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triisÉót vindt Aat aé:,omstre-
dên rechtér "Hahs 'Westen-
berg alsnog moet word.en ver-
volgd.

Algemeen directeur Peter poot
van de projectontwikkelaar ziet
zin'vervroegd pensioen' plus een
compensatie van 7S.OOO euro niet
als straf en vreest dat de 'zaak' in de
doofpot verdwijnt.\ 

Vorige week heeft de rechtbank
de 64-jarige Westenberg verzocht
voortijdig op te stapp€il, omdat hij
in opspraak is geraakt in de zogehe-
ten Chipsholzaak, een slepende af-
faire tussen de projectontwikke-
laar en Schiphol over de bou\M van
een kantorenpark rondom de lucht-
haven.

Door een oordeel van rechter
Westenberg in dejaren'g0 is Chips-
hol voor - naar eigen zeggen . miljar-
den euro's benadeeld. Door ztJnuit-
spraak zovhetbedrijf 4íOvan de to-
taal 600 hectare grond kwijtge-
raakt zijn,stelt Peter poot.

In 2OO4 betichtte voormaltg
Chipshol-advo eaat Hugo Smit dè
rechter van partijdigheid: hij zou te-
lefoongesprekken hebben gevoerd
met hem en andere advo.utrn van

, Chipshol; een,handeling die verbo-
den is voor een rechter in een zaak
rwaarover hij zelf een oordeel moet
vellen, in dit geval een conflict over
degrond rond de luchthaven

Na deze beschuldiging spande
W'estenberg een proced.ure aan te-
gen Smit. Onder ede verklaarde hij
niet met advocaten te hebben ge-
beld en hrj kreeg in 2006 Selijk van
de rechtbank.

TWee maanden geleden oordeel-
de het gerechtshof na hoger beroep
het echter wel bewezen dat de rech-

ter tot twee keer heeft gebeld met
advocatêr, alhoewel ónduidelijk
blijft waarover het gesprek precies
ging.

Die uitspraak leidde tot opluch- .
ting van Smit, die het terecht vindt
dat Westenberg moet opstapp€D,
maar het onbegrijpelijk vindt dar
hij toch geld meekrijgt, zo liet hij
gisteren weten.
, Jan Poot (85), oprichter .van
Chipshol, is dat met hem eens.
Strijdlustig als hij nog is, stelde hij
gisteren in een halve pagnagrote
'krantenadvertentie de waag: Wie
houdt liegende rechter Westenberg
de hand boven het hoofd?'

,,\ /e zien de uitspraakvan hethof
wel als een grote overwinning,
maar nog niet als eindzege," zegt
zijn zoon Peter Poot, die nu het be-
wind voert over Chipshol. ,,Natuur-
lljk we zijn in al die jaren wel eens
moedeloos geweest. Ook als de fa-

milie privé bij elkaar komt, gaat het
altijd over de zaak. Maar we strij-
den verder."

De Chipsh olzaak schrijft al 15
jaar lang hoofdstukken. Vader Poot
had een droom om van het gebied
rond Schiphol een aantrekkelijk
woon- werk- en recreatiegebied te
maken. Maar die vervloog na de uit-
spraak van Westenberg.

Peter Poot: ,,Het gaat hier niet
orn eeo schuttinkje. Het gaat om
4SU,hectare grond die Westenberg
ons heeft afgepakt door zijn bela-
chelijke uitspraak destijds. Het is
ongehoord. Het is én verboden om
met advocaten te bellen én om on-
der ede te liegen. Als een ambte-
naar dat doet, wordt hij meteen ont
slagen. Maar in dit geval willen ze
het zaakjein de doofpot stoppen."

Wat begonnen is als strijd tussen
Chipshol versus Schiphol en de
staat is inmiddels uitgegroeid tot

een gevecht tegen het rechtssys-
teem. ,,\Me hebben zoveel tegenwer-
king onden'onden van rechters.
Ook in Haarlem zijn drie rechters
die ons eerst Selfk gaven in proce-
dures vervangen doof drie andere
rechterS. Sindsdien verliezen we.
Ook dat willen we aan het lichtkrij-
gell."

De strijdlustige familie heeft de
Hoge Raad en de Raad voor de
Rechtspraak een brief geschreven
met het verzoek om in actie te ko-
men tegen Westenberg. ,,Die heb-
ben we eind juni gepost, maar we
hebben nog geen antwoord gekre-
gen. Dat wachten we eerst af, an-
ders óndernemen we zelf stappen."

De Haagse rechtbank wil geen
verdere toelichting geven op de be-
weegredenen om de yice-president
verroegd met pensioen te laten
gaan. Westenberg zelf wilde giste-
ren niet reageren.

Directeur Peter Poot van Chipsol ziet zich gedwarsboomd bij een kantorenproject rond Schiphol. Foro ptM RAS


