
De ruimte op de begane grond met gestapelde meubels en 
balen kapok maakt een verlaten indruk. Verderop treffen 
we een man achter een naaimachine aan. We staan in het 
atelier van een stoffeerder. Een van de weinige ruimtes in het 
bedrijfspand waar sprake is van bedrijvigheid. Krüger: “Veel van 
deze panden zijn oud, vervallen, voldoen bijvoorbeeld niet aan 
de brandveiligheidsvoorschriften, maar hier beneden lijkt het 
wel in orde. Dit is een onderneming met goede bedoelingen, 
ook al oogt het misschien niet alledaags. Op de verdiepingen 
hierboven is dat anders, maar als er geen mensen werken 
gelden andere regels. En hierboven staat het leeg. Als de 
eigenaar er niets mee wil, dan kunnen wij ook niet veel doen en 
blijft dat zo.”

Risico’s
Leegstand kent verschillende risico’s. Panden verloederen, 
de omgeving vervuilt. Eigenaren willen graag geld verdienen 
aan hun pand. Alles wat ze kunnen verdienen is mooi 
meegenomen. Soms zijn ze dan iets minder kritisch op hun 
huurders. Misschien wordt er contant betaald, of wordt het 
onderverhuurd, dat zien de eigenaren door de vingers, omdat ze 
graag de inkomsten willen houden. Deze panden zijn kwetsbaar 
en zo ontstaat een gelegenheidsstructuur voor ondermijning. 

Poel des verderfs
Lage huren, dichtbij uitvalswegen en toch niet aantrekkelijk 
voor de meeste ondernemers. “Vind je het gek”, zegt Van Dijk 
wijzend: “Wie wil er nu uitkijken op al die afvalcontainers 
daar.” Rotteveel: “We weten eigenlijk heel weinig over dat 
afval, hebben geen idee waar het vandaan komt. Maar het 
is big business. We vinden het overal, zelfs op de openbare 
weg. Ze claimen gewoon gebied en omdat de overheid hier 
vrijwel niet meer komt, kunnen ze hun gang gaan.” Ook het 
sloopbedrijf waar we langs rijden gaat letterlijk de grenzen 
van zijn grondgebied over, zonder dat dit consequenties heeft. 
“De overheid geeft het gebied zo letterlijk uit handen.” Het 
Golfje dat voor ons langs het terrein afrijdt wordt door Van 

Brievenbussen die uitpuilen van de post. Een spiksplinternieuwe motor achter slot en grendel, nauwlettend in de gaten 
gehouden door twee camera’s. “Nemen die camera’s ook geluid op?”, vraagt OOV’er Krüger enigszins bezorgd. “Geen idee”,
antwoordt Leon Rotteveel, de wijkagent die deze dag samen met zijn collega Jeanine van Dijk dienst heeft in het bedrijven-
gebied. “Dit is niet in de haak, dat mogen ze van mij best horen.” Het duurt niet lang of collega Van Dijk heeft op haar 
smartphone de antecedenten nagetrokken. Hun vermoeden wordt bevestigd: “Een link met een OMG.” 
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Dijk direct nagetrokken in het politiesysteem. “Deze meneer 
heeft heel wat op zijn kerfstok”, klinkt het vanaf de achterbank. 
Rotteveel: “Dit soort gebieden trekt gewoon criminaliteit aan, 
de anonimiteit is natuurlijk ideaal als je verkeerde bedoelingen 
hebt. Het is een poel des verderfs.”

Surrealistisch
Ook het volgende pand dat we bezoeken doet surrealistisch 
aan. Op de hele gang geen enkel teken van leven en dan 
ineens is daar een kantoortje. Met een bureau en er zit 
ook nog iemand achter. “Ook hier komt dus bijna nooit 
iemand”, vervolgt Rotteveel, “alleen wij. Onder het mom van 
kennismaking en een praatje maken, doen we hier onze ronde”. 
Lachend: “Op het moment dat ik vraag hoe de zaken gaan is 
Van Dijk met haar leuke verschijning al binnen! En dan zien 
we heel snel of het in de haak is of niet”. De eigenaar van het 
transportbedrijf vraagt of we koffie willen.

‘Krijg je koffie of is men argwanend? Dat soort signalen 

registreer je’

“De houding van de huurders zegt veel”, legt Rotteveel uit. 
“Krijg je koffie of is men argwanend? Dat soort signalen 
registreer je. Dan heb je natuurlijk nog geen zaak, maar het 
kan zomaar dat ene puzzelstukje zijn om later een zaak rond te 
maken.”

