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Voorwoord
Beste lezer,
 
Alweer de laatste aflevering van onze “ Jachtopzichter “ van dit jaar ligt voor u.
Ik wil mijn bijdrage dit keer gebruiken om ons algemene gevoel over 2010 op te 
schrijven. Maar uiteraard óók om even naar 2011 te kijken. Er is in ons land politiek 
zoveel interessants aan de hand, dat ik daar natuurlijk niet aan ontkom.
De bijdragen van Ben Tamminga en Jan Otter geven overigens ook weer een goed 
beeld van de zaken waar wij voor u mee bezig zijn. Zij geven ook goed het gevoel weer, 
dat wij allen hebben als wij weer eens merken, dat de realiteit van het leven toch vaak 
anders is dan wat je dacht toen je er met anderen afspraken over had gemaakt. 
 

Natuurlijk hebben wij in het af-
gelopen jaar ons “gewone” werk 
gedaan: een Algemene Ledenver-
gadering gehad, een aantal Hoofd-
bestuursvergaderingen en verga-
deringen van het Dagelijks bestuur. 
Wat opviel was, dat wij meerdere 
afspraken met partijen hadden die 
bezig zijn met werk dat goed aan-
sluit bij het werk dat wij doen. 
Wat óók opviel is, dat wij bijna altijd 
als wij gesprekken in Den Haag had-
den, wij daar met een goed gevoel 
vandaan kwamen. Maar dat dat ge-
voel na verloop van tijd toch soms 
weer wegebde. De  uitwerking van 
afspraak/toezegging naar de prak-
tijk bracht vaak nuancering met zich 
die maakte, dat hoop weer wan-
hoop werd. Ben en Jan laten dat in 
hun bijdrage verderop ook zien.

Gezien voorgaande constatering 
ontkomen wij niet aan versterking 
van samenwerking met partijen die 
vergelijkbare belangen hebben als 
wij. Alleen op dié manier kunnen 
wij gezamenlijk een sterke positie 
organiseren. Zoals u inmiddels 
weet, lopen afspraken hierover. 
Uw Hoofdbestuur is daar ook 
goed bij betrokken.
De jubileumcommissie komt 
steeds verder op stoom en de eer-
ste helft van volgend jaar wordt 
haar werk uiteraard nog intensie-

ver. Ik hoop dat wij over een half 
jaar (!) een prachtig eeuwfeest heb-
ben.

Veiligheid landelijk gebied 
Ben Tamminga maakt in zijn ru-
briek gewag van de afspraken die 
inmiddels al gemaakt zijn in het 
Haagse. De nieuwe regering van 
ons land is voortvarend aan de slag 
gegaan, óók met onderwerpen die 
ons aangaan. Ontwikkelingen die te 
maken hebben met het versterken 
van de veiligheid in ons land kun-
nen niet alleen, maar moéten ook 
gevolgen hebben voor toezicht en 
handhaving in ons landelijk gebied. 
Het mag niet zo zijn dat wij en onze 
Buitengewone ambtenaren in “het 
groen” daarbij niet worden betrok-
ken. Het mag niet zo zijn, dat er 
alleen maar wordt gedacht aan 
versterking van de veiligheid in 
het stedelijk gebied en dat de par-
ticulier met zijn BOA’s het landelijk 
gebied moet “coveren”. Die visie 
spraken wij namens u al zo vaak uit.

Affiniteit met groen
Er zal bij de reorganisatie van de 
politie heel goed moeten worden 
gekeken naar de wijze waarop 
de regie-/coördinatierol van de 
politie t.o.v. álle buitengewone 
opsporingsambtenaren wordt 
verbeterd. Zou er in dit verband ook 

niet weer gekeken moeten worden 
naar heroprichting van politie 
in het buitengebied / landelijk 
gebied? Opsporingsmensen met 
affiniteit voor het politiewerk 
dat daar aan de orde is 
(handhaving natuurwetten, milieu, 
dierenwelzijn, etc.) zouden in 
provinciale netwerken kunnen 
worden georganiseerd en deze 
opsporingsmensen zouden ook 
de hiervoor genoemde regie- en 
coördinatierol kunnen vervullen.
Het zal u duidelijk zijn dat onze 
gesprekken in Den Haag óók 
hierover zullen gaan.
 
In het voorgaande gaf ik - wellicht 
“te kort door de bocht” - een aantal 
ontwikkelingen en daar tegenaan 
geprojecteerde suggesties aan, 
maar ik ben ervan overtuigd dat 
u weet waar wij het over hebben. 
Uiteraard verneem ik ook heel 
graag uw mening in dit verband; 
help ons met uw visie in deze.
 
Ik sluit af met u het allerbeste voor 
het nieuwe jaar te wensen. 
Moge het een gezegend jaar zijn.
 
Uw voorzitter,
Herman Kemperman.
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ACTUELE
Bestuurszaken
Als we het hebben over actuele 
bestuurszaken, dan kunnen we dit 
verdelen in twee items.Het dagelijks 
reilen en zeilen van de vereniging 
zoals financiën, voorbereiden van 
vergaderingen, administratie, 
beantwoorden van vragen en – op dit 
moment actueel - de voorbereidingen 
van ons 100- jarig bestaan,  enzovoort. 
Belangrijke zaken die steeds door moeten 
gaan. Aan de andere kant proberen we 
als bestuur óók verder vooruit te kijken. 
Hoe staan we er over een paar jaar voor ? 
En een nog veel belangrijker vraag ; hoe 
staat de groene BOA er dan voor?

U hebt de laatste tijd al een aantal 
malen kunnen lezen - onder andere 
in het Voorwoord van onze voorzitter 
- dat we als bestuur in overleg zijn 
met verschillende partijen. Partijen 
die allemaal op hun eigen wijze 
bezig zijn met BOA´s en BOA- beleid.  
De BOA staat landelijk volop in de 
belangstelling en we zijn als bestuur 
druk bezig om de groene BOA van deze 
belangstelling mee te laten profiteren. 
Als vereniging waren wij met een 
stand vertegenwoordigd op het BOA- 
congres te Deurne. Het BOA- congres 
van de branche Organisatie Publieke 
Veiligheid. U kunt in deze aflevering 
van “de Jachtopzichter“ meer over dit 
congres lezen. De OPV is een branche- 
organisatie waar de BOA centraal staat.  
Vooral de BOA in het zogenaamde 
publieke domein staat volop in de 
schijnwerper en de gemeenten die 
deze BOA’s in dienst hebben, zien 
steeds meer taken voor deze BOA’s 

verschijnen.

Onmisbaar  
De circulaire BOA van het 
ministerie van Justitie (inmiddels 
Ministerie van Veiligheid en Justitie) 
waarin de nieuwe domeinen 
waren vastgesteld, liet dan aan 
duidelijkheid ook niets te wensen 
over. In “Actuele bestuurszaken“ 
van mei van dit jaar schreef ik daar 
al over. Als het gaat om toezicht 
en veiligheid in de openbare 
ruimte, ligt daar in eerste instantie 
een taak voor de gemeente aldus 
de circulaire. Waar enkele jaren 
geleden nog fluisterend werd 
gesproken over de “nieuwe 
gemeentepolitie”, is deze eigenlijk 
al een feit geworden. In menig 
gemeente bestaat het “blauw op 
straat” voor meer dan de helft uit 
gemeentelijke BOA’s…..! 
En met de intrede van de bestuur-
lijke strafbeschikking heeft de 
politie nog meer afstand genomen 
van zaken die de leefbaarheid van 
de openbare ruimte aantasten. 
En daarmee is de BOA onmisbaar 
geworden in het publieke domein.

Ronduit triest 
En als we over publiek domein 
spreken, komen we ook al snel 
op onze groene buitengebieden.  
Voor het overgrote deel voor het 
publiek opengestelde terreinen.  
Het toezicht was hier eigenlijk al 
volledig in handen van de groene 
BOA met het grote verschil dat de 

terreineigenaren de kosten van dit 
deels publieke toezicht betalen. 
Het is dan ook ronduit triest 
dat - ondanks een vastgestelde 
circulaire - onze leden en hun 
werkgevers nog steeds tegen 
problemen aanlopen. Regelmatig 
worden we als bestuur nog op de 
hoogte gesteld van problemen 
rondom aanstellingen en het 
toekennen van bevoegdheden.  
Waar het ministerie van Justitie 
beleid vaststelde, blijkt dat de 
politieregio´s dit beleid vervolgens 
tegengesteld uitleggen. Ook de 
grote verschillen in doorberekende 
kosten aan de BOA werkgever 
is nog een item waar we ons als 
bestuur mee bezig houden. 
Daarmee kom ik bij een punt 
waarvoor ik nadrukkelijk uw 
aandacht wil vragen. 

Vergeet uw afdelingsbestuur niet. 
Als u in de contacten met de 
plaatselijke politie of BOA- 
coördinator tegen problemen 
aanloopt, is het verstandig om 
uw afdelingbestuur in eerste 
instantie te benaderen. Zij kennen 
de plaatselijke problematiek, 
het plaatselijke beleid en de 
juiste mensen. Mocht het 
afdelingsbestuur er niet uit komen, 
dan kan er uiteraard altijd een 
beroep worden gedaan op het 
Landelijke bestuur.

Jan Otter
Algemeen- secretaris NVvN

Congres Branche Organisatie Publieke Veiligheid in Deurne
De kick off van de hernieuwde Branche Organisatie Publieke Veiligheid werd gegeven door Gerrit van de Kamp 
van de politievakbond ACP. Het congres werd gehouden in conferentiehotel Willibrordhaeghe. Er waren meer 
dan 300 bezoekers en vele standhouders aanwezig. Vertegenwoordigers van diverse ministeries waren ook 
aanwezig. Behalve een informatiemarkt met standhouders werden er vele workshops gehouden met uiteenlopende 
onderwerpen rondom het vakgebied van de BOA. Omgaan met hangjongeren, de bestuurlijke strafbeschikking, 
maar ook het biketeam van de gemeente Rotterdam gaf een demonstratie.
Uw vereniging was met een stand aanwezig. Die werd bemand door de afdeling Brabant/Limburg in de personen 
van Ton Cuppens, Twan van der Heijden en Arie Schakel. Ton Cuppens had een power-point samengesteld die 
goed in de belangstelling stond. Verder werd door Ben Tamminga en ondergetekende een workshop gehouden 
met als titel “Wat is er te doen in het groen”, waarbij Ben aandacht besteedde aan verboden vangmiddelen en 
stropersattributen die ook vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Een eye-opener voor menig bezoeker.

