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Voorwoordvan de voorzitter
Beste lezer,
 
Als U deze aflevering van “ de Jachtopzichter “ leest, zit onze 
Algemene Ledenvergadering er al weer op. Ik ben natuurlijk heel 
benieuwd of de vergaderlocatie in Ede net zo mooi is als die van 
“de Koperen Kop” op de Hoge Veluwe, maar dat weet ik nu dus 
nog niet. Natuurlijk zijn m.i. de plaats, sfeer en verzorging van de 
vergaderlocatie van grote invloed op de kwaliteit van de vergadering 
en op de “ bijpraatgelegenheid “ in de pauze. Wij vertrouwen dat 
het ook nu weer goed zal zijn en ik hoop, dat de vele aanwezigen er 
tevreden over zijn.

Ik ben heel erg blij dat “good old“ Theo van der Horst Lid van Verdienste 
van onze vereniging is geworden. Natuurlijk hebben wij hem daarmee 
tijdens de Algemene Ledenvergadering gefeliciteerd, maar ook en 
nogmaals op deze plaats een felicitatie aan jou Theo! Het komt jou toe 
voor al dat werk, dat je vele jaren voor je collega’s hebt gedaan.

Bezuinigingen  

Als onze ledenvergadering 
wordt gehouden, zijn de 
coalitieonderhandelingen na 
de Tweede Kamerverkiezingen 
natuurlijk volop aan de gang. Wat 
er aan coalitie uit zal komen, is 
nog niet helder. Wat echter wél 
duidelijk is, is dat er in Nederland 
fors moet worden bezuinigd op 
de kosten van de overheid. En als 
ik de Telegraaf van vandaag - 17 
juni - moet geloven (en waarom 
zou ik dat niet ?), dan moet er bij de 
Nederlandse politie sowieso fors 
bezuinigd worden, omdat anders 
de betaalbaarheid van de politie op 
termijn in gevaar zou komen.
In het artikel wordt ook al gewag 
gemaakt van de opvatting van 
Detailhandel Nederland dat niet 
gerust is op de bezuinigingen: 
politietoezicht in de winkelcentra is 
nu al niet florisant en het moet niet 
nóg erger worden, omdat er nu al 
zoveel overlast van criminaliteit is, 
meent men daar.

De afgelopen jaren heeft U van 
mij voortdurend en consequent 
als mening doorgekregen, dat 
dezelfde ontwikkeling zich ook 
op het platteland voordoet en 
dat er iets zou moeten worden 
bedacht om het netwerk van 
toezicht en handhaving beter te 

kunnen organiseren om verdere 
verloedering van en in het landelijk 
gebied te stoppen.
Toen de Politiewet van 1993 werd 
geëvalueerd, hebben wij ons 
standpunt in dat opzicht ook aan de 
evaluatiecommissie-stuurgroep
“Leemhuis” doorgegeven en zoals 
U zich wellicht nog kunt herinneren 
heeft de Stuurgroep in haar advies 
aan de regering daar opmerkingen 
over gemaakt. Hier citeer ik: 
“Als de maatschappij de 
politiefunctie als monopolie bij de 
politieorganisatie wil beleggen, 
dan zal dat moeten leiden tot een 
omvangrijke capaciteitsuitbreiding 
van het politieapparaat. De 
Stuurgroep ziet een dergelijke 
omvangrijke capaciteitsuitbreiding 
niet als een reële optie.”

Voorstellen
Hierna doet de Stuurgroep 
voorstellen m.b.t. samenwerking 
met andere partijen in het veld 
en wordt verderop ook melding 
gemaakt van het model van 
samenwerking, zoals dat in de 
provincie Gelderland loopt. 
(Inmiddels ook op andere plekken 
actief.)
Nog weer verderop in het advies 
schrijft de Stuurgroep, nadat 
geconstateerd is dat bijvoorbeeld 
jachtopzichters en boswachters 

onder de oude Politiewet diverse 
opsporingsbevoegdheden (lees 
m.i. “algemene opsporings-
bevoegdheid“) hadden, die met 
de inwerkingtreding van de 
nieuwe Politiewet kwamen te 
vervallen. “Het gevolg hiervan is 
geweest”, zegt de Stuurgroep, 
“dat de BOA tegen veel door hem 
geconstateerde overtredingen niet 
meer kan optreden. De teruggang 
van de kwaliteit van het landelijk 
gebied (verloedering van de 
buitengebieden) is hiervan mogelijk 
mede een gevolg.” Vervolgens 
wordt voorgesteld beter gebruik 
te maken van genoemde BOA’s 
in het landelijk gebied. Betere 
samenwerking met en betere regie 
van de politie is daartoe nodig.

Financiering opleidingen
Ik zeg niet dat de inzet van ons als 
NVvN en een betere samenwerking 
zal leiden tot dé oplossing van het 
hiervoor geconstateerde probleem. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat 
het zeker een positieve bijdrage zal 
leveren. Natuurlijk moet bij deze de 
positie van de werkgever van de 
BOA’s goed worden betrokken. 
Dezen zijn verantwoordelijk 
voor het optreden van hun 
werknemers en zij dragen vaak 
ook verantwoordelijkheid voor de 
kosten van opleidingen/trainingen 
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Op de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering trof 
u ditmaal een andere locatie aan dan gebruikelijk. Zoals 
u gezien heeft niet op de Hoge Veluwe, maar in Hotel de 
Bosrand te Ede. De reden hiervoor was het feit dat onze 
gebruikelijke locatie bezet was op de gewenste datum.

We naderen met rasse schreden ons jubileum in 
2011 en u kunt zich voorstellen dat daar nogal wat 
voorbereidingen voor getroffen moeten worden. 
Dit kost veel tijd en ondertussen gaan een aantal 
andere zaken óók door. De vorige keer heb ik u in deze 
rubriek een overzicht gegeven van zaken waar we 
als bestuur momenteel mee bezig zijn. Het zal u niet 
verbazen dat die zaken allemaal nog actueel zijn. Dus 
eigenlijk heb ik hier niet veel nieuws te vermelden als 
het gaat om “actuele bestuurszaken.”

Samenwerking
De ontwikkelingen in BOA- land zitten momenteel ook 
in een stroomversnelling en het is in ons aller belang 
om ook daarbij aansluiting te zoeken. Zoals ik vorige 
keer in de “actuele bestuurszaken” al aangaf hebben 
we contacten met diverse organisaties die zich óók 
met BOÁs en toezicht in de natuur bezighouden. 
Recentelijk heeft uw bestuur overleg gehad met een 
vertegenwoordiger van de branchevereniging publieke 
veiligheid om te kijken op welk vlak er samenwerking 
mogelijk is. Als NVvN zijn we overigens wel uniek ; 
de combinatie van een belangenvereniging en een 
vakvereniging voor groene BOÁs komen we in dit 
werkveld niet tegen. 
Alhoewel de BOA landelijk een steeds belangrijker 
taak toegeschoven krijgt (leest u bijvoorbeeld maar 
eens de inleiding van de nieuwe circulaire BOA van 
het Ministerie van Justitie - u kunt deze vinden via de 
website van het ministerie van Justitie/zie de bijdrage 
van Ben Tamminga), gaan een aantal zaken momenteel 
weer wat moeizamer. Zo is de nieuwe domeinlijst 
uiteindelijk toch niet geworden wat de werkgevers in 
eerste instantie voorgeschoteld kregen. 

Gelukkig heeft het domein milieu en welzijn 
uiteindelijk de bevoegdheden behouden die ook in de 
functiegroep Flora- en faunabeheerder voorkwamen. 
Het heeft ons wel weer met de neus op de feiten 
gedrukt, want het blijft vechten om een spreekbuis 
voor groene BOÁs aan de beleidstafels te houden.

Zorgwekkend ?
Het aantal BOÁs in Nederland is in de afgelopen 
jaren enorm toegenomen, met name bij gemeenten 
en aan deze groei is nog lang geen einde. De groei is 
evenredig aan de afname van de politie in het publieke 
domein. Als groene BOÁs waren we al gewend 
aan het terugtrekken van de politie uit de landelijke 
gebieden en nu zien we eenzelfde ontwikkeling in de 
stedelijke gebieden. Zorgwekkend…? Enerzijds wel 
en anderzijds kunnen goed opgeleide en uitgeruste 
BOA’s hun taak goed aan. Het zorgwekkende deel van 
deze ontwikkeling zit m.i. vooral in het feit dat de BOA 
nog steeds niet overal even goed toe- en uitgerust is. 
Het is dan ook verontrustend dat er momenteel alleen 
over BOA’s gesproken wordt (Justitie en werkgevers) 
en niet met BOA’s. Zo heeft het aspect veilig werken 
voor de BOA maar weinig aandacht. Dit bleek maar 
weer eens te meer toen het geweldsmiddel (lees vooral 
zelfverdedigingsmiddel!) pepperspray uiteindelijk weer 
verdween uit de domeinlijst openbare ruimte. 

Dat brengt mij weer terug bij de NVvN. We mogen ons 
gelukkig prijzen met een vakvereniging als de NVnN. 
Mede dankzij uw vereniging zijn onze bevoegdheden 
en uitrusting in het domein milieu en welzijn overeind 
gebleven. Onze inspanningen zijn niet voor niets 
geweest, maar zoals ik al schreef, de ontwikkelingen 
in BOA land gaan onverminderd voort. Dus ook uw 
bestuur zal in de komende tijd actief moeten blijven in 
een nog steeds onzekere toekomst.

Jan Otter 
Algemeen- secretaris NVvN

ACTUELE
Bestuurszaken

[Vervolg pagina 1]
van de BOA’s. In dat verband zou eens nagedacht 
moeten worden over het geven van bestuurlijke 
strafbeschikkingsbevoegdheden aan particuliere- en 
natuurbeschermingsorganisaties, zodat er op die 
manier ook middelen kunnen worden gegenereerd die 
voor genoemde opleidingen kunnen worden ingezet. 
Ook zou in dit verband kunnen worden nagedacht 
over koppeling van de groene BOA’s aan de regionale 
handhavingsdiensten (onder verantwoordelijkheid 
van de provincie die onder meer verantwoordelijkheid 
draagt voor de uitvoering van de Flora- en faunawet en 
de Natuurbeschermingswet), zoals die in de toekomst 
wellicht zullen worden ingevoerd.

