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Voorwoordvan de voorzitter
Beste lezer, 

Voor mijn gevoel nog maar net het “Kerstnummer” ontvangen 

en nu al weer bezig met het schrijven van mijn bijdrage voor het 

voorjaarsnummer van onze Jachtopzichter.  Zeiden we al niet vaker 

dat de tijd zo vliegt ? Tijdens de vergaderingen van ons Hoofdbestuur 

en ons Dagelijks Bestuur bestuur maak ik altijd aantekeningen in de 

marge van de agenda die dan voorligt. Ik neem mij bij dat opschrijven 

altijd voor deze aantekeningen te gebruiken bij het maken van mijn 

Voorwoord. Vorige week hadden wij een HB-vergadering en naast de 

agenda staan mijn volgende aantekeningen:

* JOZ-uitleg
* Jan Otter/ Willem Saris
*  WWM: met de Minister 

afgesproken dat wet onze 
opsporingsbevoegdheid zou 
regelen 
(Att. geen toezichthouder)

*  BOA’s worden steeds 
belangrijker voor de 
samenleving; 

* “den Haag” weer bezoeken
*  Jubileum 2011; film, 

symposium, oud archief
*  Website actualiseren;  

wisselwerking.
 
JOZ-uitleg
Wat was het voor U, maar uiteraard 
ook voor ons als bestuur, toch 
ontzettend vervelend, dat wij “de 
Jachtopzichter” niet voor Kerstmis 
bij U in de brievenbus konden 
laten vallen. Inmiddels zijn er 
maatregelen getroffen die te late 
bezorging in de toekomst moeten 
voorkomen. 
Omdat wij vonden, dat U niet op 
uitleg moest hoeven te wachten 
tot dit nummer, hebben wij U 
tussentijds over de reden van de te 
late bezorging geïnformeerd.
 
Jan Otter / Willem Saris.
Eerder al liet onze secretaris weten, 
dat toegenomen werkdruk en soms 

moeilijk te combineren functies, 
na een tijdlang overwegen, voor 
hem aanleiding waren geweest zijn 
functie in de loop van dit jaar neer 
te leggen. Ik weet zeker dat dit voor 
Jan een moeilijk besluit is geweest.  
Hij is erg nauwgezet als het gaat 
om zijn verantwoordelijkheden, 
maar vooral óók omdat hij het 
volgens mij gewoon naar zijn “zin” 
had op deze belangrijke plek in 
onze organisatie.
Op 2 februari jl. schreef Willem 
Saris ons een brief, waarin 
hij zo’n 20 jaar van zijn leven 
beschouwde in relatie tot zijn 
werk in de natuurhandhaving. 
Samenwerking met andere 
opsporingspartners en het 
opzetten van een goede 
samenwerkingsorganisatie ten 
behoeve van de handhaving in het 
groen waren belangrijke punten die 
ik in zijn beschouwing tegenkwam. 
Natuurlijk kennen wij Willem vooral 
als schrijver van vele artikelen in 
“de Jachtopzichter”. Ook voor hem 
is gebrek aan voldoende tijd reden 
om te stoppen met het werk als 
redactielid.
Jammer, jammer!! 
Uiteraard zullen wij nog meer 
aandacht besteden aan het vertrek 
van beide collega’s, maar nu al 
wil ik hen voor de grote inzet 

voor onze vereniging danken 
en de hoop uitspreken, dat zij 
wèl in de gelegenheid blijven 
artikelen te schrijven in uw vakblad 
(bijvoorbeeld hoe het nu verder 
moet met schadebestrijding door 
kraaien).
 
WWM
Met de Minister afgesproken dat de 
Wet onze opsporingsbevoegdheid 
zou regelen.
Ja, inderdaad, in november 
2007 deelde de Minister van 
Justitie ons tijdens een bezoek 
mede, dat hij de gerepareerde 
Wet wapens  en munitie aan de 
Kamer had gestuurd. Inmiddels 
moeten wij horen, dat -overigens 
na een tussenpoging tot 
wetsherstel- de Wet nog niet 
zodanig is gerepareerd, dat U 
(groene opsporingsambtenaar) 
in de Wet wordt genoemd als 
opsporingsambtenaar.
Ik werd daar overigens door het lid 
van de Tweede Kamer, mevrouw 
Snijder [VVD]over gebeld, (zij had 
daarover iets gehoord) wat ik toch 
wel actief vond. Zij zal de minister 
vragen hoe het zit en ik heb op 
17 februari een gesprek met haar 
gehad om ook haar meer over 
onze vereniging en over uw werk te 
vertellen.
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VerVolg Voorwoord Van de Voorzitter

BOA’s worden steeds belangrijker 
voor de samenleving. 

“Den Haag” weer bezoeken.
De politie zal zich steeds meer 
gaan concentreren op haar 
kerntaken en ten gevolge daarvan 
zal er meer opsporingswerk bij de 
BOA’s komen te liggen. Hoewel 
deze mededeling natuurlijk voor 
alle (soorten) BOA’s in ons land 
geldt,  geldt die óók voor de 
“groene” BOA’s. Wij hebben er 
al vaker over geschreven, dat er 
in dat geval wel sprake is van een 
onevenwichtigheid. Immers, de 
kosten van opleiding, het voorzien 
van “middelen”, werktijd en alles 
wat bij het werk behoort, liggen in 
veel gevallen niet bij de overheid 
(zoals bij de politie wel het geval 
is) maar bij particulieren. Tijdens 
ons Haagse bezoek zullen wij dat 
wederom uitleggen.

Jubileum 2011
Onder leiding van Jaap van 
der Waerdt zal zich een aantal 
mensen bezig gaan houden met 
de voorbereiding van activiteiten 
rondom het 100-jarig bestaan 
van onze vereniging. Tijdens de 
vergadering werd gedacht aan 
het maken van een film en aan het 
organiseren van een symposium.
Ik noem dit onderwerp ook, omdat 
Jaap al vaker heeft gevraagd 
om (oude) archiefstukken e.d. 
die  onder meer ook van belang 
zijn voor het organiseren van een 
goede jubileumviering.
Uiteraad ondersteunen wij dit 
verzoek van harte: dus, denk nog 
eens na over wie wat waar nog 
zou kunnen hebben, of dat U zelf 
toch nog iets wetenswaardig ter 
beschikking heeft.
 
Website actualiseren
Als je een goede website wilt 
hebben, moet die ook actueel zijn. 

Onze website is dat niet en 
bovendien “leeft” die nog steeds 
niet goed. Wij zijn momenteel 
bezig om daarin verandering aan te 
brengen. Er hebben zich bovendien 
enkele personen aangemeld 
als “onderhouder” van de site, 
U zult daar nader over horen. 
Maar ik maak er hier vooral ook 
melding van omdat de website 
ook alleen maar kan “leven” bij 
wisselwerking. Wisselwerking 
tussen U en de genoemde 
onderhouders.
Hiermee sluit ik mijn bijdrage 
voor uw vakblad van het voorjaar 
af. Ik hoop dat wij velen van U 
mogen zien op de Algemene 
Ledenvergadering van 20 juni 
aanstaande. Volgens mij is er een 
heel interessant middagdeel in 
voorbereiding; noteer de datum 
dus !

Uw voorzitter
Herman Kemperman

Actuelebestuurszaken
Terwijl ik dit artikel schrijf voor“de Jachtopzichter“is 
de laatste HB- (Hoofdbestuurs) vergadering nog 
maar net achter de rug. Een HB- vergadering waarin 
de opkomst vanuit de afdelingen weer erg goed was!   
Dat hebben we helaas  het afgelopen jaar wel eens 
anders moeten meemaken. De nieuwe structuur van 
de HB- vergaderingen levert dus gelijk al rendement 
op. 

A.L.V. 2009
Een van de punten die tijdens de HB- vergadering 
aan de orde kwam was de voorbereiding van de 
Algemene Ledenvergadering NVvN die op 20 juni 
a.s. gehouden zal worden op (hoogstwaarschijnlijk) 
de Hoge Veluwe. 
Vooral onze nieuwe leden en hen die we tot op heden 
nog niet mochten begroeten; van harte welkom !
Naast het huishoudelijk deel zal het 
middagprogramma weer eens anders ingevuld 
worden dan de afgelopen jaren.   Geen politiek 
en beleid dit keer, maar we laten ons weer eens 
bijpraten over een stukje handhavingpraktijk. 
Noteert u  alvast deze datum in uw agenda ?

Opleidingen
U kunt zich voorstellen dat ook de zaken rondom 
de nieuwe opleidingen een vast terugkomend 
agendapunt zijn op de HB en DB vergaderingen. Ben 
Tamminga en ondergetekende zijn nog steeds volop 
in overleg met de verschillende partijen die betrokken 

zijn bij de totstandkoming van de bijspijkercursus en 
de vervolgopleiding. U kunt in de rubriek“Den Haag 
vandaag“van Ben Tamminga de laatste stand van 
zaken lezen. Wij zitten daar namens u en daarom 
proberen we tussen de vergaderingen door uw 
bestuur zoveel mogelijk op de hoogte te houden.
Overigens gaan de ontwikkelingen nu zó snel dat er 
in de tijd tussen het schrijven van dit artikel en het 
verschijnen van ons vakblad al weer diverse stappen 
gezet zijn. In ieder geval zal het dan mogelijk zijn 
u al aan te melden bij de politieacademie voor de 
bijspijkercursus. Zie ook de brief die eind januari aan 
u  verzonden is  en waarin aanmelding van belang is 
voor die leden wiens aanstelling in 2009 verloopt. U 
kunt hiervoor dan een formulier downloaden van de 
website van de politieacademie,
www.politieacademie.nl . Mocht u nog niet thuis 
zijn op internet,  raadpleeg dan s.v.p. een collega of 
iemand van uw afdelingsbestuur.  

Afscheid
Misschien heeft u het al gelezen in het Voorwoord 
van onze voorzitter, maar een trouw Redactielid 
van“de Jachtopzichter“, Willem Saris, gaat afscheid 
nemen. Hij heeft andere verplichtingen die óók 
tijd vergen en dat is natuurlijk erg jammer.  Maar 
anderzijds moeten we ook terugkijken op die zaken 
die Willem de afgelopen jaren voor zijn rekening 
heeft genomen. Positief is dat er een waardige 
vervanger voor Willem is aangetreden.
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VerVolg aCtUele BeStUUrSzaKen

Zoals u heeft gelezen heb ik helaas een soortgelijk 
besluit moeten nemen. Mijn tweede termijn als 
secretaris van de afdeling Gelderland zit er op en ik 
stel mij niet meer verkiesbaar voor een derde termijn. 
Vorig jaar ben ik de tweede termijn ingegaan als 
landelijk secretaris van onze NVvN. Op dat moment 
had ik uiteraard de vaste overtuiging dat ik die termijn 
aan zou blijven. Helaas moet ik hierop terugkomen. 
Mijn veranderde werk, BOA- coördinator bij de 
gemeente Ede en daarnaast de piketdiensten als 
jachtopzichter, vergen véél meer (tijd) dan verwacht. 

Het combineren van dit werk en niet te vergeten mijn 
gezin, met alle activiteiten voor NVvN leverde mij 
echter problemen op waarbij tijdgebrek een van de 
factoren is.  Ik heb daarom moeten besluiten om - het 
liefst op korte termijn (bij voorkeur ALV in juni) - mijn 
taak als landelijk secretaris neer te leggen. Uiteraard 
op het moment dat we een geschikte opvolger 
hebben kunnen vinden. Voorlopig blijf ik overigens, 
samen met Ben Tamminga, voor de vereniging 
beschikbaar, voor het overleg rondom de opleidingen 
en het BOA- platform in Den Haag. 