Puinhoop
In een van de kantoren, waarvan de deur blijkt te zijn ingetrapt, 
is het binnen één grote puinhoop. “Iemand zin in een koekje?”, 
grapt Rotteveel, wijzend op de koeken die er verspreid liggen. 
“Dit soort nalatigheid is ook een signaal, kennelijk laat het de 
eigenaar onverschillig hoe het er hier van binnen aan toe gaat.” 
Ook de enige in het pand aanwezige ondernemer vindt het 
een vreemde gang van zaken. “Wat was dat voor een bedrijf?”, 
vraagt Rotteveel, terwijl Van Dijk wat documenten die op de 
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grond liggen bestudeert. “Geen idee, het waren jonge gasten, 
maar we hadden geen contact. Ineens waren ze weg.” Dan ziet 
Krüger een visitekaartje liggen: “Deze jongens kennen wij, zij 
komen voor in een lopende grote casus bij het RIEC.”

Anders kijken
We vervolgen onze tocht door het gebied. Rotteveel en 
collega Van Dijk hebben als lid van de projectgroep ‘Ophis’ 
een belangrijke functie bij het creëren van bewustwording 
bij collega’s. “Het vergt echt een andere manier van kijken en 
vastleggen van wat je ziet. Als je wekelijks door dit gebied rijdt 
zie je hele andere dingen dan de eerste keer dat je hier reed. 
Van dat bedrijf daar zie je niet zo een twee drie wat het doet. Er 
worden spullen opgehaald en gebracht, maar wat daar gebeurt 
is niet duidelijk.” 

‘Waarom dit pand wordt gehuurd? Om de suggestie te 

wekken dat er bedrijvigheid plaatsvindt’

De man die op dat moment naar buiten komt laat weten dat 
het om zonnepanelen gaat. Rotteveel: “Kwetsbare groepen 
worden vaak voor dit soort klussen gecharterd. Of de handel 
nu bonafide is of niet, ik durf er mijn hand voor in het vuur 

te steken dat de mensen die daar rondhangen een uitkering 
hebben. Daar komen we nu niet achter, maar we registreren 
wel wat we opmerken.” Krüger: “Op het bedrijventerrein 
zijn natuurlijk ook genoeg bonafide bedrijven aanwezig 
die goede bedoelingen hebben en graag willen dat het 
ondernemersklimaat in het gebied aantrekkelijker wordt. Zij 
zijn onmisbaar en wij willen dat zij signalen over misstanden 
bij ons melden.” 

Dekmantel
We naderen een groot pand waar een autoverhuurbedrijf 
zou moeten zitten. “Zullen we even een autootje gaan 
huren?”, vraagt Rotteveel. Na een paar keer bellen gebeurt 
er niks. Ook na een ronde om het pand en wat naar binnen 
gluren geen enkel teken van leven. Op de website staat een 
telefoonnummer. “Waarschijnlijk van een callcenter”, legt 
Rotteveel uit. “Dat gaat meestal zo.” Er wordt opgenomen en 
de man aan de andere kant zegt dat hij er morgen zal zijn. 
“Dan rij ik hier weer even langs”, zegt Rotteveel nadat hij heeft 
opgehangen, “maar ik weet nu al dat er niemand zal zijn. Da’s 
dan weer voor het dossier, dat puzzelstukje kan later van pas 
komen.” Kruger: “Waarom dit pand dan wel wordt gehuurd? 
Om de suggestie te wekken dat er bedrijvigheid plaatsvindt. 
Vandaar ook de website. Dan wek je geen argwaan bij de 
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Belastingsdienst als er grote geldbedragen op je rekening 
binnenkomen. Een veelgebruikte constructie om geld dat op 
andere wijze wordt verkregen wit te wassen.”

Plantjes
“En nou moet jij me zo maar eens vertellen wat je opvalt hier”, 
zegt Rotteveel als we weer een eindje verder gereden zijn. Er 
staan dure auto’s en deze uithoek van het terrein doet wat 
unheimisch aan, maar het is voor mij als leek lastig er precies 
de vinger op te leggen. “Vind je het niet vreemd dat daar van 
die fleurige plantjes staan? Dat er hier, in deze donkere hoek, 
een bloemenwinkeltje zit? Ga jij hier je bloemen kopen?” 
Volgens Rotteveel weer een typisch geval van het bedekken van 
zaken die men liever verborgen houdt. “Die bloemetjes zijn 
een façade, ze verkopen daar vooral benodigdheden voor het 
verbouwen van hennep. Het verkopen van bloemetjes is niet 
verboden, maar het is wel een typische plek natuurlijk. Waarom 
zit je dan hier? Precies. Maar toon het maar eens aan, dat is nog 
niet makkelijk.”

