
1 

© 

 
Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  

 

 
Bomenrooibedrijf Gebr. Peters 
t.a.v. J.G.F. Peters  
Kremselen 12, 5492 SJ Sint-Oedenrode 
T. 0413 – 472576 / M. 06 - 54343564 
E. info@gebrpeters.nl I. www.gebrpeters.nl,   

  
Kopie aan onder meer:  

- Piet-Hein Donner, Vice-President bij Nederlandse 
Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl) 

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(milquet@ibz.fgov.be en joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Federaal procureur des konings Johan Delmulle 
(federaal.parket@just.fgov.be); 

- Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen 
(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)  

- Herman van Rompuy, president van de Europese 
Unie (herman.van.rompuy@telenet.be)    

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische 
Federale regering (info@premier.fed.be); 

- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof  
(griffie@const-court.be); 

- Prof. Dr. Jan Wouters, Voorzitter van de Vlaamse 
Vereniging voor de Verenigde Naties 
(jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 

- Prof. Jan Tytgat, Hoogleraar Toxicologie en 
Farmacologie universiteit Leuven 
(jan.tytgat@pharm.kuleuven.be); 

- prof. dr. Jacques Janssens, oncoloog Campus Virga 
Jesse te Hasselt (jacques.janssens@rztienen.be en 
info@loc.be); 

- Drs. J.C.W.J. Gosens, ORZ (m.gosens@orz.nl)    
- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 

(herman@decroo-desguin.be); 
- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te Hasselt 

(korpschef@hazodi.be); 
- De Groenen, landelijk secretaris Otto ter Haar  

(degroenen@planet.nl en otto@degroenen.nl);  
- Prof. dr. Frank Bovenkerk, criminoloog, Willem 

Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (e-
mail: F.Bovenkerk@uu.nl); 

- Prof. ir. Anton van Putten, HollandPromote 
(anton37.putten@wxs.nl);   

- Ine Veen, schrijfster boek “Alarm U wordt vergiftigd” 
(ine.veen@quicknet.nl); 

- Wieteke van Dort, heeft “Camping en Pensionstal 
Dommeldal” geopend (wieteke@wietekevandort.nl);     

- The Daily Invisible, t.a.v. Julius Vischjager  
(julius601@hotmail.com);   

- Katholiek Nieuwsblad, t.a.v. Henk Rijkers 
(Redactie@katholieknieuwsblad.nl en 
henk@katholieknieuwsblad.nl)      

- Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org);  
- No Cancer Foundation 

(nocancerfoundation@gmail.com); 
- Sociale Databank Nederland 

(rob.brockhus@gmail.com); 
 

 
Van: 

- A.M.L van Rooij, Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België) 

 
Datum: 

- 5 oktober 2013 
 
Ons kenmerk: 

- EKC/051013/S  
 
Betreft: 

- Schade als gevolg van uw valselijk 
opgemaakt bomenrapport “M. van 
den Biggelaar / A van Rooij” van 16 
augustus 2013 zonder daartoe 
opdracht te hebben verstrekt  

 
 

Sommatie aan Bomenrooibedrijf Gebr. 
Peters: 

- Om vóór uiterlijk 12 oktober 2013 een 
schadebedrag van  € 3.358,- te 
hebben bijgeschreven op mijn 
Belgische bankrekening: IBAN BE71 
0635 1061 1469 ten name van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

  

 
Geachte heer J.G.F. Peters,  
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 
België, stelt u hierbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het door 
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u opgemaakte en ondertekende “bomen rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” van 16 augustus 
2013.  
 
De feiten zijn als volgt:  
 
Wij worden al maanden lang geterroriseerd in opdracht van Mies van den Biggelaar door een door  
hem ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen van Braakman Advocaten, Mierloseweg 5, 5707 
AA Helmond onder de dreiging van het starten van een kort geding procedure met de sommatie 
uitvoering te moeten geven aan het door u opstelde bomen rapport. Voor bewijs lees de volgende link 
met deeplinks aan feitelijke onderbouwing:  
 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/braakman-advocaten  
 
Betreffend bomen rapport d.d. 16 augustus 2013 hebben wij van deze advocaat mr. G.B.J.M. Janssen 
op 4 oktober 2013 verkregen en vindt u bijgevoegd in de volgende link: 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-augustus-2013-bomenrapport-van-gebr-peters-sint-
oedenrode.pdf  

