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Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

Aangifte van overlge vernielingen 

Gegevens aangever 
Bedrijfsnaam 
Bezoekadres bedrijf 

Postadres bedrijf 

Natuurmonumenten 
NOORDEREINDE 60 

1243ZS 'S-GRAVELAND 
NEDERLAND 

( 

NEDERLAND 
Achternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 	 MAN 
Nationaliteit 	 NEDERLANDSE 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
	

NEDERLAND 
Woonadres 

NEDERLAND 
Telefoon werk 
Mobiele telefoon 
E-mailadres 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats 

ROZENDAAL 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriBOS 
Ter hoogte van 
Tijdstip achtergelaten 	 04-01-2013 11:30 
Tijdstip geconstateerd 	 05-02-2013 11:00 

Voorval 
Omschrijving voorval 

van 

De hoogzit die vernield is staat in 
een bosgebied wet is afgesloten voor 
publiek, deze hoogzit word gebruikt 
voor de jacht door faunabeheerders 

Natuurmonumenten.De hoogzit is omver 
gegoofd 	aan een z-ijde open 

(0n)roerende goederen 
HOOGZIT - BESCHADIGD 
Merk 	 ONBEKEND 
Aantal 	 1 
Kleur 	 BRUIN 
Verzekerd 	 Nee 
Overige bijzonderheden 	 Beschadigd 
Graffiti 	 Nee 
Omschrijving schade 	 Hoogzit word gebruikt voor de jacht 
en 'irs 	— - 

omver gegooid en een zijpaneel is 
open 



  

Eigenaar 

 

gebroken. 
Natuurmonumenten 

     

     

 

Benadeelden 
Natuurmonumenten 
Bedrijfsnaam 
Bezoekadres bedrijf 

Natuurmonumenten 
NOORDEREINDE 60 

1243ZS 'S-GRAVELAND 

Postadres bedrijf 
NEDERLAND 

NEDERLAND 

Slachtofferhulp & vervolging 
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan: 

wil wet in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
o wil wet op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak 

Verklaring 
Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het felt. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 

Door mij is deze aangifte op ambtseed opgemaakt op 05-02-2013, 
(-\ 	- Politie 

In dit document kunnen gegevens vja,zden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politic 
bee ft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 
verstrekte 
gegevens. 
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politic aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 
zijn, dient u dit door te geven aan de politic. 



AANGIFTE OPGENOMEN MIDDELS INTERNET 
Schade omschrijving HOOGZIT: Hoogzit word gebruikt voor de jacht en 
is omver gegooid en een zijpaneel is open gebroken. 
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POLITIE GELDERLAND-MIDDEN 
AVZ/ STAF DISTRICT/ LEIDING 
AVZ/ UNIT IJSSELWAARDEN/ LEIDING 
AVZ-/ UNIT IJSSELWAARDEN-/--BASTS=POLT-TTE-ZORG------- ------- ----- 
Telefoon 09008844 

Proces-verbaalnummer 

Pleegplaats en werkgebied : Rozendaal Avz Unit IJsselwaarden 

PROCES-VERBAAL 
aangifte 

Feit 	 : Vernieling overige objecten 
Plaats delict 	 : ] 	 C A 	, Rozendaal 

Pleegdatum/tijd 	 : Tussen maandag _1 februari 2013 te 14:30 uur en 
dinsdag 12 februari 2013 te 15:00 uur 

Ik, verbalisant, 	 , brigadier van Politie 

Gelderland-Midden, verklaar het volgende: 

Op maandag 18 februari 2013 te 10:29 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau, 
Avz Unitbureau Velp, Stationsstraat 40, 6881 WB Velp Gld, een persoon die mij opgaf 
te zijn: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode pleats 

in Nederland 
Man 

: Nederlandse 

Tussen maandag 11 februari 2013 te 14:30 uur en dinsdag 12 februari 2013 te 15:00 
uur werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde 

feit gepleegd. 

Hij deed aangifte [medej namens de benadeelde 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 

qederland 
: Man 
: Nederlandse 

	 Adzes 
Postcode pleats  

en verklaarde het volgende: 

"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 

Ik doe aangifte namens vermelde benadeelde. Ik ben 
	 in dienst bij 

de eigenaar van vermelde goederen 	 en als zodanig 

bevoegd tot het doen van aangifte. 

Hierbij doe ik aangifte van vernieling van de volgende objecten: 

- Blad 1 	 LFN12.3.0 Form.nr: 1222831 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 



Proces-verbaalnummer 
Politieregio Gelderland-Midden 

1 schaftkeet, kleur groen, waarvan de deur 
1 jachthut, ondergronds, waarvan 	 werden vernield 

• 1-it-er—ma-Ls dat I de achaftkaet-etord opgasdagen werd-buitan_aver_de  grand 	  
verspreid 

Daarnaast zijn: 

weggenomen dan wel zoek gemaakt. 

Op eerst genoemde dag, datum en tijdstip bevonden de genoemde objecten zich in het 
boa, 	 r-)-• 

Ik had de objecten in goede orde en zonder schade achtergelaten. 
Op laatst genoemde dag, datum en tijdstip kwam ik weer terug  bij.de objecten en zag 
ik dat de objecten vernield en bedoelde wildmerken waren ontvreemd. 

Het schadebedrag  is ong. 420,-- Euro. 

Door niemand werd het recht of de toestemming  vernield voor het vernielen dan wel 
wegnemen van vermelde goederen. 

Ran niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 

Nadat de aangever de verklaring  had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij 
ondertekenden. 

De aangever, 	 De verbalisant, 

Slachtofferzorg/ 
Betreft 
	

c'  

U wilt de schade verhalen op de verdachte. 
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang  van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 

MO-gegevens 
Dader aanduiding 
Hoe gepleegd 

: Onbekend 
: Op andere wijze, overige 

Ver-,weg-,openbreken 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te 
yelp Gld op 18 februari 2013. 

op ambtseed 

- Blad 2 	 LFN12.3.0 Form.nr: 1222831 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 



Proces-verbaalnummer 
Politieregio Gelderland-Midden 

Form.nr: 1222831 - PVAANG 	 - Blad 3 	 LFN12.3.0 
Exemplaar bestemd voor de politie 



Vernieling overige objecten 
Vernieling Jachthutten en wegnemen 

Dit incident is voorgevallen tussen 11 feb 2013 14:30 en 12 _Feb 2013 

 

Locatie: 

Jahthut,_schaftkeat an_J 
weggenomen, dan wel zoek gemaakt. 

1 werden 	 

 

  

De aangifte is op 18 feb 2013 om 10:29 opgenomen. 
De aangifte is aan het bureau opgenomen. 
- 2 	 = AANGEVER 
Het opgegeven adzes is niet het woonadres van de aangever. 

BENADEELDE 
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Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

Gegevens aangever 
	Bedrijfsnaam 	 
Bezoekadres bedrijf 

DE STEEG 
NEDERLAND 

Achternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Mummer 
Geslacht 	 MAN 
Nationaliteit 	 NEDERLANDSE 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 	 NEDERLAND 
Woonadres 

NEDERLAND 
Telefoon prive 
Telefoon werk 
Mobiele telefoon 
E-mailadres 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats (-s 

E STEEG 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriBOS 
Ter hoogte van 
	

(6. 
Tijdstip achtergelaten 
	

11-02-2013 10:30 
Tijdstip geconstateerd 	 11-02-2013 17:00 

Voorval 
Omschrijving voorval 

Wildkansels (2 stuks) vernield door 

(0n)roerende goederen 
HOOGZIT/ WILDKANSEL - BESCHADIGD 
Merk 	 EIGEN NOUN 
Type 	 WILDKANSEL 
Aantal 	 2 
Kleur 	 GROEN 
Inscriptie 
Serienummer 
Verzekerd 
Overige bijzonderheden 	 Beschadigd 
Waarde of schadebedrag in euro's 2500,00 
Graffiti 	 Ja 

(S) 



Omschrijving schade 	 wildkansels (2 stuks) vernield 

    

    

   

&). 

 

     

Eigenaar 

 

  

Benadeelden 
a 	_ 
Bedrijfsnaam 
Bezoekadres bedrijf 

_ DE STEEG 
NEDERLAND 

Slachtofferhulp & vervolging 
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan: 
o wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
o wil wel op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak 

Verklaring 
Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het felt. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 

Door mij is deze aangifte op ambtseed opgemaakt op 20-02-2013, 
Politie 

In dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie 
heeft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 
verstrekte 
gegevens. 
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 

l-ent  u 	door-te geven 



AANGIFTE OPGENONEN MIDDELS INTERNET 
ER ZIJN REEDS GEGEVENS OVER HET VOORVAL DOORGEGEVEN 
Schade omschrijving HOOGZIT/ WILDKANSEL: wildkansels (2 stuks) 
vernield 

.en 
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Onderstaand bericht binnengekomen bij wijkagent 

Zie onderstaand bericht van 

Maandag  11 febr. omstreeks 10.45 zag  ik 	 1. 	 en 
, richting  het bos. 

Ik bedacht me, in het voorbij gaan, dat he lieden er enigszins vreemd 
uitzagen doordat 

Ik had afgesproken om half twaalf in Hoenderloo, dus ik moest om 11 
uur vertrekken vanaf Middachten. Toen ik ter hoogte van Eerbeek was, 
was het omstreeks 11.15 uur en kreeg  ik een telefoontje van 

met de mededeling  dat er volk 	
. 

 O) 	 dat is in 
het rustgebied, liep. Ik vroeg  hem om rt")  to bellen omdat ik toch te 
ver weg  zou zijn om nog  wat te kunnen v-ririchten. 

Naar later bleek kon 	U 	niet te  pakken krijgen en toen 
uiteindelijk 	terug  belde naar (A) bleek dat hij in Delden zat. 

heeft toen -(C) gebeld doch deze had geen vervoer op dat moment. 

Later, omstreeks 13.30 uur, is 	richting  de parkeerplaats 
gereden en daar zag  hij ( 

Hij zaa 

. adat'E). uiteindelijk de parkeerplaats op is 
gereden, reed de auto richting  Dieren weg. 

Toen ik omstreeks 17.00 uur op he wildakker kwam ontdekte ik dat de 
hoogzit was vernield, ( 

r' 

Toen ik 	6) -,-- 0) 	kwam was daar he hoogzit op een zelfde 
wijze vernield en bespoten, doch hier was de ladder geheel vernield 
en de staanders 

De ten naam gestelde 

Ten naam gestelde 

  

Met —vriond-e-ligke_groeti_ 

T: 
E: 

    

  

__Gemaente Rhoden., 

   

     

     

02;  



Zaak 5 



Stevige wandeling landgoed Sysselt 
*********************************** 

Op 17 maart 2013, heeft ( 	 een stevige wandeling 
georganiseerd op landgoed Sysselt. 
Hierbij werden de diverse jachthutten (hoogzitten) bezocht 

Deze werkwijze brengt dan (hoopt men bij r 	 mensen op het 
idee am deze hoogzitten te vernielen in de tiid die volgt. 
F. 	 G.) 	 Zij 
liepenjiamelijk in het bosgebied buiten wegen en paden. 

staat niet in BVH dus heb ik het weggezet onder Flora en 
Faunawet artikel 10 (verstoring) 

k(1-,  

De PV's zijn opgemaakt door groene BOA's uit de omgeving. Degene die 
een PV gekregen hebben waren zeer meewerkend en hadden allemaal een 
legitimatie op zak. Kennelijk is dit zo afgesproken. 
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11/8 17_nn 

• 6) 
Bij de aangever zat in de auto, te bereiken op 

Aangever geeft aan dat 	 en 
	

(i 
op de andere twee lokatie zijn geweest. 

10/8 2.2.50 uur 

Om de zaak duidelijk te krijgen wat er nu precies is vernield even 
contact opgenomen met een van de 'medewerkers van 

Hij wist te vertellen dat naast de vernieling van'de 
schaftwagen ook twee jachthutten zijn vernield. Hen 	 . en 
een die staat bij de voerakker 	CC> 	(.1& 	Op die wildakker 
zijn ook twee voerbakken vernield. 
Op de jachthut aan 

Kennelijk am steekmuggen, bijen en wespen aan te 
trekken zodat de jachthutten niet gebruikt kunnen worden. 

Hiervan meet nog een vervolgaangifte worden opgenomen. 

Melding dat er een bouwkeet in het bosperceel zou zijn vernield. Dit 
zou volgens de melder mogelijk zijn gedaan door 

De melder had op de parkeerplaats 	• 
C?:-.) 	

