetklaar
product. Wat kunnen telers doen om diefstal te voorkomen?
TEKST EN BEELD: HARRY STIJGER

In de gemeente Westland vindt 21% van
het totaal aantal bedrijfsinbraken plaats
in tuinbouwbedrijven. Een paar jaar geleden heeft, kort na zijn indiensttreding,
burgemeester Sjaak van der Tak een aantal tuinbouwbedrijven bezocht. Volgens
de integrale veiligheidsambtenaar van
gemeente Westland, Kamal Ramkalup
schrok de burgemeester hoeveel bedrijven hij zomaar kon betreden. De burgemeester heeft zijn bezorgdheid daarover
geuit aan de LTO-vertegenwoordigers.
“Tenminste de helft van de bedrijven is
niet adequaat afgesloten. Toevallige passanten kunnen zonder gestoord te worden alles pakken en meenemen. Op de
parkeerplaatsen bij de bedrijven zitten
vaak zelfs nog sleutels in het contact van
de auto’s”, zegt de veiligheidsambtenaar.
De openheid van het Westland in combi-

natie met naïviteit brengt volgens hem
niet de nodige realiteit teweeg om over te
gaan tot de nodige beveiliging. “Als je in
een villa woont en mooie auto’s voor de
deur hebt staan, die met hard werken zijn
verdiend, moet je niet denken dat het dievengilde je overslaat.”

Goed signaleringssysteem
Ramkalup geeft aan dat beveiliging in eerste instantie een zaak van de ondernemer
zelf is. De overheid is wel een partner in
veiligheid op het bedrijf. Maar de gemeente kijkt ook naar veiligheidsaspecten in de
omgeving van bedrijven (openbaar groen)
en de wegen er naartoe. Deze aspecten
bepalen mede de staat van veiligheid.
“Het bewustzijn en de alertheid bij telers
aangaande diefstal op de bedrijven zijn
laag. Dit moet omhoog. Het is niet altijd
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onwil, maar telers hebben er geen focus
op. Ondernemers zijn in een aantal
opzichten nogal naïef en vertrouwen het
wel. Dit is niet realistisch gezien de werkelijkheid van de maatschappij.”
De veiligheidsambtenaar vindt het vreemd
dat veel bedrijven niet adequaat zijn afgesloten en geen goed signaleringssysteem
hebben van de personen die het bedrijf inen uitgaan.
De criminaliteit is zeker niet alleen van
buiten het bedrijf afkomstig, maar komt
zeker ook intern voor door de vele wisselingen van vreemd personeel. Ramkalup:
“Een ondernemer is vaak te goed van vertrouwen, bovendien is hij gericht op economische factoren en wil hij een goed
product telen. Daardoor is minder
gericht op de veiligheid binnen zijn
bedrijf.”
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alertheid op diefstal kan beter’
‘Als de stad dichterbij komt, neemt het diefstalrisico toe’
Wim van der Knaap, teler van groene en bloeiende kamerplanten in Naaldwijk,
heeft tot eind vorig jaar in het bestuur van LTO afdeling Westland gezeten en de
portefeuille veiligheid behartigd. Tevens was hij lid van het Platform Regionale
Criminaliteitsbestrijding van Haaglanden. De potplantenteler erkent dat het
risico van inbraken toeneemt.
“De bedrijfspanden worden steeds mooier en dieven denken dat er veel te halen is. Ook
telers zijn zich dat steeds meer bewust en besteden daarom meer aandacht aan het
beveiligen van hun bedrijf. In het verleden waren er meer inbraken doordat de boel niet
afgesloten was.”

Sociale controle
Van der Knaap vindt sociale controle erg belangrijk. Maar in sommige gebieden, zoals
Oude Camp (Herenweg) in Maasland, staan geen huizen bij de bedrijven. De teler:
“Hierdoor is het een soort bedrijventerrein met grote bedrijven van tientallen hectaren. Bedrijfsinbraken zijn dan ook niet uitgebleven, waarbij soms vijf à zes keer in hetzelfde bedrijf. Vanwege de vele inbraken is op een gegeven moment een particulier
beveiligingsbedrijf ingehuurd, dat ’s nachts en in het weekend een aantal keren langs
de bedrijven rijdt. De dieven weten dat echter ook en slaan alsnog toe zodra de bevei-

Wim van der Knaap: “Een alarminstallatie werkt zeker preventief.

liging weg is.”