 
Daarin schrijft u letterlijk als volgt:  
 

Bomen rapport : M van de biggelaar / A van rooy 
 

Sint-Oedenrode 16 Augustus 2013 
 

(1) De bermbeplanting langs de openbare weg (Achterom te Sint-Oedenrode), de weg en de berm 
zijn eigendom van de Gemeente Sint-Oedenrode. De bomen zijn eigendom van dhr. van Rooij  
(voorpootrecht)Deze bermbeplanting bestaat uit een rij volwassen populieren (Populus 
canadensis) geschatte leeftijd ongeveer 40 jaar (stamomtrek op borsthoogte 200cm plus). De 
laatste boom in deze rij staat ter hoogte van de perceel tussen de dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v 
Rooij. Doordat de bomen relatief dicht bij elkaar staan heeft de laatste boom een eenzijdig 
ontwikkelde kroon en hangt deze kroon voor het grootste deel boven het perceel van dhr. V.d. 
Biggelaar. 

 
(2) Op de insteek van de grenssloot tussen dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v. Rooij staan aan de zijnde 
van dhr. v. Rooij eiken (Quercus robur) en essen (Fraxinus excelsior) en elzen (Alnus glutinosa) 
geschatte leeftijd van de bomen 40 a 50 jaar. De bomen staan dicht bij elkaar en zijn daar door op 
zoek naar zonlicht scheef gegroeid, daardoor hangen diverse bomen geheel of voor een groot 
deel boven het perceel van dhr. v.d. Biggelaar. Verder is het zo dat een grote essenboom een 
ernstige tonderzwam aantasting heeft ,deze veroorzaakt houtrot in de stamvoet van de boom en 
heeft uiteindelijke windworp tot gevolg (deze boom valt vrijwel zeker op de boerderij van v.d. 
Biggelaar. 

 
(3) Verder zijn er aan de achterzijde van het weiland van dhr. v.d. Biggelaar knotwilgen (Salix 
alba) geplant ,deze zijn ook van dhr. v. Rooij en staan op de slootkant. Doordat de bomen op de 
insteek staan zijn diverse bomen achterover gezakt en hangen nu over de sloot. De kroon van de 
bomen hangt boven het weiland van dhr. v.d. Biggelaar, doordat het knotbomen zijn hangen de 
takken laag en zakken ver uit. 

 
Eventuele praktische oplossing en kosten indicatie. 

 
De populier bij (1) benoemd is snoeien geen optie ,heel hard terug snoeien van de kroon wordt 
door volwassen populieren vaak slecht verdragen Het vellen van de boom is dan de beste optie 
,deze zal m.b.v. een telescoop kraan in delen gesloopt moeten worden omdat hij niet vrij kan 
vallen zonder schade aan te richten, het vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij 
achter. 

 
Kosten vellen van de populier ongeveer                                                       1000,- Euro 

 
Bomen bij (2) benoemd ,boom met tonderzwam aantasting en enkele bomen welke geheel scheef  
boven de tuin van dhr. v.d. Biggelaar vellen m.b.v. telescoopkraan. Overige bomen snoeien m.b.v.  
hoogwerker, overhangende takken innemen zodat de overlast voor dhr. V.d. Biggelaar beduidend  
minder wordt. Vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij achter. 

 
Kosten vellen en snoeien van de genoemde bomen ongeveer                  1500,- Euro 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/braakman-advocaten
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-augustus-2013-bomenrapport-van-gebr-peters-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-augustus-2013-bomenrapport-van-gebr-peters-sint-oedenrode.pdf
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Knotwilgen bij (3) benoemd, bomen vellen (vrijgekomen hout blijft op perceel van dhr. V. Rooij  
achter) en eventueel nieuwe bomen planten wat verder van de sloot. 

 
Kosten vellen van de knotwilgen ongeveer                                                    300,- Euro 

 
Tegen meer prijs kan het vrijgekomen hout ook afgevoerd worden. 