.---- ' 	 ,': '-::.,: 
zien staan 	 _ 

. Hij vend dit voertuia zeer verdacht. 
Hij had een vermoeden dat 	 _ 	.._ ___a___,  _cF]b _..„, ,_ ..„. 
Hij had ook een personn zien lopen - 

l...11`) 

Wijzijn vervolgens richting bosperceel gereden. We hebben het 
niet meer zien staan. Een paarhonderd meter voorbij 

Rozendaal kwamen wij ineens een man tegen in het zwart 
gekleed. Hij was aan het hardlopen. 	 •,  

ng 

Persoon gecontroleerd en hij is genaamd, 	 0 

Hij vertelde dat hij zomaar aan het hardlopen was. Hij had verder 

, 	 Verder 
doorgereden naar de plaats waar de vernieling was gepleegd. Tp zagen 
wij een groene bouwkeet van metaal die helemaal vernield was. 

opengebroken en vernield. Alles wat er in de bouwkeet 
stand lag vernield en verspreid buiten de bouwkeet, al het lokvoer 
voor de dieren alsmede stoelen en andere spullen. 
Er zouden tevens ook andere opjecten zijn vernield in het bosperceel. 

De aangifte ken niet ter plaatse direct worden opgenomen en wordt op 
zondag lie opgenomen. 

10.02 



0 	heeft de zaak aangemeld bij ZSM. 
. in beslag genomen. 	7''. 	moet nog (L) 

een Bewijs van ontvangst uitgereikt krijgen (is opgemaakt). 

OVD moet nog een-beslissing nemen over de KVT en deze tekenen. Kopie 
hiervan bij PV voegen. 

Plaats melder: 
Naam melder : 
Plaats melder: 
Naam melder : 
Plaats melder: 
Naam melder : 
INCIDENT: 130674 
MEL DER: 
19:49 10-08-2013 
GMS06 
MLD IS GEBELD DORO DE JACHTHOUDER, 

-f- 03 	. HEBBEN ZAKEN 
VERNIELD, VAN DE JACHT. GRAAG EVEN SITUATIE BEKIJKEN. 
ONBEKEND HOEVEEL PERSONEN AANWEZIG ZIJN. 
19:49 10-08-2013 
GMS0001 	 CL) 
VOLGINC 130675 : 	 ERNIELINGEN 
AANGERICHT, ZIJN VOLGINC 130675 : LAATSTE TIJD ZEER 
ACTIEF. MLD. HEEFT EEN VERMOEDEN 
19:49 10-08-2013 
GMS0001 1 
VOLGINC 130675 : BETREFT 	'6).‹-T) ROZENDAAL 
19:50 10-08-2013 
GMS06 
MDL IS BEREIKBAAR VOOR VRAGEN 
19:50 10-08-2013 
GMS06 
QVERNIELING. 
19:50 10-08-2013 
GMS06 ] 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN 	 ROZENDAAL. 
19:50 10-08-2013 
GMS0001 	(b. 
VOLGINC 130675 : JACHTHUTTEN VERNIELD 
19:50 10-08-2013 
GMS0001 
VOLGINC 130675 : MLD. IS VAN DE VOEDERPLOEG 
19:50 10-08-2013 
GMS0001 
VOLGINC- 130L75 LIEGEN_WAREN_At VERSPERD, B1J_GPRIT 	 

ZAT VOLGINC 130675 : AL EEN FIGUUR WAARBIJ 
ZE GEEN GOED GEVOEL HAD 
19:50 10-08-2013 
GMS0001 
VOLGINC 130675 : 	 )\ 

19:51 19:51 10-08-2013 
GMS0001 
VOLGINC 130675 : QVERNIELING 
19:51 10-08-2013 
GMS0001 
VOLGINC 7,2075 : INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN 

,71 22  20ZENDAAL. 
,19_:51-1-0,08,2-01- 
GMS0001 
VOLGINC 130675 : MLD. STAAT 	 BIJ DE 



INGANG 
19:51 10-08-20_13 
GMS07 
VOLGINC 130677 : 	 LETS AAN HET AFBREKEN 
ZIJN. 	465:3 VOLGINC 130677 	GAAT TP. 	  
19:51 10-08-2013 
GMS07 . 
VOLGINC 130677 : QDIENST AAN DERDEN 
	19:51 	10 0-8 2013 	  
GMS07 	 (i 
VOLGINC 130677 : GAAT OM 
19:51 10-08-2013, 
GMS0001 	(10 
VOLGINC 130675 : MLD. VERMOED DAT 0 7L(L)NOG IN 
HET TERREIN ZIT 
19:52 10-08-2013 
GMS0001 
VOLGINC 130675 : 
19:52 10-08-2013 
GMS07 
VOLGINC 130677 : INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD 
C6 	ROZENDAAL. 
19:52 10-08-2013 
GMS0001  
VOLGINC 130675 : 	 IS TP ( 	(!) 
19:53 10-08-2013 
GMS-PROD 
VOLGINC 130675 : EENHEID 1107 AR. 
19:54 10-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1107 AR. 
19:55 10-08-2013 
GMS05 
EENHEID 1544 AR. 
19:56 10-08-2013 
GMS07  
46.53 RIJDT AAN VIA DE KONINGSWEG. 
20:07 10-08-2013 
GMS05  
MTV RDGT65 
20:08 10-08-2013 
GMS05 
KENTEKEN 
20:08 10-08-2013 
GMS05 
MERK 
20:08 10-08-2013 
GMS05 ' 	(2) 
	 TY-PE 	  

20:08 10-08-2013 

ZE WACHTEN OP DE COLLEGA,S 

1 .) 

KLEUR 
20:08 10-08-2013 
GMS05 	(2) 
CHASSISNUMMER 
20:08 10-08-2013 
GMS05 
NAAM EIGENAAR 
20:08 10-08-2013 
GMS05 
GEBOORTEDATUM 
20:.08 1.0=08=2013 
GMS05 
ADRES 

6 



20:08 10-08-2,013 
GMS05 
WOONPLAATS 
20:59 10-08-2013  
GMS0001 
SLEEP GEBELD 
21:18 10-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1107 TP. 
21:18 10-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1107 TP. 
21:18 10-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1107 TP. 
21:20 10-08-201 
GMS05 
15.44 lx MET NAAR BEEKSTRAAT. 



Na overleg met ZSM heeft OVJ 
	

toestemming gegeven voor 
teruggave 

i.k.g. 

Aanvulling d.d.15-08-13 

(2) 
	

op 15-08-13 teruggegeven aan 



POLITIE GELDERLAND-MIDDEN 
KL/ LEIDING/ STAF 
DIVISIE RECHERCHE/ STAF 
DR/ FORENSISCHE OPSPORING/ STAF 

Registratienummer : 

Mutatie rapport 
(vertrouwelijk) 

Opmaak datum/tijdstip 	: donderdag 15 augustus 2013 te 16:13 uur 

Aktie volgnummer 36 aangemaakt onder incident 
Maatschappelijke klasse 
Referentie 
Datum/tijdstip kennisname 
Pleegdatum/tijd 
Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisant 

: Vergelijkend Onderzoek 

01  
: donderdag 15 augustus 2013 te 15:00 uur 
: Op donderdag 15 augustus 2013 te 15:05 uur 

Rozendaal 
Bijzonder gebouw/terrein 

Via de afdeling Intake FO Elst 
of die 
veroorzaakt 

ontvangen. De vraagstelling was 
zijn veiliggesteld zijn 

Onderzoek: 
Tijdens het 	 : waren 
veiliggesteld. De sporen bleken echter te weinig voor identificatie geschikte 
kenmerken te bevatten. 
Derhalve kon niet worden vastgesteld of 
veroorzaker 

	

	 kunnen zijn. 

gaan naar het Regionaal Beslaghuis. 

Dit gemailed naar 
(2) 	

VAT Arnhem 

- Blad 1 	 LFN112.1.0 Form.nr: 1380652 - FOMUTRA 
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Form.nr: 1533872 - EVA.ANG 
	 - Blad 1 	 LFN12.3.4 

Exemplaar bestemd voor de politie 



POLITIE GELDERLAND-MIDDEN 
RL/ STAF DISTRICT/ LEIDING 
RL/ UNIT WEST/ LEIDING 
	RL/ UNIT-WEST/—BPZ 	 
Telefoon 09008844 

Proces-verbaalnummer 

	  ( - - 

Pleegplaats en werkgebied : yelp Gid Avz Unit IJsselwaarden 

PROCES-VEREAAL 
aangifte 

Felt 	 : Vernieling overige objecten 
Plaats delict 	 : Stationsstraat 40, 6881 WB Velp Gld, binnen de 

gemeente Rheden 
Pleegdatum/tijd 	 : Tussen woensdag 22 januari 2014 te 00:00 uur en 

zondag 2 februari 2014 te 00:00 uur 

Ik, verbalisant, 
verklaar het volgende: 9 , brigadier van Politie Gelderland-Midden, 

Op zondag 2 februari 2014 te 14:50 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau, 
Avz Unitbureau yelp, Stationsstraat 40, 6881 WB yelp Gld, een persoon die mij opgaf 
te zijn: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 

 

: Man 
: Nederlandse 

CD_ 

Nederland 

Hij deed aangifte namens de benadeelde 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 

Nederland 
: Man 
: Nederlandse 

en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, wat plaats vond 
op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen woensdag 22 januari 2014 te 00:00 
uur en zondag 2 februari 2014 te 00:00 uur: . 	_ 	. . 	. .      

"Ik_hannamens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 

Mijn naam is 

dage ijks beheer wordt gedaan door 
toestemming om namens hem aangifte te doen van vernieling. 

. Het 
. Ik heb 

Op zaterdag 25 januari 2014 omstreeks 17:30 uur hoorde ik van • 	 dat 
de auto waarmee werkzaamheden op het landgoed uitgevoerd worden, al twee keer een 
lekke band had gehad. Dit was op 22 januari 2014 en 24 januari 2014. Ook vertelde 
hij mij dat er bij de laatste keer . 	 in een van de banden was 
aangetroffen. Ik hoorde•op-maandag 27 januari van-hem dat de auto op 2-6 januari --•• 

Form.nr: 1533872 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 

LE-1\112.3.4 - Blad 2 



2014 weer een lekke band had gereden in het bos. De lekke banden werden steeds op 
het landgoed, in het bos, aereden. 

In totaal is een band vervangen door een autobedrijf en zijn er in twee banden 
proppen gechoten. De kosten voor de nieuwe band, inclusief het vervangen, 
bedroegen 99,06 euro. De kosten voor het schieten van de proppen bedroegen 20 euro 
per prop. Totaal dus 139,06 euro. 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 

Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij 
ondertekenden. 

De aangever, 	 De verbalisant, 

Slachtofferzorg 
Betreft 

U wilt de schade verhalen op de verdachte. 
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 
verstrekt. 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende to 
Arnhem op 2 februari 2014. 

Form.nr: 1533872 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 

- Blad 3 	 LFN12.3.4 



POLITIE GELDERLAND-MIDDEN 
RL/ STAF DISTRICT/ LEIDING 
RL/ UNIT WEST/ LEIDING 

Proces-verbaalnummer 

PROCES-VERBAAL 
van bevindingen  

Ik, verbalisant, 
Gelderland-Midden, verklaar het vo gende: 

brigadier van Politie 

Op 25 februari 2014 omstreeks 13:20 uur, heb ik een onderzoek ingesteld waarbij het 
volgende is bevonden. 

Ik, verbalisant . 	heb bij het opnemen van de aangifte abusievelijk vermeld dat 
de pleegplaats Stationsstraat 40 te Velp is. Pit moet zijn 1 

0) Rozendaal. 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te 

Arnhem op 25 februari 2014. 

op ambtsbe1ofte 

- Blad 1 	 LFN241.2.0 Form.nr: 1555823 - PVBEVIN 



Aangifte van 	 opgenomen. Geen direct tijdstip of 
locatie bekend. Mogelijk zijn de 

• 

Gepleegd op/tussen: <*> 
	Obtect-: 
Ontvreemd/letsel: <*> 
Modus operandi: <*> 
Technisch onderzoek: *ja/nee> 
Onderzoek bij: <afd *> 
Foto kijken: <*ja/nee> 
Lik op stuk: <*ja/nee> 
Buurtonderzoek: <*ja/nee> 
Opsporingsindicatie: <*ja/nee> 
Bijzonderheden: <*> 



01-04-2014 84016/PV-admin. 
Aangifte in archief, 
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Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

---------- 	 ---------- 

---------------- 
----- 	 ----- 

Gegevens aangever 
	Bedrijfsnaam 	 NATUURMONUMENT_EN 	  
Bezoekadres bedrijf  

NEDERLAND 
Achternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 	 MAN 
Nationaliteit 	 NEDERLANDSE 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 	 NEDERLAND 
Woonadres 

Mobiele telefoon 
E-mailadres 

NEDERLAND 

Cc') 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats 

RHEDEN 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriOPENBARE WEG, 
Ter hoogte van 
Tijdstip achtergelaten 
Tijdstip geconstateerd 

Voorval 
Omschrijving voorval 
bij 

bosperceel 

bosperceel is 

plaatse 

Op dinsdagmorgen 07.00 uur kwam in 

de hoogzit welke staat in een 

genaamd (2),76.) k(D 	Dit 

niet toegankelijk voor publiek. Ter 

zag ik dat de hoogzit los in de boom 
hing, 

() \--(2)  
15-10-2014 08:00 
21-10-2014 07:00 

(0n)roerende goederen 
HOOGZIT - BESCHADIGD 
Merk 	 ONBEKEND 
Aantal 	 1 
Kleur 	 GROEN 
Bijzonderheden 	 aluminium met verlengstuk ALUMINIUM 

HOOGZIT 
Verzekerd 	 Nee 
Overige bijzonderheden 	 Beschadigd 
Waarde of schadebedrag in euro's 250,00 
Graffiti 	 Nee 



Omschrijving schade 	 G? 