Jan Otter           www.bopv.nl 
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Wetswijziging Wwm 

Algeheel verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen

Er is een wetswijziging van de Wet Wapens en Munitie in de maak met een verbod op diverse, nu nog toegestane, 
messen. Het voorstel ligt nu ter plenaire behandeling bij de 2e Kamer. Daarna zal het nog in de 1e Kamer dienen te 
worden behandeld om vervolgens te worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Het wetsvoorstel houdt in dat het bestaande beperkte verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen wordt 
uitgebreid tot een algeheel verbod. Er wordt in het wetsvoorstel aan de Minister van Justitie de bevoegdheid 
verleend om opvouwbare messen met dreigend voorkomen, draaggemak en snelle ontgrendeling bij ministeriële 
regeling te verbieden. Tevens worden met het wetsvoorstel enkele verduidelijkingen en verbeteringen in de Wet 
wapens en munitie aangebracht.

Zodra de wijziging een feit is berichten wij u daar nader over.     Willem Saris

Den Haag 
Vandaag
Mijn vorige artikel begon met de 
opmerking dat we een demissionaire 
regering hadden. Dat is inmiddels 
achterhaald, want de nieuwe regering 
is geformeerd. En dat is niet het enige, 
want ook de functieverdeling binnen 
de partijen is rond. Als we kijken naar 
het regeerakkoord kunnen we daaruit 
afleiden dat ons in de komende jaren het 
een en ander te verwachten staat :

 Hoe zal dat gaan uitpakken voor de 
flora- en faunabeheerder ?
 Hoe zal er gedacht gaan 
worden over handhaving in het 
buitengebied ?
 Hoe serieus moeten we 
de opmerking nemen, dat 
jachtopzichters ook ingezet kunnen 
worden als “animal cops”? 
 Zijn er in de toekomst nog 
mogelijkheden om de lasten voor 
de werkgevers te verlichten als zij 
hun BOA‘s laten participeren in 
projecten die vallen onder de regie 
van de nu nog regionale politie ?
 Wordt er in de toekomst weer 
een landelijk overleg gestart, 
waarin wij mee kunnen praten 
over onderwerpen betreffende de 
groene BOA? 

Tal van nieuwe vragen komen op 
ons af en dat is niet het enige, want 
de bestaande “problemen” zijn er 
ook nog. 

In gesprek met “Den haag”
Ik verwacht dat de antwoorden op deze vragen nooit zullen komen als we 
al achterover leunend in onze stoel blijven zitten. Daarom is er vanuit uw 
Dagelijks Bestuur actie ondernomen en zoals het er nu uitziet zijn de eerste 
afspraken gepland. 
Medio december hopen we gesprekken te hebben met de 
portefeuillehouders “milieu” van de beide regeringspartijen en een week 
later met de Secretaris Generaal van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Tijdens deze gesprekken willen wij aangeven wat er binnen onze 
vereniging en onder onze leden leeft. 
Inmiddels is ons door de Federatie Particulier Grondbezit - waarin veel 
werkgevers zijn vertegenwoordigd - gevraagd om een overleg, met name 
over de toekomstige stand van zaken met betrekking tot de groene BOA. 
Wij zullen zeker aan dit verzoek gehoor geven. Mogelijk dat in de toekomst 
andere werkgevers volgen ………….?

toekomstige opleidingen
Tijdens het samenstellen van deze kopij bereikte mij een E-mail van Prof. 
Mr. Biezeveld, waarin hij aangeeft dat er binnenkort weer gesproken moet 
en kan worden over het cursustraject van de groene BOA’s. Tijdens dit 
overleg zal het in ieder geval gaan over de bestaande bijspijkercursus en 
de daarna volgende cursus(sen). 
We zijn er content mee, dat dit overleg weer vorm gaat krijgen. Maar zullen 
zeer zeker óók benadrukken wat tot nu toe de klachten zijn die door onze 
leden naar voren zijn gebracht. 
Tot zover “Den Haag vandaag” met de stand van zaken per 18 november 
2010. 

Ik houd u op de hoogte.
Ben Tamminga
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Over de bejaagbaarheid van jachtvelden 
en over velden waarin alleen beheer en 
of schadebestrijding plaatsvindt, zijn al 
vele discussies en óók zelfs rechtszaken 
gevoerd. Zijn wegen en paden nu wel 
of geen “veld “ in de zin van de wet? Is 
een beek of waterloop nu wel of geen 
scheiding in het jachtveld? Hoe zit het 
met een spoorbaan of een zandweg die 
dwars door het veld loopt? 
Om de zoveel tijd steken hierover weer de 
meest vreemde geruchten en afwijkende 
zienswijzen de kop op. 
Gevolg; de nodige onrust in de wereld van 
de jacht en schadebestrijding. Dit terwijl 
je toch zou moeten vaststellen dat de 
wetgeving hierover niet al te moeilijk is. 

Het vervelende gevolg van deze 
onjuiste of zelfs foute toepassing 
van de wettelijke regels is het feit 
dat jagers en grondgebruikers er 
ongewild problemen mee kunnen 
krijgen. Hierbij kun je denken aan 
het intrekken of weigeren van de 
jachtakte of het onbejaagbaar 
verklaren van een (jacht) veld.
Wat je bij handhaving, controle en 
of voorlichting nooit moet doen 
is in regelgeving meer willen 
lezen dan er staat. Niet doen en 
gewoon de regelgeving toepassen 

en uitleggen zoals die er staat. Dit 
is ook het geval in de Flora- en 
faunawet als het gaat over de 
status van bijvoorbeeld verharde 
of onverharde wegen, paden, 
de oppervlakte berekening van 
jachtvelden en de scheidingen er 
in. Daarom alle zaken nog eens op 
een rij.

Definitie
In artikel 1 lid 1 van de Flora- en 
faunawet wordt de definitie 
gegeven van het begrip ‘veld’. 
Deze definitie is bepalend voor 
alle artikelen in de wet waarin het 
element ‘veld’ is opgenomen. 
Naast een opsomming van een 
aantal landschapselementen zegt 
de definitie dat onder het begrip 
‘veld’ ook moet worden verstaan 
alle wegen en paden, voor zover 
deze geacht kunnen worden deel 
uit te maken van een voor de 
uitoefening van de jacht bestemd 
of geschikt terrein. 
Uit deze definitie blijkt dus dat het 
uitgangspunt van de wetgever is 
geweest dat in beginsel alle wegen 
en paden, gelegen in het jachtveld, 
deel uitmaken van dat veld, voor 
zover dat veld bestemd of geschikt 

is voor de uitoefening van de 
jacht. Dit lijkt mij een duidelijk en 
helder uitgangsprincipe dat geen 
discussie behoeft.

Vervolgens lezen we in artikel 49 
van de Flora- en faunawet dat 
er bij Algemene Maatregel van 
Bestuur regels worden gesteld 
met betrekking tot eisen waaraan 
jachtvelden, waarop het genot van 
de jacht mag worden uitgeoefend, 
moeten voldoen.

Jachtbesluit
Deze nader gestelde eisen 
vinden we in het Jachtbesluit, 
vastgelegd in slechts twee 
artikelen. De artikelen 10 en 11 van 
het Jachtbesluit zijn voor ons van 
belang daar waar het gaat over de 
bejaagbaarheid, afmetingen, de 
oppervlakte berekening ervan en 
scheidingen in een jachtveld.

Artikel 10
Artikel 10 lid 1 onder a van het 
Jachtbesluit regelt dat het genot 
van de jacht met een geweer 
mag worden uitgeoefend in een 
jachtveld dat een aaneengesloten 
oppervlakte heeft van tenminste 

Wegen, paden en oppervlakte
Het ABC van de bejaagbaarheid van jachtvelden
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40 hectare per jachthouder 
waarop deze als zodanig bevoegd 
is te jagen. Het moet dus een 
aaneengesloten en niet gescheiden 
oppervlakte zijn. De aanwezigheid 
van wegen en paden in het 
jachtveld is niet van belang en 
komt ook niet in conflict met het 
woord “aaneengesloten”. Immers 
in de definitie van het begrip 
“veld” (art. 1 lid 2 ) hebben we 
gezien dat in beginsel alle wegen 
en paden worden geacht deel uit 
te maken van een veld voor zover 
dat veld bestemd of geschikt is 
voor de uitoefening van de jacht. 
Ondanks de aanwezigheid van 
wegen en paden blijft het dus 
een aaneengesloten oppervlakte. 
In lid 2 van dit artikel wordt wel 
bepaald dat de afmetingen van 
het jachtveld zodanig moet zijn dat 
daarin een cirkel met een straal van 
ten minste 150 meter kan worden 
beschreven. 

Artikel 11
Artikel 11 lid 1 onder a, b, c, d en e 
van het Jachtbesluit geeft aan wat 
er bij de oppervlakteberekening 
van het jachtveld niet mag worden 
meegerekend.
In het licht van dit artikel is lid 1 
onder c van belang. Daar staat 
dat de oppervlakte van openbare, 
verharde verkeerswegen, niet 
zijnde grindwegen, niet mogen 
worden meegerekend bij de 
berekening van de oppervlakte van 
het jachtveld. 
Lijkt mij dus ook duidelijk. 

Dit is het enige wat de Flora- en 
faunawet zegt met betrekking tot 
openbare verharde verkeerswegen. 
Deze wegen vormen dus geen 
scheiding in het jachtveld, je mag 
alleen de oppervlakte ervan niet 
mee tellen! 
Maar pas op: zoals gezegd mag je 
de oppervlakte van deze wegen 
niet meetellen. Het is dus een 
aftrekpost geworden bij de totale 
oppervlakteberekening. 

Voorbeeld: een veld is exact 
40 hectare groot, inclusief de 
oppervlakte van een openbare 
verharde weg die dwars door dat 
veld loopt. Lid 1 onder c schrijft 
voor dat deze oppervlakte niet mag 
worden meegerekend, het is dus 
een aftrekpost geworden bij de 
berekening. 
Conclusie; door de aftrek van de 
oppervlakte van de weg blijft er 
geen 40 hectare aaneengesloten 
veld meer over, dus onbejaagbaar 
met een geweer.
Het veld is dus onbejaagbaar 
geworden, niet vanwege het feit 
dat de openbare verkeersweg 
geen deel uit maakt van een 
leefgebied van wild of beschermde 
diersoorten, maar omdat artikel 
11 lid 1 onder c moet worden 
toegepast.