 
Rapport is opgesteld door : 

 
J.G.F. Peters 
Gebroeders Peters, Sint-Oedenrode 

 
Kremselen 12 - 5492 SJ Sint-Oedenrode - Tel.: (0413) 472576 - Mobiel: 06-54343564 - Fax: (0413) 
473000 - www.gebrpeters.nl  

 

Voor het opstellen van dat rapport heb ik als eigenaar van de bomen en van de grond waarop die 
bomen staan nooit opdracht gegeven. Om een dergelijk rapport te kunnen maken moet u op mijn 
grond zijn geweest waarvoor ik u nooit toestemming heb gegeven.  
 
In uw  “bomen rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” d.d. 16 augustus 2013 staat geen enkele 
opdrachtgever vernoemd, wat juridisch inhoud dat de Gebr. Peters als opsteller en ondertekenaar van 
betreffend rapport volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle schade die het bij A.M.L. van 
Rooij heeft veroorzaakt.  
 
Omdat in het verleden uw bedrijf correcte werkzaamheden heeft verricht konden wij dit handelen 
achter onze rug om niet begrijpen en hebben wij met u daarover vandaag telefonisch contact gehad 
en u van deze schade aansprakelijkheid op de hoogte gebracht. Dit des te meer u betreffend “bomen 
rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” ook nog valselijk heeft opgemaakt en u met de hulp van de 
in opdracht van Mies van den Biggelaar ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen heeft gepoogd 
om met een vonnis van een kort gedingrechter van de rechtbank Oost-Brabant een juridische titel te 
verkrijgen om A.M.L. van Rooij voor maar liefst € 1000,- + € 1500,- + € 300,-  (totaal: € 2800,-) ten 
gunste van uw eigen bedrijf op te lichten.  
 
In uw onder eigen verantwoordelijkheid geschreven rapport heeft u de volgende valsheden in geschrift 
gepleegd: 
 
1

e
 valsheid in geschrift. 

 
In uw rapport d.d. 16 augustus 2013 heeft u letterlijk het volgende geschreven:  
 

(1) De bermbeplanting langs de openbare weg (Achterom te Sint-Oedenrode), de weg en de berm 
zijn eigendom van de Gemeente Sint-Oedenrode. De bomen zijn eigendom van dhr. van Rooij  
(voorpootrecht). Deze bermbeplanting bestaat uit een rij volwassen populieren (Populus 
canadensis) geschatte leeftijd ongeveer 40 jaar (stamomtrek op borsthoogte 200cm plus). De 
laatste boom in deze rij staat ter hoogte van de perceel tussen de dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v 
Rooij. Doordat de bomen relatief dicht bij elkaar staan heeft de laatste boom een eenzijdig 
ontwikkelde kroon en hangt deze kroon voor het grootste deel boven het perceel van dhr. V.d. 
Biggelaar. 

 
Eventuele praktische oplossing en kosten indicatie. 

 
De populier bij (1) benoemd is snoeien geen optie ,heel hard terug snoeien van de kroon wordt 
door volwassen populieren vaak slecht verdragen Het vellen van de boom is dan de beste optie 
,deze zal m.b.v. een telescoop kraan in delen gesloopt moeten worden omdat hij niet vrij kan 
vallen zonder schade aan te richten, het vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij 
achter. 

 
Kosten vellen van de populier ongeveer                                                       1000,- Euro 

 
Daarmee heeft u gepoogd, om met de hulp van de in opdracht van Mies van den Biggelaar 
ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen, een vonnis van een kort geding rechter van de 
rechtbank Oost-Brabant met een juridische titel te verkrijgen om A.M.L. van Rooij maar liefst € 1000,- 
te laten betalen aan uw bedrijf voor het vellen van slechts één boom.  

