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Voorwoordvan de voorzitter
Beste lezer,
 
Ongetwijfeld heb ik er eerder over geschreven, maar tóch steeds 
weer verbaas ik mij over de snelheid van de tijd. Het is voorjaar, 
zomer en dan zomaar weer ook herfst.
Het lijkt wel of de snelheid van de tijd na het, zeg maar, zestigste 
levensjaar toeneemt met een in meetkundige reeks oplopend 
veelvoud van de afname van het aantal jaren dat een mens hier 
nog te gaan heeft.
Zo, nou kan ie wel weer ! ‘t Zal misschien niet goed zijn uitgedrukt, 
maar U zult het wel snappen en ook de doorwerkers van onder de 
zestig zullen het verschijnsel wel herkennen.

Jaarlijkse sportieve ontmoeting 
Ik zei het al, zo is het voorjaar, is er 
de Algemene Ledenvergadering 
en zijn er al weer de Nationale 
schietkampioenschappen in 
Ommeren. Ik weet inmiddels dat 
de afdeling Brabant- Limburg 
de Gelderse cracks ingehaald 
heeft en dat geeft gezonde 
rivaliteit. Vrijwel alle afdelingen 
waren vertegenwoordigd, dus de 
ontmoeting die dag had ook iets 
van “het feest van de herkenning”. 
Vaak werkt de groene BOA min 
of meer als solist. En dan is het 
heel ontspannend weer eens 
een leerzame en gezellige dag 
te hebben. Naast oefening met 
het geweer, gaat het vooral ook 
om het kontakt onder elkaar en 
is zeer zeker de gezelligheid een 
belangrijke reden om aanwezig 
te zijn. (Overigens de verloting 
die Theo van der Horst en Jaap van 
de Waerdt organiseren, mag er ook 
steeds weer zijn).

Toezicht in beeld 
Nu de zomer weer ten einde 
loopt, is het goed even terug te 
blikken met in onze gedachten 
de berichtgeving over allerlei 
activiteiten waar onze collega’s 
bij waren betrokken. Ofwel 
alleen, ofwel samen met andere 
opsporingscollega’s is er in het 

zomerseizoen weer veel gebeurd; 
overal in het land waren er 
krantenberichten of -zelfs ook weer- 
regionale televisieprogramma’s 
die aandacht besteedden aan 
voorvallen waar wij in positieve zin 
bij waren betrokken.  Het zal ons 
allen goed doen, dat wij op deze 
manier goed in beeld komen.
Waar ik mij wat over verbaasde 
is het “gedoe” met de vos op 
Vlieland. Opeens duizenden 
bodembroeders en hun potentiële 
kroost door die dieren gedood. 
Ik kan mij er iets bij voorstellen, 
maar ik begrijp niet, dat toen 
de vos als medeschuldige werd 
genoemd van de achteruitgang 
van het weidevolgelbestand in de 
rest van Nederland, hij geen schuld 
scheen te hebben.

Belangenbehartiging
Graag wil ik nog eens even de 
aandacht vestigen op het werk 
dat voor u als leden achter de 
schermen wordt verricht. Uw 
NVvN- bestuurders zijn nl. 
steeds paraat voor de collectieve 
belangenbehartiging. 

Ik heb de indruk dat deze opdracht 
dit jaar wel heel erg duidelijk naar 
voren komt.
De voor onze individuele leden 
van “levensbelang” zijnde 

verlenging van hun aanstelling. De 
bijspijkercursus, kennismaking met 
het BOA- registratiesysteem, de 
kosten van opleidingen, het aan- en 
afhaken van de Politie- academie 
in dit opleidingstraject, de moeite 
die werkgevers moeten doen om 
de papieren rompslomp van de 
aanvraag compleet in “Den Haag” 
te krijgen, vergen m.i. heel veel 
energie van BOA, werkgever en 
onze NVvN.

Ik hoop dat politiek en ministerie 
daarvan doordrongen zijn.
Dank aan de mensen die in alle 
stilte - maar wel consequent – met 
uw belangen bezig zijn. 

Eeuwfeest 
Het najaar zit er aan te komen. Naast 
allerlei andere buitenactiviteiten, 
betekent dit ook weer dat het 
vergaderseizoen begint. Wij 
zullen er met uw Hoofdbestuur en 
Dagelijks bestuur weer alles aan 
proberen te doen uw belangen en 
die van onze vereniging goed te 
dienen.
Op naar ons eeuwfeest in 2011.
 
Met vriendelijke groet,

Uw voorzitter,
Herman Kemperman
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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
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Rubriek

“Den Haag Vandaag”

Na een lange tijd van “radiostilte” 
vanuit Den Haag kwam er begin 
augustus een 
e-mailbericht van het Functioneel 
Parket waaruit bleek dat er achter 
de schermen wel degelijk was 
doorgewerkt. Echter door het 
ontbreken van overleg werden we 
best wel verrast.
Aan de hand van de diverse 
onderwerpen zal ik een en ander 
toelichten.

Stand van zaken 
Bijspijkercursus.
In de maand juli is 
bekend gemaakt dat men 
verder heeft gewerkt 
aan het realiseren van de 
Bijspijkercursus. Binnen het 
samenwerkingsverband van 
de opleidingsinstituten is 
een wijziging doorgevoerd. 
Zoals de plannen nu liggen 
gaat de Bijspijkercursus 
niet meer georganiseerd 
en gegeven worden door 
de Politie Academie, maar 
door de Bestuursacademie 
met ondersteuning van het 
opleidingsinstituut van de 
AID. De Politieacademie - die 
wel betrokken blijft binnen 
dit overleg - zal de reeds 
verzamelde aanvragen, 
enz. overdragen aan de 
Bestuursacademie.
Door laatstgenoemde wordt al 
gewerkt aan een reader en aan het 
cursusprogramma. Uitgangspunt 
is dat de cursus gereed is per 1 
oktober a.s., zodat in de maand 
oktober een pilot cursus gestart 
kan worden. 
Omdat er reeds lang geen overleg 
is geweest over de bijspijkercursus, 
zijn we nog in afwachting van een 
voorstel voor het cursusprogramma, 
de begroting en de reader.

BOA - Platform
Op 3 augustus jl. ontvingen we een 
e-mailbericht van het ministerie 
van Justitie, waarin o.a. het BOA 
- Platform werd genoemd. Uit dit 

bericht bleek dat er binnen het 
ministerie van Justitie uitvoering 
wordt gegeven aan het door haar 
voorgenomen beleid. Dit heeft 
geleid tot het feit dat er door 
het Parket – Generaal een OM 
BOA Platform is opgericht. Dit 
betreft een platform waarin alle 
toezichthouders (Hoofdofficieren 
van Justitie) zitten inclusief een 

foto: Jaap van de Waerdt

vertegenwoordiging van de direct 
toezichthouders (Korpschefs). De 
direct toezichthouders hadden 
al een platform in de vorm van 
de Landelijke Werkgroep Boa 
Coördinatoren (LWBC). Wat nu 
met “ons” BOA - Platform ? Men 
had daar het idee om ons platform 
niet meer als overlegorgaan te 
willen handhaven, maar meer 
als klankbordgroep. Je kunt je 
afvragen of een klankbordgroep 
wel zinvol is, als er door andere 
platformen ook al (voor)overlegd 
wordt. Wij zien meer in een BOA 
- Platform waarin alle belang 
hebbende partijen verenigd zijn 

en direct met elkaar kunnen 
overleggen. Het voordeel hiervan 
is dat het overleg over korte lijnen 
loopt. Jan Otter en ondergetekende 
hebben dit standpunt van de 
NVvN dan ook direct gemaild naar 
het ministerie en naar de overige 
deelnemende partners binnen het 
BOA - Platform. Wij wachten nu af 
wat het ministerie in overleg met 
het Parket Generaal beslist m.b.t. 
het BOA - Platform.