Scheidingen
Artikel 11 lid 2 geeft aan 
wanneer delen van een jachtveld 
moeten worden beschouwd als 
afzonderlijke jachtvelden. Hier gaat 

het er dus om wanneer ‘iets’ een 
scheiding is in een jachtveld. 
Alleen in lid 2 onder c komen we 
het woord ‘gescheiden’ tegen. 
Van groot belang dus. De enige 
scheiding in een jachtveld staat 
verwoord in artikel 11 lid 2 onder c 
van de Flora- en faunawet namelijk;
  een autosnelweg als bedoeld in 

artikel; 1 c van het RVV 1990.
  water breder dan 10 meter 

waarop de jacht niet is gehuurd.

In deze twee gevallen moeten de 
aan weerszijde van de autosnelweg 
dan wel van dat water gelegen 
gronden worden gezien als 
afzonderlijke jachtvelden. Alleen 
in deze twee specifiek genoemde 
situaties ontstaat er een scheiding 
in de oppervlakte van het veld. 
Alleen hier is dus sprake van een 
niet aaneengesloten oppervlakte.
In alle andere gevallen is er 
geen sprake van afzonderlijke 
jachtvelden, is er geen sprake van 
een scheiding in het jachtveld, 
dan wel een scheiding in een 
aaneengesloten oppervlakte.

Ook het voorbeeld van een 
spoorbaan of een zandweg 
die dwars door het veld lopen, 
toegepast aan de hand van 
bovengenoemde regels, met name 
artikel 11 lid 2 van het Jachtbesluit, 
maken het niets anders. Het artikel 
geeft niet aan dat een spoorbaan 
of zandweg maken dat het aan 
weerszijden gelegen jachtvelddeel 
als een afzonderlijk jachtveld 

Wegen, paden en oppervlakte
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moeten worden gezien. Alleen 
als voldaan is aan artikel 11 lid 2 
onder a. b of c van het Jachtbesluit 
dan is er sprake van afzonderlijke 
jachtvelddelen!

Ook is niet van belang of je het 
genot van de jacht op de tot het 
veld behorende wegen of paden 
hebt. Deze wegen en paden 
behoren per definitie al deel uit te 
maken van het veld.
Heb je desondanks toch op die 
wegen of paden het jachtrecht 
gehuurd, dan maakt het zonder 
meer al deel uit van het veld. Bij 
een juiste toepassing van het artikel 
kom je niet eens toe aan artikel 11 
lid 2 van het Jachtbesluit.

Publiek toegankelijke plaatsen
Zoals u hebt kunnen lezen maken 
de wegen en paden in uw jachtveld 
deel uit van de definitie ‘’veld” 
zoals die omschreven is in de 
Flora- en faunawet. Hierdoor kunt 
u dus met uw wapen op deze 

wegen en paden lopen zonder 
hierbij in conflict te raken met 
de Wet Wapens en munitie. Hier 
geldt voor u als jager dus niet de 
plicht om uw wapen opgeborgen 
te vervoeren op/over die voor 
het publiek toegankelijke plaats. 
Immers u bent bevoegd en 
gerechtigd om daar de jacht en of 
beheer en schadebestrijding uit 
te oefenen en de wetgever heeft 
bepaald dat de wegen en paden in 
uw veld, in beginsel deel uit maken 
van dat veld. Hierdoor voorkomt de 
wetgever juist een discussie. Ook 
sluit de Wet Wapens en munitie 
niet uit dat de jager met zijn geweer 
in het veld loopt.

Op grond van artikel 27 lid 1 van 
de Wet wapens en munitie is het 
verboden om o.a. een wapen van 
de categorie III ( o.a. jachtwapens) 
te dragen. In lid 2 is echter bepaald 
dat dit verbod niet van toepassing 
is op personen die (sub b) op grond 
van artikel 26 lid 2 voor de jacht 

bestemde wapens voorhanden 
mogen hebben, voor wat betreft 
het terrein waar zij tot de jacht, 
beheer en schadebestrijding 
gerechtigd zijn.
Bij het vervoer van uw wapens van 
en naar het jachtveld gelden deze 
uitzonderingsbepalingen natuurlijk 
niet en moet het wapen conform 
artikel 1 lid 9 van de Wet Wapens 
en munitie zodanig zijn verpakt dat 
het niet voor onmiddellijk gebruik 
kan worden aangewend.
In artikel 74 van de Flora- 
en faunawet lezen we 
dat bij de uitoefening van 
de (“grondgebruikers”-) 
bevoegdheden, met behulp van 
een geweer, krachtens artikel 
65 tot en met 70, het veld ook 
moet voldoen aan de eisen van 
de jachtvelden voorvloeiende 
uit artikel 49 van de Flora- en 
faunawet. 

Willem Saris
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Overdrachtsgen biedt hoop 
op Lyme-vaccin

Amerikaanse onderzoekers hopen de ziekte van 
Lyme uit te bannen door een gen uit te schakelen 
in de bacterie die de ziekte veroorzaakt. Dat 
schrijven ze in het tijdschrift PNAS op basis van 
onderzoek aan muizen.
De bacterie Borrelia burgdorferi is de veroorzaker 
van de ziekte van Lyme. Mensen en dieren lopen 
de bacterie op door tekenbeten: naar schatting is
1,5 procent van de teken in Nederland ermee 
besmet. Als de ziekte niet wordt behandeld met 
antibiotica kan het leiden tot aandoeningen aan 
onder meer het zenuwstelsel, hart en
gewrichten. Over het precieze 
overdrachtsmechanisme van de ziekte is nog niet 
veel bekend, schrijven de PNAS-auteurs.
Wel is bekend dat Borrelia-gen bba64er een 
belangrijke rol in speelt: het bijbehorende eiwit zou 
mogelijk overdracht van de mond van de teek naar 
de gastheer mogelijk maken. De
onderzoekers schakelden dit gen daarom uit in 
de bacterie en injecteerden de getransformeerde 
bacteriën in muizen. De bacterie bleek echter nog 
steeds infectieus: de muizen werden ziek.
Ook de teken die op de besmette muizen gebracht 
werden, namen de getransformeerde bacterie 
op. Het gen was dus ook niet noodzakelijk voor 
die overdracht. De bacterie bleek daarna tevens 
diverse ontwikkelingsstadia van de teek te 
overleven.

Vaccin ontwikkelen
In een ander experiment bleek de overdracht van 
de ziekte wel aanzienlijk geremd. De onderzoekers 
plaatsten besmette teken - die geïnfecteerd 
waren met de getransformeerde bacterie - op 
vijftien muizen. Na twee maanden blootstelling 
waren slechts twee muizen besmet met de 
ziekte. De onderzoekers isoleerden vervolgens 
de getransformeerde bacteriën uit muizen die 
ongeïnfecteerd bleven en kweekten deze opnieuw 
op in een medium. Deze bacteriën injecteerden 
ze rechtstreeks in de bloedbaan van Lyme-vrije 
muizen. Die raakten hierdoor allemaal geïnfecteerd 
met Lyme. Hieruit concluderen de onderzoekers 
dat het gen bba64 noodzakelijk is voor de 
overdracht van de bacterie via de tekenbeet; op 
besmetting via de bloedbaan heeft
het geen effect. De onderzoekers stellen voor een 
vaccin te ontwikkelen op basis van het gen, om de 
overdracht van Lyme te verhinderen.

Jeroen Scharroo

Lyme uitslag
De ziekte van Lyme kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of 
geslacht, aangezien het een ziekte is dat wordt veroorzaakt 
door een bacterie die in de bloedbaan van de mens terechtkomt 
door tekenbeten van teken die vooral voorkomen op dieren zoals 
herten, ratten en muizen.

De ziekte van Lyme kan op verschillende manieren 
worden vastgesteld. Deze manieren zijn gebaseerd op 
de symptomen, kennis over de woonomgeving van de 
patiënt (dit kan helpen vast te stellen of de patiënt in 
een gebied woont waar hertenteken veel voorkomen) 
en laboratorium onderzoeken naar de symptomen die 
zich in de latere stadia ontwikkelen.

Hoewel de ziekte van Lyme niet besmettelijk is, kan 
het gemakkelijk door een zwangere vrouw worden 
doorgegeven aan het ongeboren kind. Dit leidt tot de 
dood van de foetus, en het kind wordt dood geboren. 
In het eerste stadium is het moeilijk om de ziekte 
van Lyme vast te stellen aangezien de symptomen 
zoals koorts, spier en gewrichtspijn, hoofdpijn en 
vermoeidheid sterk lijken op de symptomen van griep.

De ziekte van Lyme komt vaak voor in landelijke 
gebieden, aangezien herten en muizen hier in grote 
getallen voorkomen. De teken die deze bacteriën 
dragen leven het liefst op een warme, vochtige plek.
De uitslag die bij de ziekte van Lyme komt is het eerste 
symptoom van deze ziekte, wat ook wel bekend staat 
als het plaatselijke symptoom, aangezien het begint 
op de plek waar de teek de persoon heeft gebeten. 
De uitslag komt tevoorschijn op de huid een paar 
dagen of weken na de tekenbeet. Er ontwikkelt zich 
een uitgebreide ring op de huid wat roodachtig is van 
kleur. De ontsteking is echter niet helemaal prominent. 
De ring lijkt op een bullseye aangezien de buitenste 
rand rood is, en het gebied in het midden wit. Deze 
uitslag staat bekend als erythema migrans, maar het 
is niet per definitie zo dat alle patiënten deze uitslag 
ontwikkelen na de tekenbeet.
Er zijn andere symptomen van deze ziekte die de 
patiënt kunnen treffen naast deze uitslag, maar deze 
symptomen bootsen de symptomen van andere 
ziekten –zoals griep- na. Daarom is het erg moeilijk om 
Lyme vast te stellen bij iemand die deze uitslag niet 
heeft. De plaatselijke roodheid van de Lyme uitslag 
verdwijnt meestal binnen een maand, zelfs wanneer er 
geen behandeling is geweest.

