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Alkmaar/Koog aan de Zaan * Waar vroeger arrestanten zaten, groeiden frisgroene hennepplanten
toen de politie vorig jaar een inval deed in het voormalige politiebureau van Koog aan de Zaan. In
kantoren waar agenten hun processen verbaal schreven, stond het helemaal vol met hennep. OudZaandammer Onno B. (51) en een plaatsgenoot (32) moesten dinsdag voor de rechtbank
verschijnen. B. huurde het pand van de andere Zaandammer, die van niets wist volgens hem.
Officier van justitie Wieger Veldhuis vond de hennepplantage met 895 planten in het oude
politiebureau geen humor en eiste tegen B. drie maanden celstraf. De verhuurder moet worden
vrijgesproken, vond de officier.
De verdachte gaf ruiterlijk toe dat hij de hennep had geteelt. Hij had altijd een goedlopend bedrijf in
vloeren. ,,Het begon ermee dat ik voor mensen die ik kende steenwol scheidde van restanten van
hennepplanten. Daar worden ze op gekweekt. Ik kon daar best van leven.'' De verdachte ging dit
werk doen, toen de opdrachten in zijn bedrijf terugliepen door de crisis. ,,Je moet toch geld
verdienen voor je gezin.''
Van het een kwam het ander. ,,Toen ben ik een kwekerij gaan opzetten op verzoek. Dat was een
hoop werk.'' Geoogst had hij nog niet, zei hij. ,,Vlak daarvoor viel de politie binnen.'' Die kwam de
kwekerij op het spoor na vluchten met een helikopter met thermische camera. Het pand was warmer
dan de omgeving.
De verdachte vond het beter om zelf geld te verdienen, dan 'een van de 650.000 Nederlanders te
worden die een uitkering krijgen'. ,,Dit was een laatste redmiddel. Ik moest toch wat.'' Lichtvaardig
had hij de stap niet genomen, zei hij. En dat de plantage een gevaar was voor de omgeving, omdat
er illegaal stroom werd afgetapt, ontkende hij. ,,Het was allemaal goed en veilig aangelegd.'' De
officier verweet hem ook de diefstal van stroom voor 38.000 euro.
De man huurde het pand sinds juni 2013 van de andere Zaandammer. Volgens justitie was de
plantage er een maand, van januari tot februari vorig jaar. Officier Veldhuis nam het O. kwalijk dat
hij zich na tien jaar opnieuw had beziggehouden met hennepteelt. Hij werd daar in 2005 ook voor
veroordeeld. ,,U zit in een circuit dat niet zo onschuldig is als u zelf zegt. In de georganiseerde
hennepteelt worden mensen omgelegd.''
Advocaat Daniel Fontein kon er de humor wel van inzien, een hennepplantage in een voormalig
politiebureau. ,,Wat zullen die politiemensen hebben gedacht toen ze dat pand binnenvielen?''
Volgens hem moet O. een tweede kans krijgen. De man verdient nu eerzaam zijn geld in Spanje,
waar hij een restaurant verbouwt.
De rechtbank doet 22 maart uitspraak.