Daarom hebben wij op ons bedrijf ook een dergelijke installatie.”

Beveiligingsadviezen

• Particuliere beveiliging kan voor de nodige aanvullende beveiliging zorgen.

Van der Knaap heeft de volgende adviezen tegen inbraak:

• Vooral sociale controle in de buurt is van belang, eventueel met een camera.

• Zorg dat het bedrijf buiten goed verlicht is; ongewenst bezoek voelt zich dan minder

Op zoek naar geld

prettig.
• Een waakhond (standaard bij veel bedrijven) zorgt ook voor de nodige beveiliging.

Ondanks een goede beveiliging (alarm en verlichting) op zijn moderne bedrijf is bij pot-

• Een alarminstallatie werkt zeker preventief en komt om die reden steeds meer stan-

plantenteler Van der Knaap toch een keer geprobeerd in te breken. “Een hoop schade,

daard op nieuwe bedrijven voor.

alle laden op kantoor stonden open. De inbrekers hebben echter niets meegenomen,

• Camera’s bij de ingang zijn bijzonder effectief om bijvoorbeeld te zien wat chauffeurs

zelfs geen computer. Vermoedelijk waren ze alleen op zoek naar geld.“

laden. Op videobanden zijn dan wellicht de karren te zien die de teler mist. Met chauf-

Het goed vastleggen met een backup van gegevens in de computer is ook een tip voor

feurs blijft het altijd lastig om toegang te verlenen vooral als er niemand op het

telers; de meeste doen het pas als ze problemen hebben gehad.

bedrijf aanwezig is.

Veiligheid bespreekbaar maken

Afspraken maken

Ramkalup is van mening dat het veiligheidsvraagstuk meer structureel de aandacht moet krijgen van zowel de telersorganisaties als van de telers zelf. Dit kan
bijvoorbeeld door over veiligheid te praten op bijeenkomsten. Bij LTO/Glaskracht
Westland staat dit onderwerp momenteel
niet op de agenda.
Paul Steyn: “Twee jaar geleden hebben we
over dit onderwerp een telersavond
gehouden met medewerking van de
Gemeente Westland, Interpolis en Politie
Haaglanden. Naar aanleiding van die
avond is er ook op de website en in een
nieuwsbrief aandacht aan besteed. Het is
goed mogelijk dat we dit het komende seizoen weer doen, omdat we als organisatie
hierin ook een verantwoordelijkheid hebben.”

De veiligheidsambtenaar adviseert telers om
tegen inbraak en diefstal plannen te maken,
concrete maatregelen te nemen en er met
elkaar afspraken over maken. Hij pleit onder
andere voor een informatiebeheerssysteem
om het aantal inbraken en/of tijdstippen
ervan vast te leggen en die informatie te
delen met de politie.
Daarnaast moeten de bedrijven een goed
aangiftetraject met de politie regelen,
zodat snel aangifte gedaan kan worden.
Ook moeten de ondernemers in de omgeving van hun bedrijf kijken wat mogelijke
hindernissen tegen diefstal kunnen zijn:
plantsoen, hekwerk, verlichting, ook hangen sluitwerk (met het politiekeurmerk voor
sloten). Op de bedrijven kunnen ondernemers bij de ingang camera’s ophangen om
te zien wie het bedrijf in- en uitgaan, maar
ze kunnen ook camera’s ophangen in

ruimtes waar dure spullen staan.
De veiligheidsambtenaar raadt telers ook
aan om een protocol op te stellen voor
personeel dat het bedrijf binnenkomt en
verlaat. Hij vindt het een goede zaak als
telers voor de veiligheid 3 of 4 keer per
dag het eigen gebied met tuinbouwbedrijven observeren.
Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen: gemeente, verenigingen,
inwoners, maar zeker ook van de betrokken
ondernemers. De gemeente is voorwaardenscheppend bezig in de openbare ruimte en met
voorlichting. Op het eigen bedrijf moet een
ondernemer zelf voor de veiligheid zorgen. De
bewustwording bij telers kan wat dat betreft
nog heel wat worden verbeterd.
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