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In dit nummer:
3 Afscheid vAn een vAkmAn

Geboren in de Gelderse Achterhoek en begonnen als 
kleinwildjachtopzichter op de Midden-Veluwe, kreeg 
hij het aanbod om zijn vleugels uit te slaan in het 
unieke veld tussen de stad Nijmegen.

4 Wildpluk

De herfst is bij uitstek het seizoen om te oogsten. 
Landbouwgewassen zijn volgroeid en rijp, appels hangen 
aan de bomen. En ook in de natuur zijn de ‘vruchten’ rijp. 
Er lijkt een stijgende trend waarneembaar dat publiek 
in de natuur op zoek gaat naar eetbare paddenstoelen, 
beukennoten, tamme kastanjes, enzovoort. De vraag is: 
is dit een probleem? 

8 verWilderde kAtten

Dat het een probleem is, daar zijn de partijen het wel 
over eens. Het toenemende aantal verwilderde katten 
vormt een gevaar voor de in het wild levende, veelal 
beschermde dieren. De roep om maatregelen te nemen 
wordt steeds luider. Welke dat moeten zijn, daarover 
lopen de meningen -zoals zo vaak- nogal uiteen.

14 BOA-Bestel

In 2008 is door het Landelijk Overleg Milieuhand- 
having een visie ontwikkeld op de rol van de BOA 
bij de milieuhandhaving. Daarin wordt gesignaleerd 
dat het toenmalige stelsel van milieuBOA’s en de  
professionaliteit van veel milieuBOA’s tekortschiet.

18 het nieuWe dienstpistOOl

Na 1980 is men overgeschakeld op de tot nu toe bij de 
meeste mensen nog in gebruik zijnde Walther P5. Dit 
wapen wordt in Oostenrijk geproduceerd. Het grote 
verschil tussen dit wapen en de Browning FN is dat het 
wapen geladen maar ontspannen wordt gedragen in een 
half open ‘quick action’ holster.
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Lidmaatschap en Donaties:
Het lidmaatschap van de KNVvN staat open voor beëdigde Buitengewone 
Opsporingsambtenaren (BOA’s) die belast zijn met het toezicht in bos 
en veld. Contributie € 65,-- per jaar voor gewone leden. Niet-beëdigde 
toezichthouders kunnen de status van buitengewoon lid aanvragen. 
Na acceptatie bedraagt hun contributie € 45,-- per jaar; inclusief een 
abonnement op het vakblad ‘de Jachtopzichter’. Opzegging van het lidmaat-
schap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar 
(=kalenderjaar), mits schriftelijk en met in achtneming van een opzegtermijn 
van 4 (vier) weken. Ieder die niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap 
maar die toch de belangen van het natuurtoezicht in Nederland wil 
ondersteunen, kan zich opgeven als donateur. De minimum donatie bedraagt 
€ 25,- per jaar.

Schenkingen en Legaten:
Ook kunt u de vereniging en haar doelstellingen steunen door middel van 
schenkingen of legaten. Hierover zullen wij u graag nader informeren.

Advertenties:
Bedrijven of instellingen die in ons geïnteresseerd zijn als doelgroep of die de 
vereniging wensen te steunen door plaatsing van een advertentie in ons blad, 
kunnen inlichtingen hierover verkrijgen bij de eindredacteur.
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Van de Voorzitter

Voortgang

Nu ik dit schrijf geniet ik nog van mijn laatste week vakantie. 
Alhoewel, voor de vereniging is er geen moment tijd voor vakantie. 
Tussen de leuke dingen door zijn wij toch nog druk met de vereniging 
en dat is όόk leuk werk, begrijp mij niet verkeerd, maar we hebben op 
dit moment geen tijd om achterover te leunen.