Eigenaar 	 NATUURMONUMENTEN 
-------------------- 

      

      

 

Benadeelden 
NATUURMONUMENTEN 
Bedrilfsnaam  
Bezoekadres bedrijf 

NATUURMONUMENTEN 

  

NEDERLAND -------- 	 ----------------------------------------------- 

Slachtofferhulp & vervolging 
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan: 
o wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
o wil wel op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak 
--------------------------------------------------------------------- 

Verklaring 
Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het feit. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 
--------------------------------------------------------------------- 

Door mij is deze  aangifte op ambtsbelofte opgemaakt op 23-10-2014, 
Q.) 	, Politie 

In dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie 
heeft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 
verstrekte 
gegevens. 
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 
zijn, dient u dit door te geven aan de politie. 



AANGIFTE OPGENOMEN MIDDELS INTERNET 
Schade omschrijving HOOGZIT: Hoogzit is en de beugels 
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Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

Aangifte van avenge eenvoudige diefstallen 

 

Gegevens aangever 
Achternaam (eigen 	familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 
Nationaliteit 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 

  

 

MAN 
NEDERLANDSE 

 

NEDERLAND 

 

NEDERLAND 
Mobiele telefoon 
E-mailadres 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats r 	r  

WEZEP 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriBOS 
Ter hoogte van 	 t.o. 
Tijdstip achtergelaten 	 12-01-2013 17:20 
Tijdstip geconstateerd 	 14-01-2013 11:00 

Voorval 
Omschrijving voorval 

accu's 

leggen. 

Zaterdagmiddag 17:20 uur was in 
ieder geval 1 voerautomaat nog in 
werking. Vanochtend (14-01-2013) 
trof ik bij 2 van de 3 voertonnen 
de regelkasten opengebroken. De 
aanwezige regelapparatuur en de 

waren verdwenen. Ik ga er niet vanuit 
dat de spullen nog terugkomen, maar 
doe aangifte am e.e.a. vast te 

(0n)roerende goederen 
ACCU (GEREEDSCHAP) - GESTOLEN 
Merk 
Type 
Aantal 
Kleur 
Bzjzonderheden 

ONBEKEND 
VOERAUTOMAAT TBV FAUNA 
2 
MEERKLEURIG 
Op twee lokaties in het bosgebied 

.de-Wezepsohe-Eeide-zi-in,met,grof- 
geweld de kasten onder de voertonnen 
opengebroken. - 	 b) 



regelunits ontvreemd. 
Deze.--cloertonnen hangen in een boom 
ongeveer 4 meter boven de grond. 

Verzekerd 	 Nee 
Overige 	bIl-Zonderh-e-de-n- 	 - 
Waarde of schadebedrag in euro's 300,00, 
Eigenaar 	 - 

Benadeelden 
Bronkhorst, G 
Achternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 
Nationaliteit 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 

Mobiele telefoon 
E-mailadres 

MAN 
NEDERLANDSE 

NEDERLAND 

NEDERLAND 

Slachtofferhulp & vervolging 
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan: 
o wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
o wil wel op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak 

Verklaring 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het feit. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 

Door mil is ,deze aangifte op ambtseed opgemaakt op 14-01-2013, 

() 	
Politie 

In dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie 
heeft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 
verstrekte 

	

crecrevens. 	
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 
zijn, dient u dit door te geven aan de politie. 
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NEDERLAND 

Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

	Aangifte van overige vernieiingen 

Gegevens aangever 
Achternaam 	(e-i-gan 	familien7aam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 	 MAN 
Nationaliteit 	 NEDERLANDSE 
Geboortedatum 	 -2\ 

Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 

Mobiele telefoon 
E-mailadres 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats 

WEZEP 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriBOS 
Ter hoogte van 
Bosgebied 

Tijdstip achtergelaten 
Tijdstip geconstateerd 

de Wezepsche Heide 
31-01-2013 23:00 
23-02-2013 17:30 

Voorval 
Omschrijving voorval 	 Na meerdere meldingen van collega 

jagers over vernielde jachthutten in 
de 

directe omgeving ben ik 
zaterdagmiddag 

ter plaatse gegaan in het genoemde 
bosgebied. Na 31 januari (sluittijd 
afschotperiode wilde zwijnen) was ik 

niet 

Ik 

hoogzitten 

j 

vernield 

mij 

de 

meer op die afschotplekken geweest. 

trot mijn twee totaal vernielde 

in meerdere stukken aan. Begin  dit  

zijn ook al twee voerautomaten 

en deels ontvreemd. Daarvan is door 

ook aangifte gedaan. Ik heb e.e.a. op 

foto vastegelegd 

(On)roerende goederen 
HUT BESCHADLGD 
Merk 
Type 2 PERSOONS 



Aantal 	 2 
Kleur 	 GROEN 
Bijzonderheden 	 JACHTHUTTEN 
Verzekerd 	 Nee 
UVerige bijzonderheden 	 Beschadi.gd 
Waarde of schadebedrag in euro's 700,00 
Graffiti 	 Nee 
Omschrijving schade 	 Het betreft bier 2 vrijstaande open 
	hauten hoog-zinen the 

en daardoor geheel onbruikbaar zijn 
geworden. Deze hoogzitten waren 
bestemd voor faunabeheer. 

Eigenaar 	 9 

Benadeelden 
Bronkhorst, G 
Achternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 
Nationaliteit 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 

Mobiele telefoon 
E-mailadres 

MAN 
NEDERLANDSE 

NEDERLAND 

C 

Slachtofferhulp & vervolging 
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan: 
o wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
o wil wel op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak 

Verklaring 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het felt. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 

DOOr—m±-1---1-8 'e:Ze—angi-fte---Optartibt-s 1ofteapgeM'aakt—ap-24=-0-2-=2-01-S, 	 
, Politie 

In dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie 
heeft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 
verstrekte 
gegevens. 
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 
zijn, dient u dit door to geven aan de politie. 
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REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUNE 
TEAM EPE 
Telefoon 09008844  

Proces-verbaalnummer 

  

Pleegplaats en werkgebied : Heerde Team Heerde/Hattem 

  

PROCES-VERBAAL 
aangifte 

Feit 	 : Brandstichting 
Pleats delict 	 : 4-05) 	 Heerde 
Pleegdatum/tijd 	 0-15zaterdag 2 februari 2013 te 09:40 uur 

Ik, verbalisant, 	 hoofdagent van Regio Noord- en Oost Gelderland, 
verklaar het volgende: 

Op zaterdag 2 februari 2013 te 10:00 uur, kwam ik ter plaatse van het misdrijf op 
de locatie 	_1.Ci) 	Heerde, bij een persoon die mij opgaf te zijn: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 

: Man 
: Nederlandse 

Nederland 

Op zaterdag 2 februari 2013 te 09:40 uur werd op de locatie, zoals vermeld bij 
plaats delict, het in de aanhef vermelde feit gepleegd. 

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: 

Ik doe aangifte van brandstichting. Niemand had het nog het recht, nog de 
toestemming mijn goed in de brand te steken en dit te vernielen. 

zaterdag 2 februari 2013 werd ik gebeld dat er in een bosperceel 02) 
te heerde een hoogzit in de brand stond. 

Ik ben toen gelijk naar deze plek gegaan en zag dat de brandweer al klaar was 
met het blussen. De hoogzit die van een jachtcombinatie is was deels vernield door 
de brand. De bovenbouw was volledig weg door de brand. Alleen de poten an een deel 
van de vloer was nog deels in tact. 

De schlade aan de hoogzit bedraagt ongeveer 1500 euro. 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 

Nadat ik, 	 , de verklaring van de aangever had voorgelezen, volhardde hij 
daarbij, waarria wij ondertekenden in concept. 

De aangever, 	 De verbalisant, 

Form.nr: 1446278 - PVAANG 	 - Bled 1 
	

LFN12.3.0 
Exemplaar bestemd voor de politic 



Proces-verbaalnummer 
Hoops Noord- en Oost-Gelderland 

Slachtofferzo 
Eetieft 

U wilt de schade verhalen op de verdachte. 
U wilt op de hoogte gehouden wooden van de voortgang van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 

verstrekt. 

MO-gegevens 
Dader aanduiding 
Hoe gepleegd 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te 
Epe op 3 februari 2013. 

op ambtseed 

- Blad 2 	 LFN12.3.0 Form.nr: 1446278 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 



TI 

huis. 

REGIO NOORD- EN 00ST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUWE 
TEAM EPE 

Proces-verbaalhummer 

PROCES-VERBAAL 
verhoor getuige 

Documentcode 
Onderzoek 
Parketnummer 
RC-Nummer 

Ik, verbalisant, 
verklaar Net volgende: 

, hoofdagent van Regio Noord- en Oost Gelderland, 

Op zaterdag 2 februari 2013 te 10:05 uur, hoorde ik op de locatie 

• 5i-  (5) Heerde als getuige: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Burgerservicenummer 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 
GBA-nummer 

: Nan 

: Nederla dse 

Nederland 

 

De getuige verklaarde: 

Vanmorgen zaterdag 2 februari 2013, omstreeks 09:35 kwam ik net het bos uit 

.k Ik had de honden uitgelaten en was op weg naar (t3 

(1;\ 

Ik zag 

toen lets brander. Net was lets kleins en ik dacht aan een vuurkorf of zo lets. 
Echter gelijk hierop werd het vuur groter en ik zag dat er lets in de brand 

stond. Later bleek dit de hoogzit te zijn. 

Ik heb hierop gelijk de brandweer gebeld en op de hoogte gesteld van de brand. 

De getuige, 

Form.nr: 1446288 - PVVERH LFN040.5.0 - Blad 1 



Proces-verbaainummer 

	 ()  

Nadat de getuige zijn verklaring was voorgelezen verk1aarde hij daarin te volharden 
en ondertekende deze in concept. 

	 Ik_beeindigde het verhoor op 2 februari _2013 te 111:40 uur. 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te 
Heerde op 3 februari 2013. 

op ambtseed 

Form.nr: 1446288 - PVVERH 	 - Blad 2 	 LFN040.5.0 



Aangife/getuigeverklaring opaenomen van brandstichting. 
Aan het eind 	 N. 	. 	(3) 	werd een in het bos 
staande hoogzit in brand gestoken. Hoogzit was gevestigd in een 
afgesloten bosberceei 

Bovenste gedeelde van de hoogzit werd geheel door de brand vernield. 
Toen wij t.p kwamen was de brandweer al klaar met het blussen. Op en 
in de omgeving geen biizonderheden aevonden 

Plaats melder: 
Naam melder : 
INCIDENT: 31836 
MELDER: 	(Li 
09:41 02-02-2013 
GMS6019 

INGANG 
0 :41 02-02-2013 
GMS6019 CL) 
B BUITENBRAND 
09:41 02-02-2013 
GMS6019 CD 

GMS6019 ' 	C) 

09:42 02-02-2013- 
GMS6019 	U.) 
LIEP BOS SNEL IN 
09:42 02-02-2013 
GMS6019 
PLOEG BLP 1 HEERDE KAZERNE HEER GEALARMEERD. 
09:42 02-02-2013 
GMS6019 (L.) 
INFOA: VIA BEREIKBAARHEID GEALARMEERD. 
09:42 02-02-2013 
GMS6019 
LIEP RI HATTEM WAPENVELD 
09:43 02-02-2013 
GMS6019 

6  
09:43 02-02-1)13 
GMS6019 	cL) 
BOOMHUT UITKIJK HUT 
09:43 02-02-2013 
GMS6003 
GEEN POLITIEEENHEID BESCHIKBAAR. PROBEREN ZSM 1 VRIJ 
TE MAKEN. 

INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD e 	 HEERDE. 
09:42 02-02-2013 



09:44 02-02-2013 
GMS6019 

09:45 02-02-2013, 
GMS6019 
INGANG BIJ 	

C2i,) 
09:47 02-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 6841 UI. 
09:52 02-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 6841 TP. 
09:55 02-02-2013 
GMS6019 	C. 
NB 6841; IDD BOOMHUT, GAAN BLUSSEN EN DAN EVEN EEN 
RONDJE MAKEN 

C-73  09:57 02-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 AR. 
09:57 02-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 AR. 
09:57 02-02-2013 
GMS6003 
POLITIE KOMT TP. 
10:01 02-02-2013 
GMS6003 : 	(1) 
VANDAAG 2 BOA,S INGEMELD IN ANDER GEBIED, MIDDENVELUWE 
EN VIERHOUTEN. 
10:06 02-02-2013 
GMS6021 
*************RTIC************ 

10:06 02-02-2013 
GMS6021 	 i) 
GEZIEN DE MELDING GEEN VERDERE INFO 
10:06 02-02-2013 
GMS6021 
**************** 	*************** 

10:06 02-02-2013 
GMS6019 	(;) 
NB 6841; AFGEBaTST, LIGGEN EEN PARR KLEINE STUKJES 
ASBEST, DOEN ZE NIETS MEE. 
10:13 02-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 6841 IR. 
10:17 02-02-2013 - 
GMS6019 
NB 6841; INCI OVERGEDRAGEN AAN POL. 
10:20 02-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 6841 KA. 
10:32 02-02-2013 
GMS6003 
GETUIGE EN EIGENAAR ZIJN INMIDDELS TP. 
10:43 02-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 VR. 
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Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

------------------------ = -------------------------------------------- 

Aangifte van overige vernielingen 
--------------------------------------------------------------------- 

Gegevens aangever 
Achternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 
Nationaliteit 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 

MAN 
NEDERLANDSE 

NEDERLAND 

NEDERLAND 
Mobiele telefoon 	 ------- 
E-mailadres 
	 1 -------------------------------------------------------------- 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats 

6/1-63'c • HATTEM 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriBOS 
Tijdstip achtergelaten 	 09-02-2013 14:00 
Tijdstip geconstateerd 	 13-02-2013 15:00 ------------------ 
Voorval 
Omschrijving voorval Boven bouw van de hoogzit is 

gegooid. 
op de grond 

---------------- 

   

 

(0n)roerende goederen 
HOOGZIT - BESCHADIGD 
Merk 
Aantal 
Kleur 
Bijzonderheden 

rd Verzeke 	 
OvarigerbrjzonaerTe-aen 	==. 
	Waarde of schadebedrag_in auro' 

ONBEKEND 
1 
ZWART 
Stalen frame van 4 meter hoog met 
houten bovenbouw. Bovenbouw volledig 
vernield 
Nee 

s 30_0,00 

 

  

  

  

Graffiti 	 Nee 
Omschrijving schade 

ovenbouw was 160 cm bij 100 
CM 

Eigenaar 
-------------------------------------- --------------------------- 

Benadeelden 
Oosting, H 
Achternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 

-31 -TeT Service Nummer 
Geslacht 	 MAN 
Nationaliteit 	 NEDERLANDSE 



Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 	  

 

-- 
NEDERLAND 

ED 
NEDERLAND 

   

    

Mobiele telefoon 
E-mailadres 

   

------------------------------------------------------------ 

Slachtofferhulp & vervolging 
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan: 
o wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
o wil wel op de hoogte gehouden warden over het verloop van de zaak 
--------------------------------------------------------------------- 

Verklaring 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het felt. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 
===================================================================== 

Door mij s deze aangifte op ambtsbelofte opgemaakt op 19-02-2013, 
Politie 

In dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie 
heeft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 
verstrekte 
gegevens. 
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 
zijn, dient u dit door te geven aan de politie. 
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NEDERLAND 

Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

Aangifte van graffiti op overige objecten 

Gegevens aangever 
Bedrijfsnaam 
Bezoekadres bedrijf 

Achternaam (eigen familienaam) 
Tussenvoegsel 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 
Nationaliteit 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 

MAN 
NEDERLANDSE 

NEDERLAND 

G) 
NEDERLAND 

Telefoon prive 
Telefoon werk 
E-mailadres 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats 	

,) EERBEEK 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriBOS 
Ter hoogte van 

Tijdstip achtergelaten 
	

10-02-2013 16:00 
Tijdstip geconstateerd 
	

14-02-2013 17:30 

Voorval 
Omschrijving voorval 
donderdag 

Tussen zondag 11 februari en 

14 februari 2013 zijn 1 grondzit en 
2 hoogzitten vernield. Genoemde 
hoogzitten zijn op de site van Green 
Front (antijachtbeweging) dmv de site 
Jachtkaart.nl te vinden met 

erbijermeldt en foto's en hoe  er 
komen. Vernielde objecten zijn op 
deze site ook al aangegeven als 

zijnde 
gesloopt! Op deze site wordt ook 
aangespoord zoveel mogelijk 

"jachthutten 
"op te sporen en deze in kaart te 

brengen. 
De foto's gemaakt en geplaatst op de 
site Jachtkaart.nl van de jachthutten 

cq 

gemaakt, 
omdat men zich buiten wegen en paden 



heeft bevonden, om de foto's te 
maken. 

zijnde 

1: 3-  

2-) 

(0n)roerende goederen 
GRONDZITTER - BESCHADIGD 
Merk 
Type 

Aantal 
Kleur 
Inscriptie 
Serienummer 
Bijzonderheden 
meter 

Verzekerd 
Overige bijzonderheden 
Waarde of schadebedrag in 
Graffiti 
Omschrijving schade 

EIGEN BOUW 
JACHTHUT/GRONDZIT + 2 

HOOGZITTEN 
1 
BRUIN 
nvt 
nvt 
Op PD 1 is grondzit vernield. 50 

verder stalen hoogzit. en in ander 
bosperceel een aluminium hoogzit en 
afscherming van camouflagenet 
nvt 
Beschadigd 

euro's 1500,00 
Ja 
Grondzit vernield 

Hoogz:it 

i. Hoogzit 2 

Eigenaar 
HOOGZIT - BESCHADIGD 

MBttEND 	 
Aan_tal 	 2 	  
Kleur 
Bijzonderheden 
meter 

Verzekerd 
Overige bijzonderheden 
Graffiti 
Omschrijving schade 

WIT 
Op PD 1 is grondzit vernield. 50 

verder stalen hoogzit. en in ander 
bosperceel een aluminium hoogzit en 
afscherming van camouflagenet 
Nee 
Beschadigd 
Nee 



(-7 

 

(  Hoogzit 
1 

 

Hoogzit 2 

Eigenaar 

Benadeelden 

  

 

Bedrijfsnaam 
Bezoekadres bedrijf 

  

NEDERLAND 

Slachtofferhulp & vervolging 
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan: 
o wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
o wil wel op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak 

Verklaring 
Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het feit. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 

Door mi is deze aangifte op ambtsbe1ofte opgemaakt op 20-02-2013, 
Politie 

In dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie 
heeft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 

gegevens_ 
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 
zijn, dient u dit door te geven aan de politie. 
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05-03-2013: 	 CONTACT VE 

Contact gehad met 
	

deze wilde zijn inbes1aggenomen 
terug. 

KVI aangepast en ondertekend, teruggave formulier opgemaakt. 

morgen 6 maart ophalen aan bureau Epe. 
----------------------------------------------------------------- 

Aanvulling 0 20 februari 2013, verhoor verdachte, 
Vandaag beide- verdachte gehoord. 

Beide verdachten morgen wederom horen. (NIET ALLEEN HOREN) 

van beide verdachte zijn familie en begeleiders op verzoek in kennis 
gesteld. 
--------------------------------------------------------------------- 
Verzoek RMK 15.00 ( te gaan naar 	(2) 

Tp troffen rapps collega's 

OP het moment van aantreffen waren er geen personen 
Enkele minuten nadat rapps 15.00 tp waren zagen wij 

te Heerde. DEe Kmar zou bier bij een voertuig staan - 

Beide VE's zijn aangehouden 

Hondengeleider 	 heeft op verzoek met zijn hond in het 
bos gekeken of er mogelijk een spoor waar te nemen was. Dit bleek het 
geval. De Hond leidde 	naar een vernielde hoogzit verderop in 
het bos. C 

Vanwege deze constatering is 1(.74).;-.(li in kennis gesteld. 
, - 

Collega's 	 co 	hebben interesse in de 2 
VE's ivm onderzoek naar vernielingen van verschillende jachthutten/ 
hoogzitten. BOA ] 	

,---, 

	

qj 	gaatmorgen (20-03-2013) aangifte tz 
vernieling doen bij college ; 



0 

Li\ 

TIJDEN: 

CD 	 6)
. 

 
Aanhouding 	11.30uur 	 11.30uur 
Bureau 	 12.10uur 	 12.10uur 
Voorgeleiding 12.55uur 	 12.58uur 
Onderzoek 	12.57uur 	 13.00uur 
Voorgeleiding door 

GEDAAN: 

WAT MOST ER NOG GEBEUREN 

2 

VERHOOR BELANGRIJK 
VRAGEN OF VERDACHTE 

Plaats melder: 
Naam melder : KMAR, 
Plaats melder: 



Naam melder : KMAR, 
INCIDENT: 48488 
10:56 20-02-2013 
GMS6007 I 	()',. 

10:57 Q102-2013 
GMS6007 I 
KMAR STAAT BIJ VRTG. IN VRTG 

VRTG IS NIET 
AFGESLOTEN. KMAR BLIJFT ER BIJ STAAN TODAT POLITIE ER 
IS. 
10:57 20-02-2013 
GMS6007 F--  
P 20 
10:57 20-02-2013 -- 
GMS6007 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN NIEUWE ZUIDWEG HEERDE. 
10:58 20-02-2013 -, 
GMS6007 
VRTG BETREFT EEN 

11:05 20-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 AR. 
11:05 20-02-2013 
GMS6021 
***RTIC. 

11:30 20-02-2013 
GMS6003 	 0 
GRAAG AFSLEEP REGELEN. 
11:32 20-02-2013 
GMS6004 	

(I) 
OW 1300 4901 
11:41 20-02-2013 
GMS6003 
2 PERSONEN AANGEHOUDEN. INCL TNG 
11:42 20-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 2042 AR. 
11:42 20-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 2042 AR. 
11:57 20-02-2013 
GMS6003 	 (i) 
HOND HEEFT 	() 	AANGETROFFEN IN HET BOS. 
GAAT HIERMEE VERDER Z&L'.EN. 
12:26 20-02-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 2042 VR. 



Rapp 0 heeft met de de diensthond een spoor aangetroffen in het 
bos vana.f( 	 C....,,--).- 	Tijdens het 
speuren heeft de hond 	 en uiteindelijk een 
vernielde hoogzitter, voor de jacht. . 



Werden 	 , in opdracht van het OM, op 19 maart 
2013 bij de ULD gedeponeerd, in afwachting van een definitieve 
Beslissing 



Collega's KMar bevindingen in BVH gezet 
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REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUM 
TEAM ELBURG-OLDEBROEK 
Telefoon-0-900884-4---  

Faxnummer 0341461799 

Proces-verbaalnummer  
(HKS-nr: 

Pleegplaats en werkgebied : Hattemerbroek Team Elburg/Oldebroek 

PROCES-VERBAAL 
aangifte 

Feit : 
Plaats delict : 

Pleegdatum/tijd : 

Vernielina 
. ( 	 Hattemerbroek, binnen de gemeente 

Oldebroek 
Tussen zaterdag 16 maart 2013 te 06:30 uur en zondag 

17 maart 2013 te 10:00 uur 

overige objecten 

Ik, verbalisant, 	 t, BOA domein generieke opsporing, aktenummer 
; 	van Regio Noord- en Oost Gelderland, verklaar het volgende: 

Op maandag 18 maart 2013 te 10:30 uur, is door mij het ondertekende aangifte 
formulier, in het politiebureau, Teambureau Oldebroek, Rondweg 88 -1, 8091 XK 
Wezep, verwerkt tot een proces-verbaal. 

De aangever gaf op te zijn: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 

Nederland 

: man 
: Nederlandse 

Tussen zaterdag 16 maart 2013 te 06:30 uur en zondag 17 maart 2013 te 10:00 uur 
werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit 

gepleegd. 

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: 

"Ik doe aangifte van vernieling. De verdachte heeft een goed wat mij geheel in 
eigendom toebehoort zonder enig recht of toestemming vernield beschadigd, 
onbruikbaar gemaakt, dan wet weggemaakt. 

