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Brandstichter vaak veelpleger 
In het nieuws AVanlandschoot Politieacademie 
Brandstichters zijn vaak gewoon criminelen die de ene dag een overval plegen en de andere dag 
besluiten iets in de fik te steken, of andersom. Waar iedereen denkt dat het simpelweg 
pyromanen zijn, typeren recherchekundige-studenten van de Politieacademie ze juist als 
’alleskunners’. Als er ergens een serie branden ontstaat denkt iedereen vaak direct aan een 
pyromaan. Maar die typering gaat slechts zelden op. „Om als pyromaan te kunnen worden 
gediagnosticeerd, moet de persoon voldoen aan een aantal criteria en mogen er geen andere 
motieven spelen, zoals financiële overwegingen of wraak. Daarnaast mag de persoon niet onder 
invloed zijn van middelen of lijden aan wanen of hallucinaties. In de praktijk blijken 
brandstichters niet vaak aan deze criteria te voldoen”, weet Yvette Schoenmakers van de Vrije 
Universiteit die samen met politiemedewerkers Annelies Vanlandschoot en Winand Sitsen de 
onderzoeksresultaten verwerkte. Lees verder 
 
Interpolis: 'Controles op hooibroei kunnen 25 branden per jaar voorkomen' 
RIEL - Verzekeraar Interpolis controleert deze zomer weer op hooibroei. Controleurs 
temperaturen het hooi in boerenschuren om hooibranden te voorkomen. 
Volgens een woordvoerder van Interpolis kan het bedrijf landelijk op deze manier zo'n 25 
branden voorkomen. Cijfers over Brabant zijn niet bekend. Lees verder 
 
Aziatische tijgermug in Montfoort 
Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de NVWA trof op 26 juli 2013 tijdens een inspectie 
in Montfoort, een volwassen exemplaar van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) aan. 
De vondst was op het terrein van een bedrijf dat handelt in gebruikte banden. Deze exotische 
mug is in Nederland ongewenst omdat die infectieziekten kan overdragen. Hoewel de kans heel 
klein is dat de nu gevonden mug drager is van infectieziekten, wordt er bestreden om vestiging 
van deze mug te voorkomen. In 2010 en 2012 zijn in hetzelfde gebied ook exotische 
muggensoorten bestreden. Lees verder 
 
Groningen palingvisser mag drie maanden geen paling vangen 
Voor het vijfde jaar op rij mag er vanaf september drie maanden lang niet op paling gevist 
worden in de provincie Groningen. Volgens EU-regels moet het visverbod de palingstand ten 
goede komen. Lees verder  
 
Brand bij afvalverwerkingsbedrijf Wilp 
Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Wilp, bij Deventer, heeft in de nacht van zaterdag op zondag 
urenlang brand gewoed. Het vuur ontstond laat op de avond in een loods van het bedrijf VAR, 
langs de snelweg A1. Lees verder 
 
Grevelingenmeer is onder 16 meter diepte helemaal dood! 
Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 4 augustus 2013 
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: als in het voorjaar het oppervlaktewater begint op te 
warmen, ontstaan er in stilstaande wateren zogenaamde thermoclines, ook wel spronglagen 
genoemd. Omdat zuurstof slecht door een spronglaag kan passeren ontstaat daaronder een 
zuurstofarm milieu. In het Grevelingenmeer lijkt dit fenomeen jaarlijks steeds extremer op te 
treden. Op dit moment is het in het zuidwestelijke Grevelingenmeer onder de spronglaag op 16 
meter extreem zuurstofarm. Al het mariene leven, waarvoor zuurstof essentieel is om te kunnen 
overleven, is er verdwenen. Wat er nu rest is een gitzwart spookachtig onderwaterlandschap. 
Een zuurstofloze modder waar geen zeedieren meer worden aangetroffen. Lees verder 

  

 
 
"Als je niet kijkt,  
 ga je het niet zien." 
 