Formele consultatie nieuw 
BOA- bestel
Door het ministerie 
van Justitie is aan de 
werkgevers, het OM en de 
politie een brief gestuurd, 
d.d. 30 juli jl., waarin melding 
werd gemaakt van de 
voorgenomen wijziging van 
het huidige BOA- bestel. 
Bij deze brief was tevens 
het laatste concept van de 
“Domeinlijst” bijgevoegd.
In deze brief werden 
een paar onderwerpen 
nader omschreven, zoals: 
Aanleiding, het nieuwe 
bestel en de implementatie 
ervan. 
Deze brief veroorzaakte 
veel onrust en onzekerheid 
niet alleen bij werkgevers, 
maar ook bij BOA ’s en bij 
de diverse bestuurders 

binnen onze afdelingen. Deze 
onrust werd veroorzaakt door twee 
onderwerpen, te weten:

•	 de inhoud en betekenis van 
de Domeinlijst

•	 * de visie m.b.t. een 2e 
werkgever

Doordat ik op vakantie was, 
heeft - na telefonisch overleg 
- de afdeling Overijssel in haar 
bestuursvergadering het initiatief 
genomen om haar ongerustheid 
in een e-mailbericht aan het 
ministerie kenbaar gemaakt. 
Het antwoord dat zij hierop 
ontving nam veel ongerustheid 
weg. Inmiddels heb ik hierover 
niet alleen contact gehad 



4 de Jachtopzichter

Actuele bestuurs-
zaken
Zoals u merkt is het nog niet gelukt om een nieuwe landelijk 
secretaris te vinden. Wel heb ik inmiddels mijn taak als 
secretaris van de afdeling Gelderland kunnen overdragen. Ik 
blijf dus aan als landelijk secretaris totdat er een vervanger is 
gevonden. 
Mocht u hiervoor suggesties hebben dan horen wij die 
uiteraard graag.

De voortgang met het zittende bestuur geeft ons ook de 
gelegenheid om het secretariaat weer op orde te krijgen. 
Ondanks berichten van mij dat op korte termijn de problemen 
met het secretariaat - zoals de achterstallige verwerking 
van ledenmutaties - zouden worden opgelost, is dit helaas 
niet gelukt. Met name Jaap van de Waerdt heeft tussentijds 
veel zaken op zich genomen en de meest urgente zaken 
weggewerkt. Inmiddels is er definitief zicht op verbetering 
aangezien we een nieuwe secretaresse hebben aangesteld 
in de persoon van Marjo van der Sluis uit Ens. Wij heten haar 
van harte welkom en zij zal zich zelf nog verder voorstellen in 
de decemberaflevering van “de Jachtopzichter”.
Uw vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur zal haar 
ontmoeten op een van de eerstvolgende HB- vergaderingen.

Uw bestuur is inmiddels druk met allerlei zaken rondom 
de bijspijkercursus, de nieuwe domeinlijst, nieuwe vorm 
van het BOA-platform en helaas ook nog steeds met de 
bevoegdheden voor de Wet Wapens en munitie. U kunt 
daar in de rubriek “Den Haag vandaag” alles over lezen. 
Duidelijk is wel dat Den Haag dit jaar geen vakantiereces heeft 
gehouden, want alle ontwikkelingen gingen in de afgelopen 
maanden juli en augustus gewoon door. Dit betekende ook 
dat uw HB- afvaardiging in de afgelopen maanden het nodige 
te doen had. Door middel van de e- mail proberen wij de 
Hoofdbestuursleden zo als goed mogelijk op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen en krijgen we als landelijk 
bestuur ook de nodige feedback van het Hoofdbestuur. De 
communicatie blijft dus niet beperkt tot de vergaderingen. 
Daarnaast zijn ook vele leden erg betrokken bij de 
ontwikkelingen en schromen niet om de telefoon of de e- mail 
te pakken voor nadere informatie of suggesties.

Behalve alle ontwikkelingen zoals boven genoemd, zijn er 
natuurlijk ook nog de “gewone” ledenzaken die doorgaan. 
Vragen van leden moeten beantwoord worden en in een 
enkel geval is er ook ondersteuning nodig bij de aanvraag van 
een BOA- aanstelling. 
Tot slot wil ik u nog even wijzen op onze vernieuwde website 
www.natuurtoezicht.nl . Inmiddels weer helemaal up-
to-date. Neem eens een kijkje en mocht u iets leuks of 
informatiefs hebben voor op de site, laat het weten.

Jan Otter
Landelijk secretaris NVvN

met het ministerie, maar óók met de 
overlegpartners.
In de Domeinlijst is onder rubriek II 
(Milieu en Welzijn) een opsomming 
gegeven van de voor de BOA ’s in deze 
categorie relevante wetgeving. Voor 
velen was het onduidelijk hoe het nu 
zat met o.a. de Visserijwet 1963 en 
de Wegenverkeerswetgeving. Uit het 
antwoord van het ministerie blijkt dat 
alle wetgeving genoemd in de artikelen 
1 en 1a van de Wet op de Economische 
Delicten hieronder valt. Men hanteert 
dus niet meer het principe dat bepaalde 
artikelen met name genoemd moeten 
worden. De Visserijwet 1963 en de 
Wegenverkeerswetgeving worden in die 
artikelen genoemd, dus zij vallen er WEL 
onder.
Overigens is de Domeinlijst de laatste 
conceptversie, hetgeen betekent dat 
er nog overleg mogelijk is. Zo zal bij 
de politiebevoegdheden alsnog de 
diensthond vermeld moeten worden. 

We blijven alert. Het ministerie heeft nog 
geen duidelijk antwoord op het probleem 
van de 2e werkgever. Het probleem is er 
niet als iemand twee werkgevers heeft 
binnen hetzelfde domein. Het probleem zit 
hem daarin als iemand twee werkgevers 
heeft in verschillende domeinen.
Wij hopen dat hiervoor een oplossing 
gevonden wordt, want dit laatste betreft 
een groot aantal van onze leden.
Wij hopen dat er binnenkort weer overleg 
wordt opgestart.

Wet Wapens en munitie.
Zoals u weet hebben we over het 
ontbreken van opsporingsbevoegdheid 
voor BOA’s m.b.t. de Wet Wapens en 
munitie een brief geschreven aan het 
ministerie van Justitie. Het antwoord dat 
wij op deze brief ontvingen, was voor ons 
niet bevredigend omdat op de vraag over 
het verlenen van opsporingsbevoegdheid 
niet positief werd geantwoord.
Momenteel zijn we bezig met het samen 
stellen van een brief aan de Minister van 
Justitie met daarin een verzoek tot het 
verlenen van opsporingsbevoegdheid 
voor BOA’s met betrekking tot genoemde 
wet. De verwachting is dat de conceptbrief 
in het eerstvolgend Hoofdbestuursoverleg 
besproken kan worden

Tot een volgend keer.
Ben Tamminga
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Een van onze lezers stelde aan ons vanuit de praktijk 
van het toezicht bovenstaande vraag.
Wij hebben hieronder de hoofdlijnen aangegeven van 
de beoordeling van deze vraag.

In het algemeen : de woning geniet bijzondere 
bescherming als de plaats waar de mens zijn privaat- 
huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon 
verbindt door ze van de buitenwereld af te sluiten.