Jan Otter, Algemeen- secretaris NVvN

Rubriek

“Den Haag Vandaag”
BOA-Platform
Vanuit het BOA-Platform is eigenlijk 
geen nieuws te melden. 
Dat heeft alles te maken met het feit, 
dat dit platform binnenkort door 
een andere functionaris van het 
Ministerie van Justitie zal worden 
aangestuurd. Binnen het BOA-
Platform is er daarom sinds vorig 
jaar geen overleg meer geweest. 
Ik hoop dat we voor het verschijnen 
van de volgende editie van“de 
Jachtopzichter” weer vergaderd 
hebben en dus óók meer weten. 
Het streven is erop gericht om de 
domeinlijst klaar te hebben vóór 1 
juli 2009. Ondertussen wordt er op 
het Ministerie van Justitie gewerkt 
aan aanvullingen  en wijzigingen 
van het Besluit Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren. Dit zal 
met name het geval zijn met artikel 
16, waarin wordt gesteld waaraan 
een BOA moet voldoen. Ook zal 
de circulaire bekwaamheidseisen 
worden gewijzigd.  Dit alles heeft te 
maken met de a.s. Bijspijkercursus 
en de nog te ontwikkelen Voort-
gezette opleiding, alsmede de 
permanente om- en bijscholing.

Stand van zaken Bijspijkercursus
Alle leden van de NVvN hebben 
onlangs een brief ontvangen van 
onze landelijk secretaris Jan Otter.
In deze brief gaf hij de stand van 
zaken weer tot op dat moment. 
Het overleg dat we met de Politie 
Academie hebben is constructief.  
Het grote probleem was eerst het 
samenstellen van de cursus 

binnen de ooit eens gepubliceerde 
prijs van € 600.=. Met de oor-
spronkelijk plannen moesten we 
behoorlijk knippen en plakken. 
We dachten eruit te komen. Een 
tegenvaller was voor ons
de mededeling dat in de ‘bijspijker-
cursus” geen sectorale wetgeving 
wordt behandeld, dat wil zeggen 
dus geen“groene wetten”. De over-
heid stelt zich op het standpunt dat 
de vereiste kennis van de groene 
wetgeving bij iedere BOA aanwezig 
is, althans behoort te zijn. Als we 
groene wetgeving in deze cursus 
willen invoeren dan betekent dat 
heel concreet een uitbreiding van 
het aantal studie-uren en natuurlijk 
ook van de kosten.

Kosten drukken
Op 20 februari jl. vond weer een 
overleg plaats tussen de groene 
deelnemers (NVvN, Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer), 
het Functioneel Parket en een 
vertegenwoordiger van de Politie 
Academie. Het werd een moeizaam 
overleg. Er waren twee varianten 
van het cursusprogramma te 
bespreken. Punten van bespreking 
waren:

de vereiste inhoud van de •	
cursus
het aantal cursusuren•	
de kosten. •	

Het resultaat van de bespreking was 
dat er overeenstemming kwam over 
de eerste twee punten. 

Helaas ziet het er met de kosten niet 
zo goed uit. De Politieacademie had 
een berekening gemaakt omtrent 
de kosten voor de bijspijkercursus 
(1e variant).  Omdat tijdens het 
overleg is gekozen voor de 2e 
variant met daarin een wijziging, 
zal een herberekening moeten 
worden uitgevoerd. Ondanks 
onze inspanning om de kosten 
zo laag mogelijk te houden, laat 
het zich aanzien dat deze tóch 
hoger uitkomen dan de ooit eens 
genoemde € 600.=. Daar komt 
dan nog eens bij dat bij deze 
kosten NIET de reiskosten van 
de docent zijn inbegrepen. We 
hebben weer een overleg gepland 
op 13 maart a.s., omdat men in 
mei – juni wil starten met een 
pilot cursus. Deze kan dan meteen 
geëvalueerd worden, waarna na 
de zomervakantie begonnen kan 
worden met het landelijk uitvoeren 
van de bijspijkercursus. 

Punt van bespreking zal op 13 maart 
a.s. in ieder geval de vraag zijn of 
wij nog een kostenvermindering 
kunnen realiseren door zelf 
leslocaties te“regelen” en de 
praktijkdag mee te organiseren.
De afdelingsbesturen hebben 
hierover intussen al een brief 
ontvangen.
Over het verdere verloop wordt u 
natuurlijk op de hoogte gehouden.

Ben Tamminga
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IS DE ZIEKTE VAN LYME EEN BEROEPSZIEKTE ?

Belangrijke uitspraak van 
de Rechtbank Middelburg
Rechter erkent ziekte van Lyme als beroepsziekte

Dit is het verhaal van een klein insect dat het leven 
van een gezonde buitenman dramatisch heeft 
beïnvloed. En hoe er als gevolg van de ziekte van 
Lyme een ellendige periode is gevolgd. Niet alleen 
lichamelijk en geestelijk, maar aftakeling en stress 
hakken er ook in gezinsverband en financieel flink in. 
Ton Riemslag uit Zeeland kan hierover als slachtoffer 
wel een boek schrijven. Als Wachtmeester eerste 
klasse van het Korps Rijkspolitie (groep Veldpolitie) 
ging hij fluitend naar zijn werk. Na een ziektemelding 
medio augustus 2003 volgde een nachtmerrie die je 
je ergste vijand niet gunt. Compleet met de gangen 
naar de Rechtbank om op z’n minst de ziekte van 
Lyme erkend te krijgen als een beroepsziekte.

Consequenties trekken
Geluk bij een ongeluk is het feit dat Riemslag de 
overheid als werkgever heeft.   
Een krachtige tegenspeler, dat wel. 

Met voormalige leidinggevenden die alles uit de kast 
trekken om de rechter te vertellen dat het allemaal 
nogal meevalt. En met droge ogen stellen dat de 
fatale teek hoogstwaarschijnlijk heeft toegeslagen 
tijdens een uurtje schilderen of natuurfotografie 
in de vrije tijd.  En was hij niet de zoon van een 
jachtopzichter, dus altijd al buiten in de natuur?
Maar aan de andere kant is de overheid een 
kapitaalkrachtige partij die geleden schade voluit 
kan betalen, als de rechter de werkgever hiertoe 
veroordeelt.
Maar voordat het zover is……!
Gelukkig voor Riemslag  en zijn lotgenoten heeft 
rechter Mr G.H. Nomes van de enkelvoudige kamer 
voor bestuursrechtelijke zaken zich verregaand 
verdiept in alle dossiers en rapporten.  
En heeft hij een neuroloog uitvoerig informatie 
laten verstrekken. Met als gevolg dat op 14 januari 
jl. in het openbaar is uitgesproken dat het beroep 
dat Lymepatiënt Riemslag instelde gegrond is 
verklaard en werkgever (nu Politieregio Zeeland) de 
consequenties zal moeten trekken.  Om te beginnen 
betaling van de proceskosten ad € 1288.=  en 
zicht op alsnog betaling van een bovenwettelijke 
arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Beschermende kleding
We lopen aan de hand van de uitspraak van de 
Rechtbank Middelburg met grote stappen door AWB- 
zaak nummer 07/1336.

Riemslag was sinds 1976 bij de politie werkzaam.  In 
de periode van 1980 tot 1994 als wachtmeester 1ste 
klas ingezet bij de groep Veldpolitie.
Hij kreeg de ziekte van Lyme die wordt veroorzaakt 
door een besmetting van de bacterie Borrelia. 
Dit was in 1985 en werd volgens Riemslag 
veroorzaakt door de hem opgedragen 
werkzaamheden.  

Door zijn werk is hij frequent in contact geweest  met 
teken en is ook regelmatig gebeten.

Logisch, want vrijwel altijd werkend in het 
buitengebied, urenlang liggend posten en valwild 
op de achterbank van de dienstauto vervoerend 
en dat in een tijd dat“baas”overheid nog geen 
beschermende handschoenen en kleding verstrekte.
Zijn bedrijfsarts heeft de ziekte van hem aangemeld 
bij het Nederlands Centrum voor beroepsziekten.  

Teken en de ziekte van Lyme
Wie in de natuur komt, kan een tekenbeet oplopen. Meestal is zo’n beet onschuldig, maar een 

teek kán de ziekte van Lyme overbrengen. Dat is een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. 

Bescherming is dus verstandig. Door uw lichaam - en eventueel dat van anderen - op teken te 

controleren, kunt u een teek snel verwijderen. Als dat binnen 24 uur na de beet gebeurt, is de 

kans op de ziekte van Lyme bijna nul. U hoeft alleen naar de huisarts als u klachten krijgt. De 

ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met antibiotica. 

Eenvoudige maatregelen 
• Vermijd contact met struikgewas en hoog gras. Blijf zoveel 

mogelijk op de paden en bedek uw huid goed. Draag 

bijvoorbeeld dichte schoenen, lange mouwen, een lange 

broek en stop uw broekspijpen in uw sokken. 

• Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind. Laat 

kinderen een pet dragen als extra bescherming. 

•  Gaat u naar een gebied waar veel teken voorkomen, 

dan kunt u uw huid en die van kinderen insmeren met 

insectenwerend middel. Volwassenen kunnen middelen 

met maximaal 50% DEET gebruiken, kinderen met 

maximaal 20%. Lees de aanwijzingen op de verpakking.

• Controleer altijd uw kleding en lichaam op teken als u op 

plekken bent geweest waar teken kunnen voorkomen. 

Wat te doen bij een tekenbeet
Verwijder de teek binnen 24 uur. De kans op besmetting is dan vrijwel uitgesloten. Neem een 

pincet waarmee u de teek goed kunt vastpakken, bijvoorbeeld een puntig pincet of speciaal 

tekenpincet.

• Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek de teek voorzichtig uit de huid. Druk 

de teek hierbij niet plat. Een achterblijvend stukje van de monddelen van de teek kan geen 

kwaad; het verdwijnt vanzelf uit het wondje.

• Ontsmet het wondje met 70% alcohol, jodiumtinctuur of -zalf. 

• Noteer de datum in uw agenda; bij eventuele ziekteverschijnselen zal de huisarts hier naar 

vragen. 

• Let tot 3 maanden na de beet op ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld griepachtige klachten.

Wat zijn teken?
Teken zijn spinachtige beestjes. Ze variëren in grootte van 1 tot 3 millimeter, afhankelijk van 

hun levenstadium. Teken leven van het bloed van mensen en dieren. Ze komen voor in bossen, 

duinen, heidegebieden, weilanden, parken en tuinen in het hele land. Het liefst zitten ze in 

struiken en grassen tot ongeveer anderhalve meter boven de grond. Van daaruit klimmen ze 

op de huid of kleren van voorbijgangers. Ze gaan op zoek naar een warm en vochtig plekje, 

bijvoorbeeld achter de oren, in de liezen, knieholtes of oksels. Bij kinderen zijn teken vaak op 

het hoofd te vinden: bij de haargrens en achter de oren. Teken bijten zich vast in de huid en 

zuigen zich vol met bloed. Meestal merkt u daar niks van. Een teek kan uren tot zelfs dagen op 

uw huid zitten zonder dat het opvalt. Teken komen het hele jaar voor. Ze worden actief zodra 

de temperatuur boven de 8 graden stijgt.  

De ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme begint meestal met een rode, 

ringvormige uitslag van meer dan 5 centimeter 

doorsnee op de plaats waar een teek heeft 

gebeten. U kunt ook griepachtige klachten krijgen 

als hoofdpijn, koorts of gewrichtspijn. Soms 

verdwijnen de verschijnselen spontaan. In een later 

stadium kunnen echter ernstigere verschijnselen 

ontstaan: verlamde gezichtsspieren, heftige pijn 

aan een arm of been, dubbelzien, krachtsverlies 

in uw benen, pijnlijke of gezwollen gewrichten 

of een neiging tot flauwvallen. Als de ziekte 

van Lyme niet op tijd is ontdekt, kan iemand 

chronische huidaandoeningen of ernstige 

gewrichtsklachten krijgen. Mensen kunnen 

elkaar niet met deze ziekte besmetten. Ook  

het verwijderen van een teek bij een  

(huis-)dier geeft geen besmettingsgevaar. 

Hoe kan een teek iemand  
ziek maken?

Teken kunnen u alleen ziek maken als 
ze zelf besmet zijn met een bacterie 
die een ziekte kan veroorzaken, én als 
ze voldoende lang hebben vastgeze-
ten in de huid. In Nederland dragen 
teken vooral de Borreliabacterie bij 
zich. Als de teek langer dan 24 uur 
op uw lichaam zit kan die bacterie 
in uw lichaam terechtkomen. De 
meeste mensen worden niet ziek na 
een tekenbeet. Toch kwamen in 2005 
in Nederland 17.000 mensen bij de 
huisarts vanwege de ziekte van Lyme. 
Goed op teken controleren is dus 
belangrijk. 

voor achter

vrijdag 8 juni

tekenbeet

larve nimf volwassen teek

1 cm 2 cm

Volgezogen nimf in de huidDe grootte van een teek varieert van 1 tot 3 mm.

Contoleer vooral warme en 
vochtige plekken op het lichaam
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Zelf vroeg hij collega’s een vragenlijst in te vullen en 
zijn huisarts en een neuroloog lieten hun visie horen.

De knip trekken
Maar de overheid kan een geduchte tegenstander zijn 
als het trekken van de knip in zicht komt.
Riemslag zou niet aannemelijk gemaakt hebben 
dat hij gebeten is tijdens de uitoefening van zijn 
beroep.  Had hij wel zorgvuldig alle preventieve 
maatregelen genomen ?  Betwist werd of de ziekte 
eigenlijk wel is ontstaan tijdens diensttijd.   Sterker; de 
Korpsbeheerder van Zeeland (blijkbaar een soort van 
medicus in zijn vrije tijd) acht het meest aannemelijk 
dat de ziekte is ontstaan tijdens privé- tijd.  Eiser heeft 
immers als zoon van een jachtopzichter een belangrijk 
deel van zijn leven in de natuur doorgebracht.  En hij 
was toch bekend met het risico van teken?
En heeft de overheid niet vanaf 1985  met de toen 
bekende kennis voor adequate bescherming  gezorgd 
door verstrekking van bedekkende kleding en andere 
uitrusting.
Om vervolgens de bal dan maar definitief bij het 
slachtoffer neer te leggen. “Bij goed gebruik van 
kleding en uitrusting en een goede persoonlijke 
controle was het oplopen van een tekenbeet geheel of 
nagenoeg onmogelijk”.
Met nog wat losse flodders als“dat er in het 
tekenseizoen geen werk was opgedragen waarbij een 
verhoogd risico op tekenbeten bestond”.  Voor deze 
tekst leende zich een uit de kast getrokken toenmalige 
commandant van de groep Veldpolitie. 

Conclusie; met zo’n werkgever heb je verder geen 
vijanden meer nodig…!
Met als uitsmijter“dat de conclusie van de neuroloog 
ook maar een aanname was“.

Werkomstandigheden
Veel lees- en denkwerk voor de rechter om alle zin en 
onzin te scheiden en tot een evenwichtig oordeel te 
komen.
Rechter Nomes heeft terecht opgemerkt dat het 
geschil gaat over de vraag of er sprake is van een 
beroepsziekte.
Door zijn werk en de daarbij behorende 
werkomstandigheden, bestaat er een voldoende mate 
van waarschijnlijkheid dat de ziekte van Lyme daardoor 
is veroorzaakt.
Brandhout werd gemaakt van pogingen de hobby’s 
fotografie en schilderen van Riemslag in het geding 
te brengen als oorzaak.  Evenals de poging om 
honderden andere agenten in stelling te brengen die 
– in tegenstelling tot wachtmeester Riemslag - niet 
besmet zijn geraakt.

Om de letterlijke tekst van de uitspraak te volgen“De 
conclusie van het voorgaande is dat het bestreden 
besluit in rechte geen stand houdt. Het beroep is 
gegrond en het bestreden besluit zal wegens strijd 
met de wet worden vernietigd. De rechtbank zal, om 
het geschil te beslechten, op de voet van artikel 8 : 72, 
vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zelf 
in de zaak voorzien door het bezwaar van eiser tegen 
het besluit van 21 juli 2005 gegrond te verklaren en dit 
besluit te herroepen.”

Tot zover een geweldig succes voor Riemslag 
en hoopvol voor alle huidige en toekomstige 
Lymepatiënten in overheidsdienst.
Overigens is de Korpsbeheerder Politieregio Zeeland in 
beroep  gegaan tegen deze uitspraak.

Jammer voor Riemslag, maar een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep geeft niet alleen voor hem 
jurisprudentie, maar voor veel meer werknemers in het 
groen. 
Waar dan later breed op kan worden teruggevallen.   
Waar het hier om een incident gaat, zal dit straks 
gelden voor alle “groene” werknemers in Nederland. 

wordt VerVolgd.

J. Beekhuis
Eindredacteur

Teken en de ziekte van Lyme
Wie in de natuur komt, kan een tekenbeet oplopen. Meestal is zo’n beet onschuldig, maar een 

teek kán de ziekte van Lyme overbrengen. Dat is een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. 

Bescherming is dus verstandig. Door uw lichaam - en eventueel dat van anderen - op teken te 

controleren, kunt u een teek snel verwijderen. Als dat binnen 24 uur na de beet gebeurt, is de 

kans op de ziekte van Lyme bijna nul. U hoeft alleen naar de huisarts als u klachten krijgt. De 

ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met antibiotica. 

Eenvoudige maatregelen 
• Vermijd contact met struikgewas en hoog gras. Blijf zoveel 

mogelijk op de paden en bedek uw huid goed. Draag 

bijvoorbeeld dichte schoenen, lange mouwen, een lange 

broek en stop uw broekspijpen in uw sokken. 

• Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind. Laat 

kinderen een pet dragen als extra bescherming. 

•  Gaat u naar een gebied waar veel teken voorkomen, 

dan kunt u uw huid en die van kinderen insmeren met 

insectenwerend middel. Volwassenen kunnen middelen 

met maximaal 50% DEET gebruiken, kinderen met 

maximaal 20%. Lees de aanwijzingen op de verpakking.

• Controleer altijd uw kleding en lichaam op teken als u op 

plekken bent geweest waar teken kunnen voorkomen. 

Wat te doen bij een tekenbeet
Verwijder de teek binnen 24 uur. De kans op besmetting is dan vrijwel uitgesloten. Neem een 

pincet waarmee u de teek goed kunt vastpakken, bijvoorbeeld een puntig pincet of speciaal 

tekenpincet.

• Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek de teek voorzichtig uit de huid. Druk 

de teek hierbij niet plat. Een achterblijvend stukje van de monddelen van de teek kan geen 

kwaad; het verdwijnt vanzelf uit het wondje.

• Ontsmet het wondje met 70% alcohol, jodiumtinctuur of -zalf. 

• Noteer de datum in uw agenda; bij eventuele ziekteverschijnselen zal de huisarts hier naar 

vragen. 

• Let tot 3 maanden na de beet op ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld griepachtige klachten.

Wat zijn teken?
Teken zijn spinachtige beestjes. Ze variëren in grootte van 1 tot 3 millimeter, afhankelijk van 

hun levenstadium. Teken leven van het bloed van mensen en dieren. Ze komen voor in bossen, 

duinen, heidegebieden, weilanden, parken en tuinen in het hele land. Het liefst zitten ze in 

struiken en grassen tot ongeveer anderhalve meter boven de grond. Van daaruit klimmen ze 

op de huid of kleren van voorbijgangers. Ze gaan op zoek naar een warm en vochtig plekje, 

bijvoorbeeld achter de oren, in de liezen, knieholtes of oksels. Bij kinderen zijn teken vaak op 

het hoofd te vinden: bij de haargrens en achter de oren. Teken bijten zich vast in de huid en 

zuigen zich vol met bloed. Meestal merkt u daar niks van. Een teek kan uren tot zelfs dagen op 

uw huid zitten zonder dat het opvalt. Teken komen het hele jaar voor. Ze worden actief zodra 

de temperatuur boven de 8 graden stijgt.  

De ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme begint meestal met een rode, 

ringvormige uitslag van meer dan 5 centimeter 

doorsnee op de plaats waar een teek heeft 

gebeten. U kunt ook griepachtige klachten krijgen 

als hoofdpijn, koorts of gewrichtspijn. Soms 

verdwijnen de verschijnselen spontaan. In een later 

stadium kunnen echter ernstigere verschijnselen 

ontstaan: verlamde gezichtsspieren, heftige pijn 

aan een arm of been, dubbelzien, krachtsverlies 

in uw benen, pijnlijke of gezwollen gewrichten 

of een neiging tot flauwvallen. Als de ziekte 

van Lyme niet op tijd is ontdekt, kan iemand 

chronische huidaandoeningen of ernstige 

gewrichtsklachten krijgen. Mensen kunnen 

elkaar niet met deze ziekte besmetten. Ook  

het verwijderen van een teek bij een  

(huis-)dier geeft geen besmettingsgevaar. 

Hoe kan een teek iemand  
ziek maken?

Teken kunnen u alleen ziek maken als 
ze zelf besmet zijn met een bacterie 
die een ziekte kan veroorzaken, én als 
ze voldoende lang hebben vastgeze-
ten in de huid. In Nederland dragen 
teken vooral de Borreliabacterie bij 
zich. Als de teek langer dan 24 uur 
op uw lichaam zit kan die bacterie 
in uw lichaam terechtkomen. De 
meeste mensen worden niet ziek na 
een tekenbeet. Toch kwamen in 2005 
in Nederland 17.000 mensen bij de 
huisarts vanwege de ziekte van Lyme. 
Goed op teken controleren is dus 
belangrijk. 

voor achter

vrijdag 8 juni

tekenbeet

larve nimf volwassen teek

1 cm 2 cm

Volgezogen nimf in de huidDe grootte van een teek varieert van 1 tot 3 mm.

Contoleer vooral warme en 
vochtige plekken op het lichaam



6 de Jachtopzichter

Een goede kaart 
is het halve werk

Voor het beheer of toezicht in bos en natuur is een 
goede terreinkaart onontbeerlijk.
Een duidelijke, overzichtelijke kaart is onmisbaar voor 
werkuitvoerders zoals aannemers en houtkopers om 
het werk goed te kunnen uitvoeren.
Eigenaren en beheerders van natuurgebieden maken 
door middel van kaarten hun beheerdoelen en 
-maatregelen visueel voor zichzelf en anderen.
Veel beheerders en terreineigenaren beschikken 
echter niet over de mogelijkheden om een 
waarheidsgetrouwe, professioneel ogende kaart te 
maken.
Bij de Bosgroep Midden Nederland kunt u terecht 
voor elke gewenste kaart die u kunt gebruiken bij het 
beheer van uw terrein. Hieronder een overzicht van 
veel gebruikte kaarttypen.