http://www.gebrpeters.nl/
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De valsheid in geschrift die u daarmee heeft gepleegd zit hem in het feit dat de in uw rapport 
genoemde laatste boom niet ter hoogte staat van het perceel tussen dhr. v.d. Biggelaar en dhr. v. 
Rooij maar ter hoogte van het perceel van A.M.L. van Rooij. De perceelgrens is namelijk 3,5 meter 
vanuit het midden van de sloot gelegen richting de woning van M. van de Biggelaar. De boom die u 
wilt omzagen is het juridische bewijs daarvan. De heer M. van den Biggelaar heeft in 1984 zijn 
boerderij 3,5 langer gebouwd als dat hij op grond van herbouw van zijn oude boerderij ingevolge het 
bestemmingsplan buitengebied mocht. Dit wil hij wegmoffelen door de perceelgrens 3,5 meter op te 
schuiven in zijn voordeel. Daartegen lopen nog allerlei juridische procedures. Met het omzagen van 
betreffende boom wil hij het juridische bewijs daarvoor laten verdwijnen, wat voor mij een schade van 
honderdduizenden euro’s tot gevolg zal hebben en waarmee M. van den Biggelaar een onrechtmatige 
verrijking krijgt met een tweede woning. Voor bewijs lees onze in de volgende link op 28 juli 2013 
ingediende zienswijze daartegen bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode:    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-
te-sint-oedenrode.pdf  

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
 
2

e
 valsheid in geschrift. 

 
In uw rapport d.d. 16 augustus 2013 heeft u letterlijk het volgende geschreven:  
 

(2) Op de insteek van de grenssloot tussen dhr. v.d.Biggelaar en dhr v. Rooij staan aan de zijnde 
van dhr. v. Rooij eiken (Quercus robur) en essen (Fraxinus excelsior) en elzen (Alnus glutinosa) 
geschatte leeftijd van de bomen 40 a 50 jaar. De bomen staan dicht bij elkaar en zijn daar door op 
zoek naar zonlicht scheef gegroeid, daardoor hangen diverse bomen geheel of voor een groot 
deel boven het perceel van dhr. v.d. Biggelaar. Verder is het zo dat een grote essenboom een 
ernstige tonderzwam aantasting heeft ,deze veroorzaakt houtrot in de stamvoet van de boom en 
heeft uiteindelijke windworp tot gevolg (deze boom valt vrijwel zeker op de boerderij van v.d. 
Biggelaar. 

 
Bomen bij (2) benoemd ,boom met tonderzwam aantasting en enkele bomen welke geheel scheef  
boven de tuin van dhr. v.d. Biggelaar vellen m.b.v. telescoopkraan. Overige bomen snoeien m.b.v.  
hoogwerker, overhangende takken innemen zodat de overlast voor dhr. V.d. Biggelaar beduidend  
minder wordt. Vrijgekomen hout blijft op het perceel van dhr. v. Rooij achter. 

 
Kosten vellen en snoeien van de genoemde bomen ongeveer                  1500,- Euro 

 

Daarmee heeft u gepoogd, om met de hulp van de in opdracht van Mies van den Biggelaar 
ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen, een vonnis van een kort geding rechter van de 
rechtbank Oost-Brabant met een juridische titel te verkrijgen om A.M.L. van Rooij maar liefst € 1500,- 
te laten betalen voor het omzagen van een boom met tonderzwam. Dit terwijl door M. van de 
Biggelaar door het ondergraven van de wortels, vanwege het verleggen van de sloot, die schade aan 
mijn boom op mijn grond zelf bewust heeft veroorzaakt. Het onderhoud van mijn bomen moet 
daardoor gebeuren door een boomchirurg omdat deze singel een hoge cultuurhistorische waarde 
heeft. De  kosten daarvan worden veel hoger, omdat ikzelf daarbij niet kan meehelpen. Dit omdat Mies 
van Biggelaar samen met zijn zoon Robert van den Biggelaar in samenspanning met het 
CDA/VVD/PvdA-college van Sint-Oedenrode mij vanaf 22 april 2010 en mijn vrouw vanaf 14 januari 
2013 Nederland hebben uitgejaagd om door Mies en Robert van de Biggelaar niet te worden 
vermoord, waarbij eerdere pogingen daartoe zijn mislukt. De materiele, immateriële, financiële en 
vermogensschade die Mies van den Biggelaar in samenspanning met het VVD/CDA/PvdA- college 
van Sint-Oedenrode daarmee hebben aangericht bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, 
hun gezin, camping en pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode beloopt miljoenen euro’s. 
Deze kosten van de boomchirurg zullen op M. van de Biggelaar worden verhaald.     
 
3

e
 valsheid in geschrift. 