Een sluitende definitie van het begrip woning valt niet 
te geven.
Van belang is dat het een ruimte dient te betreffen 
waar zich daadwerkelijk prive-huiselijk leven 
afspeelt. De Hoge Raad heeft overwogen dat de 
vraag welke ruimte deel uit maken van de woning 
slechts beantwoord kan worden aan de hand van 
de omstandigheden van het concrete geval met 
de hieronder benoemde beoordelingscriteria: 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat geen 
van de hieronder vermelde factoren een absolute 
voorwaarde is waaraan moet zijn voldaan wil er 
sprake zijn van een woning, noch is één van deze 
factoren doorslaggevend. Voor zover van toepassing 
zullen zij steeds in onderling verband moeten worden 
beschouwd. 
Niet doorslaggevend is het oordeel van de 
opsporingsambtenaar, maar het oordeel van de 
rechter op basis van hetgeen hij op de zitting vaststelt. 

Beoordelingscriteria :
- de inrichting van de plaats;
- de vraag of op enigerlei wijze de wens tot afsluiting 
van de buitenwereld tot uiting komt;
- de aard van het gebruik van de plaats op het moment 
van het betreden;
- de aard van het gebruikelijke gebruik van de plaats;
- de duur van het gebruik;
- de wil van de betrokkene ten opzichte van het 
gebruik;
- de vraag of de betrokkene ook elders een woning 
heeft.

In haar algemeenheid wordt als woning beschouwd 
een van de buitenwereld afgesloten plaats waar 
iemand (eventueel met zijn gezin) zijn privaat- 
huiselijk leven leidt, alsmede alle ter beschikking 
en ten gebruike van de bewoner staande besloten 
ruimten die binnenshuis gemeenschap hebben met 
de woning, zonder dat daarvoor andermans gebied 
behoeft te worden betreden. 

In de praktijk betekent dit voor u als 
opsporingsambtenaar dat een ;

•	 (tijdelijk) bewoonde caravan
•	 tent
•	 schuur
•	 woonwagen
•	 hotelkamer
•	 kamer in een asielzoekercentrum

als woning dient te worden beschouwd.
Dit betekent dat deze “woning” niet tegen de wil 
betreden (binnengegaan) mag worden.

Conclusie :
De aard van het gebruik is bepalend en bij de 
geringste twijfel wordt geadviseerd zich te laten 
voorzien van een machtiging.

Gelet op bovenstaande is een halfopen koepeltent van 
waaruit men zit te vissen geen woning.

Joop Assink
en
Herbert Hoekerswever

Kan een tent of vistent een niet

te betreden woning zijn ?
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Palingvisser gaat achter 
het net vissen

Minister Verburg ( LNV) heeft op last van de EU moeten besluiten dat dit jaar ( 2009) er in oktober en november niet gevist mag 
worden op paling. Wat ging hieraan allemaal aan vooraf ?

Uit allerlei onderzoeken is gebleken 
dat het slecht gaat met de paling 
en dat is dan wereldwijd (Europa) 
gezien. Zoals gewoonlijk weten 
de vele wetenschappers het 
allemaal precies en daarom duurt 
het allemaal erg lang voordat er 
maatregelen genomen worden.
Het grote probleem bij paling is het 
feit dat paling zich niet voortplant 
in het land waar hij opgroeit, maar 
geboren wordt in de Saragossazee.
Hier komt de paling ter wereld en 
gaat vervolgens met de Golfstroom 
(zoutwater) mee naar de Europese 
kusten. Hier is de paling als glasaal 
aanwezig en gaat dan (waar er zoete 
waterstromen in zee komen) tegen 
de stroom in. Daar groeit de paling 
uit tot een volwassen exemplaar en 
dit groeiproces duurt minimaal 5 
tot 7 jaar. Daarna wil de paling weer 
terug naar de Saragossazee om te 
zorgen voor een nieuw nageslacht.

Tijdens deze tocht komt de paling 
voor obstakels in de vorm van 
sluizen, stuwen en gemalen en 
tijdens deze trek wordt veel paling 
gevangen. Gevangen wordt er 
zowel bij de uittrek als bij de intrek.
Ook de vervuiling van het water 
(door de zgn PCB’s) zorgt dat de 
paling in een niet optimale conditie 
is als deze op trek gaat.
Eerdere maatregelen zoals ;
•	 	minimum vangmaat van 28 cm 

lengte
•	 ringetjes ( 13 mm ) in de fuiken
•	 subsidiëring van het uitzetten 
van glasaal 
hebben niet tot een verbetering 
geleid. Het is nl. steeds slechter 
gegaan.
In een eerder stadium was er sprake 
van dat de sector beroepvissers 
zorg zou dragen dat er 157 ton 
paairijpe paling - gevangen in de 
binnenwateren - in zee zou worden 
losgelaten om zo aan het paai/

trekproces deel te kunnen gaan 
nemen. Dit voorstel is door minister 
Verburg in Brussel verdedigd, maar 
door de Europese visserijcommissie 
als onvoldoende afgedaan.

Wat gaat er nu gebeuren ?
Vanaf 1 oktober t/m 30 november 
van dit jaar geldt een verbod om met 
vistuigen waarmee op aal gevist 
kan worden in en in de nabijheid van 
viswateren voorhanden te hebben. 
Alle aal gevangen met een ander 
vistuig dient onmiddellijk terug 
gezet te worden Vanaf 2010 geldt 
deze maatregel voor de maanden 
september t/m oktober. Dit aangaande 
de beroepsvisserij.

Sportvissers moeten dit jaar vanaf 1 
oktober t/m 30 november gevangen 
aal aan de hengel direct terugzetten
De peur is deze periode een verboden 
vistuig en met ingang van volgend jaar 
worden geen peurvergunningen meer 
afgegeven in staatswateren
Buiten de genoemde periode mag 
in de wateren die vallen onder de 
vispas de gevangen aal niet worden 
meegenomen.
Deze maatregel geldt sinds 1 januari jl. 

De minister spreekt echter over 
terugzetten! Wat heeft dit voor 
gevolgen voor de controleur aan de 
waterkant?
Bij elke constatering van een 
overtreding van het visverbod op aal 
in de maanden oktober en november 
2009 moet direct proces-verbaal 
worden opgemaakt en ingezonden 
aan het Openbaar Ministerie. 
Bovenstaande is de letterlijke tekst van 
een minsteriele brief die ik zeer recent 
ontving. Hieruit blijkt dat het ernst is bij 
het ministerie van LNV.

Mocht uw kennis tekortschieten bij 
een overtreding, aarzel dan niet bij een 
Visserijwetdeskundige om raad en 
daad te vragen. Ik verwacht dat het 
illegaal palingvissen zal toenemen.

Voor het laatste nieuws kunt u 
natuurlijk terecht op internet: 
www.minlnv./loket  Of bel met het 
LNV-loket 0800-2233322.
Ook op de site van Sportvisserij 
Nederland staat nuttige informatie.
www.sportvisserijnederland.nl 

Jaap Wansinck



de Jachtopzichter 7de Jachtopzichter 7

Kraaienvangkooi
 ontheffingsplichtig

Met de invoering van de Flora- en faunawet per 1 april 
2002 was het gebruik van vangkooien en kastvallen in 
bepaalde gevallen wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld 
bij de bestrijding van zwarte kraai en kauw in het 
kader van de landelijke vrijstelling. Een vergunning 
of ontheffing was niet nodig. Dit bleek echter in strijd 
met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Nederland 
is door het Europese Hof en de Europese Commissie 
op de vingers getikt, omdat ons land Europese 
regelgeving over het verbod op niet-selectieve 
middelen bij het bemachtigen, vangen en doden van 
vogels (o.a. de kraaienvangkooi), niet in nationale 
wetgeving had geïmplementeerd.