Werkgelegenheid
Voorgaande gedachten schoten ons weer door 
het hoofd, toen wij nadachten over toezicht, 

opsporing en handhaving in het landelijk gebied. 
Natuurlijk was dat denken gericht op het in goede 
samenwerking functioneren met alle posities die 
genoemde verantwoordelijken hebben, maar ons 
denken ging er ook naar uit, dat op die manier een 
landelijk handhavings-/toezichtsysteem kan worden 
georganiseerd, dat werk kan bieden aan een heel 
veel mensen die het boeiend vinden om dat werk te 
doen. Voorgaande gedachten wil ik ook voorleggen aan 
andere organisaties die verantwoordelijkheden hebben 
in het buitengebied en wellicht kan er draagvlak worden 
georganiseerd gezamenlijke gedachten neer te leggen bij 
hen die met de vorming van een nieuwe regering en met 
het opstellen van een regeerakkoord bezig zijn.

Vriendelijke groet van uw voorzitter, 
Herman Kemperman.
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Den Haag 
Vandaag
In de vorige aflevering van “de Jachtopzichter” heb 
ik over de nieuwe BOA- circulaire geschreven. Deze 
circulaire is ook op internet beschikbaar. Zie hiervoor 
www.justitie.nl/boa. De definitieve versie van de 
BOA- circulaire is gepubliceerd in de Staatscourant 
van 9 april 2010.
Deze circulaire is een zogenaamd dynamisch 
document dat op basis van ervaringen en input uit de 
praktijk periodiek aangepast kan worden. In principe 
denkt men aan ieder halfjaar. Dat is compleet nieuw. 
De bedoeling hiervan is dat men sneller kan inspelen 
op nieuwe omstandigheden en / of noodzakelijkheid. 
Omdat we hierover (nog) geen overleg hebben 
met het ministerie van Justitie, zullen we onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen en via het 
internet zelf de informatie moeten zoeken. 

Bijspijkercursus
De pilotcursus is in maart beëindigd en geëvalueerd. 
De uitslag hiervan was dat er een relatief klein aantal 
wijzigingen moest worden ingevoerd. De cursus 
is bij de meeste deelnemers als positief ervaren. 
Momenteel is men bezig met het geven van de 
reguliere bijspijkercursus. Volgens mededeling vanuit 
het ministerie / LOM ligt men op schema en als de 
planning wordt uitgevoerd zoals gedacht, dan zijn 
medio 2011 alle Flora- en faunabeheerders naar deze 
cursus geweest. Voor wat betreft het aanmelden 
van de cursus en de eventuele gevolgen van het niet 
volgen van deze cursus, verwijs ik naar het kader op 
deze pagina.

Wat heeft de NVvN tot nu toe kunnen betekenen in 
het opleidingstraject, met name in het traject van de 
bijspijkercursus? 

Opleidingskosten
Uitgangspunt was oorspronkelijk dat er een 
bijspijkercursus zou komen die ongeveer twee 
weken zou duren tegen een toen ter tijd opgegeven 
prijs van € 1.300,-. Dit leidde tot veel commotie en 
de nodige bezwaren. Zoals ik reeds eerder schreef 
is er een samenwerking gekomen tussen de NVvN, 
Natuurmonumenten, de provinciale landschappen en 
het Staatsbosbeheer.
Samen met deelnemers van de politie / groen 
netwerk, leden van het ministerie / LOM hebben we 
een aantal constructieve overleggen gevoerd die er 
uiteindelijk toe hebben geleid dat voor alle Flora- en 
faunabeheerders een aangepaste bijspijkercursus 
kon worden samengesteld, die qua duur en prijs de 
helft minder werd. 
Deze cursus wordt thans gegeven door het 
opleidingsinstituut van de AID.

Door dit instituut wordt momenteel gewerkt aan het 
cursusprogramma voor de vervolgopleiding. Dat is 
de opleiding voor nieuwe BOA’s, die hun eerste BOA- 
getuigschrift hebben behaald. Volgens mededeling 
van het LOM worden ook wij weer gevraagd mee te 
praten als het concept- programma vervolgopleiding 
gereed is.

Ik houd u op de hoogte.

Ben Tamminga

Inschrijving voor bijspijkercursus 
groene BOA nu mogelijk
Alle flora- en faunabeheerders zijn verplicht 
om vóór 1 juli 2011 de bijspijkercursus 
groene BOA te volgen. Wie dat niet doet, 
zal zijn opsporingsbevoegdheid als flora- en 
faunabeheerder kwijt raken.
Van 25 februari t/m 18 maart 2010 konden de 
flora- en faunabeheerders zich inschrijven voor 
de bijspijkercursus groene BOA. Voor wie dat, 
om welke redendan ook, nog niet heeft gedaan, 
is er van 17 mei t/m 6 juni 2010 een nieuwe 
mogelijkheid tot inschrijven (met instemming van 
uw werkgever). 
Ga hiervoor naar www.lom.nl. Onder ‘Laatste 
Nieuws’ vindt u de aankondiging van de bijspijker-
cursus. Wanneer u klikt op <<lees meer>>, 
vindt u alle informatie over de bijspijkercursus 
en het inschrijven. Door vervolgens te klikken 
op <<BoaRegistratiesysteem>> komt u in de 
inschrijfmodule. Ook flora- en faunabeheerders 
die zich in 2009 al bij de Politieacademie hadden 
ingeschreven voor deze cursus, moeten zich 
(opnieuw) inschrijven. Anders kunnen zij niet 
worden geplaatst. 
De inschrijving heeft betrekking op de 15 
cursussen in de eerste helft van 2011. De 
cursussen in 2010 zijn namelijk al volgeboekt. 
De cursussen worden verspreid over de regio’s 
Noord (4), Oost (4), Zuid (3) en West (4) gegeven.
De bijspijkercursus groene BOA wordt 
georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de 
Algemene Inspectiedienst.

Den Haag, 17 mei 2010
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SFEERVERSLAG ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 2010 

Natuurlijk hadden we de neiging 
om het ons vertrouwde wissel te 
volgen door via de poorten van het 
prachtige Nationaal park de Hoge 
Veluwe naar “de Koperen Kop“ te 
rijden.

Maar deze keer ging het richting 
“de Bosrand“ in Ede, waar 
VOORZITTER KEMPERMAN in een 
vlot tempo de 99ste Algemene 
Ledenvergadering van de NVvN tot 
een goed einde bracht. 
We maakten kennis met MARJO 
VAN DER SLUIJS die de afgelopen tijd 
korte metten heeft gemaakt met 
de ontstane achterstand in de 
NVvN- administratie. Voor haar 
de kans om leden die bellen en 

mailen nu eens “in het wild“ te 
zien te krijgen. Of het nu lag aan de 
voetbalwedstrijd van die middag, 
bleef onduidelijk. Maar met 50 
deelnemers was het toch wel op. 
Zélfs de afdeling Overijssel - die 
traditiegetrouw met een heuse 
bus vol leden naar de ontmoeting 
komt - kon het deze ronde met een 
8- persoonsbusje af.
Hetgeen het DB niet verhinderde 
om exact tien uur met de agenda te 
beginnen en even prompt om 12.00 
uur af te sluiten.
“Van harte welkom op deze ALV in 
ons 99ste verenigingsjaar“ zette 
onze NVvN- voorzitter de toon 
richting Jubileumjaar 2011. Maar 
hij vergat ook de Haagse actualiteit 
niet, door te melden dat overwogen 
wordt nut en noodzaak van de 

groene BOA onder de aandacht van 
de informateur en de aan zijn tafel 
zittende partijen te brengen.

Geen STOP - BOA
Algemeen secretaris JAN OTTER 
besprak na zijn toelichting op 
het Bestuursverslag 2009 – 2010 
in het kort de kwestie gebruik 
politietransparant (huidige 
stopbord tot 31 december a.s. 
nog toegestaan, ingaande 2011 
uitsluitend nog met de tekst 
STOP). Verderop in de vergadering 
was er nogal wat kritiek op 
de bijspijkercursussen. Niet 
inhoudelijk, maar wel irritaties 
over onnodig gecompliceerde 
aanmeldingen, niet samen 
kunnen rijden, zelf lesstof printen, 
betalings- en inlogperikelen, etc.). 

groene BOA onder de aandacht van mailen nu eens “in het wild“ groene BOA onder de aandacht van groene BOA onder de aandacht van 
de informateur en de aan zijn tafel 
groene BOA onder de aandacht van 

Uitreiking oorkonde
Lid van Verdienste

Veel groen op de vergadering... 
maar ook blauw was aanwezig!
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De kritiek vanuit de zaal werd 
zó breed gedragen, dat Otter 
direct het initiatief nam om hier 
onderzoek naar te doen en zo 
namens de NVvN het belang van 
onze leden te behartigen. Ook 
helpt onze vereniging leden als zij 
financieel in de problemen dreigen 
te komen, omdat zij alle kosten van 
training en opleiding zélf moeten 
dragen.

100- jarig bestaan
Dankzij een degelijke voorbereiding 
en het uitdelen van alle stukken, 
liep penningmeester 
JAAP VAN DER WAERDT vlot door 
vermogensopstelling, begroting 
2010 en toelichting op het 
Jaarverslag. Als voorzitter van de 
3- koppige Jubileumcommissie 

maakte hij vervolgens in het kort 
melding van de voorgenomen 
Jubileumactiviteiten.
Afgesloten werd met een feestelijk 
moment voor de afdeling Utrecht, 
die haar voorman THEO VAN DER 
HORST in het zonnetje gezet zag 
worden door zijn benoeming als 
Lid van Verdienste.

Handhavingspraktijk
Na een uitvoerige lunchpauze 
- waarin de deelnemers alle 
gelegenheid hadden uitgebreid 
bij te praten - werd het tijd 
voor een tweetal lezingen. 
Natuurhandhaving op de Noord- 
Veluwe (door Hobbelink met de 
praktijkcasus “de Woldberg”) 
en handhaving in het Friese 
waar de regiopolitie nog bereid 

is 5 politiemensen volledig in te 
zetten voor de Toezichtkringen 
natuurhandhaving. Een voorbeeld 
voor andere politieregio’s !