	--Tliss-en-zaterdag-i-maaTt-20±*A_omstraeks_Ub_it....vur_en  7 	  ndagt1=Maart...2.01 3_0mSr- 3F 

10.00 is er een hoogzit vernield, die in het bos 	 te  

Hattemerbroek stond. 

Een buurman meldde mij de vernieling. De buurman heeftr niemand gezien.Toen ik ging 

kijken zag ik dat de hoogzit 	 1-0 
hoogzit op de grond liggen. 

Tijdens de kerstdagen in 2012 is deze hoogzit ook vernield. 
Daar heb ik ook aangifte van gedaan. 

Ik vermoed dat deze vernieling ook gedaan is door milieu-activisten" 

Form.nr: 1507489 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 

LEN12.3.0 - Blad 1 



Proces-verbaalnummer 
Korps Noord- en Oost-Gelderland 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 

Deze aangifte werd namens de aangever door mij, verbalisant op schrift gesteld, en 
ondertekend. 

Slachtofferzorg 
N.v.t 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 
verstrekt. 

MO-gegevens 
Dader aanduiding 
Hoe gepleegd 

: Nee 
: Op andere wijze, vernielen 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaai dat ik sloot en ondertekende to 
Wezep op 4 april 2013. 

op ambtsbelofte 

Form.nr: 1507489 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 
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Donderdag 4 april 2013 	 (afgehandeld) 
V_J 

Schriftelijke PV opgemaakt en per post verstuurd. 

------------------------------------------------------------ 

Maandag 18 mrt 2013 	(,)\ 

AAN 	 meldde vanmorgen aan de 
balie dat er tussen zaterdag 16 mrt 06.30 uur en zondag 17 mrt 2013 
10.00 uur weer een hoogzit is vernield. 

De hoogzit wend : 	 aangetroffen op de plek waar de 
hoogzit geplaatst stond. 

Aangifte wordt opgemaakt door verb.HK 

I 
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REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUNE 
TEAM ELBURG-OLDEBROEK 

--Telefoon-0-9008844- 	 
Faxnummer 0341461799 

Proces-verbaalnummer 
(HKS-nr: 

Pleegplaats en werkgebied : Vierhouten Team Nunspeet 

PROCES-VERBAAL 
aangifte 

Feit 	 : Vernieling overige objecten 
Plaats delict 	 ‹iN t;) , Vierhouten, binnen de gemeente Nunspeet 
Pleegdatum/tijd 	 : Tussen zondag 28 april 2013 te 20:00 uur en zondag 5 

mei 2013 te 20:00 uur 

Ik, verbalisant, 
	

(.:1) 	hoofdagent van Regio Noord- en Oost Gelderland, verklaar 
het volgende: 

Op woensdag 8 mei 2013 te 15:07 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau, 
Teambureau Nunspeet, een persoon die mij opgaf te 
zijn: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 

Nederland 
: Man 
: Nederlandse 

Tussen zondag 28 april 2013 te 20:00 uur en zondag 5 mei 2013 te 20:00 uur werd op 
de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit 
gepleegd. 

Hij deed aangifte [mede] namens de benadeelde 

Naam 
Adres 
Postcode plaats 

en verklaarde het volgende: 

"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 

	 Ik doe aangifte van vernieling. De verdachte heeft een goed wat faunabeheer  
toebehoort zonder enig recht of toestemming vernield beschadigd, 

onbruikbaar gemaakt, dan wel weggemaakt. 

Ik ben 
Ik ben tevens buitengewoon opsporingsambtenaar 
belast van de handhaving van de zogenaamde groene wetgeving in het gebied 

Ik ben 

In de week van 28 april op 5 mei 2013 is een hoogzit en een voerton van Faunabeheer 
vernield. 

Form.nr: 1544380 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 
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Proces-verbaalnummer 
Korps Noord- en Oost-Gelderland 

-----7----i'Clb'=k1'ATPA=b0Zgebied•-ten-ztyirden-van---Nunspeet 	, 

Van de hoogzit is vernield 
hoogzit was afgesloten is verdwenen. 
gegooid en daardoor vernield. 

s) 	 Net hangslot waarmee de 

Een stoel is naar buiten en naar beneden 

Onder de hoogzit stond een voederton met mais. Deze is een meter of acht versleept 
en omgegooid. De voerton zat met een hangslot op slot. De ton is ook opengebroken, 

Net mais is uit de ton gelopen. 
Volgens mij was het een doelbewuste aktie en heeft men gereedschap nodig gehad. 
Net schadebedrag is 150 a 200 euro. 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 

Nadat ik, 	, de verklaring van de aangever had voorgelezen, volhardde hij 
daarbij, waarna wij ondertekenden. 

De aangever, 	 De verbalisant, 

Slachtofferzorg 
Betreft 

U wilt de schade verhalen op de verdachte. 
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 
verstrekt. 

MO-gegevens 
Dader aanduiding 
Hoe gepleegd 

: Geen 
: Ver-,weg-,openbreken 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende to 
Nunspeet op 8 mei 2013. 

0 1 op ambtseed 

Form.nr: 1544380 - PVAPNG 
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8-5, JD, afgedaan: 
Aangifte vernieling hoogzit en voerton opgenomen van 
Betrof een hoogzit nabij Vierhouten en ten zuiden van de 

• Nunspeterweg. Hoogzit en een maiston werden 

Vond plaats in de week van 28-4 op 5-5. Geen daderindicatie. 
Aangifte gaat naar admin. 
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REGIO NOORD- EN 00ST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUWE 
TEAM EPE 

Proces-verbaalnummer 
(HKS-nr: 

Pleegplaats en werkgebied : Hattem Team Heerde/Hattem 

PROCES-VERBAAL 
aangifte 

Feit 	 : Vernieling  overige objecten 
Plaats delict 	 : e 	 i 	'r Cg) 	..\--- 	:a 

Hattem 
Pleegdatum/tijd 	 : Tussen woensdag  31 juli 2013 te 17:00 uur en 

donderdag  1 augustus 2013 te 17:00 uur 

Ik, verbalisant, 
Gelderland, verklaar het volgende: 

brigadier van Regio Noord- en Oost 

Op vrijdag  2 augustus 2013 te 10:35 
locatie   	

uur, kwam ik ter plaatse van het misdrijf op de 

(9 -t 
Hattem, bij een persoon 

die mij opgaf te zijn: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 

Nederland 
: Man 
: Nederlandse 
: 

Tussen woensdag  31 juli 2013 te 17:00 uur en donderdag  1 augustus 2013 te 17:00 uur 

werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit 
gepleegd. 

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: 

"Ik doe aangifte van vernieling. De verdachte heeft een goed wat mij geheel in 

eigendom toebehoort zonder enig  recht of toestemming  vernield beschadigd, 

onbruikbaar gemaakt, dan wel weggemaakt. 
Ik doe tevens aangifte van diefstal. Hetgeen is weggenomen behoort mij geheel in 

eigendom toe. Niemand had het recht of de toestemming  dit goed weg  te nemen en zich 

toe te eigenen. De vernieling  en/of diefstal vond als volgt plaats: 

Ik ben ? 

 

Hattem en derhalve 

   

bevoegd tot het doen van aangifte. 

 

zonsondergang. 
is opengesteld voor bezoekers tussen zonsopgang  en 

Op woensdaq 31 juli 2013 ben ik omstreeks 17.00 uur bij de voederplaats geweest 

0') 	 (3) 	
Hattem. Op dat moment heb ik geen bijzonderheden 

waargenomen bij de voederplaats en was alle in goede orde. 

Op donderdag  1 augustus 2013 ben ik omstreeks 17.00 uur ben ik wederom naar de 

voederplaats gegaan. Ik zag_toen dat.er N-eTnieLing War.en geweest en het wildscherm_. 

- Blad 1 	 LFN12.3.0 Form.nr: 1638350 - PVAANG 
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wildscherm geplaatst was waren doorgezaagd. 
compleet verdwenen was. Ik zag dat de stammetjes van de jonge aangroei waar het 

(.1) 	
. Het 

door mij zelf gemaakte wildscherm met kijkgaten was compleet weg. 	lagen nog een 
paax latjes Hat schexm was deoz-mi5-van=hout_gemaaJ<t-mat-plahkjes-sn_was_gxnen-van- 
kleur. Ik denk dat er zeker wel boompjes zijn omgezaagd. 
Ik zag dat de prunus slap hing. Ik enk daarom dat de vernieling cq diefstal 's 
middags gebeurd moet zijn. Zelf heb ik donderdag 1 augustus 2013 nog tegen 14.00 
uur a 14.30 uur op mijn brommer in het bos gereden maar toen zijn mij geen  
bijzonderheden opgevallen. Ik denk dat het dus na die tijd gebeurd moet zijn. 

Ck) 

Ik weet dat er ook dergelijke vernielingen zijn gepleegd in 

Wanneer die vernielingen zijn geweest kan ik niet precies zeggen. Toen zijn er 
hoogzitters vernield. 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 

Nadat ik, 	 , de verklaring van de aangever had voorgelezen, volhardde hij 
daarbij, waarna wij ondertekenden in concept. 

De aangever, 

(L) 

De verbalisant, 

Slachtofferzorg 
Betreft 

U wilt de schade verhalen op de verdachte. 
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 
verstrekt. 

Korte opmerking verbalisant 
Verbalisant heeft ter plaatse foto's gemaakt welke bij de aangifte worden gevoegd 
middels een fotoblad. 

MO-gegevens 
Dader aanduiding 
Hoe gepleegd 

: Nn 
: Op andere wijze, 

Op andere wijze, vernieien 
Met behulp van 
Objekt waarop handeling 
In verband met 

: Andere middelen, overige 
: Bijz. gebouwen/terrein, overige 
: Politiek 

Waarvan door mij is opgemaakt dit broces-verbaal dat ik sloot an ondertekende to 
Epe op 3 augustus 2013.. 

Form.nr: 1638350 - PVAANG 
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(,) 	 op ambtseed 

Proces-verbaalnummer 
Korps Noord- en Oost-Gelderland 
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TT 

! .4 

=== VERNIELING WILDSCHERM EN BOOMPJES BIJ VOEDERPLAATS === 

Z 	ti 

voederplaTas 

zijn bij een voederplaats diverse boompjes 
omgezaagd. Ook was het wildscherm bij de 

compleet weggehaald. 

Gebeurd tussen 31/07/2013 17:30 uur en 01/08/2013 17:00 uur 

Geen directe daderindicatie. AAB denkt dat het 's middags gebeurd is. 

Aangifte is opgenomen. 

in kennis gesteld. Geen TFO (wel telefonisch overleg 
geweest) 

Verzoek late dienst 	 aan het eind van de 
middag/begin van de avond in de surveillance mee te nemen. 

Plaats melder: 
Naam melder : 
INCIDENT: 211512/  
MEL DER: 
09:55 02-08-2013 
GMS6068 I.- 	C) 

ZIJN VANNACHT DE NODIGE 
VER IEL NGEN AANGERICHT. BOMEN OMGEZAAGD EN 
WILDSCHERMEN VERNIELD. MEL SPREEKT VAN EEN BEHOORLIJKE 
RAVAGE, HAD WACHTCOMMANDANT AL GESPROKEN EN NA OVERLEG 
GAARNE COLLEGA,S TP 
09:56 02-08-2013 
GMS6068 - 
P VERNIELING 
09:56 02-08-2013 
GMS6068 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD 	C 	 HATTEM. 
10:06 02-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 AR. 
10:20 02-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 TP. 
10:20 02-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 TP. 
10:20 02-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 TP. 
10:28 02-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 TP. 
11:02 02-08-2013 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 VR. 
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Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

Aangifte van overige vernielingen 
===================================================================== 

 

Gegevens aangever 
A-c-hternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Mummer 
Geslacht 
Nationaliteit 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 

  

 

MAN 
NEDERLANDSE 

' (1) 
NEDERLAND 

 

NEDERLAND 
Mobiele telefoon 
E-mailadres 

== == =========== 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats 
	

(:)* 
EERBEEK 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriBOS 
Ter hoogte van 	 in het bosgebied 

Tijdstip achtergelaten 	 06-08-2013 16:30 
Tijdstip geconstateerd 	 07-08-2013 16:30 

Voorval 
Omschrijving voorval 
	

Bij dagelijkse ronde in het terrein 
van 

Natuurmonumenten 
blijken bij aankomst 

meerdere locaties welke zijn 
ingericht 

voor de aanzit op het grofwild (hert, 
ree, wild zwijn) te zijn vernield. 

Hutten 
en stoelen, voerinstallaties, ladders 
met hoogzitten, toebehoren bij de 
voerinstallatie als zonnepanelen en 
computers op accu's. Materiaal deels 

    

    

 

vernield 
) rest 

en in bos geworpen. Deels verniels 
teruggevonden. In grond geplaatste 
aanzithutten vernield door intrappen 

dak 
en wanden. 