Per 1 januari 2008 waren daarom de artikel 15a en 15b 
aan de Flora- en faunawet toegevoegd en in werking 
getreden. Artikel 15a lid 1 verbiedt het gebruik van 
alle middelen, installaties of methoden (zoals de 
kraaienvangkooi) voor het massale of niet-selectieve 
bemachtigen, vangen of doden van beschermde 

vogels (waaronder de zwarte kraai, ekster en kauw). 
Er is toen echter verzuimd om het Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren overeenkomstig aan te 
passen.  De minister heeft het voornemen om dit  op 
22 september 2009 alsnog te doen en een wijziging 
van artikel 11 in werking te laten treden waarmee 
het gebruik van de kraaienvangkooi op basis van 
de landelijke vrijstelling niet langer is toestaan. De 
minister wil het gebruik van de kraaienvangkooi 
niet in zijn geheel verbieden en heeft de artikelen 
15a en 15b opgenomen in artikel 68 van de Ffw. 
Hierdoor komt de kraaienvangkooi te vallen onder 
het ontheffingenregiem. Dit betekent dat voor het 
gebruik van de kraaienvangkooi (net als onder de 
Jachtwet) een ontheffing van de Provincie vereist is. 
De Faunabeheereenheden bereiden dit voor in hun 
faunabeheerplannen en kunnen vervolgens ontheffing 
aanvragen bij de provincie. 
























 
 


 











 





















































Brief van de minister aan de Tweede Kamer
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Succesvol maar nat Landelijk Kampioenschap NVvN
“Op regen voor achten, kun je wachten…“ 

Zo begonnen wij vorig jaar ons verslag.
Dit jaar was er voor achten geen regen, maar wél tegen de middag en dat duurde enige uren. Maar gelukkig ging 
dat niet ten koste van de sfeer en de resultaten.
Uitgezonderd Noord-Holland waren alle afdelingen vertegenwoordigd op dit kampioenschap. Dit jaar was er zelfs 
weer een team van de ANPV.

Na de openingswoorden van Theo van der Horst kon tegen tien uur een aanvang worden gemaakt met de 
wedstrijd. De laatste deelnemers moesten de wedstrijd afschieten in de regen.
Na de lunch duurde het tot rond drie uur - vanwege de regen - voordat de deelnemers zich inschreven voor de 
“open” wedstrijd. 

Tevreden gezichten
De aanwezigen waren de mening toegedaan dat dit evenement niet verloren mag gaan.
Naast de Algemene Ledenvergadering is dit de enige activiteit waar men oude bekenden spreekt en 
herinneringen kunnen worden opgehaald.
De deelnemers waren vol lof over de organisatie, parcours en prijzen. Er werd geen wanklank gehoord en 
ondanks de regen alom tevreden gezichten.
Na afloop van de wedstrijd werd rond half zes begonnen met de prijsuitreiking.
De aanwezigen waarderen het elk jaar weer dat voorzitter Herman Kemperman hiervoor speciaal naar Ommeren 
komt. Hij bedankte namens het bestuur van de vereniging de Kleiduivenschietvereniging de Betuwe, de 
wedstrijdcommissie, sponsoren en de medewerkers van de afdeling Utrecht. 
Dankzij de sponsoren, waarvoor onze penningmeester erg veel werk had verricht, kon een groot prijzenpakket 
worden aangeboden voor zowel de wedstrijd als de verloting.

Voor herhaling vatbaar
Bij het naar huis gaan mocht de commissie van de aanwezigen woorden van lof voor deze wel zeer geslaagde 
dag in ontvangst nemen.

De wedstrijdcommissie

UITSLAGEN LANDELIJK  KAMPIOENSCHAP  NVVN     

Teams Hagel Buks Totaal
Noord Brabant/Limburg 160 43,5 203,50
Gelderland 155 43,75 198,75
Overijssel 148 44,15 192,15
Zeeland 137 42,50 179,50
Utrecht 134 40,25 174,25
Friesland 136 34,00 170,00
Groningen-Drenthe 127 42,25 169,25
Zuid-Holland 128 37,25 165,25
ANPV 95 28,25 123,25

Individueel
Allround 
Crum 39 9,50 48,50
Heeren 38 8,75 46,75
Leferink 37 9,25 46,25

Hagel 
Crum 39
Heeren 38
Leferink 37
Buks 
Ter Haar   39 na barrage
Stuiver   39 na barrage
Hoogendijk   38 na barrage



de Jachtopzichter 9

  Hagel Buks Totaal
Vrije Banen

Buksbaan Dames 
Sinke   42

Buksbaan Heren 
de Vos  47
Spaan   46
van der Horst   45

Hagel 
A-klasse 
Crum 37    
Leferink 37   2x 2e schot
Wagenaar 36    
B-klasse        
Zuydweg 29   2x 2e schot
Visser 29   3x 2e schot
Veldhuis 28

Sponsoren 2009 
Wapenhandel Bosch & Vollenhoven v.o.f. Ommeren/Vorden
Ver. Het Reewild Driebergen-Rsb.
Graziani Gunshop Harderwijk
Hofman Agrarische Producten Notter
Ksv de Betuwe Lienden
Jacht & Schietcentrum Dorhout Mees Biddinghuizen
St. Nat. Park de Hoge Veluwe Hoenderloo
Hemker & Bekking Twello
Uniformkleermakerij M.A. van Heesch Tilburg
Gebr. van Wettum, palingrokerij Loosdrecht
Eerste Nederlandse Rondkartonnagefabriek BV s Gravendeel
Outdoor Eddie Nieuwegein
Drukkerij “de Steegh” Spakenburg
V&R Supplies Doorn
Wolfswinkel Groentechniek Hoenderloo
Mibacu bv Schalkwijk
Fryslânstuc Stucadoors en afbouwbedrijf  Opeinde

foto’s: Jaap van de Waerdt
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Interview verhelderend 
De redactie heeft diverse 
reacties ontvangen 
naar aanleiding van het 
vraaggesprek met Prof. 
Mr. G.A. Biezeveld. (‘de 
Jachtopzichter’ no. 4 van 4 juni 
2009, pagina 4 e.v.) 
Van politiezijde waren de 
reacties positief. De toelichting 
op thema’s als samenwerking 
tussen groene BOA’s en de 
politie evenals de status en de 
rol van de BOA- coördinator, 
werden goed ontvangen. 
 
De reacties van leden waren 
uiteenlopend van positief 
tot negatief. Hoewel de heer 
Biezeveld antwoord kon geven 
op vragen die leven, bevestigden 
sommige antwoorden van hem 
de onrust die er is als gevolg van 
de ontwikkelingen. Leden en een 
aantal werkgevers waren nagenoeg 
unaniem in hun bezorgdheid waar 
het betreft de tijd en de kosten die 
op hen afkomen met het verplicht 
volgen van de bijspijkercursus voor 
MilieuBOA’s en op termijn andere 
te volgen opleidingen. Tenminste, 
als werkgevers van BOA’s opteren 
voor díe domeingroep.
 