Een kaart met daarop de huidige situatie:
Grondgebruik, terreintypen, padenstructuur, - 
eigendomsituatie
Bosopstanden met leeftijd en boomsoorten - 
(vak- en afdelingen)
Natuurwaardenkaart- 
Grondwater en bodemsoort- 
Flora- en fauna-inventarisatie- 

Beheerkaarten:
Voorgenomen maatregelen (dunnen, - 
plaggen, prunusbestrijding, maaien)
Beheerdoelen, -scenario’s- 
Werkplan met indeling in werkblokken per - 
jaar

Themakaarten:
Jachtvelden, wildbeheer, geschiktheid voor - 
reewild (methode v Haaften/Poutsma)
Recreatiedruk, zonering- 
Bosbrandrisico- 
Dood hout- 

De door u aangeleverde gegevens worden door 
de Bosgroep verwerkt in een kleurenkaart op elk 
gewenst formaat en afwerking. De kaart wordt via 
een GIS (Geografisch Informatiesysteem) digitaal 
vervaardigd en vervolgens uitgeprint op de gewenste 
grootte (A4 t/m A0 zijn de meest gebruikte formaten).
Kostenindicatie voor dit werk: € 200 - € 300 
(uitgaande dat de opdrachtgever gegevens kan 
aanleveren). Bij de afwerking kunt u bijvoorbeeld 
kiezen voor stevig papier of plastificeren. 
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Kostenindicatie voor een 
geplastificeerde kaart op A0-
formaat (118 x 84 cm) is ± € 60.
Daarnaast kan de kaart ook 
worden aangebracht op weers- 
en vandalismebestendige 
polyesterlaminaat (materiaal a la 
openstellingsborden). 
U kunt de Bosgroep ook 
inschakelen voor het inventa-
riseren van terreingegevens 
die nodig zijn voor de 
beheerplanning of de beheerkaart. 
Van alle hierboven genoemde 
kaartvoorbeelden kan de 
Bosgroep u behulpzaam zijn bij het 
inventariseren van de benodigde 
gegevens.   

Indien u meer wilt weten over 
het maken van kaarten of het 
verzamelen van terreingegevens 
kunt u contact opnemen met de 
Bosgroep via tel.
0318-672626. Zie voor algemene 
informatie: www.bosgroepen.nl. 
met oa. adres / mail van de collega- 
Bosgroepen in Noord- Oost en 
Zuid- Nederland.

Jeroen van der Horst
Bosgroep Midden Nederland

©  Topografische dienst Emmen 
2003

Projectie; Rijksdriehoeksstelsel

Bosgroep 

Midden Nederland 

De Bosgroep Midden Nederland 
is een vereniging van bos- en 
natuureigenaren. Het werk-
gebied van de Bosgroep is de 
provincie Gelderland, Utrecht, 
Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Flevoland. De Bosgroep 
telt 488 leden die samen meer 
dan 83.250 hectare bos en 
natuur in bezit hebben. Tot 
de leden behoren particuliere 
bos- en landgoedeigenaren, 
gemeenten en organisaties 
als Natuurmonumenten en 
Geldersch Landschap. Daarnaast 
is ook Staatsbosbeheer lid met 
70.166 ha. 
 
De Bosgroep voert alle 
voorkomende werkzaamheden 
voor haar leden uit, zoals: 

*  Aanvragen en verzorgen van 
subsidies op het gebied van 
bos, natuur en landschap

*  Bosbeheer, dunnen, verkopen 
van hout  

 Uitvoeren van •	 natuurbeheer 
(heide plaggen, vennen 
herstellen, lanen snoeien etc 

 Het verhogen van de kwaliteit •	
van het landschap.  Uitvoeren 
van projecten met het 
oog op archeologische en 
cultuurhistorische waarden Het 
verhogen van de recreatieve 
beleving van de terreinen van 
de leden 

 Opstellen van •	 beheer- en 
werkplannen 

 Voorlichten•	  van haar leden 
o.a. via bijeenkomsten en de 
nieuwsbrief.
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Nieuwe Cursusgids
“Boscursus 2009” 
beschikbaar
Vorig jaar heeft Stichting Probos 
het initiatief opgevat om een 
cursusgids samen te stellen met 
daarin een verzameling van alle 
cursussen die worden gegeven voor 
professionals werkzaam in de bos- en 
natuurbeheersector. 
Doel van deze cursusgids is om 
bosbeheerders de kans te bieden hun 
vakkennis te vergroten of bij te houden. 
Ook voor 2009 is weer een cursusgids 
samengesteld met 38 cursussen door 
9 cursusaanbieders. Deze gids is nu 
beschikbaar en gratis aan te vragen door 
een mail te sturen aan: Annemieke.
Winterink@probos.net  

Het cursusrooster is ook toegankelijk 
via de website www.boscursus.nl. 
Deze website wordt het gehele jaar 
door bijgehouden en vormt de ideale 
plek om inzicht te krijgen in het actuele 
cursusaanbod van 2009 op het gebied 
van bos- en natuurbeheer. 

Nederland blijft bosarm
Bekend is dat maar een gering deel van ons land bebost is.  
Wij blijven toch wat“hangen” rond de 10% die we vroeger al 
op school leerden.  
Blijkbaar is onze (landbouw)grond te kostbaar om te 
beplanten met“eeuwig zingende bossen”.
Ons land scoort met een beboste oppervlakte van ca. 11% 
nogal laag en dan nemen we boomrijke gebieden als parken 
voor het gemak ook maar mee!

Alleen Malta (1%) en Ierland (10%) zijn nog boomarmer.
Dit blijkt uit een overzicht van Eurostat (een Europees 
statistisch bureau) over het jaar 2005.

De Europese Unie als geheel bestaat voor bijna 42% uit 
bos.  Dat is verrassend veel, maar Scandinavië, Duitsland 
en Frankrijk dragen daar flink aan bij.  Finland  bestaat 
bijvoorbeeld voor 77% en Zweden voor 75% uit bos.

Bos beheren betekent hout (en werkgelegenheid) produceren. 
De EU als geheel levert op jaarbasis 426 miljoen m3.
Zweden draagt daar voor 65 miljoen kubieke meter aan bij en 
Nederland met slechts 1.1 miljoen kubieke meter.  

Bijzondere oproep
Het duurt nog even, maar in 2011 zal feestelijk herdacht worden dat het 100 jaar geleden is dat onze 
vereniging werd opgericht. In de loop der jaren zijn er vele bestuurderen geweest. Ons is niet exact bekend 

waar alle notulen, verslagen, etc. door onze voorgangers zijn bewaard. 
Misschien dat er lezers van dit blad zijn die hierover meer weten. Wij 
zouden dan graag in contact komen met deze leden. Verder doen 
wij een beroep op u (en met name op onze oudere leden) om nog 
eens te kijken wie in het bezit is van tijdschriften, bladen, verslagen, 
archiefmateriaal, foto’s, etc. welke voor ons van belang kunnen zijn. 
We denken dan met name aan exemplaren van de Nieuwsbrief “ De 
Wildschut ” die jarenlang aan de leden van de Nederlandse Vereniging 
van Jachtopzichters zijn gezonden. Misschien zijn er ook (oud) 
bestuursleden van de afdelingen of het landelijk bestuur, die over een 
archief beschikken. Wij hebben de mogelijkheid om dit op één adres 
onder te brengen, zodat dit niet verloren gaat voor de toekomst. Heeft 
u zaken waarvan u denkt dat dit interessant zou kunnen zijn voor onze 
jubileumviering (of heeft u materiaal dat u kwijt wilt) neem dan gerust 
contact met ons op.
Wij willen dit graag van u overnemen, kopiëren of inscannen. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens het Dagelijks Bestuur,
Jaap van de Waerdt
Kamillelaan 11
3925 RG Scherpenzeel
tel. 0332772823
e-mail: waer.j.1946@sch-gld.demon.nl
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Website Bosschap
Het Bosschap (bedrijfschap voor bos en natuur) is in toenemende mate een organisatie geworden die actief is 
met lobby voor en ondersteuning van de groene sector.
In vroeger jaren viel slechts eenmaal per jaar een teken van leven in de bus, tw. de aanslag wettelijk verplichte 
heffing voor bos.  Maar daar zijn vele (voorlichtende) activiteiten aan toegevoegd.  De kosten van de heffing 
zijn daardoor in de loop der jaren overigens aanzienlijk gestegen tot € 3.12 per ha per jaar voor het aanslagjaar 
2009.
Voor de bos- en natuurbeheerders onder onze leden, is het zeker de moeite waard naar de website van het 
Bosschap te surfen  (  www.bosschap.nl  ) en te kijken naar het aanbod onder PRODUCTEN.
Allerlei formulieren en overeenkomsten die voor het terreinbeheer nodig zijn, kunnen (gratis) gedownload 
worden.  Bijvoorbeeld de Checklist zorgvuldig bosbeheer/- natuurbeheer.
Hieronder zijn de modellen aangegeven die betrekking hebben op het functioneren van de groene BOA’s

relatie buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en politie

Model samenwerkingsconvenant terreineigenaar en politie  bestel download 
Model projectovereenkomst special inzet BoA  bestel download 
Model overeenkomst politie en BoA inzake vrijwillige inzet van BoA  bestel download

We moeten ervan uitgaan dat de kopstukken en juristen van het Bosschap de teksten uiterst zorgvuldig 
hebben opgesteld en nageplozen.  Gebruik en consequenties daarvan blijven natuurlijk voor eigen rekening en 
risico. 

Afscheid Willem Saris
Willem Saris kondigde aan per 1 april 2009 afscheid te willen nemen van de Redactiecommissie van
ons aller NVvN.  

Geen donderslag bij heldere hemel, want Willem had al eerder laten doorschemeren zijn beperkte vrije tijd 
meer te willen besteden aan zijn jonge gezin, de jacht, de bijen en vele andere (buiten)hobby’s.
De leden van de Redactie-commissie en hun Eindredacteur vonden dit toch wel spijtig.
Wij waren aan Willem gewend, maar ook mèt hem verwend.  Als een lezer een gecompliceerde vraag bij de 
Redactie op tafel legde, was het al snel Willem die er zijn tanden inzette.  Om als geen ander in een degelijke 
en informatieve opbouw een mooi stuk informatie op papier te zetten.  Goed onderbouwd en uitvoerig, 
maar altijd in de geest van“voor de praktijk, door de praktijk”.  Hoe moeilijk het onderwerp ook was, hij 
bleef leesbaar en hield altijd de jachtopzichter/gebruiker scherp in beeld! Hij kent als brigadier van politie het 
buitengebied en bewoners als geen ander.  Ook stuurt hij in een lange reeks van jaren een groep groen BOA’s 
rond Aalten aan.  Organiseerde trainingen voor hen, hield levensechte praktijkoefeningen, (bij voorkeur ’s 
nachts) met heuse wegblokkades en in samenwerking met de collega’s aan de andere kant van
“de paol”.

Willem, grote dank voor al jouw kennis, inzet en praktijkverhalen.  We hebben er lang van mogen leren en 
genieten !

Jaap Beekhuis
Eindredacteur 

U bent een betrokken NVvN-lid?

Neem op 20 juni 2009 deel aan

de Algemene Ledenvergadering 2009!
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De WASP 
Knife
(deel 2)
In de uitgave van “de Jachtopzichter”, jaargang 21, 
no. 1 werd uw aandacht gevraagd voor een wel heel 
gevaarlijk en dodelijk mes namelijk de ‘WASP Knife’. 
De politie van Engeland waarschuwt voor dit mes 
dat een gasbel kan injecteren in het lichaam van het 
slachtoffer. De organen bevriezen onmiddellijk.