Mail suggesties naar:  
 
Madelon.Jansen@brabant-noord.politie.nl     

 
 
Inhoudsopgave: 
 
• Nieuws week 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://twitter.com/AVanlandschoot
http://m.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/08/brandstichter-vaak-veelpleger
http://www.omroepbrabant.nl/?news/197325922/Interpolis+Controles+op+hooibroei+kunnen+25+branden+per+jaar+voorkomen.aspx
http://www.radiostadmontfoort.nl/cms/index.php?id=00008522
http://www.rtvnoord.nl/?p=123565
http://www.nu.nl/binnenland/3542244/brand-bij-afvalverwerkingsbedrijf-wilp.html?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=nunl_twitter
http://www.natuurbericht.nl/?id=11106&rss=1&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
mailto:Madelon.Jansen@brabant-noord.politie.nl


Walvis Rotterdamse haven was vinvisvrouwtje 
De dode walvis die vrijdag op de boeg van een schip in de Rotterdamse haven werd gevonden 
was een jongvolwassen vinvisvrouwtje. Het dier was hoogstwaarschijnlijk levend toen het werd 
aangevaren door het schip de Hanjin Hamburg. Lees verder 
 
Interpol waarschuwt voor gevangenisuitbraken 
Politieorganisatie Interpol heeft een globale waarschuwing uitgegeven wegens 
gevangenisuitbraken in Irak, Libië en Pakistan. Dat meldt de BBC. Interpol onderzoekt of er een 
verband kan worden gelegd tussen de ontsnappingen. Lees verder 
 
Bosbranden Mallorca na een week onder controle 
De bosbranden op Mallorca zijn na een week definitief onder controle. Dit heeft de 
natuurbeschermingsdienst van het Spaanse eiland laten weten. Lees verder 
 
Duur boottochtje 
AMSTERDAM - Een boottochtje op het Brielse meer is een 65-jarige Vlaardinger woensdagavond 
duur komen te staan. De man trok de aandacht van de Zeehavenpolitie door met een flinke vaart 
voorbij te varen. Dat had hij beter niet kunnen doen. Dit meldt RTV Rijnmond. Uit een controle 
bleek namelijk dat de staat nog enkele miljoenen euro's van de man tegoed heeft vanwege een 
ontnemingprocedure. Daarom werd direct beslag gelegd op de boot én op de dure auto 
waarmee de man naar het Brielse Meer was gereden. 
Pluk-ze 
De totale nieuwwaarde van de 'buit' is 270.000 euro: 170.000 euro voor de auto en 100.000 euro 
voor de boot. Om wat voor auto het ging kon de politie niet zeggen. 
Een ontnemingprocedure is het middel bij uitstek om criminelen in de portemonnee te raken. 
Justitie maakt steeds meer gebruik van de zogeheten 'pluk-ze-wetgeving' die dat mogelijk maakt. 
In de zaak van de man loopt overigens nog een hoger beroep, maar nu is in ieder geval alvast 
beslag gelegd op zijn vervoermiddelen. Lees verder 
 
Kijktip: 201 landen in 4 minuten 
Video: 201 landen in vier minuten 
Nummer 37: Graham in Nederland  
 
De Brit Graham Hughes begon in 2009 aan een wereldreis, met als doel alle landen van de wereld 
te bezoeken zonder te vliegen. Vier jaar later staat de teller op 201. De video's die hij in de 
landen maakte, heeft hij samengevat op YouTube: de wereld rond in vier minuten. 
Bekijk video © YouTube - Graham Hughes 
 
Mysterieuze schapendiefstal Naarden opgelost 
NAARDEN Een mysterieuze diefstal in Naarden. Vrijdag werden daar op de kinderboerderij twee 
schapen gestolen. Tot grote verbazing van de beheerder waren de dieren vandaag opeens weer 
terug. Niet in Naarden, maar bij een kinderboerderij in Bussum. Lees verder 
 
Roemeense wijnboer verkoopt miljoen liter nepwijn 
Een Roemeense wijnleverancier heeft de afgelopen zeven maanden door heel het land ruim een 
miljoen liter wijn verkocht, waar letterlijk geen enkele druif voor was gebruikt. 
De zogenaamde wijn was samengesteld uit onder meer alcohol, water, kleurstof en een aantal 
chemicaliën. De gehele voorraad is in beslag genomen. Volgens de inspectiedienst vormt het 
product geen bedreiging voor de gezondheid. Lees verder 
 