 
In uw rapport d.d. 16 augustus 2013 heeft u letterlijk het volgende geschreven:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2013-zienswijzen-wijzigingsplan-t-achterom-5-5a-te-sint-oedenrode.pdf
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(3) Verder zijn er aan de achterzijde van het weiland van dhr. v.d. Biggelaar knotwilgen (Salix 
alba) geplant ,deze zijn ook van dhr. v. Rooij en staan op de slootkant. Doordat de bomen op de 
insteek staan zijn diverse bomen achterover gezakt en hangen nu over de sloot. De kroon van de 
bomen hangt boven het weiland van dhr. v.d. Biggelaar, doordat het knotbomen zijn hangen de 
takken laag en zakken ver uit. 

 
 
 
Eventuele praktische oplossing en kosten indicatie. 

 
Knotwilgen bij (3) benoemd, bomen vellen (vrijgekomen hout blijft op perceel van dhr. V. Rooij  
achter) en eventueel nieuwe bomen planten wat verder van de sloot. 

 
Kosten vellen van de knotwilgen ongeveer                                                    300,- Euro 

 

Daarmee heeft u gepoogd, om met de hulp van de in opdracht van Mies van den Biggelaar 
ingeschakelde advocaat mr. G.B.J.M. Janssen, een vonnis van een kort geding rechter van de 
rechtbank Oost-Brabant met een juridische titel te verkrijgen om A.M.L. van Rooij maar liefst € 300,- te 
laten betalen voor het omzagen van knotwilgen die ik daar heb moeten planten om de 
knotwilgensingel van vroeger terug te krijgen waarvoor subsidie is verkregen. Dit planten is dus 
goedgekeurd en gecontroleerd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Daarnaast is het zo dat volgens onze gegevens Mies van de Biggelaar niet de eigenaar is van 
betreffend naastliggende weiland.  
 

Aangerichte schade.  
 
Uw bovengenoemd valselijk opgemaakt “bomen rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” van 16 
augustus 2013 en haar voorgeschiedenis heeft een directe schade bij A.M.L. van Rooij veroorzaakt 
van € 3.500,- in de vorm van 25 gewerkte uren door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met een 
uurtarief van € 140,- per uur. 
 
Gezien onze eerdere goede contacten willen ik echter niet dit volledige schadebedrag in rekening 
brengen maar zal ik mij beperken tot  € 2.800,-, exclusief B.T.W. Hetzelfde bedrag als dat u met uw 
valselijk opgemaakt “bomen rapport: M van de Biggelaar / A van Rooij” na het verkregen hebben van 
een juridische titel in opdracht van Mies van den Biggelaar op mij had willen verhalen.  
 
Het aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. te betalen schade bedrag komt daarbij uit op: 
 

- € 2.800,-  
- € 588,- (BTW); 
--------------------- 

Totaal:          -   € 3.358,-  
        
Wij sommeren u om betreffend schadebedrag van  € 3.358,- vóór uiterlijk 12 oktober 2013 te hebben 
bijgeschreven op mijn Belgische bankrekening: IBAN BE71 0635 1061 1469 ten name van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
 
Behoudens uw schriftelijke bevestiging dat bovengenoemd schadebedrag van  € 3.358,- vóór uiterlijk 
12 oktober 2013 zal worden betaald, zal direct na 12 oktober 2013 tegen uw bedrijf vanuit België een 
kort geding procedure worden gestart, waarbij ook alle daarmee samenhangende kosten op uw bedrijf 
zullen worden verhaald. Tevens zullen dan al deze stukken worden ingebracht in het reeds lopende 
grensoverschrijdende strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke partijstelling tegen onder meer Mies en 
Robert van den Biggelaar bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt in België gekend onder de 
referentienummers FD 66.99.2/11 van het Federaal Parket te Brussel, 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 
van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het federaal parket te 
Brussel en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt.    
 
Deze ondertekende sommatiebrief vindt u als bijlage bijgevoegd (zie bijlage): 
 
Ik vertrouw er echter op dat u het niet zover laat komen en er voor zorgt dat het door uw bedrijf 
aangerichte schadebedrag van  € 3.358,- vóór uiterlijk 12 oktober 2013 op mijn rekening is 
bijgeschreven. 
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In afwachting van uw beslissing, verblijf ik; 
 
Hoogachtend 
 

 
 
 
 
 

 
A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/sopn-verkiezingen-debat/hantekening ad van rooij.png?attredirects=0