Deze waarschuwing was voor mij een extra 
aanleiding om eens verder op onderzoek uit te gaan. 

Technische beschrijving: 
Het mes wordt vervaardigd door WASP Injection 
Systems Inc uit Amerika. Een patent aanvraag is 
ingediend. De aanschafprijs, afhankelijk van het 
model, ligt tussen de $ 379 en 549.

Het mes heeft een lemmet van 12,5 cm en is voorzien 
van een stootplaat. In het heft is een gascilinder 
aangebracht die door middel van een drukknop in 
werking wordt gesteld. De drukknop is bevestigd 
voor de stootplaat. Bij een onderhandse steek is de 
drukknop met de duim makkelijk te bedienen.
Nadat het mes in het lichaam is gestoken wordt 
er door middel van de druk op de knop ongeveer 
600 cc gecomprimeerd gas in het wond kanaal 
gespoten. In het lemmet bevindt zich namelijk een 
dun kanaal dat is aangesloten op de gascilinder in 
het heft. De opening van het kanaal zit in de punt van 
het lemmet. Het gas kan dus op het diepste punt van 
de steekwond in het wondkanaal worden gespoten.  
De druk waaronder het gas vrijkomt, bedraagt zo’n 
55 bar. Door de extreem lage temperatuur van dit 
gecomprimenteerde gas zullen de organen rond en 
nabij het wond kanaal direct bevriezen waardoor er 
nauwelijks bloedverlies zal optreden.

Om de (uit-) werking van dit mes te verduidelijken 
heeft de producent op zijn website (www.waspknife.
com)  een kort demonstratiefilmpje geplaatst. Dit 
filmpje laat zien hoe het mes in een watermeloen 
wordt gestoken, waarna het gas wordt geïnjecteerd. 
In minder dan een seconde“explodeert” de 
watermeloen en valt in twee stukken uiteen. De 
uitwerking hiervan in een menselijk- of dierlijk 
lichaam moet dan ook hevig zijn.

Het is voor mij wel duidelijk dat een dergelijk mes niet 
in de maatschappij thuis hoort. Bij aantreffen ervan 
uiteraard de nodige voorzichtigheid betrachtten en 
het mes in beslag nemen. Ga dus niet zelf de werking 
ervan uit testen. Laat het mes in de staat zoals u het 
aangetroffen hebt. De wapendeskundige van uw 
Regiokorps kan het dan in een later stadium nader 
onderzoeken. Het lijkt mij zinvol om de verdachte aan 
te houden en hem flink aan de tand te voelen over de 
vraag hoe hij er aan komt. De uitkomst hiervan kan 
dan weer een opstap zijn naar een vervolg onderzoek. 

Juridische omschrijving:
De waspknife is een voorwerp als bedoeld in artikel 
2 lid 1, Categorie II sub 6 van de Wet wapens en 
munitie. Het is een voorwerp, bestemd voor het 
treffen van personen met giftige, verstikkende, 
weerloosmakende, traanverwekkende en 
soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische 
hulpmiddelen en van vuurwapens in de vorm van 
geweren, revolvers en pistolen, bestemt voor het 
afschieten van munitie met een weerloosmakende of 
traanverwekkende stof. 
De uitzonderingsbepalingen zijn niet van toepassing.

Strafbaarstelling:
Het voorhanden hebben van dit mes, levert een 
overtreding op van artikel 26 lid 1 van de Wet 
Wapens en munitie. Dit artikel zegt dat het verboden 
is om een wapen van de categorie II voorhanden te 
hebben. Het ‘voorhanden’ hebben is een ruim begrip. 
Het gaat veel verder dan bijvoorbeeld alleen het 
dragen ervan.
De strafbaarstelling vinden we in artikel 55 van de 
Wet wapens en munitie. Het is dus een misdrijf.
Voor de juiste toepassing van dit artikel 55 is het 
van belang dat je altijd begint bij lid 5. Is lid 5 niet 
van toepassing ga dan naar lid 4 en zonodig naar 
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Wet wapens en munitie
De Nederlandse Wet wapens en munitie is onderdeel van de 
wapenwetgeving en is bedoeld om de schadelijke effecten van 
wapens in de samenleving terug te dringen.

Beschrijving van de wet De Wet wapens en munitie maakt onder-
scheid tussen het voorhanden hebben van een wapen en het dra-
gen van een wapen. Dat is als volgt gedefinieerd:
‘Voorhanden hebben’ betekent dat iemand over een wapen kan 
beschikken. Dat is ook het geval als hij het opgeborgen heeft in 
een bergplaats waar hij de sleutel van heeft. 
‘Een wapen dragen’ betekent het ‘voor het grijpen hebben’, terwijl 
iemand zich op een openbare plaats bevindt. 
Het bezit van een wapen van de lichtste categorie, bijvoorbeeld 
een sabel, is legaal voor burgers van 18 jaar en ouder. Het is 
verboden om met dit soort wapens over straat te lopen. Wat wel 
toegestaan wordt is het bijvoorbeeld ophangen van dergelijke 
wapens aan de muur.

Categorieën voor wapens De Wet wapens en munitie onder-
scheidt vier categorieën wapens.

Het gaat om de volgende categorieën: Categorie I. De wapens in 
deze categorie zijn niet-vuurwapens, waarvan de aanwezigheid 
onder geen enkele omstandigheid kan worden aanvaard.
Bijv: ballistische messen, ploertendoders, wurgstokjes, boksbeu-
gels, replica’s van vuurwapens. 
Categorie II. Tot de wapens in deze categorie behoren wapens 
waarvan het gebruik en bezit is voorbehouden aan overheidsin-
stanties, zoals de krijgsmacht en de politie.
Bijv. automatische vuurwapens, pepperspray, stroomstootwa-
pens, etc. 
Categorie III. De categorie bevat wapens waarvan ongecontro-
leerd bezit ongewenst is, maar waarvoor een vergunning kan 
worden verkregen.
Bijv. wapens ten behoeve van jagers, schietverenigingen etc. 
Categorie IV. Tot deze categorie behoren de wapens die men thuis 
mag hebben, maar waarvan het verboden is deze publiekelijk 
te dragen. Tevens mogen deze wapens niet voorhanden zijn aan 
personen onder de 18 jaar. Voor luchtwapens geldt ook de regel 
dat ze geen gelijkenis mogen hebben met een vuurwapen, anders 
vallen ze onder Categorie 1.
Bijv: degens, zwaarden, sabels, wapenstokken, kruisbogen, har-
poen, paintballmarkers, luchtwapens. 

Categorieën voor Munitie: Munitie valt in de categorie van het 
wapen waar het voor bedoeld is. Aangezien alleen Categorie II en 
III vuurwapens bevatten, bestaan er twee categorieën voor muni-
tie: Categorie II en Categorie III.

Maximumstraffen: Sinds 15 november 2000 zijn de straffen voor 
illegaal wapenbezit en illegale wapenhandel fors verhoogd. Zo 
is bijvoorbeeld: De maximumstraf voor het illegaal voorhanden 
hebben van een stiletto negen maanden gevangenisstraf of een 
geldboete van € 4500,-. (Tot 1 februari 2006 was het maximum 
drie maanden gevangenisstraf.)  De maximumstraf voor het ille-
gaal voorhanden hebben van een geweer een gevangenisstraf 
van vier jaar of een geldboete van € 45.000,-. De maximumstraf 
voor het beroepsmatig illegaal handelen in pistolen acht jaar 
gevangenisstraf of een geldboete van € 45.000,-. 

 Wapenvergunning: Mensen die een legitieme reden hebben 
om een wapen te gebruiken, zoals sportschutters kunnen een 
wapenvergunning aanvragen voor een wapen uit categorie III. 
Die vergunning moet bij de korpschef van de politie worden aan-
gevraagd, met daarbij de motivatie. Bij jagers wordt het wapen 
bijgeschreven op de jachtakte. In alle gevallen wordt gekeken of 
de aanvrager misschien een strafblad heeft.

Het belang van de Wet wapens en munitie: Uit onderzoek is geble-
ken dat doodslag vaak optreedt, doordat mensen bij een plotse-
linge ruzie een wapen of een ander voorwerp grijpen wat toeval-
lig voorhanden is.[feit?] De tegenstanders van het wapenbezit 
beweren dat door het bezit van vuurwapens terug te dringen, 
sommige gevallen van doodslag voorkomen kunnen worden. 

Bron: Wikipedia

lid 3 en als laatste pas naar lid 1. Op deze wijze kom 
je nooit in de knoei met de strafbaarheidstelling en 
met een eventuele toepassing van de noodzakelijke 
inverzekeringstelling van de verdachte. 
Bij het voorhanden hebben van de waspknife komen 
we uit bij artikel 55 lid 3 onder a. Het artikel zegt 
namelijk; ‘met een gevangenisstraf van ten hoogste 4 
jaren of een geldboete van de vijfde categorie wordt 
gestraft; 
Hij die handelt in strijd met o.a. artikel 26 lid 1 en het 
feit begaat met betrekking tot een wapen van de 
Categorie II’.
Het feit dat begaan wordt is het ‘voorhanden’ hebben 
van dit wapen. 
Inverzekeringstelling is mogelijk. 

Mocht uit onderzoek 
blijken dat de verdachte 
het wapen via Internet 
heeft gekocht en dus 
geïmporteerd heeft van 
uit Amerika dan zal ook 
artikel 14 van de Wet 
wapens en munitie naar 
alle waarschijnlijkheid 
zijn overtreden.
Dit artikel geeft het 

verbod om zonder consent van invoer een wapen van 
de categorie II, ons land te doen binnen komen.
Artikel 14 vinden we terug in artikel 55 lid 3 onder a en 
wordt dus aangemerkt als een misdrijf.

Bevoegdheden
Omdat in dit geval artikel 14 en 26  van de Wet 
wapens en munitie wordt overtreden kunnen de 
bevoegdheden uit de artikelen 50, 51 en 52 worden 
toegepast indien daartoe redelijker wijs aanleiding 
bestaat.
Zo kan worden gevorderd dat de verpakking van 
goederen, met inbegrip van bagage, wordt geopend. 
Ook kunnen vervoermiddelen worden onderzocht en 
kan te allen tijde inbeslagneming plaatsvinden. 
De uitlevering kan worden gevorderd.
Artikel 52 lid 2 geeft nog eens een extra verregaande 
bevoegdheid namelijk het aan de kleding onderzoeken 
van personen indien daartoe redelijker wijze aanleiding 
bestaat op grond van (in dit geval) een gepleegde 
overtreding van artikel 26.
Voor de toepassing van deze bevoegdheid behoeft de 
betrokkene dus nog geen status te hebben van die van 
verdachte!

Al met al reden genoeg om bij het aantreffen van 
messen extra alert te zijn. Maar bedenk wel dat 
uw akte van aanstelling moet voorzien zijn van de 
aantekening ‘Wet wapens en munitie’ alvorens u 
bevoegdheden uit die wet gaat toepassen.

Willem Saris.
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Bestuurdersdag 

Faunabeheereenheden
De jaarlijkse FBE- bestuurdersdag werd op 23 
januari jl. gehouden op Landgoed Heerlijkheid
Mariënwaerdt in Beesd. Dit jaar werd vooral 
gesproken over het Digitale Fauna Dossier en
de zogeheten 2e generatie Faunabeheerplannen. 
Marien Greep (voorzitter Vereniging Het
Reewild) bracht in zijn presentatie naar voren dat 
samenwerking noodzakelijk is voor
gecoördineerd faunabeheer. 
Voor de onderbouwing van het faunabeheer zijn 
kwantitatieve
en kwalitatieve data cruciaal. Vijf organisaties 
(KNJV, Vereniging het Reewild, Vereniging
Wildbeheer Veluwe, NOJG en Vereniging Het 
Edelhert) willen stimuleren dat een digitaal
registratiesysteem – dat werkt via internet – 
landelijk wordt ingevoerd.