Waar komt het gif op je appel terecht? 
Ik at laatst een appel. Een appeltje voor de dorst en goed voor de lijn. Toch krijg je meer van dat 
appeltje binnen dat je lief is, zeker als je hem niet wast (wat ik nooit doe). Tenzij je appel 
verbouwd is door een überbewuste biologisch-dynamische boer, zit er namelijk gewoon 
insecticide op. Gif, bestemd om insecten af te weren en te doden, zodat de appel mooi blijft en 
dus beter verkoopt. Maar wat is dat gif, waar blijft het en waar gaat het heen? Lees verder 
 
Herken en voorkom suzuki-fruitvlieg 
De suzuki-fruitvlieg of Aziatische fruitvlieg is in 2012 voor het eerst in Nederland aangetroffen. De 
larven van de suzuki-fruitvlieg zorgen voor grote schade in rijpende vruchten van vrijwel alle 
soorten zachtfruit. Het is daarom belangrijk om het plaaginsect zo veel mogelijk onder de duim te 
houden. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, heeft een 
factsheet uitgegeven die kan helpen om schade door de suzuki-fruitvlieg te herkennen en te 
voorkomen. Lees verder 
 
China en Rusland leggen import melkpoeder stil om bacterie 
China en Rusland hebben de import van babymelkpoeder uit Nieuw-Zeeland en Australië 
stilgelegd vanwege de vondst van een gevaarlijke bacterie. Zuivelbedrijf Fonterra maakte 
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zaterdag bekend dat het bacteriën die de vergiftiging botulisme veroorzaken heeft aangetroffen 
in een voorraad weiproteïneconcentraat, een ingrediënt van babymelkpoeder en sportdranken. 
Er zijn tot nog toe geen meldingen over mensen die ziek zijn geworden door de besmette 
grondstof. Lees verder 
 
Odfjell onderzoekt verzwijgen incidenten 
Het omstreden Rotterdamse olieopslagbedrijf Odfjell onderzoekt of er vaker incidenten zijn 
verzwegen voor de buitenwereld. Dat meldde het bedrijf vrijdag.  
Dinsdag bleek dat Odfjell in 2009 had verzwegen dat er duizenden liters methanol vrijkwamen bij 
een lek. ''Naar aanleiding van dit incident, onderzoekt Odfjell of er nog meer incidenten zijn 
geweest in het verleden die niet of onjuist zijn gerapporteerd'', schrijft het bedrijf in een 
verklaring. Lees verder 
 
Implosie gaat mis: toeschouwers gewond door rondvliegend puin 
In Californië zijn bij een geplande implosie van een oude energiecentrale vijf mensen gewond 
geraakt. Honderden mensen hadden zich aan de rand van de stad Bakersfield verzameld om te 
kijken hoe de oude fabrieksgebouwen werden opgeblazen, maar niemand had rekening 
gehouden met rondvliegend puin. 
Lees verder en bekijk video 
 
Alle scholen Heumen op asbest gecontroleerd 
HEUMEN - Alle scholen in de gemeente Heumen die zijn gebouwd voor 1994 zijn gecontroleerd 
op de aanwezigheid van asbest. Dat laat de gemeente weten naar aanleiding van landelijke 
berichten dat de helft van de scholen dit nog niet heeft gedaan... Lees verder 
 
Extra controle op hitte in stallen 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is begonnen extra te controleren op het 
klimaat in stallen. Vooral varkens en pluimvee kunnen op warme dagen last hebben van 
'hittestress'... Lees verder 
 
Fatale knal oliemaatschappij Mexico kwam door gebrek aan lucht 
MEXICO-STAD (ANP) - Een ontwerpfout is een van de oorzaken van de fatale explosie in het 
hoofdkwartier van de Mexicaanse oliemaatschappij Pemex van eind januari. Lees verder 
 