==================================================================== 

(0n)roerende goederen 
JACHTHOOGZITTEN - BESCHADIGD 
Merl< 
Aantal 
Kleur 

ONBEREND---- 	 -- -- 
3 
GROEN 



MAN 
NEDERLANDSE 

NEDERLAND 

NEDERLAND 

Bijzonderheden 	 op verschillende plaatsen in het bos 
gelegen jachthutten, incombinatie 
met voerautomaten (computers) 
zonnenpanelen, ophangsystemen, 
aanzifiadders, voerbak-ke-nUrrad-eri--  
mais 

Verzekerd 	 Nee 
Overige bijzonderheden 	 Beschadigd 
Waarde or schadebedragin euro's -2000,00 	  
Graffiti 	 Nee 
Omschrijving schade 	 vernielde jachthutten, ladders, 

voerautomaten alien in teken van de 
grofwildjacht op de veluwe. Eigenaar 
percelen : Natuurmonumenten. 

Eigenaar 
VOERAUTOMAAT - BESCHADIGD 
Merk 
Aantal 
Kleur 
Verzekerd 
Overige bijzonderheden 
Graffiti 
Omschrijving schade 

Eigenaar 
ZONNECOLLECTOR - BESCHADIGD 
Merk 
Aantal 
Kleur 
Verzekerd 
Overige bijzonderheden 
Graffiti 
Omschrijving schade 

Eigenaar 

(2)  
ONBEKEND 
1 
ONBEKEND 
Nee 
Beschadigd 
Nee 
op verschillende plaatsen in het bos 
gelegen jachthutten, incombinatie 
met voerautomaten (computers) 
zonnenpanelen, ophangsystemen, 
aanzitladders, voerbakken, voorraden 
mais 

ONBEKEND 
1 
ONBEKEND 
Nee 
Beschadigd 
Nee 
op verschillende plaatsen in het bos 
gelegen jachthutten, incombinatie 
met voerautomaten (computers) 
zonnenpanelen, ophangsystemen, 
aanzitladders, voerbakken, voorraden 
mais 

Benadeelden 

Achterna 	(eigen familienaam) 

Burger Service Nummer  
Geslacht 
Nationaliteit 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 
Woonadres 

Mobiele telefoon 
E-mailadres 

Slachtofferhulp & vervolging 
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan: 



o wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
o wil wel op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak 

Verklaring 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het feit. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 
--------------------------------------------------------------------- 

Door 	Heze aangifte op ambtsbelofte opgemaakt op 14-08-2013, 
Politie 

In dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie 
heeft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 
verstrekte 
gegevens. 
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 
zijn, dient u dit door to geven aan de politie. 
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4-9-2013 	(7'. 

Contact gehad met melder. Laatste vernieling was gisteren tussen 
08.00 uur en 15.00 uur. Dus overdag.Jiierbij is een voerautomaar 
gesloopt. Eerder waren de uitkijkplekken vernield. Nu al de 7e 
vernieling op rij. Afgesproken om een oogje in het zeil to houden. 
Locatie is de 	t 0 	, pad voor de heide. 

3-9-2013/IBH 	_, MELDING VERNIELINGEN IN BOS GERICHT OP JACHT. 

Melding uit de FMS bak gehaald. Melder telefonisch nog niet te pakken 
kunnen krijgen. Voicemail ingesproken. Ik wil even informeren waar de 
vernielingen hebben plaats gevonden, kennelijk al 7 keen eerder. Ik 
kan niets terug vinden bij internetaangiftes in de periode van 
15-8-2013 tot aan nu. 

Ik meen mij te herinneren dat er ooit eens een briefingsitem hierover 
is geweest. 

In elk geval verzoek om briefingsitem gedaan bij 

Plaats melder: 
(L) Naam melder : 

INCIDENT: 243431 
MELDER: 
16:09 03-09-2013 	- 
GMS6067' 
ZIJN DE LAATSTE TIJD ANTI JAGERBELEID ORGANISATIES . 
SPULLEN VAN DE JAGERS AAN HET VERNIELEN. MEESTAL ZIJN 
HET DE UITKIJKPLEKKEN MAAR DEZE KEER HEBBEN ZE EEN 
ZWIJNEN VOERPSLAG VERNIELD. 
16:11 03-09-2013 
GMS6067 	 (I) 
MLD DOET AANGIFTE VIA INTERNET. MAAR OMDAT HET NU AL 
OP 7 PLEKKEN IS GEBEURT WIL HIJ DE POLITIE ER VIA DEZE 
WEG OOK OP ATTENDEREN. 
16:11 03-09-2013 
GMS6067 
VRAAGT VOOR MOGELIJKHEID TOT EXTRA SUVEILLANCE 
16:11 03-09-2013 
GMS6_0_6_2_7_ 	 L.!) 

/, 

 

P VERNIELINGEN  
16:11 03-09-2013 
GMS6067 
P VERNIELING 
16:13 03-09-2013 
GMS6067 	 (6 

. BRENGT OOK 
16: 4 03-09-2013 
GMS6067 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN 
VIERHOUTEN. 

 

 

1 OP DE HOOGTE 
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REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUWE 
TEAM EPE 
Tele=oon 09008844 	  

	praaea,varbaalnammer 
(HKS-nr: 

Pleegplaats en werkgebied : Heerde Team Heerde/Hattem 

PROCES-VERBAAL 
aangifte 

Feit 	 : Vernieling overige objecten 
Plaats delict 	 )1-  & 	 Heerde 	() .A-(7.7.i) 
Pleegdatum/tijd 	 : Tussen maandag 14 oktober 2013 te 10:30 uur en 

maandag 14 oktober 2013 te 11:30 uur 

Ik, verbalisant, (J) brigadier van Regio Noord- en Oost 
Gelderland, verklaar het volgende: 

Op dinsdag 22 oktober 2013 te 13:36 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau, 
Teambureau Heerde-Hattem, Zwolseweg 50, 8181 AG Heerde, een persoon die mij opgaf 
te zijn: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaa s 	 Nederland 
Geslacht 	 : Man 
Nationaliteit 	 : Nederlandse 
Adres 
Postcode plaats 

Tussen maandag 14 oktober 2013 te 10:30 uur en maandag 14 oktober 2013 te 11:30 uur 
werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit 
gepleegd. 

Hij deed aangifte [mede] namens de benadeelde 

Naam 	 : Gemeente Heerde 
Adres 	 : Marktstraat 1 
Postcode plaats 	 : 8181 JE Heerde 

en verklaarde het volgende: 

"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 

ftaagiit_e_van brands_tichting. Ik zag, dat tenaevolge van de brand  gemeen  
gevaar voor personen en/of goederen ontstond. 
Ik doe aangifte van vernieling. De verdachte heeft een goed wat mij geheel in 
eigendom toebehoort zonder enig recht of toestemming vernield beschadigd, 
onbruikbaar gemaakt, dan wel weggemaakt. 
Ik verklaar daarover het volgende: 

Ik ben namens de gemeente Heerde gemachtigd tot het doen van aangifte. 

Op maandag 14 oktober 2013 melde een collega van mij die bij de brandweer werkt dat 
er brandgesticht was in het bos 	 3) van -een hoogzit. De brandweer had 	- 

Form.nr: 1720832 - PVAANG 	 - Blad 1 
	

LFN12.3.0 
Exemplaar bestemd voor de politie 



omstreeks 11.00 uur een melding gekregen van de brand. 

De hoogzit is gevestigd bij 	--G 	. Dat is geen officiele 
benaming maar omdat de weg daar geen naam heefEWOrdE die zb genoemd. Dat is it het 
bos 
is het 

ter hoogte van 

&.• 
rt .5 J. Dat 

Die ochtend stond er ook nog een geslotenverklaring. Het was dus niet toegestaan 
daar het—bos in to gaan. 

De hoogzit is helemaal afgebrand. Alleen het onderste gedeelte staat er nog van. Ik 
zal u een foto mailen om bij de aangifte te voegen. 

Daarnaast worden er regelmatig in hetzelfde gebied als waar nu de hoogzit is 
vernield en in de brand gestoken borden weggenomen en slagbomen vernield. Het 
gebeurd steeds vaker nu er geen boswachter meer is. 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 

Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij 
ondertekenden. 

De aangever, 	 De verbalisant, 

C) 

Slachtofferzorg 
Betreft Gemeente Heerde 

U wilt de schade verhalen op de verdachte. 
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 
verstrekt. 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te 
Heerde op 22 oktober 2013. 

op ambtseed 

Form.nr: 1720832 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 

- Blad 2 LFN12.3.0 
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30.1.2014 

daderindicatie. 

afgedaan (ooi) 
heeft . Geen 

Aangifte opgenomen van brandstichting c.q. vernieling. 

heeft aangifte gedaan namen met Geldersch landschap ivm 
brandstichting en vernieling van hoogzitten, grondhutten en 
jachthutten. Dit is gebeurd op het grondgebied van Ermelo en 
Heerde/Hattum. 

De vernielingen 

hoogzitten omgezaagd en naar beneden worden getrokken. 
Deze vernielingen zijn allemaal door de Boa in het Boa register 
vastgelegd. 

AAN heeft contact gehad met 
m.b.t. de afhandeling van de zaak. 

(9 had het een en ander al in gang gezet 

Ga contact leggen met 

 

 

AAN gaat een uitgebreid pv bevindingen maken van de vernielingen. 

In overleg met W gaat hij deze zaak oppakken. 

TKN. 
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Verdachte situatie: 

Vanochtend geweest bij onderstaande locatie. Het ging om jagers, maar 
niet om een voertuig welke zich verdacht gedroeg. Nu kwamen de jagers 
met het verhaal dat er vier van de vijf hoogzitters in de brand zijn 
gestoken. De laatste hoogzitter is afgelopen december, rond de kerst 
in brand gestoken. Volgens hen beide doet het Gelders landschap geen 
aangifte van dit soort dingen. Bij beide rapp. is ook onbekend of dit 
is gebeurd. In ieder geval e.a. vastgelegd en zodat wij als politie 
zijnde op de hoogte zijn. 

Plaats melder: WAPENVELD 
Naam melder : - 
INCIDENT: 13761 
	 CL, 

(i) MELDER: 
08:41 15-01-2014 
GMS6002 
P VERDACHT 
08:42 15-01-2014 
GMS6002 
IN HET BOS ACHTER DE SLAGBOMEN STAAT EEN AUTO.. 

(1) 	 HET LINKER VOORRAAM 
START OPEN 
08:42 15-01-2014 
GMS6002 
GEEN PERSOON ER IN. 
08:43 15-01-2014 
GMS6002 
OP HET EIND VAN - 	 IN HET BOS.. 	AUTO START 
OP EEN RARE PLEh. 
08:44 15-01-2014 
GMS6002 	 (I) 
MELDSTER HEEFT DAAR NET GEWANDELD MET HAAR HOND EN 
ZEGT DAT HET RAAR IS OM EEN AUTO OP DIE PLEK TE 
KRIJGEN 
08:44 15-01-2014 
GMS6002 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN PARKWEG WAPENVELD. 
08:51 15-01-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 AR. 
08:51 15-01-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 AR. 
09:05 15-01-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 TP. 
09:05 15-01-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 TP. 
09:22 15-01-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1500 VR. 
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VRIJDAG 7 maart 2014 	 TKN 

Melding buitenbrand, 	 Hattem,  
Brandweer is tp geweest. Was geen politieinzet nodig. 

Plaats melder: 
Naam melder : 
INCIDENT: 61808 
OBJECT: KAZERNEHATTEM, HATM 
MELDER: 
14:39 07-03-2014 
GMS6017 
B BUITENBRAND 
-14:39 07-03-2014 
GMS6017 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN HATTEM. 
14:39 07-03-2014 
GMS6017 • 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN 
	

Or) HATTEM, HATM 
HATTEM. 