Domeinlijst
Boswachters in dienst van een 
grote gemeente in de Randstad 
lieten ons weten dat zij mogelijk 
niet zouden worden aangesteld in 
de functie van MilieuBOA. Omdat 
die gemeente reeds ‘inspecteurs 
openbare ruimte’ had aangesteld, 
overwoog men om ook de 
boswachters maar in die functie 
aan te stellen. Daarnaast kregen 
wij een reactie van een werkgever 
van groene BOA’s die, samen met 
andere werkgevers, meldde dat 
men ‘de kat nog uit de boom zal 
kijken.’ Men is het niet eens met 
de regeling dat verlenging van de 
akten van opsporingsbevoegdheid 
van hun huidige BOA’s als Flora- en 
faunabeheerder, alleen mogelijk 
is door die aan te melden voor de 
bijspijkercursus. 
De werkgevers hadden hun BOA’s 
weliswaar daarvoor aangemeld, 
maar wilden pas een definitieve 

keuze kunnen maken in het 
hernieuwd aanstellen van hun 
BOA’s als de domeinlijst gereed 
zal zijn. Men gaf aan zich te zullen 
beraden op een eventuele andere 
BOA- functie die mogelijk meer 
zou aansluiten bij hun wensen als 
terreinbeheerders. Waar men nu 
Flora- en faunabeheerders had 
aangesteld, opteerde men mogelijk 
ook voor de functie BOA Openbare 
Ruimte. Eén van de redenen zou 
zijn dat de aanstelling in die functie 
geen extra kosten met zich mee zou 
brengen. 
 
Helder
Waar doen werkgevers, die 
verantwoordelijk zijn voor het 
beheer van natuurgebieden 
en het beheer van de groene 
leefomgeving in de steden, 
verstandig aan als zij moeten 
kiezen welke functie hun boa’s gaan 
uitoefenen? Een goede reden om 
de praktische toepasbaarheid van 
de domeinfunctie Milieu & Welzijn 
en die van Openbare Ruimte voor 
te leggen aan de heer Biezeveld. 
BOA’s die nu als boswachter, 
jachtopzichter, natuur, duin- of 
parkwachter zijn aangesteld in de 
functie Flora- en faunabeheerder 
en straks als MilieuBOA verder 
gaan, zijn dat niet voor niets. 

Eén van de bevoegdheden 
die deze functie heeft, is de 
opsporingsbevoegdheid voor 
de Flora- en faunawet. Deze en 
andere voor veel terreinbeherende 
instanties van belang zijnde 
wetten, staan beschreven in de 
artikelen 1 en 1a van de Wet op de 
Economische Delicten. (W.E.D.) De 
heer Biezeveld – na overleg met het 
Ministerie van Justitie – liet ons het 
volgende weten:
 
“Het is de bedoeling van het 
Ministerie van Justitie dat de 
huidige functielijst binnen 
afzienbare tijd (streefdatum 1 
januari 2010) wordt vervangen door 
een ‘domeinlijst.’ Als domeinen 
worden onder andere benoemd 
‘openbare ruimte’ en ‘milieu en 
welzijn.’ 
De milieuBOA’s komen te vallen 
in het domein ‘Milieu en Welzijn.’ 
Deze BOA’s worden bevoegd 
voor onder andere alle wetten 
genoemd in artikel 1a van de 
W.E.D. Terreinbeheerders die hun 
terreinen willen beschermen tegen 
stropen, storten van afval, uitsteken 
van beschermde planten, plukken 
van paddenstoelen, illegaal kappen 
van bomen,verstoring van vogels 
en andere fauna, zijn aangewezen 
op het domein Milieu en Welzijn. 
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De BOA’s die komen te vallen in het 
domein ‘openbare ruimte’ worden 
niet bevoegd voor de wetten 
genoemd in artikel 1a van de 
W.E.D., met uitzondering van enkele 
feiten in de sfeer van leefbaarheid, 
zoals te vroeg buiten geplaatste 
vuilniszakken, te vroeg afgestoken 
vuurwerk e.d. 
De BOA ‘Openbare Ruimte’ is 
primair bedoeld om te worden 
ingezet ten behoeve van de 
leefbaarheid in dorpen en steden. 
Daar worden de bevoegdheden ook 
voor gegeven. Hoewel een BOA 
Openbare Ruimte ook buiten het 
dorp en de stad kan optreden, denk 
hier bijvoorbeeld aan het strand, 
is dat steeds met het oog op het 
veiligstellen van de ‘leefbaarheid.’ 
Derhalve lijkt mij het domein 
‘Openbare Ruimte’ geen optie voor 
boswachters en jachtopzichters.”
 
De BOA, de bomen en het bos
In zijn rubriek “Den Haag Vandaag” 
heeft Ben Tamminga al duidelijk 
gemaakt dat de BOA’s die deel 
gaan uitmaken van domeinlijst 
II, Milieu & Welzijn (M&W), 
opsporingsbevoegdheid hebben 
voor de Wegenverkeerswetgeving 
en de Visserijwet 1963. Uit 
de reacties op de ontvangen 
domeinlijst bleek dat sommigen 
door de hoeveelheid veranderingen 
en nieuwe termen die op hen 
afkomen, door de bomen het 
bos niet meer zien. Wij willen als 
redactie u graag helpen om het 

zicht helder te krijgen daarom treft 
u hieronder nadere uitleg aan.
 
In domeinlijst nummer I wordt 
gesproken over de BOA Openbare 
Ruimte (OR). Die is echter 
opgedeeld in een ‘lichte’ en een 
‘zware’ variant. De verschillen 
tussen deze twee komen onder 
andere tot uiting in de verleende 
opsporingsbevoegdheden. Zo kan 
bijvoorbeeld een BOA OR ‘licht’ niet 
handhaven als hij geconfronteerd 
wordt met ruiters die geen gebruik 
maken van het verplichte ruiterpad. 
Deze ‘lichte’ variant laten wij hierna 

verder buiten beschouwing. 
Vast staat dat zowel in het domein 
M&W als in die van OR, de 
hoeveelheid opgesomde wetten 
en besluiten die gehandhaafd 
kunnen worden, ruim zijn. 
Kijken we naar de verleende 
opsporingsbevoegdheid in de 
huidige aktes van beëdiging van 
groene BOA’s in vergelijking tot de 
domeinlijst M&W, dan kunnen we 
concluderen dat die er niet minder 
op geworden zijn. 
 
Voor wat betreft toe te kennen 
opsporingsbevoegdheden in de 
domeinen OR en M&W zijn er 
slechts enkele overeenkomsten. 
Zo kan een BOA OR óók 
verbaliseren ter zake overtreding 
van de Wegenverkeerswet en 
daaraan gerelateerde reglementen, 
de Visserijwet en enkele artikelen 
uit het Wetboek van Strafrecht. 
Maar de verschillen zijn verder 
groot. 
En dat is logisch want elke functie 
is bedoeld voor een specifiek 
vakgebied. 
De BOA OR kan desgewenst 
zijn opsporingsbevoegdheden 
toepassen voor de Drank- en 
Horecawet, de Huisvestingswet of 
de Woningwet. 
Een BOA M&W zal zich 
bezighouden met zaken omtrent 
de Flora – en faunawet, de Boswet 
of ‘eenvoudige stroperij’ uit het 
Wetboek van Strafrecht. 
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Lezers schrijven...
Geachte Eindredacteur,

Met genoegen en waardering lees ik uw blad. Naar aanleiding van het artikel  “Van de vos 
en de kievit” van Gerrit Dengerink merk ik het volgende op. 
Het is de laatste jaren een geweldige ontwikkeling bij de kievit voor wat betreft  de keuze 
van het broedbiotoop voor akkerland. Vooral het maisland is erg in trek. In onze jeugd 
hadden de kieviten - en vooral de mannetjes - een geweldige territoriumdrang. Ik herinner mij 
fascinerende luchtgevechten. 
Maar tegenwoordig broedt de kievit bijna in kolonies op mais- en ander akkerland.
Waarschijnlijk heeft dat te maken met de dichtheid van de zode van het moderne “turbogras”, 
diverse variëteiten van Engels Raaigras. En ook met de diepontwatering en daardoor de weinige beschadiging van de zode bij beweiding in 
de herfst. Kapotgetrapt land had vroeger een geweldige aantrekkingskracht! 
Ook het ontbreken van greppels speelt waarschijnlijk een rol.