Jaap Beekhuis
Eindredacteur

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

is 5 politiemensen volledig in te 
zetten voor de Toezichtkringen 

Veel NVvN...
maar ook ontspanning

Elkaar informeren...uitwisselen van ervaringen.
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Deel III

Dit is het derde en laatste artikel uit een serie over het 
gebruik en de mogelijkheden van GIS en GPS in bos en 
natuur. In deze derde aflevering duiken we dieper in de 
praktijk.
De groene BOA kan met behulp van GPS en GIS 
al zijn informatie over wildaanrijdingen, nazoek, 
flora- en faunagegevens, bosopnamen en die van het 
BOA- registratiesysteem vastleggen, doorrekenen en 
presenteren.

Er zijn verschillende manieren om GIS en GPS 
in te zetten in de praktijk. Voornaamste reden 
waarom GIS en GPS gebruikt worden is het kunnen 
vastleggen van diverse gegevens. Deze vastgelegde 
gegevens kunnen worden gebruikt in het beheer om 
voorspellingen en trends te definiëren en het beheer 
daarop aan te passen. Men kan deze bewaarde 
gegevens te allen tijde gebruiken. Nu is een archief 
van papier één manier om gegevens vast te leggen 
en te bewaren, maar het digitale tijdperk rukt nog 
altijd op. Daarnaast nemen digitale gegevens fysiek 
minder ruimte in. Mocht er gerekend moeten worden 
aan de gegevens, dan is het juist handig om de 
gegevens al digitaal te hebben. Handmatig kopiëren 
is niet meer nodig, fouten worden zo vermeden. 
Belangrijke voorwaarde is, dat de gegevens op een 
toegankelijke wijze zijn opgeslagen. Het is dus altijd 
van belang om vóór het vastleggen van gegevens 
heel goed na te denken over het gebruik van die 
gegevens, zodat ze altijd goed bereikbaar zijn en snel 
op te juiste manier te bewerken zijn.

Hoe te beginnen?
Welke gegevens wilt u verzamelen en voor welk 
doel?
De gegevens zijn van belang om te zien of 
bijvoorbeeld het aantal wildaanrijdingen op een 
bepaalde plek nu in hoeveelheid toeneemt of 
afneemt. Of dat de ongelukken niet af- of toenemen, 
maar zich verplaatsen. Gegevens die dan in ieder 
geval opgenomen moeten worden:
Diersoort, zo specifiek mogelijk, dus: damhert, ree, 
zwijn, fazant, vos enz.
Geslacht (bok, geit, rekel, haan enz.)
Doodsoorzaak (aanrijding / draad / etc.)
Geschatte leeftijd
Locatie (coördinaten, die over genomen kunnen 
worden uit het GPS-apparaat)
Datum van waarneming (kan ook worden 
overgenomen uit het GPS-apparaat)
Vervolgens kan een analyse gemaakt worden 
met deze gegevens om te beslissen of het beleid 

aangepast moet worden. 
Dat is het doel;

- Beleid ontwikkelen
- Beheer bepalen
- Locatie aanpassen

GPS handheld
Een simpele manier van 
vastleggen kan met een 
GPS handheld met beperkte 
mogelijkheden. Deze is 
geschikt om gegevens op te 
nemen, liefst in “punten”; 
die kunnen gemakkelijk 
opgenomen worden als 
waypoints. Een GPS apparaat 
slaat enkel gegevens op. 
Het kan niet rekenen aan 
de gegevens. Het is een 
goede toepassing als men 
een simpele opsomming wil 
hebben; bijvoorbeeld “wat 
groeit waar” of “wat is waar 
aangereden en wanneer”. 

Het legt positie en tijd vast en je kunt er met een 
vrij simpele handeling aan toevoegen om wat voor 
element het gaat. Het is geschikt om een lijst mee 

te maken van bijvoorbeeld waarnemingen en deze 
op kaart weer te geven. De GPS-gegevens kunnen 
makkelijk en toegankelijk worden opgeslagen, zolang 
er maar aan gedacht wordt de inhoud van de GPS-
gegevens te beschrijven in de bestandsnaam, zodat 
de juiste gegevens snel teruggevonden kunnen 
worden.

GIS
Dan gaat er nu echt gerekend worden met de 
gegevens. De gegevens kunnen nog steeds 

GIS en GPS in bos- en 
natuurbeheer
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opgenomen worden met 
bijvoorbeeld een GPS-handheld, 
maar worden nu geïmporteerd 
naar een GIS-toepassing. Het GIS 
kan rekenen aan de gegevens, 
mits ze op de juiste manier 
ingevoerd zijn. Hiermee is duidelijk 
geworden dat het van belang is 
dat de gegevens heel nauwkeurig 
en gedetailleerd moeten worden 
ingevoerd.
Een GIS-systeem is vervolgens 
in staat om met behulp van een 
zogenaamde “query” het beoogde 
aantal herten uit te rekenen. Een 
“query” is een formule, waarmee 
het GIS de juiste parameters kan 
vinden en ze op de juiste manier 
kan bewerken.
De query’s in GIS kunnen zeer 
bewerkelijk en ingewikkeld zijn. 
Maar hoe ingewikkeld of hoe 
simpel de formule ook is, altijd 
móeten de gegevens eenduidig 
ingevoerd zijn in het systeem. Staat 
er in de formule dat er gezocht 
moet worden op “Damhert”, 

dan gaan alle waarnemingen 
die beschreven zijn met “hert”, 
“Hert”, “dam hert”, “Dama dama” 
of “hinde” niet in berekening 
mee en verlies je dus informatie. 
Daarom is het van het grootste 
belang om de manier waarop 
waarnemingen genoteerd worden 
te standaardiseren, uniformeren 
of om op enige andere wijze deze 
“fouten” te voorkomen.

GIS-toepassing
Een manier om deze 
waarnemingen, deze gegevens 
eenduidig in het systeem te 
krijgen is een speciaal daarvoor 
ontwikkelde GIS-toepassing te 
gebruiken. Bijvoorbeeld het BOA-

registratie-systeem (BRS).
Zo’n systeem zorgt ervoor dat bij 
het invullen geen “fouten” in de 
database komen waardoor het GIS 
altijd op de bedoelde manier de 
query’s uit kan voeren. Zo kun je in 
een GIS-toepassing voorkomen dat 
de soort (bijvoorbeeld “Damhert”) 

verkeerd wordt geschreven, door 
de waarnemer een (beperkte) 
keuzelijst voor te schotelen, waarin 
hij “Damhert” aan kan vinken. Een 
toepassing kan zo gemaakt worden 
dat alle informatie eenduidig 
ingevoerd wordt. Dat scheelt ook 
tijd. Een hokje aanvinken kost veel 
minder tijd dan een woord intikken. 
Zeker wanneer men met een 
veldcomputer op pad gaat is dit 
gewenst.
Of het nu een uitgebreide 
inventarisatie betreft of enkele 
simpele waarnemingen, dat 
maakt niets uit. Maar altijd is het 
van het allergrootste belang, 
dat er éérst wordt nagedacht 
wát er met de gegevens gedaan 
moet worden vóórdat een GIS-
toepassing ontworpen wordt. Een 
GIS systeem is niets anders dan 
een grote kaartenbak; een grote 
database. Ook bij databaseontwerp 
moet er eerst gekeken worden wat 
voor functie de informatie moet 
vervullen die erin opgeslagen 
wordt.
Het GIS heeft toegevoegde waarde 
omdat het niet alleen platte 
informatie op kan slaan (het “wat”), 
maar juist ook de ruimtelijke 
informatie (“waar”) en het query’s 
uit kan voeren die inzicht geven 
in het “waarom”. Ruimtelijke 
informatie zou je vast kunnen 

leggen in de platte informatie 
als zijnde een hectometerpaaltje 
op een bepaald wegstuk. Wordt 
het wegstuk echter verlegd of 
hernoemd, dan is de waarneming 
met deze beschrijving waardeloos 
geworden. In het GIS blijft de 
waarneming op de juiste plaats 
door de vastlegging middels GPS-
coördinaten.
Voorbeelden van GIS-toepassingen 
voor het registreren van 
waarnemingen zijn bijvoorbeeld 
de boomveiligheidscontrole, 
flora- en fauna-inventarisaties, 
cultuurhistorische (bos)elementen 
en natuurlijk het BOA-registratie-
systeem.

Er zijn misschien al wel ontelbaar 
veel GIS-toepassingen gemaakt, 
voor iedere vorm van informatie-
opname. Daarom heb ik hier 
geprobeerd om de essentie van 
die toepassingen weer te geven. 
Ik hoop dat ik door deze serie 
artikelen de begrippen GIS en GPS 
wat tastbaarder en begrijpelijker 
heb kunnen maken. Hoewel af en 
toe ingewikkeld en ongrijpbaar, 
kunnen GIS en GPS een enorme 
toevoeging leveren aan het 
dagelijks beheer en beleid van o.a. 
verscheidene facetten van bos- en 
natuurbeheer.

Ing. Liedeke Reitsma

Deze serie artikelen is 
geschreven door Ing. Liedeke 
Reitsma, werkzaam bij 
Borgman Beheer Advies B.V. 
Neem ook eens een kijkje 
op www.borgmanbeheer.nl. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen: liedeke@
borgmanbeheer.nl.
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WBE Hummelo en Keppel 
staat voor een rood licht
Leden nemen 
afscheid van vijf 
groene BOA’s
 
“ De leden van onze WBE nemen 
binnenkort noodgedwongen afscheid 
van onze vijf jachtopzichters. 
Een trieste zaak voor een 
wildbeheereenheid die jarenlang 
volledig achter intensief veldtoezicht 
stond. De afgelopen twee, drie 
jaar is ons bestuur hiermee 
intensief bezig geweest en is onze 
conclusie; het is onmogelijk en 
onverantwoord om nog langer door 
te gaan. Wij beëindigen overigens 
ons formele werkgeverschap met 
volledig begrip en instemming van 
onze BOA’s. Ook zij willen geen 
bergen nieuwe verplichtingen 
aangaan.