Bron; Medische vragen en antwoorden
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Zomaar een dagje handhaven
Op surveillance met een groene BOA in de kuststreek

Zondag 24 oktober deed ik als groene BOA/vrijwilliger 
dienst voor het Zuid-Hollands Landschap langs onze mooie 
kuststreek. Voor insiders zijn dit het Eiland Voorne Putten - 
Mildenburgbos – Duinen van Voorne – Slikken van Voorne 
– Groene strand – Overbosch – Waalhoek. Maar ook nog 
vele gebieden op het eiland Goeree en bezittingen in en rond 
Rotterdam vallen hieronder. 

Deze herfstachtige dag begon regenachtig, maar 
het weer klaarde later op. Waardoor vele bezoekers 
werden verwacht om te wandelen. Vooral óók 
voor de paddenstoelen en de enorm schitterende 
herfstkleuren. En natuurlijk veel kinderen om 
bladeren, noten en kastanjes te komen rapen. 
Mijn dag begint meestal vrij vroeg. Vooral om 
zelf de natuur te beleven en te zien ontwaken. 
Ook om bepaalde zaken vroeg te ontdekken en 
onhebbelijkheden zoals zwerfvuil te ruimen. Deze 
dag zag ik ook een aantal reeën die in behoorlijke 
aantallen aanwezig zijn in onze gebieden. Maar ook 
buizerds als kleine stipjes in de lucht. En verder heel 
veel trekvogels die onze kustgebieden benutten.

De kuststreek is voor de fauna enorm gevarieerd: 
zee, strand, duinen, bos en weiland.

Allereerst gastheer
Tijdens de surveillance allerlei grote en kleine taken: 
even een zitbankje vrijgemaakt van overhangende 
taken. Maar ook direct al een paar onaangelijnde 
honden in beeld! Deze zijn niet toegestaan in onze 
gebieden op basis van artikel 461 WvS. Of bij een 
ernstige overtreding toepassing van artikel 20 
NB- wet, hetgeen voor de begeleider een lelijke 
hap uit zijn portemonnee kan betekenen. Allereerst 
zijn we natuurlijk gastheer, maar ligt het natuurlijk 
wel aan de ernst van de situatie, hoe wij handelen. 
Soms een onderhoudend praatje, af en toe een 
officiële waarschuwing, maar wie niet wil luisteren 
wacht de aankondiging van strafbeschikking zoals 
het tegenwoordig heet. Verderop een omgevallen 
boom over het pad die te zwaar is om zomaar even 
opzij te buigen. Dit maandag doorgeven aan de 
terreinmedewerkers die daar wel raad mee weten. 
Op zondag gaan we zelf niet zagen!
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Zoals verwacht in de morgen en 
middag overal veel publiek, dus 
veel vragen en geven van route-
informatie aan de bezoekers. 

In de middag helaas weer eens een 
gevalletje milieu met o.a. storting 
witgoed en grof huisvuil. Midden 
op een pad dat dwars door ons 
natuurgebied loopt. Dat wordt 
onderzoeken en rapporten.

Aangespoelde bruinvis 
Omstreeks 14.50 uur ging de 
mobiele telefoon. Op het scherm 
zag ik de naam van collega Jan 
Alewijn Dijkhuizen, die tevens 
beheerder is van ons prachtige 
bezoekerscentrum Tenellaplas.
Ik hoorde hem vragen waar en hoe 
ik mij bevond? Antwoord:
“Op de fiets in het Mildenburgbos”. 
Jan Alewijn vertelde dat hij een 
melding via Jaap van der Hiele 
van Eerste Hulp Bij gevonden 
Zeezoogdieren (de E.H.B.Z.)* had 
gekregen dat er een Bruinvis nabij 
2e slag Rockanje in het verlengde 
van de Slikken was aangespoeld. 
De dierenambulance was er al, 
maar kon het strand niet op met 
hun voertuig en of wij voor vervoer 
en assistentie konden zorgen? 

Daar wij bij het Zuid- Hollands 
Landschap zijn uitgerust met een 
ruige Landrover, gaf dat geen 
probleem. Het mooie van dit soort 
samenwerking is dat je veel voor 
elkaar kunt betekenen. Persoonlijk 
kan ik daar zeer van genieten!

Dus toch niet alleen maar fietsen 
vandaag. 
Gauw de Landrover van stal 
gehaald, zeil achterin en collega 
Allewijn opgehaald. Aanrijden via 
Rockanje en daar het strand op 
ging niet, dus dan maar sneller via 
de Oostzijde. Zoals verwacht lag de 
Bruinvis meer nabij de Groene punt 
dan bij de 2e slag! Veel publiek 
er omheen en in het midden de 
mensen van de dierenambulance 
Voorne Putten Goeree Overflakkee. 
Het betrof een Bruinvis van zo’n 
108 cm. Zo op het eerste gezicht 
ongeveer twee jaar jong, een 
mannetje en met een flinke wond 
achter de rugvin en op het einde 
staart. Droogtescheurtjes op de 
mooie gladde leerachtige huid. En 
rond het spuitgat, zand met bloed. 
Verstikking?  Het viel me weer 
eens op dat ze nog glimlachen ook 
als ze dood zijn. Na het zoogdier 
bewonderd te hebben, op een 

brancard gelegd en in de Landrover 
geplaatst. Met het personeel 
van de Dierenambulance voorin, 
richting openbare weg. Daar de 
bruinvis overgeplaatst in hun bus, 
waarna zij zorg zouden dragen 
voor transport naar Utrecht waar 
de doodsoorzaak onderzocht gaat 
worden.

Een laatste ronde
Ik realiseerde me opeens dat er dit 
jaar al 358 bruinvissen aangespoeld 
zijn op de Nederlandse kust! 
De rest van de dag was routine; 
collega teruggebracht en de 
Landrover bij de werkschuur 
afgespoeld omdat we door zout 
water waren gereden. Tot slot 
nog even een rondje Mildenburg 
gedaan waarna het weer begon te 
regenen. Tot slot afmelding bij de 
Politiemeldkamer en op huis aan 
met het plan bij moeders op de 
bank te ploffen. Op de thuisbasis 
aangekomen, verwelkomt door 
kleindochter en moeders. De kleine 
had een ander program voor mij 
in gedachten, dus even stoeien en 
dan naar de speeltuin! 
Later op de avond sloten de luiken 
vanzelf sloten…..

Peter de Beer
Groene BOA Milieu& Welzijn
Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap 
streeft naar duurzaam, kwalitatief 
evenwicht tussen mens en natuur, 
door voor beide rust en ruimte te 
creëren. Om dit te bereiken, stelt 
de stichting natuur en (cultuur)
landschap veilig, versterkt het, 
koopt en beheert natuurterreinen 
binnen de provinciegrenzen 
en zorgt voor voorlichting en 
belangenbehartiging ten behoeve 
van natuur en landschap.

* www.zeezoogdieren.org



10 de Jachtopzichter10 de Jachtopzichter



de Jachtopzichter 11de Jachtopzichter 11

“Alle moeite, om den wildstand op peil te 
houden of te verbeteren, zal tevergeefsch 
zijn, wanneer niet tweevoetige of viervoetige 
stroopers voortdurend met alle kracht 
worden vervolgd en onschadelijk gemaakt “.
 
Met deze heldere opdracht begint het 
hoofdstuk Het stroopersbedrijf van het 
door de Nederlandsche Vereeniging 
van Jachtopzichters in 1915 uitgegeven 
handboek voor den Jachtopzichter.
Dus was de praktijk van alledag dat de 
jachtopzichter het jaarrond vanuit zijn 
afgelegen dienstwoning te voet of per 
fiets iedere dag in zijn veld te vinden 
was.  En omdat er in de 1ste helft van de 
vorige eeuw wel duizenden “oppassers” 
aangesteld waren, was er landelijk sprake 
van een enorm dicht netwerk.  Over oor- en 
oogfunctie gesproken !
Voor een ieder overduidelijk herkenbaar 
aan zijn – overigens niet wettelijk 
voorgeschreven - manchester uniform 
met groene tressen en op zijn borstzak het 
messing embleem van het Korps rijkspolitie.  
Standaard voorzien van korte gummistok 
en pistool en vooral ’s nachts van zijn 
viervoetige “levensverzekering“ Kazan. 
 
Ook daarover is het Handboek duidelijk ;  
“Om lichtbakkers het handwerk te lichten, 
moet men liefst niet alleen, maar in 
gezelschap uitgaan;  gedurende stormachtige 
nachten wordt dit wanbedrijf bij voorkeur 
uitgeoefend.  Men vergete niet, een of 
meer goed afgerichte politiehonden 
mede te nemen en altijd zij men met een 
repeteerpistool of revolver gewapend“.
 
Een forse bezoldiging zal er vaak niet in.  Net 
als tijdgenoten vaak al jong van school en 
snel aan de slag als tuin- en plantjongen, 
boerenknechtje of koewachtertje.  Om 
met wat geluk door te groeien naar een 
jachtopzichterspositie op een landgoed of bij 
een jachtcombinatie.  Rond 1920 wekelijks 
tien gulden in het loontuutje, maar wel met 
(enige) vastigheid, een dienstwoning, tuin, 
brandhout en dienstkleding.
 
In zijn beroemde boek “Stroopers“ geeft 
jachtopzichter/schrijver Starrebroek 
een goede kijk op de vaak zware 
werkomstandigheden, karige beloning, maar 
tóch hoge beroepsopvattingen. 
“Een jachtopzichter die zo goed mogelijk zijn 
plicht doet is nooit, ook maar niet één dag 
van de verantwoordelijkheid die hij te dragen 
kreeg ontslagen, altijd moet hij paraat zijn, 
bereid leven en gezondheid opzij te zetten ter 
verdediging van het wild, dat aan zijn hoede 
werd toevertrouwd.“ 
 
Jaap Beekhuis
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FEEST
IN 2011
Noteert u alvast ?
•  donderdag 16 juni 2011 in het 

Kröller- Müllermuseum in Otterlo 
(formele deel)

•  zaterdag 18 juni 2011 (het 
informele deel) in het IPC te 
Schaarsbergen

Hondenbezitter 
vrijgesproken 

haarlem, 30 september 2010 

Op dinsdag 28 september 
jl. heeft de Haarlemse 
kantonrechter bij mondeling 
vonnis een man vrijgesproken 
die ervan verdacht werd zijn 
hond niet te hebben aangelijnd. 
De politie had hem voor het 
niet aanlijnen bekeurd. De 
verdachte maakte echter 
gebruik van een elektronische 
aanlijning die niet zichtbaar was. 
Deze elektronische aanlijning 
bestaat uit een halsband met 
een ontvanger en een zendertje 
waarmee de hondenbezitter de 
hond kan corrigeren. 