Wat de vos betreft ben ik het 100% eens met het verhaal.
Ik merk op dat de vos niet alleen jaagt op zijn neus, maar vooral ook op het gehoor. Heel veel eieren woren gepredeerd op het moment dat 
ze geluid geven, dus als ze aan het uitkomen zijn. 
Uit cijfers van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) weten we dat de uitkomstpercentages nog even groot zijn als dertig jaar 
geleden, alleen het vliegvlug worden is het probleem. In de periode tussen het uitkomen en het vliegvlug worden vallen de meeste slachtoffers 
waarbij niet alleen de vos zijn tol eist maar ook de zwarte kraai, de buizerd, de kiekendief en de blauwe reiger. 
Schekkerman schrijft in zijn proefschift dat van de jonge grutto’s 70% wordt gepredeerd in de kuikenfase.Het beschermen van jongen van 
nestvlieders is uitermate moeilijk zo niet onmogelijk.

Met dank voor uw aandacht, 

Dr. Ir. A. Osinga, oud voorzitter van de BFVW
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W.E.D. = de sleutel
Zoals de heer Biezeveld aangaf, is 
het van belang dat boswachters 
en al die andere milieuBOA’s 
opsporingsbevoegdheid 
bezitten voor de wetten die 
worden genoemd in artikel 1 en 
1a van de W.E.D. Daarom treft 
u hieronder een opsomming 
aan van de toegekende 
opsporingsbevoegdheden uit de 
W.E.D. geldend voor het domein 

M&W. 
Omdat het totale aantal vele 
tientallen wetten betreft, wordt hier 
slechts volstaan met díe wetten 
die in eerste instantie raakvlakken 
hebben met toezicht en handhaving 
in het veld. 
Hoewel dit overzicht niet beoogd 
volledig te willen zijn, hopen wij 
u hiermee meer duidelijkheid te 
kunnen geven.
Tot slot viel het ons op dat aan de 
BOA M&W de bevoegdheid wordt 
verleend om het niet opvolgen van 

de identificatieplicht te kunnen 
handhaven. 
Dat is nu ook al zo (artikel 447e 
Wetboek van Strafrecht) Echter, de 
bevoegdheid om inzage te vorderen 
van een identiteitsbewijs, zoals die 
beschreven staat in artikel 8a van 
de Politiewet, is niet vermeld. 
Wij vertrouwen er op dat die 
omissie door het ministerie van 
Justitie zal worden rechtgezet. 
 
Hans van Engeldorp Gastelaars



de Jachtopzichter 13de Jachtopzichter 13

Afdelingsnieuws
Actuele stand: Leden 747 Donateurs 461
Inleveren kopij vóór 15 november 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

Secretaris: T.P. Bos
Akkerstraat 3
6951 DX Dieren
Tel: 06 57562273
E-mail: thomas.bos@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

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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- advertorial -

Een tikkende tijdbom… ? 
 

Tekenwerende kleding is de beste preventie
 

Onbeschermd werken in de natuur wordt steeds meer een “Russiche roulette”. Niet meer de vraag of u besmet gaat worden, 

maar... wanneer!

Velen van u weten het, maar blijven toch nog steeds een groot risico lopen. Het voorkomen van de ziekte van Lyme is ook voor 

werkgevers met werknemers in het groen, een groot aandachtspunt. Het woord beroepsziekte wordt niet voor niets genoemd !
 

Omdat preventie voor alles gaat, introduceert Hemker en Bekking voor de mannen in het groen oa. het 
nieuwe Nederlandse merk “Rovince”. Dit is een volledige Outdoor- kledinglijn die met “Zeckprotec”, een 
tekenwerend-middel is geïmpregneerd.
 
Dit middel blijft gedurende de gehele levensduur van de kleding werkzaam (ongeveer 70 tot 80 
wasbeurten). Onder andere leverbaar zijn jassen, broeken en overhemden die met “Zeckprotec” zijn 
geïmpregneerd. 
De overhemden zijn tevens geschikt voor toezichthouders, daar deze kunnen worden voorzien van 
epauletten, waarop de schouderinsignes kunnen worden geschoven.
 
Met deze kleding is de groene BOA ook tijdens het uitvoeren van controles en het posten beschermd tegen 
tekenbeten en daarmee tegen de ziekte van Lyme.

De kleding is uitvoerig getest en is niet schadelijk voor mens en dier.
 
Hemker en Bekking BV
Twello (0571 – 276 552 ) 
Beek en Donk ( 0492 – 553 460 )
Leimuiden ( 0172 – 506 593 )
Steenwijk ( 0521 – 521 430 )
Internet: www.hemker-bekking.nl 
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Minister Verburg publiceert
nieuwe rode lijsten met

bedreigde soorten
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit heeft vijf nieuwe rode lijsten 

gepubliceerd met soorten die in Nederland zijn 

bedreigd. De lijsten vervangen de oudere rode lijsten 

voor zoogdieren, reptielen, amfibieën, dagvlinders en 

paddenstoelen.

De nieuwe rode lijsten zijn gebaseerd op rapporten 
van zogeheten Particuliere Gegevensbeherende 
Organisaties (PGO’s): Zoogdiervereniging VZZ, 
Stichting RAVON, de Vlinderstichting en de 
Nederlandse Mycologische Vereniging. Deze 
organisaties hebben over een langere periode 
bekeken hoe verschillende soorten het in ons land 
doen.

Vooruitgang
Met sommige soorten gaat het beter dan tien jaar 
geleden. Zo hebben de gewone zeehond, het 
damhert en de gewone grootoorvleermuis nu 
een minder bedreigde status gekregen. Dat geldt 
ook voor tientallen soorten paddenstoelen die nu 
de status ‘thans niet bedreigd’ hebben gekregen. 
Echter, er zijn ook soorten die er slechter voorstaan, 
zoals de geelbuikvuurpad, de kleine heivlinder en de 
laatvlieger (vleermuis).
Minister Verburg heeft het konijn niet op de rode 
lijst geplaatst. Zoogdiervereniging VZZ stelde 

voor het konijn de rodelijststatus ‘gevoelig’ te 
geven. De konijnenpopulatie was namelijk sterk 
achteruitgegaan als gevolg van het RHD-virus. De 
laatste jaren herstelt de populatie zich echter weer. 
Maatregelen ter bescherming
De rode lijsten worden onder meer gebruikt als 
graadmeter voor hoe het gaat met de biodiversiteit 
in ons land. Deze staat onder druk, zoveel is duidelijk. 
Daarom neemt minister Verburg maatregelen 
voor bedreigde soorten. De belangrijkste zijn de 
realisering van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) en de Natura 2000-gebieden. Aanvullend 
is het ministerie van LNV in 2007 gestart met de 
leefgebiedenbenadering. Deze nieuwe aanpak richt 
zich op leefgebieden en groepen van soorten, in 
plaats van op individuele soorten. Provincies kunnen 
actieve beschermingsmaatregelen voor verschillende 
rodelijstsoorten nemen in het kader van de 
leefgebiedenbenadering van LNV.