Intensief overleg met collega- 
WBE hier in de Achterhoek, 
met de gemeente Bronckhorst, 
met de provincie Gelderland, 
de gewesten van de KNJV, de 
KNJV centraal, de LTO en noem 
maar op, heeft opgeleverd 
dat iedereen ons veldtoezicht 
en inzet van harte toejuicht, 
maar niemand bereid is met 
geld en oplossingen op de 
proppen te komen voor een 
fatsoenlijk salaris, een keurige 
arbeidsovereenkomst en een 
verzekering voor ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. En dan 
houdt het een keer op voor een 
particuliere club van 85 jagers “.
 
Nare ontwikkelingen
Daar waar steeds meer 
toeristen de weg naar dit 
fraaie deel van de Achterhoek 
weten te vinden, het pittoreske 
Hummelo bezoeken, in de 
directe omgeving prachtige 
landgoederen passeren, door 
het hoevenlandschap van 
de Achterhoek toeren en de 
heidebossingen tussen Keppel 

en Doetinchem doorkruisen, 
zijn nare ontwikkelingen aan de 
gang.
Aanleiding om in gesprek te 
gaan met voorzitter Chuck van de 
Vlasakker, Cees de Dreu die de 
commissie politietaken voorzit en 
Henk Reinders die sinds jaar en 
dag deel uitmaakt van het team 
jachtopzichters. Gesprek van de 
dag is het komende afscheid van 
de vijf jachtopzichters.
 
Van de Vlasakker; 
“Bij de start van onze WBE 
in 1989 hadden we direct 
al twee jachtopzichters en 
kort daarna een derde. Onze 
leden- jagers vonden dat een 
goede investering en nadat 
we besloten om de formele 
werkgever te worden, zijn dat 
er in totaal vijf geworden. Een 
behoorlijk luxe positie voor een 
wildbeheereenheid van zo’n 
5.800 ha.
Wij leenden de jachtopzichters 
ten dele uit aan landgoederen die 
hier vanouds de mooie jachten 
vormen. Nog maar enkele jaren 
geleden hebben wij een jonge 
jachtopzichter opgenomen in het 
groene team. Met de gedachte 
dat het fantastisch is om te 
kunnen leren van de ervaringen 
van de ouderen. Kwaliteit van 
toezicht en veiligheid voor de 
BOA zijn óók gebaat bij een 
gezamenlijk optreden.

Flora- en faunawet
Maar de tijden zijn ingrijpend 
veranderd. Het is ongelooflijk 
wat de groene BOA op zijn nek 
geschoven wordt. Maar ook 
onze verantwoordelijkheden als 
“werkgever” lopen volledig uit 
de hand.
Onze leden hebben eveneens 
veel veranderingen moeten 
verwerken. De Flora- en 
faunawet plaatst jacht en 
beheer in een heel ander 
kader, er is meer toezicht 
van overheidsinstanties en 

we moeten zelf veel meer 
doen aan verantwoording 
en onderbouwing van onze 
activiteiten. Het betekent 
veel meer administratief- 
en bestuurlijk werk, terwijl 
de jachtmogelijkheden zijn 
afgenomen en de tableaus 
bescheiden blijven. Jagers
trekken dus in toenemende mate 
naar Duitsland of Polen of gaan 
kleinwildjagen in Schotland 
of Engeland. Wij krijgen op 
geen enkele manier meer de 
handen op elkaar voor hogere 
contributies of pittige bijdragen 
voor toezicht, wildbeheerplannen 
of biotoopverbetering.”

Reinders;
Heeft er behoefte aan 
de gewijzigde rol van de 
jachtopzichter nog eens toe 
te lichten. “Wij zijn als jonge 
kerels allemaal begonnen met 
de grote ambitie jachtopzichter 
te zijn. Natuurlijk waren er ook 
toen al wel eens “bijtaken”, 
maar dat was te overzien. 
Gelukkig hebben we hier ook 
een prima samenwerking 
met de regiopolitie Noord- en 
Oost Gelderland. Maar we zijn 
helemaal doorgeschoten in een 
richting die wij niet zochten. De 
jachtopzichter zit nu achter de 
laptop of weken achtereen steeds 
een volle dag van acht tot halfzes 
in een zaaltje om volgestampt te 
worden met kennis. Natuurlijk 
willen wij bijblijven ! Maar wél 
gericht op ons vakgebied en 
onze jachtopzichtertaak. Ik heb 
het nooit precies nagerekend, 
maar ik denk dat ik maar 50 
procent van de tijd meer met 
échte surveillance bezig ben. 
En de rest is valwild van de weg 
rapen, thema- acties voor de hele 
regio, IBT- training, opleidingen, 
BOA- registratiesysteem en 
noem maar op. Dat kan ik naar de 
mensen die mij betalen niet meer 
verantwoorden”. 
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Maar hoe nu  verder na 1 juli as?

De Dreu;
Wil met zijn collega- bestuurders 
proberen toch nog iets overeind 
te houden van het jarenlang 
prima funtionerende team.
Er is inmiddels overleg met de 
particuliere landgoederen of zij 
de rol van formele werkgever 
willen overnemen. Wellicht 
kunnen we dan op beperkte 
schaal inlenen als WBE. Maar ook 
instellingen als het Geldersch 
landschap en de waterschappen 
hebben veel gronden en o.i. 
behoefte aan toezicht. We 
werken met een collega- WBE- 
bestuurder uit of er iets te 
doen is met overeenkomsten 
vrijwilligerswerk. Omdat dit 
geen arbeidsovereenkomst is in 

formele zin, is dit wel een smalle 
basis voor de jachtopzichter in 
kwestie”.

Alles overziend komen Van 
de Vlasakker, De Dreu en 
Reinders tot de conclusie dat de 
teloorgang al geruime tijd aan de 
gang is.  “Om ons heen zagen 
we in Gelderland dat bij diverse 
WBE’s het aspect jachttoezicht 
steeds minder belangrijk werd. 
Tijdens ons overleg met vrijwel 
iedereen werden we toegejuichd, 
maar bleven volledig in de 
kou staan met ons probleem. 
Natuurlijk hebben we om 
aandacht en ondersteuning 
gevraagd, eindeloos vergaderd 
en oplossingen bedacht.

Blijven zoeken
Maar het eindresultaat is voor 
ons einde jachttoezicht en dat 
is voor de groene BOA’s, onze 
WBE en niet te vergeten de 
veiligheid op het platteland 
natuurlijk rampzalig. Niettemin 
geven we de moed niet op: we 
hopen de BOA’s aan de WBE te 
binden met een overeenkomst 
vrijwilligerswerk. 
Ook een werkgeverschap 
in samenwerkingsverband 
staat als mogelijkheid op 
de agenda. De Commissie 
Politietaken en het bestuur van 
de WBE blijven zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden voor 
veldtoezicht.”

Jaap Beekhuis
Eindredacteur 

Het bestuur van de WBE Hummelo 
en Keppel heeft veel mogelijkheden 
nageplozen betreffende inzet en 
bekostiging van de 5 BOA’s. Uiteindelijk 
is bepalend geweest de visie van de 
overheid, zoals weergegeven in onder 
meer het Visiedocument MilieuBOA’s 
(Landelijk Overleg Milieuhandhaving) en 
andere beleidsstukken van het Ministerie. 
Volgens voorzitter Van de Vlasakker is 
het om de volgende redenen helaas niet 
langer mogelijk of verantwoord om als 
formele werkgever te fungeren:
 
1.  In de eerste plaats wordt het onbetaalbaar 

om BOA’s in dienst te houden: de kosten 
voor Bijspijkercursus en Permanente 
Her- en Bijscholing kunnen alleen worden 
opgehoest door de overheid zelf, door grote 
terreinbeherende organisaties of vermogende 
landgoederen. Er wordt trouwens ook nog 
melding gemaakt van nog meer aanvullende 
cursussen, zoals het vak relevante sociale 
vaardigheden. 

2.  In de tweede plaats worden aan het 
werkgeverschap eisen gesteld waaraan 
je als WBE-bestuur niet kunt voldoen. De 
juridische en verzekeringstechnische eisen 
maken dat je een professioneel bestuur nodig 
hebt, die de gevaren van aansprakelijkheid, 
de beslommeringen van uitvoerige 
registratie, de ambtelijke benadering van 
klachtenregistratie - jaarlijkse taakstelling - 
prestatie evaluatie etc. etc. etc. op zich kan 
nemen. Volgens de nieuwe regelgeving dient 
ook de samenstelling van het WBE-bestuur te 

worden aangepast : er wordt gesproken over 
een functionaris die ambtshalve (en niet à titre 
personel) moet worden toegevoegd, zoals een 
burgemeester, een korpschef e.d. 

3.   In de derde plaats betekent de opgelegde 
professionalisering van de BOA’s dat ze een 
heel ander vak moeten gaan doen. Ze zijn niet 
langer met plezier of hobbymatig actief in het 
veld, maar krijgen taken en eisen opgelegd 
waar ze helemaal niet voor hebben gekozen. 
Ze worden milieuambtenaar in plaats van 
jachtopzichter. De nieuwe kwaliteitscriteria 
van het ministerie spreken boekdelen.

4.  In de vierde plaats worden functieprofiel 
en competenties vereist die onze BOA’s 
niet kunnen verwerven met een enkele 
snipperdag. De tijdsinvestering die wordt 
gevraagd kan alleen worden opgebracht 
door een BOA die in loondienst is en 
een volledige vergoeding krijgt voor 
alle opleidingsactiviteiten, verplichte 
samenwerkingsprojecten, e.d.
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HANDBOEK VOOR DEN JACHTOPZICHTER
 
Vanaf de oprichting in 1911 nam het Hoofdbestuur van de 
Nederlandsche Vereeniging van Jachtopzichters met veel 
energie allerlei originele initiatieven. Op 1 juli 1916 verscheen 
“de Wildschut“ een eigen orgaan dat tot in alle uithoeken 
werd bezorgd. Uitgeverij Kluwer verzorgde ook het drukken 
van “ de Jager ”, terwijl 1ste secretaris L. Smelt Woodland 
tevens Hoofdredacteur van dit jagersblad was. Bestuurlijk dus 
nauwe banden tussen jachtheren en jachtopzichters. Dat bleek 
ook uit de samenstelling van het Hoofdbestuur en provinciale 
vertegenwoordigers. Jachtopzichters ontbraken, want het waren 
zonder uitzondering actieve en betrokken
“jachtheeren“ die de NVJ een vlammende start gaven.
 