HEIT 
Bij een vermoeden dat er iets niet in de haak is, voeren 
samenwerkende organisaties in de Plaspoelpolder zogeheten 
HEIT-acties uit. In het HEIT (Haags Economisch Interventie 
Team) zijn zowel de gemeente, politie, Belastingdienst/Douane, 
ISZW en UWV vertegenwoordigd. Bij een aanleiding kunnen ook 
andere organisaties zoals de brandweer, Stedin, de NVWA of de 
Omgevingsdienst aansluiten. “Een tijdje geleden hebben we bij 
een aantal garagebedrijven een HEIT-actie gehad, omdat daar 
het vermoeden was dat het een en ander niet voldeed. Maar 
je kunt natuurlijk niet alle panden gaan doorzoeken zonder 
aanwijzingen dat er iets loos is”, aldus Van Dijk.

‘Als je wat wij hier signaleren uitsmeert over heel Nederland, 

dan is de omvang gigantisch’

 “Of een HEIT-actie de gewenste actie is wordt bepaald in 
het periodieke casusoverleg van het project ‘Ophis’, waarin 
naast het HEIT ook het OM, het RIEC en de BOA’s, bouw- en 
woningtoezicht en toezicht bijzondere wetten van de gemeente 
vertegenwoordigd zijn. De casuïstiek in dit overleg staat 
centraal, signalen en meldingen over ondermijning worden 
ingebracht en door de samenwerkingspartners besproken. 
Afhankelijk van het signaal of de melding wordt de opschaling 
en mogelijke interventie besproken. Sommige cases doen we 
niet zelf, die worden ingebracht bij het RIEC”, aldus Krüger. 

Netwerken
Al deze partners zijn volgens de gesprekspartners nodig om 
bij de kern van de problematiek te geraken. Waar de klassieke 
aanpak van criminaliteit zich vooral richtte op individuen, is het 
criminele netwerk de laatste jaren veel meer in beeld gekomen. 

Een netwerk met heel veel schakels, ook in de bovenwereld. 
Rotteveel: “De elektricien, de timmerman, notarissen en 
vastgoedhandelaren, allemaal zijn ze betrokken bij de teelt 
van wiet. Al dan niet met medeweten. Als je wat wij hier 
signaleren uitsmeert over heel Nederland, dan is de omvang 
gigantisch. Dat los je alleen maar op door die netwerken te 
verstoren.” Dat bereik je alleen met intensieve samenwerking 
volgens het team. En niet alleen tussen organisaties. Krüger: 
“Ook de burgemeester en de wethouders zijn zich bewust van 
de risico’s van ondermijning en de invloed die de onderwereld 
op het lokaal bestuur probeert uit te oefenen. Met grote 
vastgoedinvesteerders krijgt de gemeente misschien een 
economische impuls, maar de kans is aanwezig dat dit met 
crimineel geld gebeurt. We zijn doordrongen van de risico’s.” 

Herkennen
De leden van de projectgroep vertellen vol passie over hun 
werk. Volgens Rotteveel is het van wezenlijk belang niet alleen 
maar groot te denken. “Het zou heel goed zijn als bestuurders 
vaker de risicogebieden bezoeken. Dan zien ze met eigen ogen 
hoe ondermijning zich manifesteert. Want vaak denkt men dat 
ondermijning iets groots en ongrijpbaars is, maar het begint 
klein.” Kruger: “Natuurlijk moet je ook inzetten op de witte 
boorden. Samen met de griffie geven we voorlichting aan de 
raad en waarschuwen wij ze voor infiltratie van de onderwereld 
in de politiek. Het komt zeker voor dat criminelen via het 
politieke bestel hun invloed laten gelden. Maar ondermijning 
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is er op alle niveaus en overal.” Rotteveel: “Inbraak is hartstikke 
erg, net als autodiefstal en andere delicten. Maar als je 
ondermijning tolereert is het hek van de dam. Mijn collega 
Van Dijk werd laatst gebeld door een eigenaar van een terrein 
waar wij met de gemeente een week ervoor door de beheerder 
een rondleiding hebben gehad. Wat zij in zijn pand deed en of 
er een onderzoek tegen hem liep. En dat wij het de volgende 
keer uit ons hoofd moesten laten om zonder aankondiging het 
pand te betreden. Dan zijn we eigenlijk al te ver heen, als dit de 
manier is waarop je als politieagent wordt benaderd door dat 
soort figuren. Het gebeurt híer waar je bijstaat.”