De rechter heeft conform de 
eis van de Officier van Justitie 
de verdachte vrijgesproken, 
omdat aan de strekking van 
het voorschrift van aanlijning 
is voldaan. De hondenbezitter 
kan immers de vereiste controle 
over zijn hond uitoefenen met 
behulp van de elektronische 
aanlijning. De regelgever heeft 
bij het formuleren van het 
voorschrift, met deze technische 
ontwikkeling geen rekening 
kunnen houden.

Bron: Rechtbank Haarlem

In Memoriam

Frans Roosendaal
Op de eerste dag van oktober overleed in zijn woonplaats Zetten de 
heer F.P.B.J. Roosendaal. In onze groene kringen beter bekend als de 
wildfotograaf Frans Roosendaal. Vooral in de eerste jaren van ons 
vakblad leverde hij met regelmaat zwart- witfoto’s met natuuropnamen.
Het echte speur- en sluipwerk in de natuur was zijn specialiteit. Uren 
opgesloten zitten op een hoogzit was aan hem niet besteed. In alle 
bescheidenheid leverde hij soms spectaculair werk af als bijvoorbeeld 
een zogende vos, die hij tot heel dichtbij aangeberst had! 
Hij had iets met vossen, maar ook het reewild had zijn grote aandacht. 
Wie herinnert zich niet zijn serie van de indrukwekkende zwarte reebok 
op het landgoed Westerheide ?
Maar hij was ook een all- round natuurman die met zijn vrouw Wil de 
Veluwe afstruinde. Voor cantharellen en vossebessen, maar ook een 
afworpstang werd niet over het hoofd gezien.
Thuis koesterde hij een indrukwekkende verzameling afworpstangetjes 
van reewild.

We herinneren ons Frans Roosendaal als een bescheiden, sympathieke 
natuurmens die ons liet meegenieten via zijn talloze foto’s.

Jaap Beekhuis
Eindredacteur 

Vervalser van jachtaktes 
geverbaliseerd
In Leudal is proces-verbaal opgemaakt tegen een 71-jager uit 
die gemeente. De man wordt verdacht van het vervalsen van 
jachthuurovereenkomsten.
Hij veranderde data en andere gegevens op de overeenkomsten 
met de verhuurder van de gronden. Daardoor kreeg hij een 
jachtakte terwijl hij daar geen recht op had. 

De zaak kwam aan het licht na onderzoek door de groene brigade. 
Dat zijn ambtenaren van de provincie Limburg die zich bezighouden 
met het toezicht in het buitengebied. Door de fraude krijgt de jager 
geen nieuwe jachtakte meer. Justitie bekijkt of de man vervolgd 
wordt.
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Afdelingsnieuws
Actuele stand: Leden 763 Donateurs 424

Inleveren kopij vóór 15 februari 2011

1911 - 100 jaar NVvN - 2011

Oproep Nog maar enkele maanden en dan is het zover. De NVvN bestaat dan 100 jaar.
Op donderdag 16 juni 2011 zal er een forum/receptie worden gehouden in het Kröller Müller Museum voor 
genodigden. Zaterdag 18 juni 2011 wordt voor de leden een “doedag” gehouden met allerlei activiteiten en 
demonstraties met afsluitend een buffet of barbecue. Bij activiteiten denken wij o.a. aan lasershoot, ringsteken 
met minikraan, sjoelen met grote sjoelbak, portrettekenen, demonstratie zweethonden, demonstratie [figuur]
zagen met de motorzaag, e.d. Het ligt in de bedoeling om halverwege de middag een unieke demonstratie te 
geven van …….. Aangezien pas op het laatste moment kan worden beslist of dit door kan gaan, houden wij dit 
nog even geheim. Deze dag zal worden gehouden op het terrein van IPC de Groene Ruimte te Schaarsbergen.
Om kosten te besparen zullen op de doedag veel activiteiten zelf worden georganiseerd. De activiteiten zullen 
plaats vinden tussen 13.00 en 17.00 uur. Hiervoor roepen wij de hulp in van onze leden. Zij die bereid zijn een 
halve middag [blijft dan nog tijd over om zelf ook wat te doen] hand en spandiensten te verlenen, worden 
verzocht contact op te nemen met de Jubileumcommissie.

Jubileumcommissie NVvN 3925 RG Scherpenzeel
p/a Kamillelaan 11 Tel/fax 033 469 17 97E-mail: waer.j.1946@sch-gld.demon.nl

AfDELIng gROnIngEn/DREnthE
Voorzitter: B.C.W.M. Faber
Neulandstrasse 11, D-49824 Ringe.
T 0049-5943999414 of M 06 -54724035
bernardus.faber@ewetel.net .

Secretaris: R. Vorenhout,
Rijksweg 248
9423 PH Hoogersmilde
T 0521-591296
voren039@planet.nl
Overleden:
F.G. (Frick) Vroom op 18 okt 2010:
Lid van Verdienste v.d. NVvN

AfDELIng fRIESLAnD
Voorzitter: B.F. van Harinxma thoe Sloten, 
Groot Hoefijzerlaan 51
2244 GE Wassenaar
f.harinxma@planet.nl;
T 070-5144005 of M. 06-46120110

Secretaris: G. Teijema,
Kerkepad 4
8401 DJ Gorredijk
teijema_gerrit@kpnmail.nl
T 0513-466020 of M 06- 13559039

AfDELIng OVERIJSSEL
Voorzitter: G.D. Velten,
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
gvelten@rocvantwente.nl;
M 06-29076243
Secretaris: A. Eertink,
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
natuurtoezicht@live.nl 
T 0548-513450 of M 06-22601279
Nieuwe leden:
W. van Gerresheim, Ommen
D. Spijkerman, Ambt Delden

AfDELIng gELDERLAnD
Voorzitter: B.C. Tamminga,
Drosselsestrasse 5
D-49843 Uelsen
bentamminga@hotmail.de;
T 0049-5942988695 of M 06-50260426

Secretaris: Th. P. Bos,
Akkerstraat 3
6951 BX Dieren
thomas.bos@ede.nl;
M 06-57562273
nieuwe leden:
P.W. Jansen, Rheden

AfDELIng UtREcht/’t gOOI 
Voorzitter: 
Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr.
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
M 06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: E. Roffel, 
Eikenlaan 2
3941 GR Doorn
e.roffel@recreatiemiddennederland.nl;
T 0343-416025

AfDELIng nOORD-hOLLAnD
Voorzitter: J. Engelhart, 
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
patricia-jeroen@quicknet.nl;
T 0255-502268

Secretaris: A.D.A. van der Velden, 
Rijstvogelstraat 31
1171 SH Badhoevedorp
jachtopzichter@live.nl;
T 020-6592982

AfDELIng ZUID-hOLLAnD
Voorzitter: J. Wansinck, 
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
wansinck48@zonnet.nl;
T 0172-408620 of M 06-20571805

Secretaris:P.H. Korstanje,
Albert Cuypplein 1
3141 GA Maassluis
Kabako@kabelfoon.nl;
T 010-5910154 of  M 06-50662731

AfDELIng ZEELAnD
Voorzitter: A. Sol,
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
info@soladvocaat.nl;
T 0115-689568 of M 06-51337643

secr/penningmeester
P.J. Sinke 
Aalbessenstraat 14
4413 DE Krabbendijke
petersinke@hotmail.com
M 06 – 14249835

AfDELIng BRABAnt/LImBURg
Voorzitter: A.J. Schakel, 
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
ajschakel@home.nl;  
T 0475-853659

Secretaris: A.J.G.P Cuppens,
Berkenstraat 14
6031 XB Nederweert
aj.cuppens@kpnplanet.nl;
M 06-29477369
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Aflevering 4

In de septemberaflevering (2010) van “de 
Jachtopzichter” hebben wij een begin 
gemaakt met de uitleg over de wet en 
regelgeving aangaande de Wet op de 
identificatieplicht (WID). 
Er hebben ons ondertussen meerdere 
vragen bereikt welke betrekking hebben 
op praktische problemen welke zich voor 
(zouden kunnen) doen bij inbeslagname. 
Vanuit de eerder door ons beschreven 
casus (maartaflevering 2010) zal hier t.z.t. 
aandacht aan worden geschonken. Het 
leek ons echter nuttig en praktisch om 
de materie rondom de WID eerst af te 
handelen. Wij zullen in deze aflevering 
uiteen zetten welke verplichtingen en 
bevoegdheden op deze wet betrekking 
hebben. Ook het feit dat de BOA met een 
dubbele pet zijn taken uitvoert, maakt dat 
er zich soms lastige juridische aspecten 
voordoen. Wij hopen met de hieronder 
vermelde uitleg te bewerkstelligen dat er 
meer duidelijkheid ontstaat. 