Een typisch tijdsbeeld ? Overigens ook met voordelen, want de 
leden van het Hoofdbestuur namen een geweldig initiatief. Zij 
stelden persoonlijk een Handboek samen dat tevens de leerstof 
werd voor het door hen georganiseerde jachtopzichtersexamen.
De verenigingskas leed daar bepaald niet onder, want “het 
voor den jachtopzichter zoo nuttige werk Handboek voor den 
Jachtopzichter wordt zonder eenig geldelijk bezwaar voor den kas 
uitgegeven”. Hoofdbestuursleden in de rol van auteur, uitgever, 
sponsor en examinator !
 
Het handboek werd een enorm succes. Na de 1ste druk in de 
lente van 1915, gaf Kluwer in 1926 een op onderdelen verbeterde 
2de druk uit. De bestuurderen/sponsoren hoopten wel op een 
vlottere afname door jachtopzichters, want men merkte op “dat in 
’t algemeen de zucht naar kennis bij den jachtopzichter helaas nog 
veel te wenschen overlaat “. 
 
Toch staat vandaag de dag bij veel (oudere) jachtopzichters nog 
altijd een beduimeld exemplaar van dit zeer vooruitstrevende 
werkboek op de plank.
 
Jaap Beekhuis
Eindredacteur 

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
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Redactiecommissie
op werkbezoek
De Redactiecommissie van onze NVvN komt 
viermaal per jaar bij elkaar op een centraal punt 
in Nederland om vorm en inhoud te geven aan 
ons vakblad. Tijdens één van die bijeenkomsten 
werd terloops geopperd dat het goed zou zijn om 
het nuttige met het aangename te verenigen: bij 
één van de leden in een andere landstreek met 
daaraan gekoppeld een veldbezoek en de praktische 
uitwisseling van vakkennis. Dat was niet aan 
dovemansoren besteed, want direct nodigde Cees 
van Geel, woonachtig en werkzaam op landgoed De 
Utrecht, ons uit. 

Op een zonovergoten maandag in april was het zover. 
De Brabantse gastvrijheid werd tijdens de ontvangst 
en het bezoek ruim bewaarheid door Cees en zijn 
vrouw; het ontbrak ons aan niets. Ongeduldig waar 
de laatste redactieleden bleven zat Cees al te draaien 
op zijn stoel; “Praten doen we vanavond wel, we 
moeten nu echt eerst het veld in.”

Het circa 2700 hectaren grote landgoed in het zuiden 
van Brabant, dankt de naam aan de toenmalige 
levensverzekeringmaatschappij die het in 1898 
aankocht als ontginningsgebied. De woeste 
heidegronden werden ontgonnen door er bos op te 
planten en boerderijen te stichten. 

In 1905 werd een monumentale brandtoren 
gebouwd met daaronder een houtvesterwoning met 
kantoor. Later kreeg het terrein ook de functie van 
recreatieterrein. Cees is als jachtopzichter in dienst bij 
één van de drie jachtcombinaties die op het landgoed 

actief zijn met wildbeheer en jacht en heeft daarvan 
1700 hectaren onder zijn hoede. Cees liet ons – 
terecht – vol passie meegenieten van zijn veld. Kleine 
en grotere vennen waar aan de randen Gagel bloeit, 
percelen akkerbouw die worden afgewisseld met 
weiden, heidevelden en enorme bospercelen waar 
meanderend het beekje de Reusel doorheen stroomt. 
In de oevers broeden IJsvogels en doordat de beek 
zo nu en dan overstroomt, zijn er in de loop der jaren 
vruchtbare bospercelen ontstaan. 

Het landgoed – nu eigendom van 
verzekeringsmaatschappij A S R, de grootste 
particuliere grondeigenaar van Nederland - heeft 
een enorme diversiteit aan vegetatie en daardoor 
een rijke fauna. Het water van de vennen biedt een 
thuis aan allerlei eenden en ganzen en we zagen hoe 
Dodaars druk op zoek waren naar iets eetbaars in het 
heldere water. Op veel plaatsen zagen we langs de 
bosranden singels met Krentenstruiken. Goed was 
aan de vraatlijn van de fraai in bloei staande struiken 
te zien, dat ook reeën er graag van snoepen. Cees 
vertelde honderduit. 

Eenmaal terug in zijn knusse dienstwoning toonde hij 
ons een deel van de circa 250 verschillende soorten 
klemmen, waarvan een flink aantal persoonlijk in 
beslag genomen tijdens zijn lange carrière. In de loop 
der jaren bouwde hij een indrukwekkende collectie 
met onklaar gemaakt wapentuig op, waarmee hij als 
gastdocent les geeft op oa. de politieacademie.
Nadat de magen goed gevuld waren met een 
heerlijke maaltijd – waarvoor alle hulde aan mevrouw 
Van Geel – kwamen de paperassen tevoorschijn en 
werd dit juninummer gemaakt. We gingen ‘s avonds 
dubbel gemotiveerd op huis aan, mede dankzij de 
positieve inbreng van onze collega!

Hans van Engeldorp Gastelaars 
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Afdelingsnieuws
Actuele stand: Leden 765 Donateurs 435

Inleveren kopij vóór 15 augustus 2010

AFDELING GrONINGEN/DrENtHE
Voorzitter: B.C.W.M. Faber
Neulandstrasse 11, D-49824 Ringe.
Tel. 0049-5943999414 of 06 -54724035
Email: bernardus.faber@ewetel.net .

Secretaris (NIEUW!): 
R. Vorenhout,
Het Vossenland 10,
7984 NK Dieverbrug
Tel. 0521-591296
Email: voren39@planet.nl

Nieuwe leden:
2165 Klaas Kanis, Zuid Laren
2166 J.C. Dillerop, Schildwolde
2170 E. Nijboer, Assen

AFDELING FrIESLAND
Voorzitter: B.F. van Harinxma thoe Sloten, 
Groot Hoefijzerlaan 51
2244 GE Wassenaar
Tel.070-5144005 of 06-46120110
Email: f.harinxma@planet.nl;

Secretaris: G. Teijema,
Kerkepad 4
8401 DJ Gorredijk
Tel. 0513-466020
Email: teijema_gerrit@kpnmail.nl

AFDELING OVErIJSSEL
Voorzitter: G.D. Velten,
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
Tel. 06-29076243
Email: gvelten@rocvantwente.nl;

Secretaris: A. Eertink,
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
Tel. 0548-513450 of 06-22601279
Email: andreertink@filternet.nl;

Nieuwe leden:
2174 B.W.A. Visschedijk, Denekamp
2175 A.J.A. Knobben, Haarle
2177 F.A. Oude Engberink, Rossum
2181 A.J.M. Ottenschot, Hengevelde

AFDELING GELDErLAND
Voorzitter: B.C. Tamminga,
Drosselsestrasse 5
D-49843 Uelsen
Tel. 0049-5942988695 of 06-50260426
Email: bentamminga@hotmail.de;

Secretaris: Th. P.Bos,
Akkerstraat 3
6951 BX Dieren
Tel. 06-57562273
Email: thomas.bos@ede.nl;

Nieuw lid:
2183 V. Nuijten, Oosterbeek

AFDELING UtrEcHt/’t GOOI 
Voorzitter (NIEUW!!):
Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr, 
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
Tel. 06-22444259
Email: vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: E. Roffel, 
Eikenlaan 2
3941 GR Doorn
Tel. 06-57562273
Email: e.roffel@recreatiemiddennederland.
nl;

Nieuwe leden:
2169 R.A. van Lent, Rijsenhout
2176 H. Spitzen, Amerongen

AFDELING NOOrD-HOLLAND
Voorzitter: J. Engelhart, 
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
Tel. 0255-502268
Email: patricia-jeroen@quicknet.nl;

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

Nieuwe leden:
2168 M.P. Reuvers, Den Hoorn
2173 C. Koopman, Amstelveen
2182 R. Dijkstra, Heemstede

AFDELING ZUID-HOLLAND
Voorzitter: J. Wansinck, 
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
Tel. 0172-408620 of 06-20571805
Email: wansinck48@zonnet.nl;

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

Nieuw lid: 
2171 E. v.d. Velden, Den Haag

AFDELING ZEELAND
Voorzitter:A Sol,
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
Tel. 0115-689568 of 06-51337643
Email: info@soladvocaat.nl;

secr./penningmeester
J.G.J. van der Hiele,
Koninginnelaan 43a
4335 BA Middelburg
Tel. 0118-640673 of 06-54763628
Email: vdhiele@zeelandnet.nl;

Nieuwe leden:
2178 M.P. Wagenaar, Oudelande
2179 J.C. Bolle, Nieuwerkerk

AFDELING BrABANt/LImBUrG
Voorzitter: A.J. Schakel, 
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
Tel. 0475-853659
Email: ajschakel@home.nl; 

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

Nieuwe leden:
2167 Jan Ouick, Hedel
2172 T. Koumans, Geleen

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
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Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar
Toezichthouder en / of opsporingsambtenaar met dubbele pet ?

Aflevering 2

In de maart- aflevering van “de 
Jachtopzichter” hebben we 
benoemd dat u als BOA in de 
dagelijkse praktijk regelmatig te 
maken hebt met het toepassen 
van bevoegdheden. Ook hebben 
we vermeld dat we aan de hand 
van een casus u een aantal 
bevoegdheden benoemen om u 
bewuster te maken van het feit dat 
een BOA vaak met “dubbele pet 
op” zijn of haar werkzaamheden 
doet. 

In deze aflevering zouden wij 
zoals toegezegd aan de hand 
van de reeds eerder genoemde 
casus ingaan op de onderwerpen: 
inbeslagname; identificatieplicht 
doorzoekbevoegdheid 
als toezichthouder en de 
bevoegdheden betreffende 
de achtervolging (klemrijden). 
Vanwege de nieuwe richtlijnen 
met betrekking tot de 
consultatiebijstand van een 
advocaat, welke op 1 april 2010 
zijn ingegaan, zal hieraan allereerst 
aandacht moeten worden 
geschonken. 