Ondernemers
Een eindje verderop wijst Krüger me op een pand dat heel 
anders oogt dan de gebouwen die we bij de start van de 
rondleiding zagen. “Om dit gebied een impuls te geven hebben 
we als gemeente het bestemmingsplan aangepast en een 
particuliere investeerder heeft er prachtige studentenunits 
neergezet. Zo kan het dus ook. Dit soort ondernemers 
heb je nodig om het gebied veilig en vitaal te maken én te 
houden. Want dat heeft een aanzuigende werking.” Krüger 
benadrukt het belang van publiek-private samenwerking. “Op 
7 november hebben wij de bijeenkomst ‘Ondernemers Alert’ 
in de Plaspoelpolder gehad. Burgemeester Bezuijen heeft 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging aan alle ondernemers en 
pandeigenaren in de bedrijventerreinen in Rijswijk gestuurd. 
Dat is de kick-off van het betrekken van ondernemers in onze 
aanpak. Het doel van deze bijeenkomst was ondernemers en 
pandeigenaren bewust te maken over ondermijning en bij hen 
de meldingsbereidheid te vergroten. Vanaf dat moment zijn 
we met ons project officieel naar buiten getreden. Op termijn 
hopen we bonafide bedrijven aan ons te binden en de handen 
ineen te slaan in de aanpak van georganiseerde criminaliteit 
en ondermijning. We zijn vorige week bij de Kamer van 
Koophandel geweest om de mogelijkheden te bespreken om 
de samenwerking te intensiveren. En het was goed dat we er 
waren, je merkt dat we veel gezamenlijk belang hebben en er 
nog veel onbekendheid was over elkaar. Er is nog een wereld te 
winnen.”

Voldoening
De leden van de projectgroep beseffen dat dit werk niet voor 
iedereen is weggelegd en dat een lange adem nodig is. Een 
inbreker in de kraag grijpen of een moord oplossen geeft 
direct resultaat. Rotteveel: “Wij horen lang niet altijd wat een 
door ons afgegeven signaal voor effect heeft, waar het toe 
leidt. Maar deel uitmaken van een grotere opdracht geeft veel 
voldoening. Net dat ene puzzelstukje kunnen leveren. Want 
ondermijning is de basis van alle criminaliteit. Dat moet je met 
wortel en tak uitroeien.”
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Wat is het project Ophis?
Het project Ophis is ontwikkeld voor de meervoudige aanpak 
op georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. De 
activiteiten zijn hiermee gericht op:
• het signaleren, voorkomen en aanpakken van criminele 

activiteiten om ‘verkeerde krachten’ terug te dringen en te 
begrenzen; 

• het stimuleren van een goed flankerend beleid vanuit de 
gemeente om de ‘goede krachten’ te mobiliseren en te 
steunen. 

Een autogarage of restaurant waar nooit een klant binnenkomt. 
Een wasserette die overdag nooit open is. Een verhuurde loods 
met afgeplakte ramen. Zomaar een aantal voorbeelden die in 
de omgeving kunnen voorkomen en op mogelijke criminele 
activiteiten kunnen wijzen als witwassen, hennepteelt 
of het doorvoeren van illegale goederen. Dit noemen we 
ondermijnende criminaliteit.

Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor in ons 
land. De onderwereld mengt zich met de bovenwereld, in 
de hoop te kunnen profiteren van de schijnbare anonimiteit 
van bijvoorbeeld een groot bedrijventerrein. Rijswijkse 
bedrijventerreinen vormen hierop geen uitzondering.
De meervoudige aanpak betekent enerzijds misstanden in 
beeld brengen en deze door middel van integrale samenwerking 
voorkomen, verstoren en aanpakken. Anderzijds het gebied 
aantrekkelijk te maken voor bedrijven, zoals herontwikkeling 
van panden en het openbaar gebied en bonafide bedrijven door 
acquisitie naar het bedrijventerrein te trekken.

De aanleiding van Ophis was het onderzoek dat de politie begin 
2016 verrichtte en waarin vermoedens van criminaliteit op 
bedrijventerrein Plaspoelpolder werden bevestigd. 

De volgende partijen werken in Ophis samen:
• Gemeente Rijswijk (veiligheid, communicatie en economie) 
• Openbaar Ministerie (OM) 
• Politie eenheid Den Haag (basisteam Rijswijk en 

districtsrecherche) 
• Haags Economisch Interventie Team (HEIT) 
• RIEC (Regionaal Expertise en Informatie Centrum)
• Ondernemers in Plaspoelpolder 
• Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR) 
• Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) 
• Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerrein 

Plaspoelpolder (KVO) 

Om de regie op Ophis te voeren is vanuit de gemeente Rijswijk 
projectleider Krüger aangewezen. Hij verzamelt de signalen 
en meldingen, bouwt de dossiers op en legt de casuïstiek 
voor in het casusoverleg van de projectgroep. Aan dit overleg 
nemen vertegenwoordigers van de gemeente, politie, het RIEC 
en het HEIT deel. Het doel van het casusoverleg is meldingen 
en signalen te beoordelen of deze als casus voor een HEIT-
aanpak of RIEC-analyse geschikt zijn. In het casusoverleg wordt 
gezamenlijk de aanpak bepaald. 

Meer weten over Ophis?
Neem dan contact op met Nils Krüger, projectleider Ophis en 
bereikbaar via nkruger@rijswijk.nl.
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