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Landjepik: Hoe de gemeente 
Zundert probeert de camping 

af te pakken



RIEC-projecten

Vanaf 2008 tot 2017 liepen 
er drie projecten tegen 

Fort Oranje met het doel 
het recreatiepark te 

sluiten, slopen en 
onteigenen. 

Meerdere pogingen om tot 
een executieverkoop van 

de gronden te komen. 





• Maisveld mislukte

• Doorstart onder de naam Bloedkoraal. 

• Dit leidde uiteindelijk tot de inbezitneming en sluiting van Fort Oranje op 23 juni 2017 gevolgd door een
ontmanteling van de eigendommen. 



Burgemeester Poppe- de Looff tijdens getuigenverhoor
over het doel van de acties:

“Wij hebben een groene
gemeente en de camping moet
ook die groene uitstraling
hebben en in de toekomst blijven
behouden.  Dit wilden we 
bereiken door orde en regelmaat
terug te brengen op locatie.” 



“De gedachte was om het park een jaar te sluiten 
om de zaken op orde te krijgen.”

Verklaring Catherina den Ouden 9 december 2021 

Gemeente Zundert Veiligheid en Strategie



Onze stellingen:

De burgemeester probeert 
sinds 2009 het recreatiepark 

te sluiten;

Project Maïsveld in 2013 
beoogde het beheer over te 

nemen en de camping te 
sluiten; 

Het doel was om de 
camping te sluiten, slopen 

en ontnemen;

De handhavingsacties waren 
niet gericht op verbetering 

veiligheid, de 
leefomstandigheden en de 
naleving van regelgeving;

De deelnemende partijen 
wisten dat een bevoegdheid 

voor hun handelwijze 
ontbreekt en hun optreden 

onrechtmatig was.



• Engel was in Rotterdam doelwit van het Alijda-team, 
een pilotproject dat de blauwdruk vormt voor de 
Regionale Expertise en Informatie Centra (RIEC’s) en
zich zinds 2007 richt op ondermijnende criminaliteit’. 

• Het gaat hier om de aanpak van ongewenst gedrag
hetgeen niet om strafbare feiten hoeft te gaan. De 
meeste doelwitten op de Alijda-lijst eindigden
uiteindelijk in een faillissement.

• Vanaf 2008 aanval op Fort Oranje



Samenzweringstheorieën



Wat laat het bewijs zien?



Het is niet gelukt om de vergunning te weigeren?



Doelstelling 2013: sluiten camping





Start Bloedkoraal 2016



Een Commissie Ruimtelijke Ordening?



Ontnemen? Is dat niet ‘afpakken’?



Ontneming? Geen idee, nooit over gesproken…

“In dat citaat wordt de werkgroep onderneming genoemd de commissie 

ontneming op de onderneming. Op de vraag wat bedoeld wordt met 

ontneming op onderneming kan ik geen antwoord geven. Ik zie het hier nu 

staan. Ontneming is nooit aan de orde geweest. U vraagt mij: ontneming 

van wat? Dat weet ik niet. In het citaat wordt ook gesproken over 

verwerving en sluiting. Onder verwerving begrijp ik dat bedoeld wordt de 

verwerving van de camping. Dat is nooit een doelstelling geweest.”



Gemeentesecretaris Guus 12 oktober
2020 : 

“In drie werkgroepen van het project bloedkoraal zijn de 
diverse incidenten besproken. Deze besprekingen hebben geleid
tot de constatering dat het recreatiepark geen toekomst had. 

Wij wilden de Woningwet gebruiken om de bewoners uit het 
recreatiepark te krijgen. Daarna zou worden bezien hoe het nu 
verder moest met het park. Wij hebben juridisch advies
gekregen van AKD om dit op grond van de Woningwet te doen. 
Zou er geen voorlopige voorziening worden aangevraagd, dan 
was het voornemen uitgevoerd. Het voornemen hield in het 
uitplaatsen van de doelgroep en het leegmaken van het park.”



Faillissement? Curator? Beheer?