AANHOUDING:

De aanhouding op heterdaad 
(artikel 53 van het Wetboek van 
Strafvordering) van beide mannen 
vindt plaats op grond van een 
overtreding van de Flora- en 
faunawet. De aanhouding betreft 
een ingrijpend dwangmiddel 
waarvan de rechtmatigheid en 
de behoorlijkheid door de (hulp)
officier van Justitie moet worden 
getoetst. Wanneer de hulpofficier 
van Justitie beslist dat de 
aanhouding rechtmatig is en beslist 
dat de aangehouden verdachten 
voor verhoor en onderzoek kunnen 
worden opgehouden, zal met 
betrekking tot de nieuwe richtlijnen 
aangaande de consultatiebijstand 
van een advocaat (voortvloeisel 
uit van het zogenaamde Saldus 
arrest), eerst moeten worden 
bekeken tot welke categorie de 
aanhouding behoort.
We zullen hier niet al te diep 
op ingaan daar de materie vrij 
ingewikkeld is en het zeker niet de 
bedoeling kan zijn dat u zich dit 
geheel eigen maakt. Wat van het 
grootste belang is, is te weten dat 
de aangehouden verdachte weet 
waarvoor hij is aangehouden; dat 
hem de cautie wordt medegedeeld 
en dat hij recht heeft om 
voorafgaande aan het (politie)
verhoor zich door een advocaat 
kan laten bijstaan. Wij adviseren u 
dan ook met nadruk om niet eerder 
met het verhoor te beginnen, 
dan nadat de hulpofficier van 
Justitie u hiervoor toestemming 
verleend. Eerder werd, nadat een 
aangehouden verdachte de cautie 
had gekregen, onderweg naar de 
plaats van voorgeleiding voor een 
hulpofficier van Justitie, in de auto 
soms begonnen met het stellen 
van zaakinhoudelijke vragen aan de 
verdachte. 

Let er op dat dit reeds een 
verhoor is ! 

Aan de hand van de nieuwe 
richtlijnen aangaande de 
bijstand van een advocaat 
of vertrouwenspersoon (bij 
minderjarigen) zal onder andere 
worden gekeken of op het strafbare 
feit voorlopige hechtenis (VH) is 
toegelaten (als bedoeld in artikel 67 
van het Wet van Strafvordering). In 
de categorie B en C zaken kan een 
aangehouden verdachte afstand 
doen van de consultatiebijstand. 
Dit moet in het proces- verbaal 
van aanhouding worden vermeld 
of in een afzonderlijk proces-
verbaal van voorgeleiding bij 
aanhouding afzonderlijk door de 
hulpofficier van Justitie worden 
opgemaakt. Wanneer dit niet 
duidelijk wordt vermeld, heeft 
dit juridisch gezien verregaande 
gevolgen op de behandeling van 
de strafzaak wanneer het openbaar 
ministerie over de afhandeling 
gaat beslissen en ook wanneer een 
rechter in een later stadium bij de 
terechtzitting de zaak behandeld. 
In het geval van de casus zou het 
kunnen betekenen dat wanneer 
er op een onjuiste manier met de 
consultatiebijstand is omgegaan 
en/of onvoldoende verslaglegging 
hieromtrent heeft plaats gevonden 
in het proces – verbaal, er een 
seponering kan volgen. Het spreekt 
voor zich dat dit niet de “beloning” 
op omschreven aanhoudingen van 
beide verdachten mag zijn. Immers, 
de mannen worden aangehouden 
met als doel dat er strafvervolging 
plaatsvindt. Er is inmiddels al een 
voorbeeld in den lande waarbij 
een verdachte door de rechter- 
commissaris in onmiddellijke 
vrijheid is gesteld omdat in het 

Casus: Maartaflevering 2010 pag. 14
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proces-verbaal onvoldoende / geen verslag was 
gemaakt aangaande de consultatiebijstand, dit terwijl 
de officier van Justitie vanwege de ernst van de zaak, 
de in bewaringstelling van de betreffende verdachte 
had gevorderd. 

In bepaalde zaken kan een aangehouden verdachte 
geen afstand doen van consultatiebijstand. 
Dit betreffen de zogenaamde categorie A zaken, veelal 
ernstige delicten en (VH) delicten gepleegd door 
minderjarigen. De verdachte in een categorie A zaak 
kan geen afstand doen van consultatiebijstand en 
daarom dient de hulpofficier van Justitie zo spoedig 
mogelijk middels het zogenaamde meldingsformulier, 
consultatiebijstand van een advocaat te 
bewerkstelligen. 

Samengevat is dan ook het advies om de 
aangehouden verdachte de cautie te geven, naar 
zijn identiteit te vragen, de aanhoudingsgrond(en) 
vertellen en in een zo vroeg mogelijk stadium mee te 
delen dat hij/zij recht heeft op consultatiebijstand van 
een advocaat.

Nadat de voorgeleiding bij de hulpofficier van 
Justitie heeft plaatsgevonden, wordt u geïnformeerd 
wanneer er met het verhoor kan worden begonnen. 
Misschien ten overvloede, maar dit geldt ook voor 
bijvoorbeeld iemand die u aanhoudt ter zake zich niet 
kunnen identificeren en tegen wie u een kennisgeving 
van bekeuring opmaakt. De verklaring wordt op de 
kennisgeving van bekeuring vermeld, hetgeen als 
verhoor moet worden beschouwd. 
U merkt dat ook toezichthouders en opsporings-
ambtenaren te maken hebben met een alsmaar groter 
wordende regeldichtheid en daarom deze speciale 
aandacht voor de consultatiebijstand.

INBESLAGNAME: 
Nadat de aanhouding van beide personen heeft 
plaats gevonden en ze ter voorgeleiding voor een 
hulpofficier van Justitie worden overgebracht naar 
het politiebureau, gaat u met het onderzoek verder 
en wordt het kooitje met daarin de 5 goudvinken 
door u in beslaggenomen. Bij inbeslagneming in 
z’n algemeenheid moet - voordat hiertoe wordt 
overgegaan - de opsporingsambtenaar of de 
hulpofficier van Justitie zich eerst drie vragen stellen: 

1  Kan ik het voorwerp inbeslagnemen ?
Dit is de zogenaamde vatbaarheidsvraag.

2  mag ik het voorwerp in mijn hoedanigheid als 
opsporingsambtenaar inbeslagnemen ? 

Dit betreft de zogenaamde bevoegdheidsvraag. 
3  Ga ik het voorwerp ook daadwerkelijk inbeslagnemen? 

Dit wordt de zogenaamde redelijkheidsvraag 
genoemd en het betreft de toetsing aan de 
algemene rechtsbeginselen. 

Om niet al te uitvoerig op inbeslagneming in 
te gaan zullen we aan de hand van de casus de 
inbeslagname van het kooitje met de vijf goudvinken 
behandelen. De zogenaamde vatbaarheidsvraag of 

deze inbeslagname kan, wordt met ja beantwoord 
omdat het “voorwerpen”zijn die kunnen dienen om 
de waarheid aan het daglicht te brengen. Immers, de 
vogels waren niet voorzien van een vaste voetring. 
Verder dienen deze goudvinken te worden ontrokken 
aan het verkeer daar het bezit ervan in strijd is met de 
Flora- en faunawet. 

Vervolgens stelt u zich de vraag of - 
ondanks de vatbaarheid tot inbeslagname 
- er ook inbeslaggenomen mag worden. Deze 
bevoegdheidsvraag kan ook positief worden 
beantwoord, omdat er sprake is van een ontdekking op 
heterdaad van een strafbaar feit. 

De zogenaamde redelijkheidsvraag, ga ik daadwerkelijk 
toe tot inbeslagneming, lijkt ons met betrekking tot 
de casus overduidelijk. Het is alleszins redelijk om 
tot inbeslagname over te gaan van het kooitje met 
daarin de 5 goudvinken die niet zijn voorzien van vaste 
voetring(en).

In het proces-verbaal vermeldt u de inbeslagname en 
tevens het doel waarom. In het geval van de casus 
is het doel waarheidsvinding en onttrekking aan 
het verkeer. Er moet ook een afzonderlijk formulier 
“kennisgeving van inbeslagneming” (KVI) opgemaakt 
worden. U stelt het in beslag genomen voorwerp ter 
beschikking van de officier van Justitie in afwachting 
op diens beslissing. Tegen de inbeslagname kan 
de verdachte bezwaar indienen bij de officier van 
Justitie. In tegenstelling tot het indienen van bezwaar 
tegen de inbeslagname, kan een verdachte onder 
wie een voorwerp in beslag genomen is ook afstand 
doen van het inbeslaggenomene. In de casus zou 
bijvoorbeeld de bestuurder in wiens auto het kooitje 
met goudvinken zijn aangetroffen, vrijwillig afstand 
kunnen doen.

De bevoegdheden die in de casus zijn toegepast als 
opsporingsambtenaar (aanhouding, inbeslagnemen 
en over (laten) brengen ter voorgeleiding bij een 
hulpofficier van Justitie betreffen een gevolg van 
het feit dat er als toezichthouder een stopteken 
werd gegeven terzake het negeren van een bord 
C1. Vervolgens werd de doorzoekbevoegheid als 
toezichthouder toegepast en werd het kooitje met 
de vogels aangetroffen om vervolgens de switch te 
maken naar een aanhouding op heterdaad. 
Een functie met dergelijke “dubbele pet” heeft in 
Nederland vrijwel niemand anders dan een BOA. 

Vanwege de aandacht voor de nieuwe 
richtlijnen aangaande de consultatiebijstand 
zullen de onderwerpen: identificatieplicht, 
doorzoekbevoegdheid als toezichthouder en de 
bevoegdheid betreffende de achtervolging (klemrijden) 
aandacht krijgen inde septemberaflevering van “de 
Jachtopzichter”. 

Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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Op pad met...Han te Seldam 

medewerker faunabeheer Natuurmonumenten
 

Deze aflevering op pad richting Zuid- Veluwe. Naar een prachtig oud landgoed met een 
prachtige naam en een mooie grofwildstand. Het beheer van de hoefdieren wordt door 
medewerkers van deze grote natuurbeschermingsorganisatie in eigen beheer uitgevoerd.