Graag wil ik terugkomen op mijn vorige schrijven in de JOZ van juni jl., getiteld 
‘Verandering’. Ik schreef toen al dat we met de vereniging in het proces van 
verandering zaten. Niemand van ons had toen gedacht dat de veranderingen zo 
snel en zo groot zouden zijn voor de vereniging door het onverwachte overlijden 
van Jaap van der Waerdt.
Op zaterdag 15 juni kreeg ik van één van onze leden een sms bericht dat Jaap 
in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis lag. Ik heb namens de vereniging 
contact gezocht met zijn vrouw Marjon van der Waerdt en kreeg bevestigd wat 
er in het sms bericht werd vermeld. Op donderdag 20 juni is Jaap na bijkomende 
complicaties overleden.
Op woensdag 26 juni heeft de uitvaart plaats gevonden. Hier was een groot 
aantal van onze leden aanwezig. Marjon stelde het op prijs als de collega’s in 
uniform zouden verschijnen, hieraan werd door de leden gehoor gegeven. 
Als waarnemend voorzitter van uw vereniging was mij gevraagd om tijdens de 
uitvaart van ‘onze’ Jaap nog iets te zeggen, wat ik dan ook graag heb gedaan.

Zoals ik in het begin schreef, kwam de verandering wel heel erg snel voor de 
vereniging. Op de AV hadden wij al afscheid genomen van onze voorzitter en 
van onze administratieve kracht en kort daarop moesten we afscheid nemen van 
onze penningmeester. Als DB zit je dan toch echt met een heel groot probleem, 
kan ik u vertellen. Geen voorzitter en penningmeester en de overstap naar 
BeBOA die ingezet was. De overgebleven DB leden kwamen er toen pas echt 
achter wat Jaap allemaal voor de vereniging betekende. Na het wegvallen van 
Jaap zullen wij met elkaar, DB, HB en de leden gezamenlijk de vereniging verder 
moeten gaan dragen. Daarom deed het mij goed om van de afdeling Utrecht een 
mail te mogen ontvangen dat zij met de ondersteuning van Theo van der Horst 
zich willen inzetten om dit jaar de LKS te organiseren. Dit zijn initiatieven die 
mij als wnd. voorzitter goed doen en ik hoop de komende maanden meer van dit 
soort initiatieven te mogen ontvangen.

Hb vergadering

In oktober staat er een HB vergadering gepland waar wij met elkaar belangrijke 
keuzes zullen moeten maken voor de komende jaren om het voortbestaan 
van onze Vereniging te waarborgen. Ik hoop dat u, de leden van deze mooie 
vereniging, ook uw schouders eronder willen zetten om de vereniging naar 
buiten toe uit te willen dragen. Let wel, het is uw vereniging en het DB/HB kan 
het niet zonder uw hulp!

Tot slot kwam mij ter ore dat Gerrit Dengerink na jaren betrokken 
te zijn geweest bij het maken van ‘de Jachtopzichter’ er om leeftijd en 
gezondheidsredenen mee gaat stoppen. Op 7 oktober zal Gerrit dan ook zijn 
laatste redactie vergadering bijwonen. Ik wil Gerrit vanaf deze plaats heel 
hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Met vriendelijke groet,
Ronald Vorenhout 
Wnd. Voorzitter 
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Verenigingszaken

Monter verder!
Zoals de leden die aanwezig waren op de laatste 
algemene vergadering wel weten, trad toen, naast 
Herman Kemperman, Marjo van der Sluijs af. Daarmee 
sloot zij een intensieve periode bij onze vereniging af. 
Achter de schermen echter is er in de vakantieperiode door 
Marjo enorm hard doorgewerkt om alle werkzaamheden, 
procedures en dossiers van het secretariaat over te dragen. 
Alles uitzoeken, inpakken en overdragen aan BeBOA is 
een enorme klus, en sommige zaken zijn ook nu nog in 
de overdrachtsfase. Als lid van het dagelijks bestuur weet 
je dat het secretariaat piekfijn in orde is, maar het is leuk 
en fijn om dit tijdens het gehele proces van overdracht 
opnieuw te merken. Ook de organisatie bij BeBOA is zeer 
professioneel te noemen. Zij hebben de overdracht goed 
begeleid en met de medewerkers aldaar is nu al sprake 
van een zeer prettige en professionele samenwerking.

En met de overdracht van het secretariaat is geen moment te vroeg 
begonnen, want na het overlijden van onze penningmeester Jaap van 
der Waerdt, kwam het dagelijks bestuur voor de volgende kwestie te 
staan: hoe nu verder met het penningmeesterschap?
Besloten werd dat eerst inzichtelijk moest worden hoe Jaap de 
financiën beheerde en waar en wat hij precies heeft opgeslagen en 
gearchiveerd. Onze waarnemend voorzitter en Marjo zijn naar de 
woning van Jaap gegaan en hebben daar gesproken met de vrouw 
van Jaap. Zij hebben vervolgens alle verenigingszaken die Jaap 
had, van rekeningen tot pr-materiaal, meegenomen en opgeslagen. 
Al deze zaken, naar ik meen een flinke aanhangwagen vol, zal de 
komende tijd door de vice-voorzitter en Marjo worden uitgezocht.