Faunabeheerketen
Gerrit-Jan Spek en Hans Liekens van Natuurnetwerk 
BV gaven een korte demonstratie van dit registratie-
systeem. Dit systeem wordt al enige jaren 
gebruikt op de Veluwe, en draait nu op proef in 
Oost-Gelderland, in Noord-Brabant en Utrecht. 
Het biedt kansen voor alle organisaties in de 
‘faunabeheerketen’ – van Rijk/provincie via FBE 
en WBE tot jager – om op een efficiënte manier 
informatie aan te leveren en met elkaar te delen.
De wildbeheereenheden vervullen in dit systeem 
een belangrijke rol.
Servaas Huys (voorzitter van het Faunafonds) hield 
daarna een uitgebreide inleiding over toetsing voor 
de zogeheten 2e generatie faunabeheerplannen. Het 
Faunafonds is het belangrijkste adviesorgaan voor 
de overheden als het gaat om faunabeheer.
In de meeste FBE’s wordt op dit moment gewerkt 
aan nieuwe faunabeheerplannen. Die worden, 
nadat ze aan de provincies (GS) zijn aangeboden, 
door de provincies ter advisering voorgelegd aan 
het Faunafonds.

Bron : KNJV

FPG voor vergroten (financiële) 
betrokkenheid van particulieren 
bij het landschap 
De Federatie Particulier Grondbezit is blij met de 
aandacht van het Kabinet voor het Nederlandse 
Landschap, o.a. vastgelegd in de Agenda 
Landschap door de minister van LNV. De leden 
van de FPG zijn particulieren die ca. 200.000 
hectare landbouwgrond, landgoederen, bossen en 
natuurterreinen bezitten en beheren. Particuliere 
grondeigenaren hebben veel geïnvesteerd in het 
landschap (agrarisch cultuurlandschap, bestaande 
en nieuwe landgoederen, etc.) en in het beheer en de 
ontwikkeling daarvan. Zij vormen dus een belangrijke 
groep landschapsbeheerders en worden in het beleid 
terecht beschouwd als direct belanghebbenden. 

Meebetalen
De FPG onderschrijft de beleidslijn dat iedereen een 
steentje aan het landschap kan bijdragen: meedoen, 
meedenken, maar ook meebetalen. Een in de 
Agenda Landschap belangrijk verwoord probleem 
is, dat wie baat heeft bij het landschap, vaak niet 
degene is die daar de kosten van draagt. 
Het inzichtelijk maken van de financieringsbehoefte 
voor het landschap, het laten meebetalen van 
burgers en bedrijven aan het landschap en het 

verkennen van nieuwe en aanpassen van bestaande 
financieringsconstructies voor investeringen 
in het landschap, zijn voor de FPG belangrijk. 
Particuliere of private financiering kan bijvoorbeeld 
gemobiliseerd worden door het geven van ruimte-
lijke ontwikkelingsmogelijkheden: ‘rood’ kan 
‘groen’ financieren, waarbij voor burger, overheid 
en particulier een interessante meerwaarde kan 
ontstaan.

Fiscale vergroening 
Naast voldoende financiering, kan de inzet van 
fiscale maatregelen het behoud en beheer van het 
landschap versterken. De bestaande fiscale groene 
instrumenten vragen om verbreding en uitbreiding. 
Daarbij mogen echter de verworvenheden van 
de Natuurschoonwet, die essentieel zijn voor de 
historische landgoederen, niet worden aangetast, 
vindt de FPG.

Vergroting toegankelijkheid
De FPG is er voorstander van om het landschap, 
waar mogelijk en wenselijk, meer en beter 
toegankelijk te maken voor het publiek, maar alleen 
op basis van vrijwilligheid van de eigenaar. Duidelijke 
en langjarige contractuele afspraken, waarin 
onderhoud en beheer en de financiering daarvan 
adequaat zijn geregeld, zijn daarbij essentieel.

Persbericht; Federatie Particulier Grondbezit 

U bent een betrokken NVvN-lid?

Neem op 20 juni 2009 deel aan

de Algemene Ledenvergadering 2009!



Secretaris: Otter, J.
Groot Ginkelseweg 2
6718 SL  Ede
Tel: 0318 619 371 / 06 2246 9959
Werknummer: 0318 680 134
E-mail: jan.otter@ede.nl

AFDELINg UTrECHT/’T gOOI
Voorzitter: Horst, T.W.M. van der
Dwarsweg 67, 3959 AE  Overberg
Tel: 0343 481315
E-mail: twmvdhorst@hetnet.nl

Secretaris: Roffel E.
Eikenlaan 2, 3941 GR  Doorn
Tel: 0343 416 025
E-mail: 
e.roffel@recreatiemiddennederland.nl

AFDELINg NOOrD-HOLLAND
Voorzitter: Engelhart, J.
E-mail: patricia-jeroen@quicknet.nl

Secretaris: Van der Velden, A.
Rijstvogelstraat 31
1171 SH Badhoevedorp
E-mail: jachtopzichter@live.nl

Nieuwe bestuurssamenstelling
Op de ledenvergadering van de NVvN 
afdeling Noord-Holland, gehouden op  17 
december jl., is een nieuw afdelingsbestuur 
gekozen. Tot voorzitter is gekozen Jeroen 
Engelhart 
E-mail: patricia-jeroen@quicknet.nl 
Tel: 06-53496023 
  
Tot secretaris is gekozen A.D.A. (Alex) Van 
der Velden
E-mail: jachtopzichter@live.nl 
Tel: 06-51842408 
Peter Kluft is aangebleven als penning-
meester. Het nieuw gekozen afdelingsbe-

stuur is van plan zijn beste beentje voor 
te zetten en de afdeling nieuw leven in te 
blazen.
Alex van der Velden

AFDELINg ZUID-HOLLAND
Voorzitter: Wansinck, J.
Voorweg 68b
2431 AR  Noorden
Tel: 0172 408 620 
E-mail: wansinck48@zonnet.nl

Secretaris: Korstanje, P.H.
Albert Cuypplein 1
3141 GA  Maassluis
Tel: 010 5910154 / 06 5066 2731
E-mail: kabako@kabelfoon.nl

AFDELINg ZEELAND
Voorzitter: Weele, L. van der
Kraaijensteinweg 138
4328 RD Burgh-Haamstede
Tel: 0111  653 153 /  06 2245 2800
E-mail: leenc@zeelandnet.nl

Secretaris: Hiele, J.G.J. van der
Koninginnelaan 43a 
4335 BA  Middelburg
Tel: 0118 640 673 / 06 5376 3628
E-mail: vdhiele@zeelandnet.nl 

AFDELINg BrABANT/LIMBUrg
Voorzitter: Schakel, A.J.
Stevensweerterweg 9
6051 GP  Maasbracht
Tel: 0475-853659
E-mail: ajschakel@home.nl

Secretaris: Cuppens, A.J.G.P.
Berkenstraat 14
6031 XB  Nederweert
Tel: 06 2947 7369
Fax: 0495 624 741
E-mail: aj.cuppens@kpnplanet.nl
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Afdelingsnieuws
Actuele stand: Leden 731 Donateurs 409

Inleveren kopij vóór 15 mei 2009

AFDELINg grONINgEN/DrENTHE
Voorzitter: Faber, B.C.W.M.
Neulandstrasse 11
D – 49824 Ringe Duitsland
Tel: 0049 5943 999 414 / 06 5472 4035
E-mail: bernardus.faber@ewetel.net

Secretaris: vacant

AFDELINg FrIESLAND
Voorzitter: B.F. van Harinxma thoe Slooten 
 
Groot Hoefijzerlaan 51
2244 GE  Wassenaar
Tel: 070 514 4005 / 06 4612 0110
E-mail: f.harinxma@planet.nl

Secretaris: G. Teijema
Kerkepad 4
8401DJ Gorredijk
E-mail: g.teijma@hccnet.nl
tel: 0513 466020 / 0646173279

AFDELINg OVErIJSSEL
Voorzitter: Hampsink, G.H.P.
Vivaldistraat 74
7651 RH  Tubbergen
Tel: 0546 622 683 / 06 2504 7655
E-mail: ghampsink@home.nl 

Secretaris: Eertink, A.
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
0622601279    
andreertink@filternet.nl

AFDELINg gELDErLAND
Voorzitter: Tamminga, B.C.
Drosselstrasse 5
49843 Uelsen (Duitsland)
Tel: 0049 5942 988695 / 06 5026 0426
E-mail: bentamminga@hotmail.de

LET OP:
Het secretariaat van de NVvN is verhuisd;

Het nieuwe adres is:
Secretariaat NVvN

Leerlooierstraat 35, 7447 XZ Hellendoorn
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Minister Verburg wil 
versoepeling regels voor 
valkerij

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) wil het beleid voor 
de valkerij verruimen. De minister wil afgerichte 
roofvogels meer gaan inzetten tegen schade en 
overlast door vogels of andere dieren. Ook wil zij af 
van de numerus fixus voor het aantal valkeniers in 
Nederland.
Dat heeft de minister op 22 januari jl. aangekondigd 
bij de opening van het vernieuwde museum voor de 
valkerij in Valkenswaard.
Volgens de minister kunnen roofvogels die in 
gevangenschap zijn gefokt goed ingezet worden 
voor de bestrijding en voorkoming van schade 
aan landbouwgewassen. Bovendien is bij de jacht 
de inzet van afgerichte roofvogels een natuur- en 
milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van het 

geweer, aldus de minister.
In haar toespraak in Valkenswaard wees de 
minister er op dat de valkerijwereld al lang te hoop 
loopt tegen de beperkingen die zijn gesteld aan 
de valkerij. Zo mag in Nederland alleen gejaagd 
worden met de havik en slechtvalk, is jagen in de 
meeste natuurterreinen verboden en mogen er 
in Nederland niet meer dan 200 valkeniersaktes 
verstrekt worden. Ook geldt er een beperking voor 
het wild waarop met de gefokte roofvogels gejaagd 
mag worden. Valkeniers mogen alleen jagen op 
konijn, haas, wilde eend, fazant en houtduif.
Minister Verburg maakte bekend dat zij een 
versoepeling wil van deze regels omdat de 
valkerij erg nuttig kan zijn bij aanpak van diverse 
problemen.“Valkeniers worden nu al ingezet om de 
overlast van meeuwen op met name oesterbanken, 
vuilstorten en in natuurgebieden terug te dringen. 
Die inzet wil ik in de toekomst kunnen uitbreiden”, 
aldus de minister.

Bron; ministerie LNV

FoTo: PAuL VAN NuFFEL [i]

Afscheid Mevrouw Van Dijk
Voor veel lezers zal het onduidelijk zijn 
welk werkzaamheden er in stilte achter de 
Redactieschermen wordt verricht. Een belangrijke 
en ook hectische fase is de zg. drukproef. Alle 
werk van de maanden daarvoor wordt nu opeens 
zichtbaar in de vorm van een zwart- wit kopie van 
het op te maken vakblad. Niet alleen Eindredacteur 
en Redactiecommissie zetten hier hun tanden in, 
maar ook een tweetal zeer gewaardeerde meelezers 
scherpen hun rode potlood. 
Mevrouw Aly van Dijk doet dit al vanaf de periode 
dat het secretariaat in Wenum-Wiesel gevestigd was 
en zij nauw betrokken was bij het wel en wee van de 
NVJ, later NVvN. 
Vanaf zijn afscheid als administrateur NVvN staat 
ook Willem Post op de lijst van kritische lezers.
 