Bron; ministerie van Lnv

Faunafonds beleidsregels
Het bestuur van het Faunafonds heeft de 
beleidsregels gewijzigd. Hierdoor zijn de 
voorwaarden om voor een tegemoetkoming in
schade in aanmerking te komen, versoepeld. 
De aanpassingen zijn het gevolg van enkele 
bestuursbeslissingen in het afgelopen jaar. Voortaan 
kan bij schade op percelen vanaf zes maanden na 
inzaai worden volstaan met verjaging door

menselijke aanwezigheid, gecombineerd met
verjaging door ondersteunend afschot. Verdere
preventieve middelen zijn niet meer vereist.
Verder komt schade op percelen gelegen binnen
de van een eendenkooi nu
ook in aanmerking voor een tegemoetkoming
in schade, indien voldoende visuele maatregelen
zijn getroffen.

Bron; ministerie Lnv
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Op pad met...Bert Leferink 

Flora- en faunabeheerder 
gemeente Rijssen-Holten

Het werkgebied van Bert Leferink is de 
gemeente Rijssen-Holten (deels in Twente en 
deels in Salland gelegen). 
In de tien kernen wonen een kleine 37.000 
inwoners, verdeeld over een oppervlakte van 
bijna 95 km². Het stadje Rijssen en het dorp 
Holten vormen de hoofdkernen.
Naast veel boerenland is er ook nogal wat 
natuur. Uitgestrekte heidevelden en bossen 
met overal fiets- en wandelpaden trekken heel 
veel recreanten.
De gemeente Rijssen-Holten neemt 
natuurbeheer en toezicht serieus en handhaaft 
intensief.
Daarnaast heeft de gemeente zelf ± 180 ha bos 
en een perceel weiland in bezit, waarvan de 
jachtrechten zijn verhuurd aan de WBE.

Bert werkt samen met zijn BOA-collega Henk 
Krejenzang (die we kennen als bestuurslid van de 
afd. Overijssel NVvN). Zij zijn als team ingedeeld in 
de groep BOA, die hand- en spandiensten verleent 
aan de gemeentelijke groepen Milieu, respectievelijk 
Bouw- en woningtoezicht. Naar buiten toe werkt 
iedereen onder de paraplu van het team Handhaving 
van de afdeling Wonen en ondernemen. 

BOA- platform
Bert en Henk hebben regelmatig overleg via een 
BOA- Platform met de groene BOA’s van particuliere 
terreinen, het SBB, Natuurmonumenten, de 
regiopolitie, etc. Actiepunten zijn vooral de Flora- en 
faunawet, de Visserijwet, loslopende honden en 
motorcrossers [als het moet met behulp van de de 
heli van de KPLD], etc. Op jaarbasis maakt Bert ca. 
50 processen- verbaal op voor zeer uiteenlopende 
zaken.

• Bert, je bent voorheen altijd een groene BOA 
geweest en nu loop je in het “blauw”.
Is er veel verschil in de werkzaamheden en wat moet 
ik verstaan onder hand en spandiensten?

“Ik vind dit boeiender werk dan wat ik voorheen 
deed. Er is nl. veel meer afwisseling.
Het ene moment voer ik een zwaar sociaal 
gesprek en vijf minuten later doorzoek ik een 
illegaal gestorte vuilniszak op zoek naar de naam 
van de overtreder. Mijn taak is het uitvoeren van 
controlerende en toezichthoudende werkzaamheden 
en handhavend optreden bij afwijkingen in het 
kader van buitengewone opsporingsactiviteiten in 
de openbare ruimte, op o.a. de volgende gebieden: 

bouwstoffenbesluit, afvalstoffenverordening, 
permanente bewoning recreatiewoningen, bijzondere 
wetten, wet milieubeheer, bestemmingsplannen 
etc. Verder het coördineren van de controle op 
de hondenbelasting bijstand verlenen aan de 
deurwaarder bij woninguitzetting en aan het 
ontmantelen van wietkwekerijen. Ook controleren 
we in de industriegebieden of bedrijven geen illegaal 
gebruik maken van gemeentegronden, geven 
voorlichting op scholen en aan wijkcomités, etc.”

• Je sprak ook over stroperij. Wat moet ik mij daarbij 
voorstellen?

“Je zult het misschien niet geloven, maar in het 
centrum van de gemeente wordt meer gestroopt dan 
daarbuiten. Op de sportvelden en het kerkhof vinden 
wij regelmatig strikken. Iedereen klaagt over de stand 
van de konijnen, maar daar is in het centrum van 
onze gemeente niets van te merken.”

Niet laten escaleren
Tijdens onze rondrit zie ik dat het leeft van de 
konijnen op de sportvelden en het kerkhof. 
Onverwacht werd onze blauw/groene BOA met 
grote spoed opgeroepen om bijstand te verlenen 
bij een geschil tussen een chauffeur van de 
gemeentelijke vuilniswagen en een opgewonden 
bewoner. Vermeende schade aan een auto deed 
de gemoederen hoog oplopen. De zaak dreigde te 
escaleren, maar de veelzijdige Bert (nu in zijn rol als 
sociaal weker) wist de bewoner tot rede te brengen.

Tekst en foto’s: Jaap van de Waerdt
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Op pad met...Bert Leferink 
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Rovince ALL SEASONS JAS
Met wind- en waterdicht membraan, voor gure en natte seizoenen. 
Door de uitneembare voering het hele jaar door zeer flexibel in gebruik. 
Met ‘Zeck-protec’ teken-werend middel. Een ‘doordachte’ jas met veel 
technische details: een hygiënische wildzak, een meszak, functioneel 
muggennet en fraaie Nubuck afwerking. Uitstekend voor elk type veld.
Mt. M t/m XXXL  Prijs: � 349,00

Rovince ALL SEASONS BROEK
Gemaakt van sneldrogende stof met diverse zakken en een verhoogde 
ruglijn voor langere aanzitten. Met ‘Zeck-protec’ teken-werend middel.
Net als de ROVINCE JAS met fraaie Nubuck afwerking.
Mt. 46 t/m 60  Prijs: � 129,95 

ROVINCE... de nieuwe generatie jacht- 
en outdoorkleding met een permanente 
bescherming tegen teken. 
Een perfecte combinatie voor actieve 
en passieve jagers en buitenmensen.
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Nieuwe kansen voor de 
populier
Veel hogere ecologische waarde dan verondersteld
Uit onderzoek in opdracht van LNV blijkt dat de soort meer plant- en diersoorten aan zich bindt dan bijv. de es. 
Vooral in agrarisch gebied verhogen aanwezige populierenbossen de biodiversiteit van de streek. Daarbij blijkt 
het mogelijk om, door het toepassen van een zorgvuldig teeltschema bij aanleg reeds een gevarieerd bos te 
creëren met een meer ‘natuurlijke’ uitstraling dan dat van de traditionele populieren beplanting.
Populierenhout is gevraagd bij houtverwerkende industrie vanwege meerdere gunstige eigenschappenvan 
dit natuurproduct. De markt voor het hout is groeiende. In Noord Brabant zijn al verschillende initiatieven 
gestart om de populier weer terug te brengen in het landschap. In 2006 is een voorstel geschreven voor een 
streekprogramma voor de reconstructiegebieden ‘Meierij’ en ‘Maas en Meierij’ onder de naam ‘Actieplan 
Populierenland’. Het plan heeft betrekking op- 5 gemeenten (Best, Schijndel, St. Oedenrode, St. Michielsgestel en 
Boxtel) in de Meierij, dat deel uitmaakt van het Nationaal Landschap het Groene Woud. 
Centraal in het plan is het (her)ontwikkelen van de populier als een economische drager van het landschap in de 
Meierij met als doelstelling het populierenlandschap in stand te houden.
Het onderzoek kan worden besteld bij Directie Kennis, ministerie LNV, DKinfobalie@minlnv.nl onder vermelding 
van code 2009/dk111 en het aantal exemplaren. 
(nog) meer weten over populier: www.populierenland.com

Bron; ministerie Lnv
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Serie: 
Verboden middelen

Het is alweer een lange tijd 
geleden dat ik een werpnet 
in beslag heb genomen.
Ik werd aan deze vorm 
van visstroperij herinnerd 
toen ik een maand of twee 
geleden in het Zuiden 
des lands een lezing 
over jachttoezicht en 
stroperijbestrijding hield.
Altijd leerzaam.  Naar ik 
hoop voor de aanwezigen, 
maar zeker ook voor mij !
 