14:39 07-03-2014 
GMS6017 
PLOEG ALLE BLP HATTEM KAZERNE HATM GEALARMEERD. 
14:39 07-03-2014 
GMS6017 
INFOA: VIA BEREIKBAARHEID GEALARMEERD. 
14:40 07-03-2014 
GMS6017 
OP DE GRENS VAN 	 Z) 
BUITENBRANDJE BRW WORDT OPGEVANGEN DOOR MELDSTER] 
14:48 07-03-2014 
GMS6017 	(I) 
EENHEID 6641 UI. 
15:14 07-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 6641 TP. 
15:23 07-03-2014 
GMS6017 
BRANDMEESTER BETREFT JACHTHUT NATUURBEHEERDER WORDT 
AL GEBELD 
15:28 07-03-2014 
GMS6008 

-C) 8114 GAAT TP 
15:29 07-03-2014 
GMS6008 ' 	(!) 
GEEN INZET MEER NODIG VAN POLITIE 





jachthut gelegen in het bosgebied 
Wapenveld (gemeente Heerde) 

POLITIE 
REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUWE 
TEAM EPE 

 

Telefoon 09008844 

Proces-verbaalnummer 

Pleegplaats en werkgebied : Wapenveld Team H-e -r-ae/Piattem 

PROCES-VERBAAL 
aangifte 

(HKS-nr: 

  

Feit 	 : Brandstichting 
Plaats delict 

	

	 (K) 	Wapenveld, binnen de gemeente 
Heerde 

Pleegdatum/tijd 	 : Tussen zondag 16 maart 2014 te 07:30 uur en zondag 16 
maart 2014 te 10:28 uur 

Ik, verbalisant, 
en Oost Gelderland, verklaar het volgende: 

, surveillant van politie Regio Noord- 

Op dinsdag 18 maart 2014 te 10:00 uur, verscheen voor mij, in het politiebureau, 
Teambureau Heerde-Hattem, Zwolseweg 50, 8181 AG Heerde, een persoon die mij opgaf 
te zijn: 

Achternaam 
Voornamen 	 : C 

G.) Geboren 	 : 
Geboorteplaats 	 : I 	 Nederland 
Geslacht 	 : Man 
Nationaliteit 	 : Nederlandse 
Adres 	 : 
Postcode plaats 

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde 
incident, wet pleats vond op de locatie genoemd bij pleats delict, tussen zondag 16 
maart 2014 te 07:30 uur en zondag 16 maart 2014 te 10:28 uur: 

"Ik doe aangifte van brandstichting. Ik zag, dat tengevolge van de brand gemeen 
gevaar voor personen en/of goederen ontstond. Ik verklaar daarover het volgende: 

Ik ben op zondag 16 maart 2014, omstreeks 07.30 uur nog bij de jachthut geweest. Er 
was toen nog niets aan de hand. 
Diezelfde morgen, op zondag 16 maart, kwam de politie bij ons aan de deur. Ik was 
zelf niet thuis. Mijn vrouw hoorde van de politie dat de jachthut in de brand was 
gestoken.De politie stond tussen 11.00 uur en 12.00 uur bij ons aan de deur. 
	Ik ben later __zelf gaa:h-kij-ken-en,=elk•-,zagdat_ernLatsmear_oel-.  waste 

Het is een particulier stuk grond, 	 Dat  
bosgebida is niet opgengesITI-Evoor het publiek7-Het is een percee van 56 hectare 

en is omheind met prikkeldraad en er staan bordje verboden toegang (461 WvSR) 
Er is half februari van dit jaar nog een but in de brand gestoken. Deze but 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 

Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij 
ondertekenden. 

Form.nr: 1881500 - PVAANG 
Exemplaar bestemd voor de politie 

LFN12.3.4 - Bled 1 



De aangever, 	 De verbalisant, 

(0, 

Slachtofferzorg 
Betreft 

U wilt de schade verhalen op de verdachte. 
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 
verstrekt. 

MO-gegevens 
Dader aanduiding 	 : Brand stichten 
Hoe gepleegd 
	

: Op andere wijze, brandstichten 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende te 
Heerde op 18 maart 2014. 

op ambtsbelofte 

Form.nr: 1881500 - PVAANG 	 - Blad 2 	- 
	 LFN12.3.4 

Exemplaar bestemd voor de politic 



18 maart 2014 Q.) 
heeft aangifte gedaan van brandstichting. Betrof een jachthut. 

Gepleegd tussen 07.30 uur en 10.30 uur. 

IN 16 MAART 2014 	 IN BEHANDELING 
VERMOEDELIJK BRANDSTICHNG JACHTHUT BOS WAPENVELD 

In bosgebied 	6) ---a), Zt 	 to Wapanveld zag een 
groepje hardlopers rook uit de bossen komen. MEL (0 belde 
vervolgens 112. Niet veel later bleek dat een jachthut van circa een 
meter hoog, vermoedelijk in brand is gestoken. Brandweer kwam ter 
plaatse en na kort blussen werd het vuur gedoofd. Van de jachthut is 
niets meer over. 

(-1) 	werd in kennis 
gesteld. 	0 • maakt wellicht afspraak voor het doen van aangifte 
aan bureau te Heerde. 

In de nabijheid van de brand geen personen of voorwerpen 
aangetroffen. Volgens brandweer verder geen aanknopingspunten op de 
plek van de brand. 

Voorlopig afgedaan. 

Plaats melder: 
Naam melder : 
INCIDENT: 70776 
MELDER: 	6-7 
10:30 16-03-2014 
GMS6019 	CI) 
B BUITENBRAND 
10:30 16-03-2014 
GMS6019 	 ) 
B BUITENBRAND 
10:32 16-03-2014 
GMS6019 	(11) 
B OSBRAND 
10:32 16-03-2014 
GMS6019 , 	63 
B BOSBRAND 
10:32 16-03-2014 
GMS6019 
PAAR VIERKANTE METER 
10:32 16-03-2014 
GMS6019 
B GROEN 
10:32 16-03-2014 
GMS6019 	t- 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN 

a) C\ 
3 WAPENVELD. 

10:32 16-03-2014 
GMS6019 ALWIN KERS 
PLOEG 4 	- 	(1) - TBO VNOG KAZERNE ACBN 
GEALARMEERD. 
10:32 16-03-2014 
GMS6019 



PLOEG BLUSPLOEG WAPENVELD KAZERNE NAPE GEALARMEERD. 
10:32 16-03-2014 
GMS6019 	0 
INFOA: VIA BEREIKBAARHEID GEALARMEERD. 
10:32 16-03-2014 
GMS6019 
INTB: VIA BEREIKBAARHEID GEALARMEERD. 
10:33 16-03-2014 
GMS6019 
MENSEN KRIJGEN HET NIET UIT, HET DREIGT DE DENNEN IN 
TE SLAAN 
10:35 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1700 AR. 
10:35 16-03-2014 
GMS6019 	6) 
VANAF DE GROTE WEB GEZIEN BIJ 
ERIN, DOORRIJDEN EN DAN MIDDEN IN DE BOSSEN AAN DE 
RECHTERZIJDE 
10:37 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 6842 UI. 
10:37 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1700 AR. 
10:37 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1700.  TP. 
10:38 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 6842 UI. 
10:38 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1700 TP. 
10:42 16-03-2014 
GMS6004 
BRANDJE VAN 2 BIJ 2 METER NIET DOOR POLITIE UIT TE 
KRIJGEN 
10:49 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 6842 TP. 
10:53 16-03-2014 
GMS6019 
NB 8642: BETREFT EEN KLEIN OBSERVATIEHUTJE, BRANDWEER 
GAAT AFLBUSSEN 
10:55 16-03-2014 
GMS6019 
DE LAATSTE TIJD ZIJN ER IN DEZE OMGEVING MEERDERE 
OBSERVATIEHUTJES / JACHTHUTJES AFGEBRAND 
11:02 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 6842 IR. 
11:02 16-03-2014 
GMS6018 
6842: KLUSJE GEKLAARD. KEERT TERUG 
11:03 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 9881 KA. 
11:03 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 1700 VR. 
11:08 16-03-2014 
GMS-PROD 
EENHEID 6842 KA. 
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POLITIE 
REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUWE 
	TEAM NUNSPEET 	

Telefoon 09008844 

Proces-verbaalnummer 

Pleegplaats en werkgebied : Hattem Team Heerde/Hattem 

PROCES-VERBAAL 
aangifte 

Fe it 	 : Brandstichting 
Plaats delict 
	

Hattem 
Pleegdatum/tijd 
	 : Op donderdag 17 april 2014 te 15:56 uur 

Ik, verbalisant, 	 CD, 	 , brigadier van 

politie Regio Noord- en Oost Gelderland, verklaar het volgende: 

Op donderdag 24 april 2014 te 12:25 uur, kwam ik te Kantoor Gelders Landschap, 
Staverdenseweg 291, 3852 NV Ermelo, bij een persoon die mij opgaf te zijn: 

Achternaam 
Voornamen 
Geboren 
Geboorteplaats 
Geslacht 
Nationaliteit 
Adres 
Postcode plaats 

Nederland 
: Man 
: Nederlandse 
: 

Hij deed aangifte namens de benadeelde 

Naam 	 : Geldersch Landschap & Kas 

Adres 	 : Zijpendaalseweg 44 
Postcode plaats 	 : 6814 CL Arnhem 

en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, wat plaats vond 
op de locatie genoemd bij plaats delict, op donderdag 17 april 2014 te 15:56 uur: 

"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 

Ik doe aangifte van brandstichting. Ik zag, dat tengevolge van de brand gemeen 
gevaar voor personen en/of goederen ontstond. Ik verklaar daarover het volgende: 

(3)  
doen van aangifte. 
Op 17 april 2014, omstreeks 16.00 uur, is een jachthut 	t) 

Hattem in brand gestoken. De but is hierdoor grotendeels 

en zodoende bevoegd tot het 

25 x 25 meter, ook afgebrand. Dit bos bestond uit grove den, berk, lijsterbes en 
bosbesstruiken. Indien de vegetatie om de jachthut uit drogere vegetatie zou hebben 
bestaan en zou de brand niet zo snel ontdekt zijn, dan zou er een grote bosbrand 

ontstaan kunnen zijn. 
Ik schat de schade op ongeveer 2100 euro. De Stichting is tegen brand verzekerd, 
maar met een hoog eigen risico. 

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit." 
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Proces-verbaalnummer ; 

Nadat ik, 	 , de verklaring van de aangever had 
voorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij ondertekenden in concept. 

De aangever, 	 De verbalisant, 

Slachtofferzorg 
Betreft Geldersch Landschap & Kas 

U wilt de schade verhalen op de verdachte. 
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek. 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans op opheldering 
verstrekt. 

Korte opmerking verbalisant 
Ik zag dat de uit hout opgetrokken jachthut door brand gedeeltelijk is vernield. Ik 
zag dat 

_. De planken aan die zijde waren meer ingebrand dan op andere plaatsen. 
Ik voelde dat de wind naar de voorzijde van de jachthut blies. Ik zag dat de brand 
zich van de jachthut achterwaarts en zijwaarts verplaatst had naar het bos. Ik zag 
dat er een stuk gemengd bos van ongeveer 25 x 25 meter verbrand was. 

MO-gegevens 
Dader aanduiding 	 : Brandstichting 
Vrije tekst 	 : Met stichtte brand in een jachthut, opgetrokken uit 

bout. Door deze brandstichting ontstond gemeen gevaar 
voor goederen: er brandde ook een stuk gemeng bos af, 
groot ongeveer 625 m2. 	-6 (D 4 	 zijn 

meerdere jachthutten en hoogzits verbrand en/of 
vernield. 

Hoe gepleegd 	 : Op andere wijze, brandstichten 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot en ondertekende to 
Epe op 24 april 2014. 

op ambtsbelofte 
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POLITIE 
REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND 
DISTRICT NOORDWEST VELUWE 
	TEAM=NUNSPEET 	  

Registratienummer : 

Aanvraag technisch onderzoek 

Datum onderzoek gereed 	: 18 april 2014 

Referentienummer 	 (I) 
PL-code 	 : PL0613 

Aanvrager 
Plaats van vestiging 	: Nunspeet 
Telefoonnummer 	 : 09008844 
Telefax 
Contactpersoon ), brigadier van Regio 

Team 
Doorkiesnummer 
Telefoonnummer (mobiel) 
Emailadres 

Rapport zenden aan 
Postbus 
Postcode plaats 

Noord- en Oost Gelderland 
: Team Nunspeet 

: 618 
: 7300 AP Apeldoorn 

Voorval 
Voorval 
	

: Brandstichting 

Datum/tijd voorval 
	

: donderdag 17 april 2014 to 15:56 

Locatie voorval 
	

Hattem 

Relatie tussen aanvraag en opsporingsonderzoek 
Zoveelste brandstichting in een jachthut, gevolgd door bosbrand. 

Korte omschrijving delict 
Brandstichting. 

Eerste indruk PD 
Biologische sporen 	 : Nee 

Dactyloscopische sporen 	: Nee 
Schoensporen 	 : Nee 
Werktuigsporen 	 : Nee 
Geursporen 	 : Nee 

Achtergelaten items 	: Nee 

Verlangd onderzoek 

VelIttttd--  
betreden 	 : Ja 
Locatie beveiligd/bewaakt? : Nee 
Geblust door de brandweer? : Hattem 
Naam bevelvoerder le 
Brandweervoertuig 	 : ? 
Begin brand gezien op 	: Linker zijde jachthut 

Overleg gepleegd met 
Forensisch opsporing? 	: Ja, met Daco Tfo 

Salvage geactiveerd? 	: Nee 

Sporen veiliggesteld? 	: Nee 

Bijzonderheden.onder2oek. 	: Zoveelste_brandstichting....in..jachthut.„1"hleine). 
bosbrand tot gevolg. Brandonderzoek brandweer is op 

- Bled 1 	 LFN181.0.5 Form.nr: 1915464 - FOAANVTO 



17.4.2014 ingesteld. 	 t van politie Epe 
heeft of krijgt foto's van e'rsoon die als le tp was. 