Mevrouw Van Dijk heeft te kennen gegeven te 
willen stoppen met het corrigeren van de drukproef. 
Heel begrijpelijk na zo’n staat van dienst. Maar wel 
jammer voor onze lezers!  Uit eigen waarneming 
kan ik n.l. zeggen dat haar vrijwel geen verschrijving, 
onjuiste afkorting, verkeerd leesteken of verkeerd 
afgebroken zin ontging. Kwaliteit tot achter de 
komma, was haar parool!

Namens Redactiecommissie en alle lezers wil ik haar 
heel hartelijk danken voor alle werk dat zij in stilte 
heeft verricht.
Werk dat heel herkenbaar heeft bijgedragen aan de 
kwaliteit en representatie van ons vakblad.
 
Jaap Beekhuis
Eindredacteur
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Engelsman aangehouden voor 
wildstroperij

Goede samenwerking GROEN en BLAUW
WOUDENBERG - Een 43-jarige man uit het Engelse Swinton is dinsdagavond 9 september 
aangehouden. De man wordt verdacht van het stropen van wild met zijn jachthond. Bijzondere 
opsporingsambtenaren, zogenaamde ‘groene boa’s’, van particuliere landgoederen hadden de man 
al eerder waargenomen in de buitengebieden rond Scherpenzeel en Woudenberg. De man reed in een 
terreinwagen in het buitengebied met zijn hond staande in de open laadbak op zoek naar wild. Uit 
onderzoek bleek dat de man in juli 2008 door de politie Holland-Midden was aangehouden voor een 
soortgelijk feit. In overleg met het Functioneel Parket Amsterdam werd overgegaan tot een postactie 
om de man op heterdaad te kunnen betrappen. Bij die actie verleende de Politie Milieudienst Utrecht 
assistentie aan de Utrechtse boa’s waar ook Gelderse boa’s waren betrokken, omdat het gebied waar 
werd gestroopt grenst aan de provincie Gelderland. Er werd waargenomen dat de man zijn hond 
aanwijzingen gaf om een haas in het veld te bejagen. Het lukte de hond vervolgens om de haas te 
vangen en te doden. De man werd met zijn hond overgebracht naar het politiebureau voor onderzoek 
en verhoor. De gedode haas en de hond zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen. 
De hond is in afwachting van een beslissing van de officier van justitie overgebracht naar een 
opslaghouder.

Bron: de Weekendkrant van de Rijnpost

Naar aanleiding van bovenstaand krantenbericht bezocht ik Marinus van Doleweerd , BOA van het 
landgoed “De Boom” om eens nader in te gaan op de samenwerking tussen groen en blauw en hoe zijn 
ervaring was geweest. Het verhaal begint op maandag 1 september jl. ‘s avonds als Marinus met zijn 
oudste zoon rondrijdt in het veld op het ruim 1.000 ha tellende landgoed “De Boom” en eindigt op dinsdag 
9 september als er door vijf groene BOA’s en vier man van de Politie Milieu Dienst Utrecht een actie wordt 
opgezet om de man op heterdaad te betrappen.

Marinus: “Nadat ik maandagavond de man verdacht vond rondrijden, 
heb ik dinsdag overlegd met mijn BOA- coördinator Rimmert Lauwers en 
zijn collega’s van de Politie Milieu Dienst. 
Uit de door mij aangeleverde gegevens en de bij de politie bekende 
informatie bleek dat optreden gewenst was. De dagen daarna hebben 
wij, collega- BOA’s uit het Utrechtse en het Gelderse in samenwerking 
met de PMD op diverse plekken gepost. Hierdoor wisten wij wat zijn 
plannen iedere avond waren. 
Dinsdag 9 september hadden we al vroeg in de middag de posten 
uitgezet in het gebied waarvan wij hoopten dat hij terug zou keren. Met 
eigen en door de PMD ter beschikking gestelde portofoons hielden 
wij contact. En het ging zoals verwacht en uiteindelijk kon hij worden 
aangehouden.  

Al met al een zeer geslaagde actie waarbij de samenwerking met groen en blauw uitstekend verliep”.

Tijdens het gesprek komt ook Rimmert Lauwers binnen lopen. Ook hem heb ik gevraagd naar zijn 
ervaringen in deze zaak. Rimmert: “Wij hebben veel geleerd van deze zaak, o.a. dat je de coördinatie over 
moet laten aan vakmensen zoals Marinus. 
Hij kon zich goed verplaatsen in de gedachtegang van de Engelsman omdat hij zelf óók jager is”. 
Opmerkelijk feit is dat de Engelsman het wild niet mee nam. Hij deed dit alleen om zijn hond te trainen en in 
conditie te houden.
Verder kan nog worden vermeld dat Marinus in deze zaak ook nog te maken had met twee provincies en 
twee meldkamers. 

TEKST JAAP VAN DE WAERDT - FOTO MARINUS VAN DOLEWEERD
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Op pad met... De Duinwachter

Hans van Engeldorp Gastelaars
Duinwachter-BOA bij Duinwaterbedrijf Zuid/Holland

Hans is werkzaam als duinwachter bij de afdeling Duinbeheer van de 
Sector Natuur en ondersteuning. Samen met 11 collega’s houdt hij 
toezicht op de terreinen van het duinwaterbedrijf. De duingebieden 
Berkheide, Meijendel en Solleveld liggen in de gemeenten Katwijk, 
Wassenaar, Den Haag, en Westland.
Berkheide en Meijendel vormen samen een aaneengesloten natuurterrein 
van ongeveer 10 bij 3 kilometer.
Hans werkt meestal in Meijendel, groot 2.229 hectare. 
 “Hoofddoel van het bedrijf is leveren van betrouwbaar drinkwater en het 
beheren en behouden van veel waardevolle natuur in de duingebieden. 
Wij leveren water aan ruim 1.2 miljoen inwoners van westelijk Zuid-
Holland.
Bijkomende activiteit is recreatie. Naast de duinwachters werken er 12 
duinwerkers in de duinen. Zij zijn het jaarrond met het beheer van de 
duinen bezig. ook maakt het bedrijf gebruik van vele vrijwilligers. Zo kan 
men op de 1e zaterdag van de maand mee het veld in om allerlei klussen 
op te pakken. Bovendien zijn er vrijwillige onderzoekers in het veld actief 
met het monitoren en inventariseren van plant - en diersoorten.”

Een brede taak 
Door de enorme soortenrijkdom 
van planten en dieren, is Meijendel 
een geliefd duingebied in de 
Randstad. Vele recreanten maken 
van het duin gebruik.“Per jaar 
komen er ongeveer 1 miljoen 
mensen naar de duinen. op 
zonnige dagen kan het erg druk 
zijn. De kwetsbare natuur en 
het feit dat er drinkwater wordt 
gemaakt heeft tot gevolg dat dit 
bezoek in goede banen moet 
worden geleid.”  Hans en zijn 
collega’s zien er op toe dat de 
toegangsvoorwaarden door de 
bezoekers worden gerespecteerd. 
Ook het verkeersaanbod is 
groot. Op mooie dagen zijn de 
parkeerterreinen snel gevuld, 
terwijl het op de doorgaande 
fietspaden erg druk kan zijn. 
Ruiters, mountainbikers, 
wielrenners, strandgangers, 
nordicwalkers; vanuit alle hoeken 
van Nederland komen mensen 
naar de duinen om er te genieten. 

Handen uit de mouwen 
De duinwachters helpen ook mee 
in het beheer van de duinen. 
Vooral in de herfst – en 
wintermaanden, als het wat stiller 
is met de bezoekersaantallen, 

wordt er ook door hen gemaaid, 
gezaagd en worden afrasteringen 
hersteld. 
 
Gastheerschap is in natuur-
beherend Nederland een veel 
gehoorde kreet. Hans ziet het meer 
als handhavend gastheerschap. 
Zolang de bezoekers zich als 
gast gedragen, vervullen de 
duinwachters met veel plezier die 
taak. Zodra iemand zich niet aan 
de gestelde huisregels houdt of 
iets doet wat verboden is, treden 
zij op. De ene keer is dat een 
gemoedelijk gesprek over wat 
niet kan of mag. Een andere keer 
treden ze handhavend op en wordt 
een bekeuring uitgeschreven.“De 
samenwerking met de politie is hier 
prima. We weten elkaar te vinden 
en regelmatig doen wij een beroep 
op elkaar.”

Trekvogelexcursies 
Het jaarrond geven de 
duinwachters excursies. Dat 
kunnen thema- excursies zijn, 
bijvoorbeeld over nachtdieren als 
nachtvlinders en vleermuizen. Ze 
gaan ook met de mensen op zoek 
naar orchideeën of reeën speuren. 
Veel belangstelling is er ook voor 
de trekvogelexcursies waarbij de 

vogels op doortrek zich te goed 
doen aan de vele bessen die in het 
najaar de duinen kleuren. In het 
voorjaar is er veel belangstelling 
voor de nachtegalenexcursies. 
 
Door de grote soortenrijkdom van 
planten en dieren is beheer dus 
onvermijdelijk. Toch laat men in de 
duinen natuurlijke processen zoveel 
mogelijk hun gang gaan. Er vindt 
geen beheersjacht plaats. Maar 
waar de natuur uiteindelijk het 
écht niet zelf kan oplossen, doen 
de duinwachters dat. Regelmatig 
worden er verwilderde katten 
gevangen en wordt er ingegrepen 
als er reeën of andere dieren zijn 
aangereden.” 
 
Bijzondere waarnemingen
De duinen waar Hans werkt zijn 
inderdaad bijzonder. Op pad met 
(om de woorden van Hans te 
gebruiken) deze “koddebeier” 
hebben we enorm veel soorten 
paddestoelen gezien en duizenden 
trekvogels. Samen met de 
kleine trekvogels komen er 
ook roofvogels mee vanuit het 
noorden. Die slaan soms hun 
slag in zo’n groep doortrekkers. 
Verleden week vond Hans nog een 
geslagen goudplevier. 
Wat écht bijzondere waarnemingen 
zijn volgens Hans:“Het jaarrond 
zien we van alles voorbij komen. 
Notenkrakers, hoppen en 
visarenden. Maar ook standvogels 
als ijsvogels en roerdompen blijven 
toch bijzonder. Vooral die laatste 
twee hebben alle belang bij water 
en dat is hier volop aanwezig”.  
 
Foto’s en tekst Jaap van de Waerdt.
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Op pad met... De Duinwachter
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U bent een betrokken NVvN-lid?

Neem op 20 juni 2009 deel aan

de Algemene Ledenvergadering 2009!

Welkom Joop Assink
Afscheid nemen van een vertrouwd en plezierig lid van de Redactiecommissie, betekent...

...aan de slag om een waardige opvolger te vinden.

De Redactiecommissie van onze NVvN stelde begin januari een“profiel” op van de man die wij zochten.  
Voorkeur was oa een actieve BOA- coördinator bij voorkeur uit Overijssel waar wij nogal wat leden hebben.

Dankzij onze oud-landelijk secretaris Gerard Hampsink kwamen wij stap-voor-stap bij ons doel en begin 
maart jl. heeft Joop Assink zich bereid verklaard een deel van het Redactiewerk op te pakken.   Zijn 
aandachtgebied is“Regiopolitie en BOA’s / Actualiteit groene wetgeving”.

