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Illegaal “tuinieren” in het Kuinderbos
Man kweekt wiet op zelfaangelegde akkers in het bos.

Het bos heeft diverse functies en kent meerdere 
bezoekers. Wandelaars, onderzoekers, sporters, 
natuurliefhebbers, houthandelaren en personen die 
bessen en paddenstoelen zoeken behoren allemaal 
tot regelmatige bezoekers van bosgebieden. Een 
enkeling wil daarbij nog wel eens van de toegestane 
routes en paden afwijken. Een echte vorm van over-
moedig optreden is wel het aanleggen van wietplan-
tages in het Kuinderbos. 

Vreemde observaties
In september 2011 kwam een vrijwilliger van Staats-
bosbeheer de boswachter Harco Bergman melden 
dat hij de hele dag al een auto op een bospad in het 
Kuinderbos had zien staan. Hij vond dit vreemd en 
omdat de mogelijkheid bestond dat een wandelaar 
of sporter onwel was geworden werd de politie 
gevraagd het kenteken na te trekken. De gegevens 
van de tenaamgestelde werd in het politiesysteem 
opgenomen en zou later weer opduiken.
De politie meldde kort daarop dat er  geen ver-
dachte situatie was en er geen aanleiding was voor 
bezorgdheid. 
In oktober 2011 sloeg het paard van een ruiter in het 
bos op hol omdat het waarschijnlijk schrok van een 
groot voorwerp op het ruiterpad. Op het pad lag een 
enorme tas die vervolgens door de gewaarschuwde 
Harco Bergman werd onderzocht. 
In de tas vond Bergman een grote schaar, bestrij-
dingsmiddelen en een groot aantal kleinere tassen. 
De tas gaf een ontzettende wietlucht af. 
Bergman heeft de politie ingeschakeld maar nader 
onderzoek leidde niet tot enige informatie over de 
tas of zijn/haar eigenaar. 
In februari 2012 meldde een vrijwilliger van Staats-
bosbeheer aan Bergman dat hij iemand met een 

grote rugzak  vanaf het pad het bos in had zien 
lopen. Een andere vrijwilliger is vervolgens gaan 
kijken en zag aan de sporen dat er via een reewissel 
een belopen pad het bos in liep. 

Tuin in het bos
In het betreffende stuk bos heeft de storm van 2007 
goed huis gehouden. Gevolg is dat er nu veel jonge 
opslag staat en er sprake is van een dicht struweel. 
Bergman is terplaatse gaan zoeken en trof in dat 
struweel een drietal aangelegde akkers (20x10 
meter)  aan. 
Aan de hand van de plantenresten werd duide-
lijk dat hier het afgelopen jaar wiet is geplant en 
geoogst. Op de locatie trof Bergman ook nog lege 
emmers aan waarin bestrijdingsmiddelen (slakken-
korrels) hadden gezeten. 
De bomen die aan de randen van de akkers hadden 
gestaan waren allemaal omgevallen. Bergman con-
stateerde dat een aantal andere bomen half inge-
zaagd waren zodat de bomen bij de eerste storm 
om zouden vallen. Bij een wilgenboom werden nog 
verse zaagsporen en zaagsel aangetroffen. 
Al deze waarnemingen duiden er op dat de “ 
tuinman”  in kwestie nog wel terug zou komen.   

Politie ingelicht
De informatie werd doorgegeven aan de milieuco-
ordinator van de regiopolitie Flevoland. Boswachter 
Bergman, zelf BOA, heeft regelmatig contact met de 
coördinator vanwege de raakvlakken in de (milieu)
handhaving. Regiopolitie Flevoland heeft een 
apart samengesteld team wat gespecialiseerd is 
in de opsporing en ruiming van hennepplantages, 
met name in woningen. In overleg met hen werd 
de plaatselijke politie beperkt geïnformeerd en 
gevraagd op de doorgaande wegen bij avond en 
nacht toevalligheden te rapporteren en verdachte 
voertuigen staande te houden. 
Vanaf dat moment werd beter gelet op vreemde 
personen en vreemde ontwikkelingen rond het 
betreffende gebied. 