Het is raadzaam om u de te 
benoemen bevoegdheden eigen 
te maken, omdat in de praktijk 
is gebleken dat het opgeven 
van een valse naam nog steeds 
voorkomt. We attenderen u dan 
ook op de identificatie- verplichting 
waarin geen ruimte bestaat voor 

de aanname dat opgegeven 
personalia wel zullen kloppen. In 
veel gevallen (b.v. bij het uitschrijven 
van een bekeuring) wordt u 
verzocht te vermelden met welke 
identiteitsmiddel een betrokkene of 
verdachte zich heeft gelegitimeerd 
en welk uniek nummer dit 
document bevat. Wij zijn vorige 
keer geëindigd met de vermelding 
welke wettelijke identiteitsbewijzen 
zijn toegestaan. In deze aflevering is 
voor u uiteengezet hoe het zit met 
de toonplicht, weigeren opgeven 
personalia en welke verregaande 
bevoegdheden u als BOA heeft. Wij 
zijn ervan overtuigd dat lang niet 
alle bevoegdheden op dit gebied 
bij de BOA’s scherp op het netvlies 
staan, hetgeen door ons als een 
gemiste kans wordt gezien.
Immers: kennis is macht. 

toonplicht 
In artikel 2 van de WID staat vermeld 
dat een ieder die de leeftijd van 14 
jaar heeft bereikt op 1e vordering 
van een ambtenaar als bedoeld 
in artikel 8a van de Politiewet een 
identiteitsbewijs als bedoeld in 
artikel 1 ter inzage aan te bieden. 
Deze verplichting geldt ook als de 
vordering wordt gedaan door een 
toezichthouder. Wanneer nu kort 
wordt teruggegaan naar de casus 
(zie maartaflevering 2010) dan wordt 
duidelijk dat de bevoegdheid om 
een identiteitsbewijs ter inzage te 
vorderen bij het opmaken van een 
aankondiging van beschikking ( 
terzake negeren gesloten verklaring) 
hier zijn oorsprong heeft. In het 
geval van de casus ligt het voor 
de hand dat het rijbewijs ter 
inzage wordt gevorderd. In de 
Algemene wet bestuursrecht 
artikel 5 onder 16a staat namelijk 
vermeld dat een toezichthouder 
bevoegd is van personen inzage te 
vorderen van een identiteitsbewijs 
bedoeld in artikel 1 van de WID 
(voor zover dat redelijkerwijs 
voor de vervulling van zijn/haar 

taak nodig is). Het behoeft geen 
betoog dat bij het opmaken van 
een aankondiging van beschikking 
naar een identiteitsbewijs wordt 
gevraagd. Het wordt in de meeste 
politieregio’s zelfs verplicht gesteld 
om op de aankondiging van 
beschikking aan te geven aan de 
hand van welk identiteitsbewijs de 
identiteit is vastgesteld. 

hoedanigheid 
Er bestaat zoals eerder 
vermeld onderscheid in welke 
hoedanigheid (toezichthouder 
of opsporingsambtenaar) wordt 
opgetreden. De zogenaamde 
“dubbele pet” van de BOA.
In de praktijk van de BOA worden de 
afzonderlijke bevoegdheden nogal 
eens door elkaar gehaald. Er is soms 
onduidelijkheid wat de betrokkene 
of de verdachte ten laste moet 
worden gelegd in het geval deze 
zich niet legitimeert of een valse 
naam op geeft. 
Het opgeven van een valse naam 
zal iedere BOA in zijn taakuitvoering 
hebben ervaren. In ieders loopbaan 
zal dit voorkomen of voorgekomen 
zijn en wanneer bij het opgeven 
van een valse naam een en ander 
niet achterhaald kan worden, dan 
zullen de meeste BOA’s hier een 
onbevredigend gevoel bij hebben. 
De middelen welke ten dienste 
staan om dit te voorkomen - althans 
er tegen op te treden - zullen in het 
navolgende worden behandeld.

Buitengewoon
OpsporingsAmbtenaar

Toezichthouder en / of opsporingsambtenaar met dubbele pet?
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Weigeren opgeven identiteit / 
personalia
Wanneer een verdachte na 
vordering weigert zijn personalia 
op te geven en zich niet legitimeert, 
dan heeft ook een buitengewoon 
opsporingsambtenaar de 
bevoegdheid om deze verdachte 
aan te houden op grond van 
artikel 2 van de WID in verband 
met artikel 447e van het Wetboek 
van Strafrecht. De aangehouden 
verdachte dient ten spoedigste 
te worden voorgeleid bij de 
dienstdoende hulpofficier van 
justitie.
De hulpofficier van justitie 
heeft de bevoegdheid om deze 
aangehouden verdachte op te 
houden voor een zogenaamd 
identiteitsonderzoek. 
Hiervoor heeft de hulpofficier van 
justitie een periode van zes uur, 
welke indien noodzakelijk nog eens 
met zes uur kan worden verlengd. 
In deze periode mogen foto’s van 
de verdachte worden genomen, er 
mogen vingerafdrukken worden 
afgenomen en lichaamsmaten 
worden opgenomen. 

In het feitenboekje staan onder 
de feitnummers D 515 en D 517 
de omschrijvingen vermeld voor 
respectievelijk het opgeven van 
een valse naam en niet aan de 
verplichting voldoen om een 
identiteitsbewijs ter inzage af 
te geven. Bij het eerste feit (het 
opgeven van een valse naam) kan 
de verdachte een transactie van  
€ 240,= worden gegeven en 
hiervoor dient een Kennisgeving 
Bekeuring te worden opgemaakt 
(weigert zijn personalia te 
verstrekken c.q. geeft een valse 
naam). 
Voorbeeld: een verdachte ter zake 
overtreding van artikel 461 van het 
Wetboek van Stafrecht (verboden 
toegang) geeft zijn/haar personalia 
niet op. 
Let op het gaat om een verdachte !

In het geval een betrokkene na 

vordering weigert de personalia te 
verstrekken of onjuiste gegevens 
verstrekt, kan hiervoor een 
kennisgeving van bekeuring worden 
opgemaakt.
Het weigeren van de betrokkene 
om zijn personalia te verstrekken is 
onder feitcode E 320a benoemd met 
“niet voldoen aan vordering van 
toezichthouder”. De boete bedraagt 
een bedrag van € 160,=. 
Het opgeven van valse personalia 
na vordering van de toezichthouder 
is onder feitcode E 320b benoemd 
met “onjuiste gegevens opgeven na 
vordering van toezichthouder”. De 
hoogte van deze boete is ook  
€ 160,= 
Let op het gaat om een betrokkene !

Het weigeren van de betrokkene 
om de personalia te verstrekken 
is een overtreding van artikel 34 
lid 1a van de Wet administratieve 
handhaving verkeersvoorschriften 
(WAHV) in verband met artikel 184 
van het Wetboek van Strafrecht (het 
niet voldoen aan bevel of vordering 
krachtens wettelijk voorschrift).
 

Het opgeven van valse personalia 
(naam, geboortedatum en plaats, 
adres) door een betrokkene is een 
overtreding van artikel 34 lid 1b van 
de Wet administratieve handhaving 
Verkeersvoorschriften (WAHV) in 
verband met artikel 184 van het 
Wetboek van Strafrecht.

Bovengenoemde strafbare 
handelingen zijn strafbaar gesteld 
in artikel 184 van het Wetboek van 
Strafrecht, waarmee de status van 
de betrokkene verandert in die van 
een verdachte !

Hiermee heeft u als toezichthouder 
ineens weer de pet op van de 
opsporingsambtenaar, daar de 
bevoegdheden zijn benoemd in het 
Wetboek van Strafvordering. 

U heeft immers als BOA bij het 
opgeven van een valse naam, 
of bij het weigeren personalia te 
verstrekken , de bevoegdheid om de 
betreffende persoon op heterdaad 
aan te houden en over te brengen 
ter voorgeleiding bij een (hulp)
officier van Justitie. 

Ter verduidelijking wordt nog 
vermeld dat een betrokkene nooit 
kan worden aangehouden als 
verdachte van een strafbaar feit.

Joop Assink & Herbert Hoekerswever

Casus ; 
Maartaflevering 2010 pag. 14
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Op pad met...Ger Verwoerd 
Opzichter-boswachter geldersch Landschap

Ger is opzichter-boswachter op Landgoed Staverden en een aantal terreinen op de 
Noordoost Veluwe. Zijn werkterrein is 1800 ha, verdeeld over 15 terreinen. Staverden 
is met 734 ha het grootste terrein en bestaat uit een zeer oud bos- en cultuurlandschap 
langs de Staverdense Beek. Fraaie loofbossen en beukenlanen worden afgewisseld 
met akkers, weilanden en schilderachtige boerderijen. Centraal ligt kasteel Staverden, 
met gracht en tuin. Verder bloemrijke beekdalgraslanden en heideveldjes.
In totaal beschikt Stichting Het Geldersch landschap, tezamen met Stichting vrienden 
der Geldersche Kasteelen over ruim 11.000 ha historische grond en ruim 30 kastelen. 
Om dit te kunnen onderhouden en te beheren zijn er 120 mensen in dienst en kan 
gebruik worden gemaakt van ruim 450 vrijwilligers.

Ger, jij bent opzichter-boswachter. 
Wat houdt dit precies in en wat zijn 
je werkzaamheden? 
“In deze functie ben ik 
verantwoordelijk voor het dagelijks 
beheer van de terreinen. Het 
gebied bestaat uit een afwisseling 
van bossen, natuurterreinen 
en landbouwgronden. Blessen, 
houtverkoop, verpachtingen 
van landbouwgronden 
behoren ondermeer tot mijn 
werkzaamheden. 
Het werk wordt onder mijn 
aansturing uitgevoerd door vier 
terreinmedewerkers en een drietal 
vrijwilligersgroepen. Verder 
regel ik het uitbesteden van 
werkzaamheden aan aannemers en 
loonwerkers. 
Maaien van natuurterreinen, 
heide plaggen en opschonen 
van watergangen zijn daar een 
voorbeeld van. Verder draag ik 
zorg voor de uitvoering van het 
faunabeheer. Samen met een 
aantal gekwalificeerde jagers voer 
ik het beheer uit. 
Ook ben ik belast met het toezicht 
op het recreatief gebruik van de 
terreinen en aangesteld als BOA”.

Wanneer en waarom ben je dit 
werk gaan doen? 
“Sinds 1991 doe ik dit werk, dus al 
bijna 20 jaar. Al van jongs af heeft 
mij dit werk in en met de natuur 
getrokken. 
Nog steeds boeit dit werk mij 
enorm en vooral de vrijheid en de 
afwisseling trekken mij aan”.

In jouw werkgebied is een 
diversiteit aan flora en fauna, met 
o.a. roodwild en zwartwild. Welke 
dier- en plantensoortensoorten 
komen er nog meer voor?
“In mijn werkgebied is een grote 
variatie in landschapstypen: van 
heel droog tot kletsnat. Hierdoor is 
er een rijke flora en fauna aanwezig. 
Er komen een groot aantal 
plantensoorten voor waaronder 
zeldzame zoals orchideeën, 
beenbreek en vetblad. 
Ook de fauna is heel divers: 
van ijsvogel tot edelhert, maar 
ook de grote gele kwikstaart, 
zwarte specht en beekoeverlibel. 
De edelherten tref je hier 
nog min of meer aan in hun 
natuurlijke leefgebied: vruchtbare 
beekdalgraslanden en rijke 
loofbossen. 
Vanwege de vele 
landbouwgronden zijn er ook veel 
dassen in het gebied”.
 
