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‘Crossteam’ neemt
quads in beslag

‘We kunnen à la
minute reageren in
heel Drenthe als
het moet’

Ed van Tellingen

,,Het was een kleine en gerichte ac-
tie’’, zegt boswachter Albert Henckel
van Staatsbosbeheer. Het team
kwam in actie na klachten over cros-
sen in de Anserdennen. Uiteindelijk
betrapte het team twee minderjari-
gen die met hun quads voor overlast
zorgden in het Terhorsterzand, aan
de oostkant van de snelweg in het
verlengde van het ecoduct.

Een ‘coalitie van handhavers’
komt regelmatig in beweging om il-
legale crossers in (stille) natuurge-
bieden op te sporen. Regelmatig ko-
men klachten binnen. Niet alleen
van recreanten, maar ook van om-
wonenden.

,,We kunnen à la minute reageren
in heel Drenthe als het moet’’, bena-
drukt John Tits, woordvoerder van
de provincie. Dat is nodig, want het

BEILEN Een speciaal crossteam van
politie, provincie en Staatsbosbe-
heer heeft zondagmiddag twee
quads in beslag genomen op het
Terhorsterzand, in de buurt van
Beilen.

blijft lastig om lawaaimakers op he-
terdaad te betrappen. De motoren
en quads hebben niet altijd een ken-
teken of het is slecht leesbaar. Bos-
wachter Henckel, zelf buitengewoon
opsporingsambtenaar: ,,Bij de illega-
le crossers heerst vaak het idee dat ze
toch niet gepakt worden.’’

Dat verandert, zoals ook zondag
weer bleek. De daders waren twee
minderjarige jongens die op een
quad zonder kenteken reden. ,,Niet
verzekerd dat is extra riskant’’, con-
stateert de boswachter. Het Open-
baar Ministerie beslist wat met de
quads gebeurt. ,,In zo’n zaak zijn na-
tuurlijk ook de ouders verantwoor-
delijk’’, meent hij

Het speciale ‘crossteam’ komt re-
gelmatig bijeen, met de provincie
Drenthe in de rol van stuurvrouw. In
het team zitten vertegenwoordigers
van Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten, Faunabeheer provincie,
marechaussee en politie.

De praktijk wijst uit dat geplande
optredens nog weleens willen uit-
lekken. De snelle, boter-bij-de-vis-ac-
ties blijken effectiever. Het ‘cross-
team’ beschikt over elektrische, ‘stil-
le’ crossmotoren. Het maakt verschil
wie ter plekke uitrukt. Buitenge-
woon opsporingsambtenaren, on-
der wie boswachters, hebben geen
speciale middelen als handboeien,
pepperspray of wapens ter beschik-
king. Politie, marechaussee en fau-
nabeheerders hebben dat wel. ,,Maar
wij krijgen specifieke trainingen hoe
wij het beste kunnen optreden’’, zegt
Albert Henckel.

De georganiseerde motorcross-
verenigingen treft geen blaam. Zij
werken nauw samen met het provin-
ciale ‘crossteam’. Ze balen juist van
de illegale crossers. De verenigingen
worden erop aangekeken, terwijl zij
zich netjes aan de regels houden.