Indonesië en India grootste haaienvissers ter wereld 
Indonesië en India zijn de grootste haaienvissers ter wereld. Ze vangen samen ruim eenvijfde van 
alle, vaak bedreigde, haaien voor hun vinnen en vlees. Dat staat in het rapport ‘Into the Deep’ 
van milieuorganisatie Traffic, het internationale samenwerkingsverband van het Wereld Natuur 
Fonds (WNF) en IUCN dat de handel in bedreigde dieren en planten onderzoekt. De studie somt 
de twintig ‘grootste haaienvissers’ op die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 80 procent van 
de wereldwijde vangst. De visserij op haaien is de afgelopen jaren enorm gestegen, onder meer 
door de toegenomen vraag uit Azië. 
Handel 
Volgens wetenschappers worden jaarlijks naar schatting 100 miljoen haaien gedood voor 
consumptie. Traffic heeft berekend dat alleen de handel in vinnen al 480 miljoen dollar per jaar 
bedraagt. Het rapport noemt naast de visserijlanden ook de grote importeurs van haaienvinnen 
en -vlees. Hongkong steekt er met kop en schouders bovenuit. Daar werd tussen 2000 en 2009 
meer dan honderdduizend ton haaienvinnen geïmporteerd, waarvan het merendeel werd 
doorgevoerd. Latijns-Amerikaanse landen als Uruguay, Brazilië en Mexico zijn grote importeurs 
van haaienvlees. Lees verder 
 
Handel in bedreigde soorten floreert in België 
In België neemt het aantal in beslag genomen illegale dieren en planten toe. Zo werd vorig jaar 
de hand gelegd op bijna driehonderd voorwerpen afkomstig van bedreigde soorten. 
Die voorwerpen zijn beschermd door de Internationale Conventie op de Handel van Bedreigde 
Soorten, ofwel CITES. Voor sommige soorten is de handel verboden, andere moeten dan weer 
vergezeld zijn van een certificaat. Dat schrijft de krant Le Soir. 
De Belgische douane legt regelmatig de hand op verboden ladingen. Zonder de jaarlijkse 
controles door inspecteurs in dierenwinkels en bij amateurfokkers, ging het vorig jaar om 281 
inbeslagnames. 
Ivoor is ook nog altijd populair. De oplichters tonen ook steeds meer vindingrijkheid om de 
verboden voorwerpen te verbergen. Lees verder 
 
Nederlands onderzoek zet CO2 om in stroom 
DEN HAAG (PDC i) - Nederlandse onderzoekers hebben een techniek ontwikkeld om stroom te 
winnen uit het schadelijke broeikasgas CO2. Dit onderzoek hebben zij onlangs gepubliceerd in het 
wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science & technology Letters. Lees verder 
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Kwestie van dierenliefde: importhonden in Nederland 
De hond is onze beste vriend, en in Nederland is dat steeds vaker een 'buitenlander', want 
zwerfdieren in Zuid- en Oost-Europa hebben het slecht. Steeds meer vakantiegangers en 
stichtingen die zich inzetten voor zwerfdieren brengen zwaar verwaarloosde honden, gedumpte 
pups en vergeten asieldieren hier naar toe. Het hondengeluk na een moeilijke start levert 
bijzondere verhalen op. Maar er is nog een totaal andere stroom buitenlandse honden die 
Nederland bereikt, die 25 keer groter in omvang is en waar hele andere intenties achter zitten. 
Dat zijn honden afkomstig van broodfokkers. Terwijl voormalige zwerfdieren met alle liefde uit 
een asiel of van straat worden gehaald, bestaat er ook levendige handel in honden uit het 
buitenland. Lees in deze special alles over buitenlandse honden in Nederland 
 
‘Iedereen met een buitenlandse zwerver heeft geen hond uit de broodfok’ 
Eigenaren van buitenlandse honden wordt regelmatig verweten dat ze met hun voormalige 
zwerver een Nederlandse asielhond overslaan. Een opmerking voor de verkeerde doelgroep, 
vindt Jacqueline van de website BUZhonden.nl.  
Hondeneigenaren met ‘buitenlanders’ zijn geen concurrentie voor asielhonden. De grote groep 
Nederlanders met een hond uit de broodfok zouden zich eigenlijk achter de oren moeten 
krabben. Lees het hele artikel 
 
Noordzee is chemisch stort 
Het aantal olielozingen op de Noordzee is de afgelopen twintig jaar gehalveerd. Minder goed 
nieuws is dat er veel meer chemicaliën worden geloosd en dat vervuilers, zelfs al worden ze op 
heterdaad betrapt, maar zelden worden veroordeeld. Lees verder 
 