	Lokatie-moe-i-1-ij-k-he vti-nden. 	Bk ben 18.4 in dienst. 	 
Het heeft inmidels geregend. Ik boor het wel of je al 
dan niet gaat. 

	 Redenen verlengd onderzoek 
Brandstichting, mm gepleegd. 

Opgemaakt te Epe op donderdag 17 april 2014 

Cr) 
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EINDMUTATIE. 
dd 16.06.14 TK 
Aangifte is opgenomen door col 6)  Echter niet door col gemuteerd. 
In BOSZ. Geen opsporingsindicatie. 

dd 17.04.14 rap TK 
BRANDSTICHING HOOGZIT: 
Zie onderstaande melding. Aangifte wordt na de Pasen door 

gedaan,. Rap heeft contact met 	(2),  Bleek vender dat de 
locatie ' 	i 	 Hattem niet door BVH wordt herkend. 
Derhalve bureau Hattem ingevoerd als locatie. 

Rap heeft tel.contact gehad met melder in bureau Hattem. Melder 
verliet omstreeks 15:45 zijn werk in Wapenveid. F 
Vervolgens reed hij over 	 Omstree s 

de weg en riekte een sterke brandlucht. Hij vermoedde dat er een 
16:00 reed mld ter hoogte van de 	_ 	 ?.n zag rook over 

bosbrand was en belde vervolgens de brandweer die vervolgens de 
politie belde ivm brandstichting. 

Datum/Tijdstip melding: 17-04-2014 15:59 u 
Incident: 102394 

Centralist(en): 
GMS6003 
GMS6017 
GMS6018 
GMS-PROD 

Plaats melder: 
Naam melder : 
MELDER: 
15:5 u: ROOK UIT BOS NAALD EN LOOF BOS VERN. NAALDBOS - (Z7) 

NAAR BINNEN - BIJ EEN ELEC.KASTJE STAAT 
MELDER 
B BUITENBRAND 
B BOSBRAND 
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN 
HATTEM. 
PLOEG 	 KAZERNE OVLN GEALARMEERD. 
PLOEG 	 - TBO VNOG KAZERNE ACBN 
GEALARMEERD. 
PLOEG BLUSPLOEG WAPENVELD KAZERNE WAPE GEALARMEERD. 
PLOEG ALLE BLP HATTEM KAZERNE HATM GEALARMEERD. 
PLOEG BLP 1 HEERDE KAZERNE HEER GEALARMEERD. 
INFOA: VIA BEREIKBAARHEID GEALARMEERD. 
INFOB: VIA BEREIKBAARHEID GEALARMEERD. 
INTB: VIA BEREIKBAARHEID GEALARMEERD. 
16:00 u: AARDIGE ROOKONTWIKKELEING 
16:01 u: WIND Z-W, 6 A 7 M/S 
16:04 u: TBO OP LUISTEREN IN DE VIER 
16:09 u: 6661@ HIJ STAAT BOVEN OP DE MOLENWEG WIJ ZIJN OP 
ONDERZOEK ZIEN WEL ROOK 
16:15 u: 6591@ BOSWACHTER GELDERS LANDSCHAP GRAAG TP - RUIKEN 
BRAND 
16:17 u: VOORALSNOG GEEN POLITIE 
GELDERS LANDSCHAP @ STUREN BOSWACHTER TP 
16:19 u: 6591@ KLEINE BRAND BOSPERCEEL - GAAN MET TWEE TS 
BLUSSEN BETREFT EEN JACHTHUT 
16:22 u: 6591@ JACHTHUT STAAT IN BRAND - GRAAG POLITIE TP 
16:45 u: 6591@ WIJ AFSCHALEN - BRAND IS UIT - POLITIE TP 
WACHTEN NOG OP BOSWACHTER 



Statusmeldingen: 
17-04-2014 16:07 u: 6591 TP. 
17-04-2014 16:11 u: 6641 TP. 
17-04-2014 16:12 u: 6841 TP. 
17-04-2014 16:15 u: 6661 TP. 
17-04-2014 16:25 u: 1502 AR. 
17-04-2014 16:25 u: 1502 AR. 
17-04-2014 16:40 u: 1502 TP. 
17-04-2014 16:57 u: 1502 VR. 
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Jachthut vernield 
****************** 

Werd ik gisteren aangesproken door mijn dierenarts, vier weken 
geleden werd de hoogzit waar hij gebruik van maakt op de site van 
jachthutten.nl gezet. Twee weken later op,donderdagavond 19 juni is 
de jachthut vernield. 	 3 

De poten van de jachthut zijn doorgezaagd 
. 	 1 

Opvallend is wel dat in de buurt van dit bos steeds 
staat 

is dezelfde als van de locatie van de 
jachthut. We weten dus niet of 	 ; mee to maken heeft. 
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en 14.00 uur de volgende dag, hebben 
onbekenden een faunavoorziening een 
zg. hoogzit op palen vernield. 

houten paien--zijn 

Afschrift van aangifte 
Proces-verbaalnummer: 

Aangifte•van overige vernielingen 

 

Gecrevens aangever  
Bedrijfsnaam 
Bezoekadres bedrijf 

Postadres bedrijf 

 

 

gemeente Harderwijk 
HAVENDAM 56 

3841AA HARDERWIJK 
NEDERLAND 
HAVENDAM 56 
3841AA HARDERWIJK 
NEDERLAND 

Achternaam (eigen familienaam) 
Voornamen (voluit) 
Burger Service Nummer 
Geslacht 
	

MAN 
Nationaliteit 
	

NEDERLANDSE 
Geboortedatum 
Geboortegemeente 
Geboorteland 	 NEDERLAND 
Woonadres 	

C_) 
NEDERLAND 

Telefoon werk 
Mobiele telefoon 
E-mailadres 

Pleegplaats & tijdstip 
Pleegplaats 

HARDERWIJK 
NEDERLAND 

Type locatie (bijv. erf/tuin/opriBOS 
Ter hoogte van 	 QJ 
Tijdstip achtergelaten 	 05-07-2014 2 2:00 
Tijdstip geconstateerd 	 06-07-2014 14:00 

Voorval 
Omschrijving voorval 
uur 

Op zaterdag 5 juli 2014 tussen 20.00 

De 
actie 

is zeer waarschijnlijk het werk van 



(0n)roerende goederen 
HOOGZITTER - BESCHADIGD 
Merk 
Type 
Aantal 
Kleur 
Inscriptie 
Serienummer 
Bijzonderheden 
Verzekerd 
Overige bijzonderheden 

EIGEN BOUW 
OP PALEN 
1 
BRUIN 
nvt 
nvt 
FAUNAVOORZIENING Z.G. HOOGZIT. 
Nee 
Beschadigd 

Waarde of schadebedrag in euro's 1500,00 
Graffiti 	 Ja 
Omschrijving schade 	 Deze hoogzit staat op vier 
eikenhouten 

palen, rondom voorzien van 
prikkeldraad 

en elk met een diam. van 25 cm en 
is zes meter hoog. Hij wordt gebruikt 
voor grofwild inventarisaties 

(tellingen 
e.d.) en beheer (schade bestrijding) 

Via 
een trap komt men in de hoogzit die 
afgesloten is met een deur met slot. 

De gemeente 
Harderwijk heeft alle 

faunavoorzieningen 
in haar gemeente via een afgegeven 
vergunning gelegaliseerd. 

Eigenaar 	 gemeente Harderwijk 

Benadeelden 
gemeente Harderwijk 
Bedrijfsnaam 
Bezoekadres bedrijf 

Postadres bedrijf 

gemeente Harderwijk 
HAVENDAM 56 
3841AA HARDERWIJK 
NEDERLAND 
HAVENDAM 56 
3841AA HARDERWIJK 



NEDERLAND 

Slachtofferhulp & vervolging 
	Ik-of 	dagehe wa-arvoar-i:k-aang±f 	Le heb gedaan. 	  

o 	wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn 
schade 

verhalen 
	 o 	wil 	wel op-de hoagte gehouden worden over het verloop van de z-aak 	 

Verklaring 
Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van aangifte. 
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen 
van 
het feit. 
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen. 

Door mil is dP7P aangifte op ambtsbelofte opgemaakt op 07-07-2014, 
Politie 

In dit document 	nnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens 
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie 
heeft 
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar 
verstrekte 
gegevens. 
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de 
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet 
correct 
zijn, dient u dit door to geven aan de politie. 
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vernielen twee jachthutten 
************************** 

Ik werd qebeld door 
Hij heeft op de site jachtkaart.nl gezien dat zijn 

hoogzitten op de kaart stonden met een rokende afbeelding erbij. 
Hij trof op deze ochtend 

9:\ 
veilig gesteld voor onderzoek aan forensische 

opsporing. Er zaten ;1__ 5) 	 maar niet 
voldoende voor 
De jachthutten waren doorgezaaqd en op de ziikant aegooid. 1 jachthut 

In de mogeving van de jachthut stond een auto geparkeerd voorzien van 
het kenteken 	0 	Deze auto stond er om 13.00 uur nog.In de auto 

\ 
C2D 

^ — 



Proces-verbaalnummer 

POLITIE 
EENHEID OOST-NEDERLAND 

-----NOG=DIVI'SIE-RrCHERCHE 	  
NOG TEAM FORENSISCHE OPSPORING (TFO) 

Proces-verbaalnummer 

PROCES-VERBAAL 
Sporenonderzoek 

Ik, verbalisant, 	 , brigadier van politie Eenheid 

Oost-Nederland, verklaar het volgende: 

Op vrijdag 5 september 2014 te 09:00 uur, werd door mij verbalisant als forensisch 
onderzoeker op verzoek van de politie, Eenheid Oost-Nederland een forensisch 
onderzoek naar sporen verricht in verband met een vernieling overige objecten, 
gepleegd tussen zaterdag 30 augustus 2014 te 14:00 uur en maandag 1 september 2014 

te 08:00 uur. 

Toelichting 
Daar waar in dit proces-verbaal wordt vermeld dat sporen/sporendragers zijn 
veiliggesteld, wordt tevens bedoeld dat deze in beslag zijn genomen. 
De sporen/sporendragers zijn met de daarvoor bestemde (hulp)middelen veiliggesteld 
en gewaarmerkt en zijn ingevoerd in het bedrijfsprocessensysteem van de Eenheid 
Oost-Nederland. Op het moment van veiligstellen wordt aan deze sporen en 
sporendragers een S(poor) I(dentificatie) N(ummer) toegekend. In dit proces-verbaal 
en bij alle vervolgonderzoeken kan bij het noemen van het spoor/sporendrager naar 
dit unieke SIN nummer worden verwezen. In dit proces-verbaal is een lijst met 

omschrijving van de sporen/sporendragers opgenomen. 

Onderzoekslocatie 
Het onderzoek is verricht in een bos/hei/weiland/strand (bos) 
Vierhouten, binnen de gemeente Nunspeet. 

Onderzoek plaats delict 
Tijdens het ingestelde onderzoek werd door mij het navolgende bevonden en 

waaraengn 
I , 	aangeboden voor forensisch onderzoek. Bij het ingestelde 
onderzoek werden er geen bruikbare dactyloscopische sporen aangetroffen. 

Veiliggestelde sporen/sporendragers 
De hierna genoemde sporen/sporendragers werden omschreven, gewaarmerkt en - 
rekening houdende met de aard van de spoorsoort - op de daartoe geeigende wijze 
veiliggesteld. Voor wat betreft de sporenafhandeling, waaronder bewaartermijnen, 
zal worden gehandeld conform de daarvoor geldende werkvoorschriften. De daarvoor in 
aanmerking komende sporen/sporendragers zullen zo spoedig mogelijk voor 
vervolgonderzoek(en) worden aangeboden bij de daarvoor bestemde instanties en/of 

deskundigen. 
PPYPJ-ganclesPoren/tukken Van .evertuigng werden in het belang van de.  
bewij-svoe-ring-  en fo f--n de-r----o-nder 	 : 

Sporendrager(s) 
Goednummer 	 : 

SIN 	 • 

Object 	 C9'  

Land 	 Nederland 

Bijzonderheden 	 f- 

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te 

Apeldoorn op 25 november 2014. 

),.0p_,,ambtsbel.ofte . 
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