Ik reed dus richting Zuiden met 
mijn spullen (scherm, dia- apparaat, 
dia’s, in beslaggenomen middelen) 
om weer eens een avond uw en 
mijn werk te promoten.
Want zo zie ik mijn dialezingen 
en het bemannen van de NVvN- 
stand.  Laten zien dat ook in 2009 
het jachttoezicht nog springlevend 
is en bovendien zeer noodzakelijk.
De PR kost mij heel veel tijd, maar 
het is interessant om te zien hoe 
erop gereageerd wordt.
 
Die avond had ik al snel “beet”, 
want na mijn verhaal laat ik een 
deel van mijn verzameling zien en 
dat trok de volle aandacht van een 
oud baasje.
Ik had al gezien dat hij op het puntje 
van zijn stoel zat ja te knikken en nu 
barstte hij echt los.
Zo in een eerste oogopslag 
taxeerde ik hem al als een échte 
“liefhebber” en dat bleek erfelijk te 
zijn.
“Mijn broer was een rasechte 
stroper ” biechtte hij direct op.  “Ik 
kan dat nu best vertellen want hij is 
toch al overleden.  Hij ving met dat 
werpnet wat u straks liet zien in één 
worp een hele slag patrijzen en dat 
gaat perfect zeg ik jullie “. 
 
De hoepel
Zo hoor je nog eens iets.
Het verhaal hoorde ik overigens al 
eens eerder, maar had het zelf in de 
praktijk nog nooit gezien.  Ook hier 
weer de (kleinschalige) specialist 

die als eenling het wild en zijn vak 
als geen ander kent en lelijk kan 
huishouden onder de aanwas van 
het kleinwild.
Vanouds was dit vangen van 
patrijzen met de hoepel een 
bekende methode.  Simpelweg 
tegen zonsondergang “loeren” met 
de kijker waar de kluchten patrijzen 
zich bevinden en tegen schemeren 
op een hoopje kruipen.  Met goede 
wind en behulp van de lamp kun je 
er dan vrij kort bijkomen en is het 
een kwestie van de hoepel goed 
gericht werpen.  Of in dit geval het 
(vis)werpnet.
 
België
Ik hoorde dat in de “goede oude 
tijd” gewiektste Limburgse 
stropers na zo’n slag met de hoepel 
de volledig klucht door hun handen 
lieten gaan.  Om vervolgens het 
ouderpaar los te laten (voor de fok 
van volgend jaar) en de jongen te 

nekken en te laten vallen in een jute 
zak die ze aan hun riem hadden 
gebonden.
Zodat  ze met uitsluitend jonge 
(en dus duurdere) patrijzen de 
volgende dag in België goed 
kleingeld konden maken bij een 
sjacherende poelier of restaurant.
 
Met zulke specialisten in je veld ben 
je natuurlijk snel arm!  Daar valt 
zelfs met biotoopverbetering niet 
tegenaan te werken. 
Het jaarrond veldtoezicht – van een 
eveneens gewiekste jachtopzichter 
– is dan het enige juiste antwoord. 
 
Cees van Geel



Dierenmishandeling
Om aanspraak te mogen maken op Europese 
subsidies moeten veetransporteurs aan 
wettelijke transporteisen voldoen. Zo geldt een 
minimumtemperatuur van vijf graden en mogen 
dieren niet langer dan 29 uur achtereen worden 
vervoerd. Tijdens het gecontroleerde transport 
daalde de temperatuur in de vrachtwagens soms 
tot zestien graden onder nul. Daarnaast werden de 
runderen meer dan honderd uur vervoerd.  
Volgens Dier en Recht laat het ministerie van 
Landbouw de controle op veetransporten over aan 
de sector. De stichting stelt dat de controlerende 
instantie alleen checkte of de dieren levend 
aankwamen. Exporteurs krijgen per koe die 
levend de eindbestemming haalt 150 euro een 
exportsubsidie. Of aan de transporteisen was 
voldaan, zou niet worden nagegaan.

Dringend advies...
Attentie voor bijgaand persbericht van LNV inzake 
zwaardere straffen bij overtreding regels diertransport 
en het doden van dieren. Is nl. voor jagers en hun 
jachtakte ook van belang om hiermee rekening te 
houden. Immers het onbevoegd en in strijd met de 
regels doden van bijvoorbeeld een dier, kan leiden tot 
intrekking van de jachtakte. Dringend advies is uw 
geweer niet anders te gebruiken dan voor de jacht, 
schadebestrijding en beheer of kleiduivenschieten!
 
Willem Saris

Zwaardere straffen bij 
schenden van regels 
diertransport en het doden van 
dieren
Er komen zwaardere straffen voor het doden van 
dieren en het overtreden van de transportverordening. 
De straffen kunnen gaan oplopen tot ten hoogste 
6 jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 
74.000 euro. Dat was maximaal 6 maanden of een 
boete van ten hoogste 18.500 euro. Minister Gerda 
Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) heeft de nieuwe strafmaat deze week naar de 
Tweede Kamer gestuurd. In januari stuurde minister 
Verburg een wijziging van de Gezondheids- en 
Welzijnswet voor Dieren (GWWD) naar de Tweede 
Kamer over de mogelijkheid van het opleggen van 
een bestuurlijke boete, ondermeer op het terrein 
van het doden van dieren en het overtreden van de 
transportverordening. Met die wetswijziging gaf 
zij gevolg aan de aanbevelingen van de rapporten 
Hoekstra en Vanthemsche over de controle- en sanctie-
mogelijkheden van de VWA (Voedsel en Waren 
Autoriteit). De wijziging die nú naar de Tweede Kamer 
is gestuurd is feitelijk een wijziging van de Wet op de 
Economische Delicten (WED). De wijziging houdt in dat 
delicten op het terrein van doden en transporteren van 
dieren in geval van opzet, kunnen worden aangemerkt 
als misdrijf. Nu gelden de volgende maximale straffen 
bij overtredingen op het terrein van het doden en 
transporteren van dieren: 

maximaal 6 maanden hechtenis 
of een taakstraf 
of een boete van maximaal 18.500 euro 

In onderstaand schema is vermeld welke straffen er 
onder welke omstandigheden maximaal opgelegd 
kunnen gaan worden, als de Eerste en Tweede Kamer 
de voorgestelde wijziging van de WED overnemen:
Doden van Dieren zonder opzet (overtreding)
maximaal 1 jaar hechtenis   
of een taakstraf 
of een boete van maximaal 18.500 euro 
Doden van Dieren met opzet (misdrijf) 
of maximaal 6 jaar hechtenis 
of een taakstraf 
of een boete van maximaal 74.000 euro 

Schenden van de Transportverordening zonder 
opzet (overtreding) 
of maximaal 6 maanden hechtenis 
of een taakstraf 
of een boete van maximaal 18.500 euro 
Schenden van de Transportverordening met opzet 
(misdrijf) 
of maximaal 2 jaar gevangenisstraf 
of een taakstraf 
of een boete van maximaal 18.500 euro 

Overigens is het uiteindelijk de rechter die de definitieve 
straf toekent.

Bron; ministerie LnV
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