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81-jarige landbouwer voor rechter nadat 

politie obussen en granaten vindt bij 

huiszoeking 

ZONNEBEKEEen man uit Zonnebeke riskeert een fikse geldboete en een celstraf met 

uitstel nadat de politie verschillende obussen, artillerie en granaten vond tijdens een 

huiszoeking. Die huiszoeking gebeurde initieel in het kader van een illegale 

vogelvangst. De man wordt ook vervolgd voor smaad aan de politie. 
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Op 16 augustus 2017 deed de politie een huiszoeking bij W.V. (81) uit Zonnebeke in het kader 

van illegale vogelvangst. Maar wat ze vonden, overtrof hun verwachtingen. “Ze ontdekten 33 

ontstekers, twee granaten, 40 kilogram metalen bolletjes van een obus en nog tal van andere 

kleinere munitie”, zei het Openbaar Ministerie. “DOVO moest ter plaatse komen om het 

materiaal mee te nemen. Volgens de ontmijningsdienst betrof het allemaal oorlogsmateriaal uit 

de Eerste Wereldoorlog.”  

De oudere man werd tijdens de huiszoeking ineens kwaad en schold de politie uit. “Hij zei dat 

ze zijn kloten konden kussen en dat agenten allemaal gangsters zijn.” De man moet zich 

daardoor ook verantwoorden voor smaad aan de politie. Naast het oorlogsmateriaal vond de 

politie ook drie verboden stoffen om vogels te vangen. De beklaagde zei in zijn verhoor dat 

iedereen in de buurt dat deed. “Mijn cliënt is inderdaad uitgevlogen tegen die agent omdat ze 

bij hem binnenkwamen toen hij een fietstochtje deed”, pleitte zijn advocaat. “Ze klommen over 

de hekken bij de buren en forceerden de sloten.” Verder argumenteerde de advocaat ook dat 

de landbouwer veel oorlogsmateriaal verzamelde omdat er nu eenmaal veel te vinden is in de 

grond in de Westhoek. “DOVO komt dat zelfs niet meer allemaal ophalen”, klonk het.  

De man riskeert twee keer 500 euro boete voor de gifstoffen en de munitie en acht dagen 

celstraf voor smaad aan de politie. De agent in kwestie vraagt een schadevergoeding van 400 

euro. Vonnis op 3 mei 
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