Is er ook overleg met politie en zijn 
er gezamenlijke acties?
“De samenwerking met de politie 
op de Noord Veluwe is erg goed. 
Onder de regie van Stichting 
Groennetwerk (SGN) is er 
een nauwe samenwerking 
met collega BOA’s, de politie 

en de marechaussee. Er zijn 
veel gezamenlijke acties die 
gecoördineerd worden door SGN. 
Voorbeelden hiervan zijn illegaal 
motorcrossen, bronsttoezicht en 
stroperij”. 

Hoeveel processen- verbaal 
maak je per jaar op en voor welke 
overtredingen?
“Mijn rol is in eerste plaats 
gastheer. Dit betekent dat ik 
probeer te zorgen voor een 
aangenaam verblijf van de vele 
tienduizenden bezoekers op onze 
terreinen. 
Op het moment dat bepaalde 
personen overlast veroorzaken, 
zodat de andere bezoekers 
daar hinder van ondervinden 
of op het moment dat onze 
terreindoelstellingen geweld 
wordt aangedaan, treed ik op. Bij 
voorkeur gebeurt dit middels een 
goed gesprek, maar als het nodig 
is maak ik proces-verbaal op. Op 
jaarbasis zijn dat er gemiddeld rond 
de 40. 
Voorbeelden hiervan zijn 
motorcrossen, vernielingen en 
verstoring. Vooral tijdens de 
bronsttijd van de edelherten ben 
ik erg actief. Vanwege de vele 
doorsnijdingen van wegen is het 
gebied nogal kwetsbaar en word ik 
geregeld geconfronteerd met zaken 
zoals afvaldumping en stroperij.”
 

Daarnaast is Ger erg 
druk met “zweetwerk”. 
Met zijn twee Bayerische 
Gebirgsschweisshunden speurt 
hij naar aangeschoten en 
aangereden grofwild. 
Verder is hij o.a. bestuurslid van 
SZN [Stichting Zweethonden 
Nederland] en is hij internationaal 
keurmeester voor zweetwerk.

 
Tekst en foto’s:
Jaap van de Waerdt.
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Op pad met...Ger Verwoerd 
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BOEKBESPREKING

JAchttOEZIcht

En StROPERIJ-

BEStRIJDIng

Sinds jaar en dag schrijft jachtopzichter Cees van Geel (1946), onder de kop ‘Verboden middelen’, in ons NVvN- 
vakblad “de Jachtopzichter“. Zijn artikelen sluiten aan op de actualiteit in het veld van dat moment. 
Pure opsporing- en handhavingpraktijk door en voor de professionele groene en blauwe opsporingsambtenaar. 
Iedere keer weer zijn de op schrift gestelde ervaringen van Van Geel een traktatie voor de lezer, aangevuld 
met waardevolle tips en trucs. Het heeft even geduurd, maar met raad en daad bijgestaan door eigenaar ASR 
Nederland (vroeger de AMEV) van het landgoed “de Utrecht” en eindredacteur Jaap Beekhuis van het vakblad 
“de Jachtopzichter“, zijn de beroepservaringen van Jachtopzichter van Geel opgetekend in het boek met de 
toepasselijke titel Jachttoezicht en Stroperijbestrijding.

Van Geel beschrijft met veel emotie en passie de waarde en zin van het mooiste beroep in de wereld, namelijk dat 
van de jachtopzichter. Als de jongste van het gezin groeit hij op in het plaatsje Maarn op de Utrechtse Heuvelrug 
en op jonge leeftijd werd hem het strikken draaien al bij gebracht. Zo ving hij als knulletje van tien jaar al zijn 
eerste konijn. Na de lagere school moest ook Cees een vak leren, maar zijn passie en liefde voor de natuur bleven 
en dat dreef hem uiteindelijk naar de bosbouwopleiding. Een langdurige stage bij een Duitse Oberförster bracht 
hem de nodige vakkennis over de bosbouw en het grofwildbeheer.

Cees beschrijft zijn loopbaan als Jachtopzichter en geeft her der ook nog eens gratis adviezen. Het boek neemt je 
mee terug naar die geweldige tijd waarin er (nog) plaats was voor de groepen Veldpolitie onderdeel uitmakende 
van het toenmalige Korps Rijkspolitie. Dé specialisten op het gebied van de stroperijbestrijding en 
de samenwerking van Cees en zijn collega’s met de mannen van deze elite-eenheid. 
Ook laat Van Geel je kennismaken met zijn eigen praktijkervaring als opsporingsambtenaar op onder andere 
het landgoed ‘de Utrecht’ in Brabant. De opsporing en aanhouding van wild- en visstropers, vogelvangers en 
de inbeslagname van verboden vangmiddelen en vuurwapens vormen een belangrijk en niet te verwaarlozen 
element van zijn (leer) boek. 
Zijn nationaal bekende verzameling van illegale (vang)middelen komt ruimschoots aan bod. De schitterende 
foto’s van oud- jachtopzichter Ton Heekelaar maken het boek dan ook geheel compleet.

Het boek besluit met enkele persoonlijke gedachten van de schrijver die onder meer gaan over het in werking 
treden van de Flora- en faunawet, waarmee z.i. direct ook het grote politieke ontmoedigingsbeleid voor de echte 
buitenman begon. Maar ook de dierenkwellerij in het natuurgebied De Oostvaardersplassen en zijn liefde voor 
het Nationaal Park de Hoge Veluwe steekt hij niet onder ‘struiken of bomen’. Zaken die de schrijver vanuit zijn 
passie, hartstocht en verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur (bescherming) enorm hebben aangegrepen.
En om met zijn eigen woorden te eindigen:  het is een boek geworden, dat je als mens “met een groot groen 
hart“ moet aanspreken.

Willem Saris

Titel : Jachttoezicht en stroperijbestrijding
Auteur : Cees van Geel
Aantal pagina’s : 85 pagina’s
Formaat : 25 x 17 cm
Uitvoering : hard kaft, gebonden, full- colour
Prijs : € 15.=
Bestelwijze :  via www.jachttoezicht.nl

Af te halen bij de filialen van Hemker en Bekking 
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l Jachttoezicht
en stroperijbestrijding

Ervaringen van een 
professionele jachtopzichter

Cees van Geel (1946) heeft 
de intentie met dit boek de 
professionele jachtopzichter in 
ons land een eigen gezicht te 
geven.
Dit eeuwenoude beroep is vooral 
bij stedelingen vrijwel onbekend.
Maar toezicht en stroperij-
bestrijding zijn ook anno 2010 
noodzakelijk !
 
Dat blijkt wel uit de in dit boek 
beschreven collectie Verboden 
middelen.
Stuk voor stuk technieken en 
voorwerpen die veel dierenleed 
veroorzaken.
Het enige antwoord daarop is 
professioneel jachtt oezicht !
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Uitzetten konijnen is optie voor lokaal 
herstel in de duinen
In het wetenschappelijke tijdschrift LUtRA van de Zoogdiervereniging 
staat een publicatie van onderzoekers marijke Drees, Jasja Dekker, Linda 
Wester en han Olff over het verplaatsen van konijnen in de duinen. 
gekeken is naar overleving, verspreiding en predatie in relatie tot 
voedselkwaliteit en het gebruik van holen. het gecontroleerd en legaal 
uitzetten van konijnen (Oryctolagus cuniculus) wordt in nederland 
momenteel niet toegepast. maar de onderzoekers concluderen dat dit 
in sommige situaties toch een nuttig hulpmiddel zou kunnen zijn daar 
waar herstel van de konijnenstand uitblijft en de biodiversiteit van een 
natuurterrein daardoor achteruit gaat.

Zenderen
In een experiment is ervaring opgedaan met het uitzetten. Van een eiland 
in het sluizencomplex van IJmuiden, dat voor de scheepsvaart moest 
worden verwijderd, werden de konijnen weggevangen en uitgezet op een 

locatie in de duinen, waar konijnen 
door habitatverandering na de 
konijnenziekte RHD lokaal zeldzaam 
waren geworden. 
Door de konijnen van een zender 
te voorzien, kon de overleving en 
het gebruik van burchten worden 
bepaald. 
Daarbij kon het gedrag van de 
uitgezette dieren vergeleken 
worden met een tweetal lokale, 
gezenderde konijnen. 

hergebruik
In de eerste week na het uitzetten 
was er hoge sterfte doordat 
konijnen prooi werden van de 
vos. De voedselkwaliteit was 
voldoende en de uitgezette dieren 
hadden enige immuniteit tegen de 
beruchte konijnenziekte RHD (VHS). 
De meeste konijnen verlieten de 
kunstburchten al de eerste nacht 
en verhuisden naar ongebruikte en 
gedeeltelijk ingestorte oude holen. 
De uitgezette konijnen trokken 
minder ver weg dan de konijnen 
in buitenlandse onderzoeken. 
Ze bleken meerdere burchten te 
blijven gebruiken. 
Dat lijkt op ‘natuurlijk’ gedrag 
in kustduinen: als er meerdere 
burchten beschikbaar zijn, maken 
konijnen optimaal gebruik van dat 
aanbod.

Bron ; LUTRA Zoogdiervereniging
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Serie: 
Verboden middelen

POSTEN IS VOORAL GEDULD HEBBEN
Buitenstaanders vragen nogal eens of dat alle-
maal wel zin heeft. Urenlang op één en dezelfde 
plek zitten wachten op iemand. En wat is dan 
eigenlijk de juiste plek ? Komt er óók nog wel 
eens wat geluk bij kijken? 
En hoe leer je dat allemaal als jachtopzichter?
 
Vragen, vragen en nog eens vragen……...
Ik denk dat het ongeveer deze tijd van het jaar was. De 
Sint zat alweer in Spanje, de Kerst zat eraan te komen 
en als je ’s avonds door het veld reed, waren er achter 
de ramen overal gezellig verlichte kerstbomen te zien. 
Minder gezellig was het weer; gure dagen, wind, natte 
sneeuw en soms zelfs hagelbuien. Maar wél goed 
weer voor de mannen met de lichtbak. En dus óók voor 
actieve jachtopzichters! Mijn collega zat die dag niet 
lekker in zijn vel; een beetje grieperig, snotterig en zag 
het allemaal niet zo zitten. Maar toen ik wat op hem 
had ingepraat en liet doorschemeren dat ik anders 
alleen moest posten, ging hij overstag.
 