Herhuisvestingsan juni 2017

Mr. Raymond de Bok



De teamleider Bloedkoraal R. Hamond verklaart op 26 september 2019 dat 
vooraf het doel bestond om het beheer over te nemen: 

• “De gemeente Zundert zou het beheer overnemen, zoals ook was aangekondigd. Er staat 
mij bij dat dat op grond van een bepaling in de Woningwet was.

• “Er zijn drie kerngroepen aan de gang gegaan. Zij hebben ieder afzonderlijk van elkaar een 
dossier gemaakt. Deze informatie is voorgelegd aan de bestuursjurist van het RIEC, Willem 
Merks. De vraag was wat nodig was om te kunnen komen tot normalisatie van de camping. 
Hij bekeek of de door de drie kerngroepen verzamelde gegevens voldoende waren voor 
overname/beheer van het terrein om tot normalisatie te komen.”

• “Wanneer Engel niet was overgegaan tot sluiting was het plan om in september 2017 het 
beheer over te nemen voor een periode van een jaar om tot herstructurering over te gaan. 
De gemeente Zundert zou het beheer overnemen, zoals ook was aangekondigd. Er staat mij 
bij dat dat op grond van een bepaling in de Woningwet was.”





Sloop? Nee hoor, geen idee waar u 
het over heeft







Een probleem, één oplossing?



Marten Baasaron, bestuurder van Slufter Beheer B.V:





verhaal pas rond 21 juli 2017 met een persbericht van de gemeente naar buiten.

Dat is bijna drie weken nadat Slufter Beheer de opdracht tot sloop van de gemeente kreeg. 

De bewering dat er een verband bestaat tussen een crisis door illegale kampeerders en de 
beslissing het terrein te ontmantelen, is ongeloofwaardig.   

De situatie die zich hier voordoet, is door een advocaat vergeleken met een parkeergarage 
die de eigenaar van een geparkeerde auto mededeelt dat de auto afgesleept en gesloopt is 
om te voorkomen dat er ingebroken wordt en vervolgens de parkeerkosten, transportkosten 
en de kosten voor het slopen bij hem in rekening brengt. 



De ontruiming en de sloop van het gehele campingterrein vooraf werd gepland.

Op 12 juli 2017 bracht Slufter Beheer B.V. (Hierna: “Slufter beheer”) een offerte

uit met het hiervoor al genoemde plan van aanpak aan de gemeente voor het

voortzetten van de werkzaamheden.





Getuigenverklaring Baasaron:

“Op de vraag wat ik zojuist bedoelde met het woord amoveren, antwoord ik dat ik mij ook heb afgevraagd
wat daarmee werd bedoeld. Ik begreep dat het ging om het veranderen van de camping. Ik weet niet wat 
er over amoveren in het projectplan staat. Dan zou ik het plan weer moeten doorlezen. Het projectplan was 
een definitief document, want het is doorgestuurd. Ik weet niet wie het plan zou uitvoeren en ik weet ook
niet op welke wijze het is uitgevoerd. Mijn bedrijf had een uitvoerende rol en nam geen besluiten. Wij gaan
er als ondernemer vanuit dat de gemeente te vertrouwen is en dat je mag afgaan op de opdracht van de 
gemeente. Wij voerden niets uit.”

Slopen? Wat is dat?



Geen vooropgezet plan tot sloop?



Betrokkenen wisten
dat ontruiming en
sloop onrechtmatig
was



Plan van Aanpak



Ook Slufter Beheer liet zich vrijwaren voor de mogelijke represailles 
en juridische consequenties omdat de ingehuurde professionals 
bang waren voor represailles en juridische consequenties.



Teunis van Klooster:

“Wij zijn door de gemeente gevrijwaard voor
aansprakelijkheden. Dit ziet op de verwijdering
van de chalets. Wij hebben gevraagd om deze
vrijwaring. Dit is op zich niet ongebruikelijk. Wij
doen wel vaker handhavingsacties voor
gemeenten, maar meestal ligt er dan een
uitspraak. Mij was niet duidelijk of wat wij
deden in overeenstemming was met de wet.” 



spindokter Jack de Vries van pr-bureau 
Hill+Knowlton Strategies



9 juni 2017 speaking notes :duidelijke waarschuwing om vooral
niet te spreken over de benodigde wetswijziging.






