INBRAAKPREVENTIE

‘Mij overkomt H
dat niet’
In het bollenvak gaat het nodige geld om.
Niet alleen het product is geld waard, ook
de machines en ondersteunende materialen
vertegenwoordigen een flinke waarde. Dat
maakt de sector een interessant doelwit voor
het inbrekersgilde. Fust, partijen tulpen,
gereedschap… Als je niet oppast, ben je het
zomaar kwijt. Wat te doen?
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et lijkt met golven te gaan, de inbraakgevallen
en diefstallen in het bollenvak. De ene keer gaat
het om diefstal van partijen tulpen, dan is het
fust, en ook assimilatielampen waren een tijd
populair. Leo Plak, risicospecialist bij Achmea Agro, ziet een
rode draad in al die voorvallen. “Het gaat om aantrekkelijke
en waardevolle voorwerpen. Die wordt bepaald door zaken
als verhandelbaarheid, waarde, de handzaamheid en of er
kopers voor zijn.” In het bollenvak kun je het nodige vinden
dat aan die voorwaarden voldoet. “De sector is een interessant doelwit. Toch denken ondernemers vaak: mij overkomt
dat niet. Ze zijn goed van vertrouwen. Daarmee maak je het
heel makkelijk voor inbrekers.”

MOOI SPUL
Als we Plak vragen naar praktijkvoorbeelden, somt hij het ene
na het andere incident op. “Er was een marktkoopman actief
die tulpen uit koelcellen stal. Hij verkocht ze de volgende dag
op de markt en dan was de vogel weer gevlogen.” Diesel is
ook populair. “Makkelijk te verkopen, de herkomst is niet te
traceren.” Ook worden onderdelen van trekkers gesloopt en
verkocht als oud ijzer, soms wordt zelfs de hele trekker meegenomen. Verder is gereedschap interessant voor inbrekers,
maar ook bloemenfust. “Je neemt het makkelijk mee en het
levert vier euro per fust op. Mooier spul is er niet. Verder zijn
computers, laptops en GPS-systemen gewild, want makkelijk
mee te nemen en te verkopen.” Ook bouwplaatsen zijn een
doelwit van dieven. “Alles wat handzaam en van waarde is,
nemen ze mee.”
Diefstal voorkomen blijft lastig, erkent Plak. Toch kunnen ondernemers wel wat doen om het de boeven lastiger te maken.
“Maak het minder aantrekkelijk, bijvoorbeeld door je trekker,
haspel, laptop en gereedschap een kenmerk mee te geven.
Graveer de bedrijfsnaam of de postcode met huisnummer
in, een gekenmerkt product wil niemand hebben. Track-andtrace is ook een manier, voor waardevolle spullen zoals een
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trekker.” Plak raadt ondernemers aan het bedrijfsterrein af te
hekken, deuren op slot te doen en verklikkers op deuren te
zetten. “Er fladdert altijd wel een vogeltje rond in de schuur,
daarom is een ruimtealarm niet handig. Voor het kantoor
kun je dat wel doen.” Verder raadt hij aan om alert te zijn op
‘vreemd volk’. “Vaak hoor ik na een inbraak dat er mensen
zijn langs geweest met een onduidelijke reden. Wellicht kwamen zij de boel inspecteren, om daarna hun slag te slaan.”

ONZEKER
De gevolgen van inbraak en diefstal zijn vervelend. “Het kan je
onzeker maken, zo zijn er ondernemers die ’s avonds niet meer
hun bedrijf in durven. En je krijgt te maken met de nasleep,
van aangifte bij de politie tot en met de afhandeling door
de verzekering. Bovendien moet je eropuit om vervangende
materialen te kopen. Dat kost allemaal tijd en het zijn geen
leuke dingen om mee bezig te zijn. Veel liever ben je met je
vak bezig.” Dat is ook de ervaring van Arjan Rood van De Wit
Bloembollen in Bovenkarspel. “Zo’n vier jaar geleden zijn er bij
ons tulpen en fust gestolen. Het ging om zeventien karren met
bloemen en een flinke hoeveelheid fust. Totale waarde zo’n
30.000 euro. Dat leverde een hoop gedoe en geregel op. Je moet
ook als een haas achter bloemen aan, want je klanten rekenen
erop dat je levert.” Inmiddels is het bedrijf beveiligd. “We hebben een hek laten zetten en camera’s geplaatst.”
Bij een kwekerij/broeierij in Noord-Holland die liever anoniem wil blijven, werden spullen gestolen van de bouwplaats.
“Van elektriciteitskabels tot gereedschap. We hebben een
hek om de bouwplaats gezet en een BouWatch laten plaatsen: een lamp met een camera. Zodra iemand als het hek is
afgesloten toch het erf op komt, gaat het alarm af.” Wat hem
ook overkwam: “Ik had de trekker met aanhanger voor het
huis geparkeerd. Dieven hebben de topstang en trekbek eraf
gesloopt voor het oud ijzer, dat leverde 1.800 euro schade
op. Daar kan ik boos om worden. Ze moeten van andermans
spullen afblijven.”

Leo Plak: “Een bouwplaats is een gewild doelwit, dus zorg voor goede
beveiliging.”

Tips om diefstal
te voorkomen
• Houd de voorraad beperkt.
• Beveilig het erf en de eigendommen.
• Maak eigendommen herkenbaar, bijvoorbeeld door de naam en/of
postcode en huisnummer zichtbaar aan te brengen.
• Plaats een afsluitbaar (toegangs)hek en eventueel camera’s.
• Installeer alarm in ruimtes waar dat kan.
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• Maak te stelen waar traceerbaar.
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