Zwanenfamilie veroorzaakt verkeersongeval 
Een familie knobbelzwanen, die op de snelweg A67 bij het Noord-Limburgse Venlo was geland, 
heeft zondag een verkeersongeval veroorzaakt. Dat meldde de politie. Een auto en caravan 
schaarden toen de dieren op de weg zaten, waardoor de nodige verkeershinder ontstond. Twee 
zwanen overleefden het ongeval helaas niet. Lees verder 
 
Provincie onderzoekt werking anti-zwijnenraster bij ecoducten Leende 
LEENDE - De provincie onderzoekt of speciale rasters wilde zwijnen kunnen weren bij twee 
ecoducten in Leende. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Boeren in Heeze-Leende maken zich 
zorgen over de verspreiding van wilde zwijnen over heel Brabant. De dieren zitten al zes jaar in 
het Leenderbos, maar met de komst van de ecoducten zou verspreiding niet kunnen worden 
voorkomen. Lees verder 
 
Stuifmail 4 augustus: van melkdrupje tot reuzenbovist 
EINDHOVEN - Boswachter Frans Kapteijns krijgt wekelijks vragen over opvallende voorwerpen en 
dieren uit de natuur. Hij beantwoordt ze in Stuifmail in het radioprogramma van Willem-Jan 
Joachems. Met deze week onder meer: van melkdrupje tot reuzenbovist. Lees verder 
 
Brabantse waterschappen heffen beregeningsverbod deels op 
EINDHOVEN - Het beregeningsverbod van de Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse 
Delta en De Dommel wordt deels opgeheven voor graslanden en sportvelden. Dat maakte de 
waterschappen donderdag bekend. Lees verder 
 
Nieuw voorstel Europese Commissie wijziging EVOA ondoordacht  
De Europese Commissie heeft een voorstel gelanceerd waarmee het EVOA-controle regime moet 
worden verbeterd om zo een gelijk speelveld in Europa te creëren. De Europese 
(metaal)recyclingbranche dringt echter inmiddels een decennium aan om eerst de Verordening 
zelf inhoudelijk te verbeteren. 
Op 11 juli jl heeft de Europese Commissie een voorstel tot aanpassing van de Europese 
Verordening voor grensoverschrijdend overbrenging van afvalstoffen (EVOA) gepubliceerd (COM 
2013,516). Het voorstel bevat normen voor striktere controles door de nationale milieu-
inspecties om illegale transporten van afvalstoffen terug te dringen. Daarnaast moeten lidstaten 
zelf een plan van aanpak en risico-inventarisaties opstellen om zo controles op illegale 
afvaltransporten beter te kunnen uitvoeren. Een en ander gekoppeld aan opleidingsprogramma’s 
voor de inspecteurs. Deze maatregelen zullen naar de mening van de Europese Commissie leiden 
tot een gelijk speelveld in de Europese Unie. Lees verder 
 
CO2-lek treinstation Venlo loopt met sisser af 
VENLO (Novum) - Een koolstofdioxidelek op het treinstation van Venlo bleek zaterdag een stuk 
minder ernstig dan werd gevreesd. Een goederenwagon op het rangeerterrein maakte rond 
08.30 uur een sterk sissend geluid, waarop al het treinverkeer rond Venlo werd stilgelegd. 
Uiteindelijk bleek dat het gas ontsnapte door een overdrukventiel. Via zo'n ventiel kan gas 
ontsnappen als de druk in de wagon te hoog oploopt door bijvoorbeeld opwarming. Zonder een 
overdrukventiel heeft het gas geen uitweg, wat tot een explosie kan leiden... lees verder 
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Samen Eindhoven wil openheid bodemonderzoek 
maandag, 05 augustus 2013 
EINDHOVEN - De politieke partij Samen Eindhoven wil openheid over het bodemonderzoek rond 
de St.Serverusstraat en Den Bult in Strijp (Studio 040, 4 augustus). 
Dat schrijft fractievoorzitter Kees Rijnders in raadsvragen aan het Eindhovens college. De grond 
van het gebied tussen de twee straten in Strijp is mogelijk sterk vervuild door een oude Philips 
fabriek met een opslag voor chemische stoffen. 
Volgens Kees Rijnders zijn de bewoners niet goed geïnformeerd over de uitkomsten van 
verschillende bodemonderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren. Hij vraagt aan het 
college om openheid te geven over de uitkomsten van die onderzoeken. Lees verder 
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