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De Westenberg-verhoren beginnen

4-11-2010 5:00

5 Rechters en twee advocaten staan deze maand 
onder ede voor de rechtbank Utrecht. Zij worden in een civiele procedure gehoord over hun 
optreden in de Chipsholzaak. Voormalig vicepresident van de Haagse rechtbank Hans Westenberg 
bijt donderdag het spits af. Chipshol wil via de verhoren onderzoeken of hij en ook 4 andere 
rechters en 2 advocaten op de achtergrond een (partijdige) rol hebben gespeeld om te voorkomen 
dat Chipshol als vastgoedontwikkelaar een belangrijke positie zou krijgen rond Schiphol.

Chipshol probeerde in de jaren ’90 rondom Schiphol een gebied van 1500 hectare in handen te 
krijgen. Daarop wilde het hightech bedrijven- en woonparken ontwikkelen. De droom was om 
Schiphol op te stoten in de vaart der volkeren en een nummer 1 positie in Europa te verwerven. 
Maar toen Chipshol ongeveer 600 hectare in bezit had ging het mis. Een zakenpartner wilde 
opeens op korte termijn winst halen en trok de stekker eruit. En het bedrijf stuitte op de belangen 
van Schiphol dat via de Staat als grootste aandeelhouder Chipshol via allerlei procedures tot een 
halt bracht. Van de 600 hectare die Chipshol in bezit had zijn er nu nog 150 over.

De neergang begon in 1996 toen rechter Hans Westenberg in een kortgedingvonnis Chipshol in 
het ongelijk stelde. Directeur Peter Poot van Chipshol noemt die uitspraak een “doodvonnis”. 
Volgens Poot is “een kortgeding een voorlopige voorziening waarbij het vonnis geen absoluut en 
definitief karakter mag hebben. Dit vonnis had dat wel.” Tijdens de procedure gebeurde er rare 
dingen. Westenberg belde met de advocaten en hij gedroeg zich volgens aanwezigen voor een 
rechter ronduit onbeschoft en partijdig. Hij liet de advocaat van Chipshol niet uitpraten en dwong 
deze advocaat zijn pleidooi in te korten. Daarover deed Chipshol klacht bij de baas van 
Westenberg, toenmalig president van de Haagse rechtbank Bert van Delden (later de eerste 
voorzitter van de Raad voor de rechtspraak). Ook Van Delden zal als getuige worden gehoord.

Een andere belangrijke getuige is Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa). Ook hij was in de jaren 90 verbonden als vicepresident aan de rechtbank Den Haag. 
Volgens een anonieme brief die ook wordt geciteerd in de beschikking van de rechtbank Utrecht 
tot verhoor van de rechters, zou Kalbfleisch zakelijke banden hebben gehad met tegenstanders van 
Chipshol. De andere twee rechters die moeten getuigen zijn Ernst Numann van de Hoge Raad 
(toenmalig persrechter Den Haag) en Van der Windt (kantonrechter in Delft).

Uit de verhoren moet blijken of deze Haagse rechters partijdig zijn geweest en ervoor hebben 
gezorgd dat de rechtszaken in het nadeel van Chipshol uitvielen. De verklaringen van de getuigen 
kunnen dan gebruikt worden in een bodemprocedure waarin Chipshol een schade claimt van de 
Staat. “Chipshol is tegen wil en dank een claimbedrijf geworden in plaats van een 
projectontwikkelaar”, aldus Peter Poot. Het bedrijf heeft inmiddels laten weten dat het bij 
voldoende bewijs een miljardenclaim zal indienen tegen de Staat.

Tags: Chipshol, rechterlijke macht, rechtszaak, westenberg
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1 reactie op “De Westenberg-verhoren beginnen”

Tim zegt: 04-11-10 om 11:46 1.

De bestemmingsplannen van de Haarlemmermeer zijn in de laatste 25 jaar ook 25 keer 
anders geworden. Dat Chipshol geen poot aan de grond kreeg verbaast mij niets. Alle 
landerijden rondom de luchthaven zijn in bezit van Schiphol, boeren zijn uitgekocht maar 
wonen en werken er nog wel. Tot startbaan 7 of 8 er moet komen, dan gaan er weer wat 
stukjes plat. 

Haarlemmermeer bestaat niet, het is gemeente Schiphol Airport. Jammer dat ze mij niet 
uitgekocht hebben, zou ik niet erg gevonden hebben. Ik geef het 20 jaar, dan gebeurt het 
alsnog. Zonder uitbreiding kan Schiphol haar rol niet houden, dus ze moeten wel. 

Maar als dit bovenstaande waar is, dan gaat het de gemeenschap een heleboel geld kosten en 
hoop ik wel dat ALLE betrokkenen keiharde straffen gaan krijgen en maatschappelijk nooit 
meer ergens een kans krijgen. Maar dan gaarne ook allemaal, tot aan politiek Den Haag aan 
toe.

geef een reactie

 naam (verplicht)

 e-mailadres (wordt niet getoond) (verplicht)

 website

plaats reactie  

 

Aantal woorden nog beschikbaar:500

•

Over het Radio 1 Journaal◦

Nieuws en achtergronden op Radio 1. 
Homepage: Weblog Radio 1 Journaal  
 
Uitzendingen: 
- 's morgens (06.00-09.30 uur) 
- 's avonds (16.30-18.30 uur).  
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- Lees meer over het Radio 1 Journaal 
- Luister live naar Radio 1 
- Abonneer je op de podcast

Presentatoren◦

Maandag tot vrijdagochtend

Maandag tot donderdagavond

Vrijdagavond en zaterdagochtend

Reageren?◦

Reacties op dit weblog zijn uiteraard van harte welkom. 
Wel is er een aantal spelregels: 
 
1) Alle reacties worden gemodereerd. Wij doen dat zelf. Het kan soms even duren 
voordat een reactie geplaatst wordt. 
 
2) Let op: Eenmaal geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door 
ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar u later 
spijt van kunt krijgen. 
 
3) De blogs zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor 
scheldkanonnades. Houd het aub beschaafd. Reacties die beledigingen of 
scheldwoorden bevatten worden niet geplaatst. 
 
4) Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen. 
 
5) Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost worden geplaatst. 
Met andere woorden: blijf on-topic. 
 
6) Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op 
hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten. 
 
Reacties die niet aan de spelregels voldoen worden niet geplaatst.
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Laatste reacties◦

Bas on Bezuinigen op kinderopvang een goed idee?■
John on Nederland heeft elf nieuwe zeedieren■
Louis van Rasten on Krijgt Griekenland een nieuwe lening of niet?■
Jan Huizing on Krijgt Griekenland een nieuwe lening of niet?■
Bas on Het WWW gaat veranderen.■

Laatste Berichten◦

OEROL 2011 Het geluid van de sterren■
Groen maakt prachtwijken niet krachtiger■
Bezuinigen op kinderopvang een goed idee?■
Het WWW gaat veranderen.■
Nederland heeft elf nieuwe zeedieren■
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