Doorzetten heeft zin
Eerst gingen we in zijn veld maar eens posten, want we 
verwachtten daar toch wel actie die nacht. We hielden 
dat vol totdat “de patiënt” begon te mopperen. 
Hij voelde zich steeds beroerder en vond “dat het 
allemaal geen doen was en ze toch niet zouden 
komen”. 
Tot dat moment had ik hem op de been gehouden met 
wat anecdotes en succesverhalen van ons beiden, 
maar om door te zetten, moest ik het nu toch anders 
aanpakken.
De wind was inmiddels wat gedraaid naar het 
Oosten, het was wat open getrokken en we zaten zo 
rond het vriespunt. Omdat ik even een boom moest 
controleren, voelde ik dat het gras al een beetje 
kraakte. “Dan komen ze ook niet meer“ was de 
spontane reactie toen ik weer ingestapt was.
Het leek me verstandig van posten over te schakelen 
naar rondrijden in mijn veld. Starten, slakkegangetje, 
remlichten uitgeschakeld en goed links en rechts kijken 
in het donker.
Eigenlijk dacht ik er inmiddels ook al over om maar te 
stoppen, toen ik uit mijn ooghoeken in een zandpad 
een auto zag staan. Niet remmen, maar doorkachelen 
en - eenmaal uit het zicht - onmiddellijk parkeren in 
een zijpad. Uitstappen, lampen mee en voorzichtig 
benaderen. We konden er ongezien bij komen, maar 
troffen niemand aan en de motorkap voelde koud aan. 
Via de porto werd gemeld dat het beruchte stropers 
waren en de namen waren ons maar al te zeer bekend. 

Klappertanden
Dan snel een goed plan maken. Mijn maat bleef bij de 

auto en ik ging op pad om te speuren. Direct al succes, 
want ik zag in het gras de sporen van twee mannen en 
een hond. Conclusie ; posten bij de auto en toeslaan 
als de heren uitgewandeld waren. Daar moesten we 
overigens nog wel een uur op wachten. Maar opeens – 
er was op dat moment vrijwel geen maanlicht – zagen 
we het silhouet van een man, lieten hem rustig komen 
en zijn sleutel in het portierslot steken. Niks instappen 
natuurlijk ; grote schrik, natte laarzen en een oude trui 
aan en in de linkerhand een lichtbak.
Zoals gewoonlijk een wat wezenloos gesprek na het 
staande houden. “Was alleen op pad, had geen maat 
bij zich, al helemaal geen hond en was alleen maar 
even wezen lichten of er soms een haas zat”. 
En of hij nu kon gaan? Natuurlijk, maar eerste even 
meer over zijn maat en de hond. Met onze warme 
kleding aan hadden wij wel even tijd, maar hij kreeg 
het in zijn trui steeds kouder en benauwder. Het werd 
klappertanden en stamelen dat dit geen stijl was en 
er een klacht zou worden ingediend. Mijn aanbod was 
dan maar direct in te stappen, want we gingen toch 
met hem op weg naar de hulpofficier van Justitie.
 
toch nog geluk
Na drie kwartier kwam het hoge woord eruit; er was 
wél een maat en óók een windhond en die stonden 
daar en daar op hem te wachten. “Wandelaar met 
lichtbak” in zijn auto gezet, mijn collega achter zijn 
stuur richting bureau. Zelf reed ik snel om het dorp 
heen om het genoemde ontmoetingspunt van een 
andere kant met gedoofde lichten te benaderen. 
Om eerlijk te zijn geloofde ik niet meer in het oppikken 
van de aangekondigde “lifter”, want het had me 
allemaal al te lang geduurd. Maar dan komt een 
portie geluk te hulp! Opeens een schim van een man 
met hond in een zijpad. Dankzij de uitgeschakelde 
remlichten verderop tactisch stoppen, snel teruglopen, 
in positie achter een damhek en goed getimed 
tevoorschijn komen. Zou nog bijna misgaan omdat 
de hond tegen me opsprong, maar eind goed al goed. 
“Wandelaar 2” met twee hazen en zijn lange hond 
aangehouden, snel ingeladen en met tempo richting 
bureau.
 
Om eerlijk te zijn werd er vlot bekend. Voor de ergste 
schrik een kop koffie en na het opmaken van het 
proces- verbaal konden ze naar huis. Maar wel zonder 
hond en hazen natuurlijk. Het was omstreeks half zes 
toen ik moe, maar zeer voldaan mijn erf opreed. 
Voor ons jachtopzichters kon de komende Kerst 
eigenlijk niet meer stuk. 
 
Ik wens de lezers van ons vakblad een gezegende Kerst 
en natuurlijk een gezond 2011 !

Cees van Geel



Zelfdoding met gas
Door het lid van onze vereniging Hans 
Rauwerdink, boswachter en faunabeheerder bij 
Natuurmonumenten en werkzaam in het Nationaal 
Landschap Winterswijk, werd ik geattendeerd op een 
levensgevaarlijke situatie die we in ons werk, óók in 
de buitengebieden, zomaar tegen kunnen komen. 
Trieste voorvallen waar we helaas iedere dag ongewild 
mee te maken kunnen krijgen.
Het onderwerp ‘zelfdoding’ is nu niet een onderwerp 
dat je verwacht tegen te komen in ons vakblad “ de 
Jachtopzichter “. 
Maar deze melding is zeer noodzakelijk omdat uw 
eigen veiligheid en of gezondheid gevaar kan lopen.  
Dan zijn we collegiaal verplicht deze informatie door 
te geven. 

Zelfdoding
In Nederland waren er vorig jaar 1525 geregi-
streerde gevallen van zelfdodingen, waarvan 
er 97 plaatsvonden in onze natuurterreinen en 
recreatiegebieden. In deze gebieden zijn het vaak de 
groene BOA’s die als eerste ter plaatse komen, dan wel 
als eerste deze tragische ontdekkingen doen.
De vele manieren waarop de zelfdodingen worden 
uitgevoerd zullen we in dit kader buiten beschouwing 
laten. Echter er doet zich een ontwikkeling voor 
die voor u, uw collega’s en omstanders van direct 
levensgevaar kan zijn, als er niet op een juiste wijze 
wordt opgetreden, dan wel het gevaar niet wordt 
onderkend.

In Japan is een hype ontstaan om zelfdoding te 
plegen door gebruik te maken van het H2S- gas. 
In 2008 waren daar al meer als 1000 slachtoffers te 
betreuren die op deze wijze een einde aan hun leven 
hadden gemaakt.  Ook in Amerika en Canada zijn er 
al gevallen gemeld. Maar óók in ons land en in de 
ons omringende landen, is het gebruik van H2S bij 
zelfdoding in opmars. Oppassen dus! 
Een reden van de toename kan liggen in het 
feit dat het gas met behulp van huis-, tuin- en 
keukenmiddelen zélf kan worden gemaakt.  En het 
staat op Internet ook nog eens uitvoerig beschreven.
Deze methode wordt vooral toegepast in kleine 
ruimten zoals een auto, kast of toilet.

Wat is H2S ?
H2Sis de aanduiding voor waterstofsulfide ook wel 
zwavelwaterstof genoemd. Het is een sterk ruikend 
giftig gas, dat het meest gekend is als de oorzaak van 
de geur van rotte eieren. Het ontstaat bij rotting van 
vele zwavelhoudende organische stoffen, bijvoorbeeld 
eiwitten.

Werking op het lichaam
Door het inademen van H2S wordt de 
energievoorziening in de cellen van ons lichaam 
stilgelegd waardoor er geen stofwisseling 
meer plaatsvindt en er een snelle afsterving 
van weefsels ontstaat. Het geurcentrum in de 

hersenen wordt uitgeschakeld en het vertraagt het 
ademhalingscentrum of het legt dit geheel stil. In de 
longen wordt met het aanwezige longvocht een zwak 
zuur gevormd dat dan weer de longblaasjes aantast. 
Een longoedeem is het gevolg.

Herkenning

Belangrijk is dat je snel ontdekt wat er aan de hand 
is. Denk hierbij aan de melding van een aangetroffen 
auto met daarin een mogelijk onwel geworden 
persoon. Probeer (indien mogelijk) de locatie met auto 
altijd bovenwinds te benaderen.
Als je ter plaatse komt en je ruikt de geur van rotte 
eieren, denk dan onmiddellijk aan het gebruik van H2S 
gas. Mogelijk is er een waarschuwing aangebracht 
op de ramen of deuren. Let erop of de ramen en de 
portierdeuren wel of niet zijn afgeplakt.  Misschien zijn 
er zelfs al wel omstanders onwel geworden.

Afstand bewaren
Als dit het geval is geef dit dan onmiddellijk door aan 
de politiemeldkamer. Laat de aangetroffen situatie 
zoals die is. Blijf op een veilige afstand, zo ook 
eventuele omstanders.
Je kunt namelijk in deze situaties geen 
levensreddende handelingen plegen zonder zelf 
enorme levensbedreigende risico’s te lopen. Om veilig 
te kunnen werken moet je beschikken over speciale 
kleding en ademlucht- apparatuur. En daar hebben we 
de brandweer voor nodig. 
Er is namelijk een heel groot risico dat de concentratie 
zó hoog is, dat je bij de eerste ademteug direct het 
bewustzijn verliest en binnen enkele minuten komt te 
overlijden.! 

Hier geldt de aloude wijsheid “ Bezint eer ge begint “.

Willem Saris

Geraadpleegde bronnen: Wikipedia
Presentatie brandweer Amsterdam-Amstelland
Centraal Bureau voor de Statistiek



100 jaar
NVvN
in 2011

In 2011 bestaat onze vereniging 100 jaar!
Dit eeuwfeest zal in de komende nummers steeds worden 
aangegrepen u aan te sporen tot zoeken in uw archief.
Wellicht heeft u, of kent u iemand die, materiaal heeft waarmee 
wij ons eeuwfeest kunnen opluisteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NVvN

p/a Kamillelaan 11 

3925 RG Scherpenzeel

secretariaat@natuurtoezicht.nl