Joop is brigadier bij de regiopolitie Twente, gestationeerd te Holten-Hellendoorn.  Hij is betrokken bij 
de Bijzondere wetten, stuurt 8 groene BOA’s aan en is in het buitengebied rond Holten als gebiedsagent 
verantwoordelijk voor de veiligheid van het platteland en bewoners.
Joop heeft voorgesteld de vragen die bij hem op tafel komen op te lossen in nauwe samenspraak met zijn 
collega brigadier Herbert Hoekerswever. 
Wij vinden dit een originele en positieve aanpak.
Hij is te bereiken via zijn mail; joop.assink@twente.politie.nl 

Joop, van harte welkom in de Redactiecommissie NVvN. 

Jaap Beekhuis
Eindredacteur

foto joop plaatsen
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Geef teken of andere insecten geen 
kans meer en koop Teken-Vrij® nu het 
tekenseizoen weer is begonnen!

Met Teken Vrij® van Hagopur® reageren wij op toenemende 
risico’s van het overdragen van ziektes door teken, zoals 
teken-encefaltis (FSME) en borreliose (ziekte van Lyme).

Teken Vrij® wordt eenvoudig aangebracht op de        
blootliggende huiddelen, maar ook aan de kraag, de 
broekzomen en de uiteinden van mouwen. De lichte 
citrusgeur wordt door mensen als aangenaam ervaren, 
maar verstoort het oriënteringsysteem van de teek die 
daardoor de mens niet meer als gastheer herkent. Het 
middel is ook geschikt voor kinderen, al vanaf één jaar. 
Dankzij het speciale ventielsyteem is een verpakking van 
25 ml. goed voor minimaal 300 doseringen.

Hemker & Bekking is importeur voor Nederland van Hagopur® Teken Vrij®

DE ZOMERCOLLECTIE 

IS NU BINNEN!
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Serie: 
Verboden middelen

Van vogelfuiken en 
domme pech
’t Is toch alweer een paar jaar 
geleden dat ik een tip kreeg over 
clandestiene vogelvangst.
En goede tips, daar ben ik dol op.  
Een échte jachtopzichter is op een 
betrouwbare tipgever net zo zuinig 
als op z’n zuurverdiende centen ! 
De man waar het om ging was een 
buitenman in hart en nieren.  Altijd 
in het veld, te fiets of te voet, maar ik 
trof hem vaak op de gekste plekken.
In het begin had ik zo m’n 
bedenkingen.  Maar hij bleek 
afgekeurd te zijn en moest van de 
dokteren veel bewegen en veel naar 
buiten.
Daarbij kwam dat hij begon te 
fotograferen – soms wel eens 
erg ver van het pad – en kwam 
regelmatig aanzetten met echt 
fraaie prenten van ijsvogels, reeën, 
een ondergaande zon, etc.

Scheidijk
Op een zondagochtend trof ik hem 
te voet aan op de Scheidijk, een 
wat hoger gelegen zandweg bijna 
op de grens met België.  Hij kwam 
gelijk voor de draad; tijdens zijn 
pogingen een bepaalde reebok voor 
de lens te krijgen, was hij op een 
plek terechtgekomen waar vogels 
gevangen werden.  Maar het was 
wel iets anders dan normaal, zei hij 
er nog bij.
Na zo’n tip gaat een jachtopzichter 
als op vleugels.  Werk aan de winkel 
! 
Het mooie was dat het allemaal 
nog klopte ook.  Een heuse 
voerplek, helaas wel met oud 
voer.  Er werd op dat moment dus 
niet actief gevangen.  Jammer, 
maar dat kon nog komen.  Direct 
contact opgenomen met mijn 
aanspreekpunt bij de Rijkswacht, 
want de voerplek lag ten dele op 
Hollands, gedeeltelijk op Belgisch 
grondgebied.  Afspraak was 
wederzijds oren en ogen goed open 

te houden en internationale actie te 
ondernemen in geval dat …

Anders dan anders
Het duurde maar veertien dagen 
of“België“was aan de lijn.  Op pad, 
want er werd gevoerd.  Maar met 
een methode die hij nooit eerder 
had gezien.  Ter plaatse zag ik dat 
er een soort van vogelfuik was 
opgesteld waarin zwaar werd 
gevoerd, maar daaromheen minder.
De fuik zelf  bestond uit een stug 
net van 1.50 bij 1.50 met wat 
hoeken eraan en aan een kant 
smal toelopend.  Het geheel was 
aan de onderzijde  voorzien van 
stevig ijzerdraad.   Het net was 
goed vastgezet met een soort van 
haringen en …. hier en daar zaten 
kleine ingangen in de vorm van 
fuikjes, vijf stuks in totaal.
In het smalle deel was ook een 
fuikje gemaakt, maar dan aan 
de bovenkant en met een klepje.  
Zodoende konden gevangen vogels 
er gemakkelijk uitgehaald worden.
Al met al was het toch wel een 
slimme vanginstallatie.

Posten
Het hele weekend werd er door ons 
gepost.  Helaas zonder resultaat.  
De dagen daarna te weinig tijd 
om consequent bij de fuik te gaan 
posten.  Maar ik probeerde er – 
zonder resultaat – toch aandacht 
aan te blijven besteden.  Er werd 
bijgevoerd, dat wel.  Maar ik kreeg 
niet de indruk dat er ook gevangen 
werd, want er lag geen enkel 
veertje.
In de nacht van vrijdag was ik 
omzichtig wezen kijken en er zat een 
vogeltje in.  Bingo ! 
Ik kon niet zien wat het was, maar 
de volgende ochtend werd er door 
ons al vroeg gepost.  Het werd 
een lange zit die zaterdagochtend.  
Tot 15.00 uur zijn we zelfs 
blijven“doorzitten”. Met bij vertrek 
de afspraak de volgende ochtend 
al weer vroeg ter plekke te zijn.  
Want dan ging het `echt gebeuren, 
vermoedden we.

Volle pech
Aan het einde van die middag 
passeerde bij mijn huis een 
echtpaar op de fiets.  Ze kwamen 
zelfs achterom en ik schrok me wild.  
De man toonde vol trots de mij 
inmiddels zeer bekende vangfuik.  
Daar gingen alle uren posten en 
alle arbeid!  Helemaal voor niets 
gezeten.
Nietsvermoedend  was hij ook nog 
apetrots op zijn vondst.  En zijn 
vrouw niet minder;“We komen dat 
ding maar even afgeven, want jij 
weet wel wat je ermee moet doen.  
Het lijkt toch nergens op dat ze dat 
nog steeds doen !“
Voor de goede verhoudingen deed 
ik maar of ik er heel blij mee was 
(dus niet !) en vroeg hoe ze dit 
apparaat toch hadden gevonden.  
Zoals veel mannen op leeftijd 
moest hij tijdens zijn fietstocht met 
regelmaat even“druppelen”en 
was toen domweg op de vogelfuik 
gelopen. 

Collega’s, zo zal het jullie ook 
wel eens vergaan zijn.   Veel 
tijd geïnvesteerd, dicht bij de 
ontknoping en dan door een dom 
toeval de zaak helemaal kapot !
Maar wel een ervaring en - 
voor mijn museum - een apart 
vangmiddel rijker.

Cees van Geel 

  



Mobieltje  blijkt gevaarlijk 

stroomstootwapen
Op mijn werk kreeg ik een email binnen met de volgende tekst en foto’s.

Vanwege het grote gevaar ervan, ook voor opsporingsambtenaren, wil ik jullie deze informatie  
niet onthouden. Bij aantreffen uiteraard in beslag nemen en proces-verbaal opmaken.
“Tijdens onze dienst gisteren op …… werd ik door……. erop geattendeerd dat mijn GSM, een 
Sony Ericsson op de grond lag in de GPZ auto waar wij in reden. 
Al gauw bleek dat de GSM die aan de passagierszijde op de grond lag vermoedelijk van een 
andere collega was en deze vergeten of verloren was. 
Op de binnenplaats aangekomen wilde ik de GSM nakijken om te kunnen achterhalen van 
wie hij was. Nadat ik op de knop drukte om het telefoonboek te openen van de GSM, werd 
ik verrast door een flinke stroomstoot van 950.000 volt die ontstond aan de voorzijde van de 
GSM. Het geluk was dat ik de GSM niet aan de voorzijde vast pakte bij het indrukken van de 
knop! 
 
Na controle bleek het hier te gaan om een stroomstootwapen, een zogeheten taser-gun-
phone! 
Het betrof een look-a-like telefoon van Sony Ericsson die in Amerika geproduceerd word en 
via internet door iedereen te kopen is voor een bedrag van omgerekend 38 euro.
De taser-gun-phone produceert bij elke druk op de knop een stroomstoot van 950.000 volt.”

Willem Saris



Stichting Het Nationale Park 

De Hoge Veluwe beheert een 

5.400 ha groot, veilig en goed 

toegankelijk natuurgebied 

met diverse landschappen 

(bos, heidevelden, grasvlak-

ten en zandverstuivingen) en 

de daarbij behorende fauna.      

Het doel is het Park duurzaam 

in stand te houden voor  

toekomstige generaties.  

De Stichting doet dit in nauwe 

samenwerking met het in het 

Park gelegen Kröller-Müller 

Museum. Het Park is bekend 

om haar hoge natuurwaarden, 

1.700 gratis Witte Fietsen, 

het Jachthuis Sint Hubertus, 

het Museonder en de talrijke 

excursies en activiteiten.                  

Het Park ontvangt jaarlijks 

ruim 500.000 bezoekers.           

zie ook www.hogeveluwe.nl 

Werkzaamheden:

De jachtopzichter draagt primair zorg voor de bescherming van de fauna  

en voor de veiligheid van de Parkbezoekers. Voorts houdt de jachtopzichter 

toezicht op de naleving van de Parkregels en treedt hij zonodig repressief op. 

De jachtopzichter is mede verantwoordelijk voor een evenwichtige wildstand 

binnen het Park. De jachtopzichter begeleidt de jacht en geeft adviezen over 

het afschotplan op basis van tellingen en wildobservaties. De jachtopzichter 

begeleidt tevens auto- en voetsafari’s met VIP’s en veldonderzoeken.  

Tot slot voert de jachtopzichter onderhoud uit aan wildakkers, rasters en 

slagbomen en verricht hij andere voorkomende taken binnen de afdeling 

Bedrijfsvoering.

Functie-eisen:

De gewenste kandidaat is flexibel, zelfstandig, stressbestendig, assertief, 

representatief en kan in teamverband werken. 

De kandidaat moet bereid zijn om binnen twee jaar de volgende cursussen/

opleidingen met succes af te ronden: EHBO-diploma, BOA-akte (incl. IBT), 

jachtcursus en de grofwildcursus. Voor de functie zoeken wij een  

medewerker op minimaal MBO-2 opleidingsniveau op het gebied van 

bos, natuur en landschap.   

 

Bij deze functie behoort een dienstwoning. 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met de heer ing. J.R.K. Leidekker, Hoofd Bedrijfsvoering, 

telefonisch bereikbaar 055-3788100 of 06-10578131.

 

Wilt u solliciteren?

Richt dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 5 april a.s.

aan: Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ter attentie van 

Mevrouw W.J.M. Cornelissen - Musch, Apeldoornseweg 250,  

7351 TA  Hoenderloo.

 

 Wij zijn per 1 mei a.s. op zoek naar een full-time

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

JACHTOPZICHTER M/V 
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