Han ten Seldam is een van die 
medewerkers. Om precies te zijn: 
medewerker faunabeheer bij de 
beheereenheid Zuid-West Veluwe, 
vnl. op het landgoed Planken 
Wambuis te Ede. Dit terrein - groot 
2.285 ha - werd in 1980 door het 
Rijk aangekocht en geschonken aan 
Natuurmonumenten t.g.v. hun 75- 
jarig jubileum. Planken Wambuis is 
(vanouds) een stuifzandgebied dat 
grotendeels is begroeid met heide 
en bos.
Han is daarnaast ook werkzaam op 
de bezittingen Deelerwoud [1.230 
ha] en Wolfheze [308 ha]. In totaal 
telt zijn werkgebied ruim 3.800 ha. 
Natuurlijk hoeft hij de werkzaam-
heden niet alleen te doen. Hij werkt 
in een team van 6 collega’s. 
 
Han, jij bent medewerker faunabeheer. 
Wat houdt dit precies in? 
“De voornaamste taken zijn het 
inventariseren van de diverse 
diersoorten, afschot in eigen 
beheer van edelherten en wilde 
zwijnen en het afhandelen van 
wildaanrijdingen. En natuurlijk 
toezicht en coördinatie van het 
toezicht”.
 
Wanneer en waarom ben je dit werk 
gaan doen? 
“Van jongsaf aan was ik 
geïnteresseerd in edelherten, 
damherten en reeën. Ik ben 
jarenlang lid geweest van 
de  Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie. Heb erg 
veel rondgezworven op de 
Veluwe. Vanaf 1976 drie jaar 
hulpjachtopzichter op Veluwezoom 
(NM) en in het Nationaal Park de 
Hoge Veluwe. Vanaf 1 september 
1979 in dienst als jachtopzichter op 
Planken Wambuis. Tot maart 1987 
in particuliere dienst en daarna in 
dienst van Natuurmonumenten.” 

De meest in het oog lopende 
diersoorten hier zijn o.a. edelhert, 
reewild en zwijn. Welke diersoorten 
komen er nog meer voor?

“Om er een paar te noemen: vos, 
das, eekhoorn, boommarter, konijn 
en haas. Verder komen er diverse 
soorten reptielen, vogels, vlinders 
en insecten voor”.
 
Han, hier lopen ook New Forest pony’s, 
Tudanka’s en Schotse Hooglanders.
En sinds kort ook Sayaguesa [Spaanse] 
runderen. Wat is het doel van het 
houden van deze dieren?
“Doel is begrazing van opslag 
en dus het openhouden van 
heidevelden en voormalige 
landbouwgronden. Ook wordt 
hiervoor een schaapskudde 
ingezet”.

Is er ook overleg met politie en zijn er 
gezamenlijke acties?
“Ja, er is maandelijks overleg 
tussen BOA-coördinator van politie 

en de groene BOA’s. 
In het voor- en najaar houden we 
regelmatig een actie waarbij de 
ATB-ers in de belangstelling staan.
Op meerdere plaatsen controleren 
groen en blauw of zij zich aan de 
spelregels houden”.
 
Hoeveel processen- verbaal maak 
je per jaar op en voor welke 
overtredingen?
“Voor de gehele NM- 
beheereenheid waren dat er in 
2009 een 59.  Voornamelijk voor 
het zich bevinden in rustgebieden, 
zich buiten de toegestane tijden 
bevinden in het veld, loslopende 
honden en Wet Mulder”.
 

Ter info: De naam Planken 
Wambuis verwijst naar een oude 
houten hut of wambuis (een 
houten kledingstuk waarin je je 
niet bewegen kunt). Een planken 
wambuis is een eufemisme voor 
doodskist.

 
 Tekst en foto’s: Jaap van de Waerdt.
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Op pad met...Han te Seldam 
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Jaarverslag 
2009 van het 
Faunafonds
Zoals gebruikelijk op tijd 
afgeleverd (april 2010) en 
zeer verzorgd uitgevoerd; 
het Jaarverslag 2009 van 
het Faunafonds. Voor de 
groene BOA die in zijn be-
wakingsgebied te maken heeft 
met wildschadepreventie en 
–bestrijding natuurlijk altijd 
interessant. Daar waar schade 
uit de hand is gelopen (in 2009 
kwamen 5311 verzoekschriften 
om schadevergoeding binnen 
en werden 4572 taxaties 
verricht) en het tot het verlenen 
van tegemoetkomingen 
moest komen, zijn als 
“toppers”genoteerd;

• grauwe gans (€ 
1.594.771)

• overzomerende grauwe 
gans (€ 1.279.060)

• kolgans (€ 1.094.709)
• brandgans (€ 768.345)
• smient (€ 523.002)
• meesachtigen (€ 

508.398)
• wild zwijn (€ 124.342)

Vooral de ganzen vragen veel 
aandacht en geld, waaronder 
financieren wetenschappelijk 
onderzoek, pilot verjagen ganzen 
met Border collies, pilotproject 
Texel, demonstratiedag preven-
0tie wildschade en monitoring 
individueel gemerkte ganzen.
Geïnteresseerden kunnen het 
Jaarverslag opvragen 
(tel. 078 – 63 95 375) of het 
verslag downloaden via de 
website van het Faunafonds 
www.faunafonds.nl

Eindredactie

Halt politie!.......of halt BOA?
Vorig jaar heb ik een artikel geschreven over het geven van stoptekens. 
Het artikel had toen een open einde voor wat betreft het gebruik van het 
woord “politie” in de stoptransparant en ook het gebruik van “politie” bij het 
waarschuwen in geval van geweldsaanwending. 

De NVvN stond op het standpunt dat het gebruik van “politie” in deze 
situaties zou moeten kunnen. Dit werd in de verschillende politieregio’s 
ook onderstreept aangezien alle stoptransparanten onder toeziend 
oog van de politie gebruikt werden (vaak werd hier ook melding van 
gemaakt in een proces-verbaal) en in de IBT trainingen de BOA’s 
uiteraard ook het woord “politie” moesten gebruiken.

De discussie hierover kwam in een stroomversnelling aangezien er 
op de Noord Veluwe een burger een klacht indiende bij de Nationale 
Ombudsman over het gebruik van de tekst “stop politie” bij het geven 
van een stopteken door een BOA. De Ombudsman heeft vervolgens 
aangegeven dat dit niet mag, hetgeen in een later stadium door de 
Officier van Justitie nog eens bevestigd is. De suggestie was om 
bijvoorbeeld “Stop Boswachter” te gebruiken. Een wel zeer opmerkelijk 
advies overigens omdat daar (ook) geen wettelijke basis voor is in de 
regeling stilhoudingsvordering voertuigen. Hier spreekt men immers 
over “STOP al dan niet in combinatie met aanduiding van de dienst” 
waarvoor de ambtenaar werkzaam is. Boswachter is geen dienst, maar 
een functie!

Bovenstaande was voor uw bestuur reden om contact op te nemen 
met het College van Procureurs- Generaal. Wij hebben dit schriftelijk 
gedaan met als uitgangspunt dat er een regeling moest komen 
voor het rechtmatig gebruik mogen maken van het woord “politie” 
in bovengenoemde situaties. Wij hadden daar goede argumenten 
voor. Helaas heeft het College anders besloten en aangegeven dat 
de BOA geen gebruik mag maken van “politie” in stoptekens en bij 
geweldsaanwending. 

Het komt er dus op neer dat stoptransparanten aangepast moeten 
worden tot “stop” eventueel aangevuld met de dienst waarvoor de 
BOA werkzaam is. In een telefonisch gesprek met de woordvoerder 
van het College werd aangegeven dat “Stop Toezicht” gebruikt kan 
worden. “Stop BOA” raden wij af omdat immers stoptekens veelal 
als toezichthouder gegeven worden. De goedkoopste oplossing is 
uiteraard het om laten bouwen naar “STOP”; er hoeven dan geen 
extra leds aangebracht te worden. U voldoet daarmee aan de Regeling 
stilhoudingsvordering voertuigen zoals in het artikel van vorig jaar 
beschreven. De leverancier van uw stoptransparant kan hiervoor 
zorgen.

Wij hebben het College schriftelijk verzocht om tot het einde van het jaar 
gelegenheid te geven tot ombouw. Daarnaast hebben wij verzocht om 
ook de direct- toezichthouders (politie) op de hoogte te brengen van het 
standpunt zodat de IBT trainingen in de loop van dit jaar ook aangepast 
kunnen worden. 

Inmiddels hebben wij op 27 mei j.l schriftelijk bericht van het College 
dat tot uiterlijk het einde van het jaar er gelegenheid is tot ombouwen 
van de stoptransparanten. Ook de direct- toezichthouder en de 
toezichthouder op de BOA is door het College hiervan op de hoogte 
gebracht. 

Jan Otter
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 LNV start onderzoek naar meest kansrijke 
weidevogelgebieden

Zoogdieratlas Utrecht van start
Het gaat zowel om oude waarnemingen (terug tot 1988), als nieuwe waarnemingen. Die waarnemingen 
worden vervolgens gebruikt om uit te zoeken welke gebieden belangrijk zijn voor zoogdieren of welke routes ze 
gebruiken om van hun slaap- of kraamplaatsen bij hun voedselgebieden te komen. Dit is belangrijke informatie 
voor het natuurbeleid en -beheer in Nederland. 
Dankzij deze gegevens weet bijvoorbeeld een terreinbeheerder welke terreinen belangrijk zijn voor het behoud 
van een zoogdiersoort of weet de Provincie waar een tunnel onder een weg gelegd moet worden zodat dassen 
veilig naar de overkant kunnen lopen.
Iedereen die wel eens een zoogdier ziet of heeft gezien kan aan dit project meedoen. Het gaat niet alleen om 
bijzondere zoogdiersoorten. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met 
dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over 
het project.

Zoogdieratlas Utrecht is een initiatief van de Zoogdiervereniging en wordt uitgevoerd in samenwerking met 
Het Utrechts Landschap, de Provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Dassenwerkgroep Leersum-
Amerongen en de Vleermuiswerkgroep Utrecht.

minister Gerda Verburg 
van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) gaat 
landelijk in beeld brengen 
welke gebieden het meest 
kansrijk zijn voor stabiele 
weidevogelpopulaties. met het 
onderzoeksproject, waarvoor het 
ministerie 300.000 euro uittrekt, 
ondersteunt LNV provincies, 
terreinbeherende organisaties, 
agrariërs en vrijwilligers bij 
de uitvoering van de nieuwe 
gebiedsgerichte aanpak van het 
weidevogelbeheer. 