Structuur ontdekken
Enige tijd later, 8 juni 2012, zag een motoragent  
s-avonds (het was inmiddels donker) deze  perso-
nenauto uit het Kuinderbos komen. De motoragent 
is deze auto gevolgd en heeft de bestuurder een 15 
tal kilometers verderop staande gehouden. Nu kon 
een ‘normale’ controle plaats vinden zonder dat de 
bestuurder argwaan zou krijgen. Achter in de koffer 
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van de auto werden voornamelijk emmers van en 
met slakkenkorrels aangetroffen.  Slakken is een 
bekend probleem in de teelt van hennep..
Het bleek dat het in dit geval om hetzelfde kenteken 
ging als die in februari ook al in het Kuinderbos werd 
waargenomen. De bestuurder bleek de tenaamge-
stelde te zijn die in september 2011 reeds in het poli-
tiesysteem terecht was gekomen. Het vermoeden 
dat de bestuurder/eigenaar van deze auto de akkers 
in het bos had aangelegd werd steeds sterker.
Het probleem hierbij was om een structuur te 
ontdekken. Daarvoor was het noodzakelijk om een 
langere periode te kijken of de man een patroon 
had. Boswachter Bergman hield alle signaleringen 
van hem en de medewerkers schriftelijk bij en in juli 
was er voldoende informatie en kon men tot actie 
overgaan. 
Observaties leiden er toe dat de auto en de man in 
juli met een bepaalde regelmaat werd gezien.  Ook 
was al geconstateerd dat er daadwerkelijk wiet werd 
verbouwd. 

Halt politie
Dinsdag 17 juli 2012 stonden boswachters en politie 
klaar om eventueel tot aanhouding over te gaan. 
Er was uiteindelijk besloten dat de plaatselijke 
politie direct zou reageren op een melding van de 
boswachter. Met genoeg ondersteuning van de 
boswachter en enkele van zijn medewerkers kon 
het inmiddels bekende terrein op een juiste wijze 
worden omsloten waarbij werd gelet op aanrij- en 
vluchtroutes. 
Op de bewuste avond werd de man inderdaad 
gesignaleerd. Het lukte de opsporingsambtenaren 
om de man tot ongeveer twintig meter te naderen. 
De man stond rustig te schoffelen op “zijn” akker. Na 
dat het “ Halt politie”  had geklonken probeerde de 
man nog te vluchten maar rond zijn eigen aange-
legde akkertjes was het struweel te dicht om snel 
weg te komen. 
De man (een inwoner uit Hattem) werd als verdachte 
aangehouden . Staatsbosbeheer heeft aangifte 
gedaan voor het vernielen van 80 bomen en het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen (slakkenkor-
rels) waardoor diverse vogels vergiftigd (kunnen) 
worden. De personenauto, het gereedschap, 
mobiele telefoons en de wietplanten zelf werden 
inbeslaggenomen. 
Tijdens het onderzoek worden de gegevens uit de 
mobiele telefoons gehaald om de connecties met 
anderen in het land te kunnen aantonen. Voorts is er 
gekeken hoeveel oogsten en dus winst er gehaald 
is. Dit wederrechtelijk verkregen voordeel zal zeker 
worden teruggevorderd door het Openbaar Minis-
terie.
Uiteindelijk werden 340 hennepplanten geteld. De 
planten zijn geruimd en de akkers gaan alweer lang-
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zaam op in het prachtige Kuinderbos. 
Voorlopig  wordt ten laste gelegd:
verdacht van artikel 48/2 Wetboek van Strafrecht, 
artikel 48/1 Wetboek van Strafrecht, artikel 11/2 
Opiumwet, artikel 3/C Opiumwet, artikel 3/B Opi-
umwet en tevens artikel 350 Wetboek van Strafrecht 
(vernieling).
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