Minister Verburg heeft dat 
vandaag bekend gemaakt bij 
de première van de film “Een 
toekomst voor weidevogels?” in 
het nationaal park Arkemheen-
Eemland. In de film, die is gemaakt 
in opdracht van de Kenniskring 
Weidevogellandschap, gaat oud-
schaatskampioen en boerenzoon 
Ard Schenk in op het leven van de 
weidevogels en de unieke waarde 
van het weidevogellandschap 
als cultuurverschijnsel. De film 
is bedoeld voor alle betrokkenen 
bij de uitvoering van het 
weidevogelbeheer in Nederland en 
dient ter inspiratie voor een nieuw 
en effectiever weidevogelbeheer. 
Met de invoering van het 
nieuwe subsidiestelsel natuur- 
en landschapsbeheer begin 
dit jaar is de uitvoering van 

het weidevogelbeheer een 
verantwoordelijkheid van 
de provincies. De provincies 
gaan bij dit beheer uit van een 
gebiedsbenadering, waarbij het 
behoud van de weidevogels een 
plek krijgt bij alle activiteiten in 
een gebied. Inzet is dat boeren 
in de gebieden samen met 
bestuurders, terreinbeherende 
organisaties en vrijwilligers 
collectieve beheerplannen voor het 
weidevogelbeheer ontwikkelen. In 
Nationaal Landschap Arkemheen-
Eemland is dit inmiddels met 
succes gedaan. Een groot deel 
van de boeren in dat gebied doet 
mee aan het weidevogelbeheer en 
onderhoudt landschapselementen. 
Minister Verburg heeft bij de 
presentatie van de film het 
belang van de weidevogels 
voor de biodiversiteit en voor 
het Nederlandse landschap 
onderstreept. “Het aantal soorten 
neemt af. Dat is niet alleen 
jammer omdat daardoor een 
uniek agrarisch cultuurlandschap 
verarmt, maar ook zorgelijk omdat 
plant- en diersoorten niet zonder 
elkaar kunnen. Ze hebben elkaar 
nodig. De wei de weidevogel, de 
zee de garnaal”, aldus de minister. 
Volgens de minister is het 
van groot belang dat boeren, 
particulieren, bestuurders en 
natuurorganisaties samen 

de schouders zetten onder 
het weidevogelbeheer en het 
behoud van biodiversiteit in het 
algemeen. Er zijn inmiddels diverse 
initiatieven genomen waarbij de 
schotten tussen landbouw en 
natuur zijn afgebroken en ecologie 
en economie elkaar versterken. 
Minister Verburg heeft in 
Arkemheen gemeld dat deze 
ontwikkeling verzilverd moet 
worden. “Ik wil daarom op 
korte termijn proberen een 
samenwerkingsovereenkomst 
te schetsen tussen boeren en 
natuurorganisaties, om elkaars 
bondgenoten te worden op het 
gebied van landbouw en natuur. 
Een mooi voorbeeld van hoe het 
kan is het mosselconvenant in de 
Waddenzee”, aldus de minister. 

Bron; ministerie LNV

Het gaat zowel om oude waarnemingen (terug tot 1988), als nieuwe waarnemingen. Die waarnemingen 
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Serie: 
Verboden middelen

Vakmanschap is 
meesterschap
Dat was ooit een prachtige reclame 
voor goed bier. 
Maar het is nog steeds van toepassing 
voor ‘natuurliefhebbers’ die illegaal 
door bos en veld sluipen. En daar 
zonder dat het opvalt kleinschalig hun 
slag slaan. Maar wél met regelmaat, 
zodat de jachtopzichter hierop toch 
bijzonder alert moet zijn.
Maar deze specialisten heb je niet 
zomaar te pakken. Dit kost veel tijd en 
vakmanschap. 

Het was alweer een jaar of 7 
geleden dat tijdens surveillance 
mijn oog viel op twee personen 
die te voet door het veld gingen. 
Wat mij vooral opviel was dat 
er onophoudelijk links en rechts 
gekeken werd, ze af en toe stil 
stonden en een luisterende 
houding aannamen.
Hun gedrag viel mij niet alleen op, 
maar stond mij ook niet aan. 
Ik had namelijk al snel een 
vermoeden dat ze weinig kwamen 
brengen, maar liever iets kwamen 
halen.
Maar als men keurig op wegen en 
paden blijft, is er geen aanleiding 
tot staandehouden.

Onopvallend volgen
Wel besloot ik hen extra in de gaten 
te houden, want een week later 
´van hetzelfde laken een pak .̀ En 
dan begint het bij de jachtopzichter 
toch interessant te worden.
Om te beginnen volgde ik 
hen onopvallend en kwam 
zo bij de einde wandeling bij 
een auto terecht die bij een 
horecagelegenheid stond. Het 
nummer noteren en natrekken was 
een fluitje van een cent. Kwamen 
uit Eindhoven, hun papieren waren 
in orde, maar stonden wel bekend 
als beruchte vogelvangers.

Nu werd het een stuk eenvoudiger. 
Parkeerplaatsen consequent 
in de gaten houden en te voet 
observeren. Dat kon alweer de 
volgende week, want ze waren 
blijkbaar helemaal weg van de 
natuur hier op het landgoed. 
Nu kost dit werk heel veel tijd naast 
alle andere zaken die ook gedaan 
moeten worden. Soms tweemaal 
in de week een `excursie` van deze 
mannen, zonder dat ik direct kon 
reageren.
Omdat de aanhouder wint, was 
ik tussendoor al eens dekkingen 
afgeweest op zoek naar een 
vogelvoerplaats, een mistnet of 
een kooi met lokvogels. 
Maar niets van dit alles !

Dichte dekking
Het was inmiddels juni geworden 
en opeens zag ik ze bij een dicht 
naaldhoutbosje van een jaar of 
acht. Een man was plotseling 
verdwenen, de andere stond te 
posten op het pad en daarna liepen 
ze samen lachend en druk pratend 
weg.
Het was overigens de bedoeling 
dat niet zij, maar ik aan het einde 
van dit verhaal zou lachen, dus 
volgde ik onopvallend. Het bekende 
rondje werd gelopen en opeens 
ging een van de mannen een dicht 
douglasbosje in. Dit was mijn kans 
om toe te slaan als hij uit het bos 
zou komen.

Ze schrokken enorm dat er vanuit 
het niets een heuse jachtopzichter 
tevoorschijn kwam.
Zoals gewoonlijk was er niets 
aan de hand. Onmiddellijk de 
overbekende smoes ‘dat de 
één moest piesen en de andere 
poepen’. Maar ik had allang 
het gepiep gehoord vanuit hun 
jaszak en bij controle hadden ze 
een nestje vinken bij zich. Vlot 
assistentie gevraagd die er heel 
snel was, gegevens genoteerd voor 
het verbaal en de vinken in beslag 
genomen. 

Bij huiszoeking vonden we in de 
volliere ook nog eens 48 stuks 
wildzang !

Geen middelen nodig
Dit leverde een mooi verbaal 
èn veel voldoening op. In hun 
verklaring - die ze vlot en sportief 
gaven - vertelden ze helemaal niets 
nodig te hebben aan middelen.
Ze liepen net zo lang rond tot ze 
een vink hoorden slaan, zochten 
het nest en markeerden dat. 
Om dat nest dan op het juiste 
moment uit te halen, zodat de 
wildzang mee naar huis kon. 

Foute lieden, maar toch wel èchte 
vakmensen…..!

Cees van Geel



Een halve eeuw 
Jachtfonds
Kortgeleden is het Jachtfonds (bij wet ingesteld in 
1954) formeel opgeheven.
Bij een ieder vooral bekend als dé instantie die 
jarenlang wildschade taxeerde en uitbetaalde.
Maar de doelstelling waren veel breder.
Harry en Rik van Welie (jawel, vader (secr.- 
penningmeester Jachtfonds) en zoon (historicus) zijn 
in archieven en notulen gedoken om ruim 55 jaar 
nut en noodzaak van het Jachtfonds vast te leggen.  
Met als gevolg ; verteerbare geschiedschrijving.  
Dankzij  een herkenbare indeling, veel illustraties en 
ondersteunende grafieken, leesbaar en toegankelijk.

Het secretariaat van het Faunafonds heeft nog een 
aantal exemplaren ter beschikking ;
tel. 078 – 63 95 375    info@faunafonds.nl

Vogelstropers 
veroordeeld tot werk-
straffen

De rechtbank in Zwolle heeft twee mannen 
veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een 
voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar 
wegens het stropen van beschermde vogels en eieren 
en de handel daarin.Het gaat om de 56-jarige W.Z. uit 
het Overijsselse Kuinre, een voormalige rattenvanger 
in dienst van het waterschap, en de 67-jarige W.O. uit 
Geulle in Zuid-Limburg.

Vier andere verdachten kregen voor deze feiten 
werkstraffen tot tweehonderd uur opgelegd. 
Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken 
geleden tegen de twee hoofdverdachten nog 
onvoorwaardelijke celstraffen van acht en vier 
maanden geëist.

De politie kwam de stropersbende in 2007 op 
het spoor door een tip uit België over handel 
in beschermde vogels. Na het afluisteren van 
telefoongesprekken, observaties en het plaatsen van 
een peilbaken onder de auto van de Overijsselse 
rattenvanger konden de zes mannen worden 
opgepakt.

De mannen, die zich bij de behandeling van hun 
rechtszaak twee weken geleden opwierpen als 
vogelliefhebbers, haalden nesten leeg van onder 
meer ooievaars, tureluurs, futen, reigers, kemphanen, 
bontbekplevieren en kieviten. Dat gebeurde in 
natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen bij 
Lelystad en in Noord-Duitsland. De eieren die ze 
roofden, werden in broedmachines uitgebroed. De 
jonge vogels werden voorzien van een valse pootring 
zodat het leek of ze gefokt waren en daarna verkocht.

De rechtbank neemt het de verdachten zeer kwalijk dat 
ze zich hebben laten meeslepen door hun liefhebberij 
zonder rekening te houden met de schade voor de 
natuur. Aan de andere kant woog mee dat het om een 
oudere zaak ging.

Bron: Internetsite Agrarisch Dagblad



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