Belangrijkste in deze zijn natuurlijk de lopende zaken, de 
rekeningen en overzichten. Marjo heeft hier het meeste werk 
in verricht en is onlangs gekomen tot een voorstel. Tijdens een 
vervroegde vergadering van het dagelijks bestuur, belegd om met 
elkaar te spreken over met name het penningmeesterschap, deelde 
Marjo namelijk mee dat zij, op ad interim basis, en in ieder geval 
tot aan de volgende algemene vergadering, de lopende zaken van 
het penningmeesterschap op zich wilde nemen. U kunt zich onze 
blijdschap denk ik wel voorstellen, evenals onze bewondering, want 
Marjo is in eerste instantie afgetreden als secretarieel medewerkster 
daar ze het in de privésfeer wat kalmer wilde hebben! Een officieel 
bericht naar de leden van het hoofdbestuur betreffende dit voorstel 
is intussen verstuurd, maar persoonlijk kan ik me niet voortellen dat 
er ook maar iemand tegen zou stemmen!

Tijdens al deze uitzoekerij, geregel en heen en weer ge-email met 
allerlei mensen, werd mij opnieuw duidelijk dat Jaap van der Waerdt 
een waanzinnig groot hart voor de vereniging gehad heeft. Hij was 
de stille motivator achter van alles en nog wat. Hij regelde enorm 
veel, en zat met zijn hele hart en ziel verankerd in het groene. Zo 
was hij jaren de motor achter de LKS en al vroeg in het jaar begon 
hij al met het regelen en organiseren hiervan. Goed is het om te 
vermelden dat de commissie LKS het ondanks de tijdsdruk het voor 
elkaar heeft gekregen ook dit jaar een LKS te organiseren. 

Kors Pater, Theo van der Host en Jeroen van Eijk, 
heel veel dank voor het in stand houden van een 
belangrijk evenement binnen onze vereniging! Een 
schrijven over de aanstaande LKS is verstuurd naar 
de afdelingen. Lever bij deelname s.v.p. tijdig de 
benodigde informatie aan!

module C

Vanuit de PHB kan ik melden dat de module C in het 
najaar van start gaat. Deze is helemaal herschreven 
en alle ballast is er uit, is ons verteld. Dus geen AWB 
meer en geen wet ED. De module C zal vermoedelijk 
in het teken staan van communicatie. Op 5 augustus 
is er een overleg geweest met het FP en de NVWA 
over de PHB. Aanwezig waren de ondertekenaars 
van de brief die in maart van dit jaar was uitgegaan 
namens de KNVvN en BeBOA.
We hebben een goed gesprek gehad en de standpunten 
zijn helder uiteengezet. Het FP en de NVWA willen er 
alles aan doen om voor Domein 2 Groen een goede en 
passende opleiding neer te zetten. Er is afgesproken 
dat in september Boa’s van de werkgevers die de brief 
hebben ondertekend, gaan kijken hoe er een passende 
opleiding kan komen. In oktober gaan de werkgevers, 
de KNVvN, BeBOA, FP en de NVWA weer aan tafel 
voor verder overleg en mogelijk gaat het gesprek dan 
ook breder getrokken worden.

Laatst hoorde ik tijdens de afsluiting van een 
radioprogramma een paar mooie woorden. Ik ga ze 
overnemen: monter verder!

�   Pieter Rust 
Algemeen secretaris
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afscheid

Afscheid van een vakman- jachtopzichter
Vanwege leeftijd en gezondheid heeft ons aller gerrit Dengerink aan bestuur van de KNVvN en 
eindredacteur medegedeeld een punt te zetten achter zijn activiteiten. Een mooi moment om even stil te 
staan bij de grote inzet van de sympathieke all-round jachtopzichter uit de Ooijpolder bij Nijmegen.

Geboren in de Gelderse Achterhoek en begonnen als 
kleinwildjachtopzichter op de Midden-Veluwe, kreeg hij 
het aanbod om zijn vleugels uit te slaan in het unieke veld 
tussen de stad Nijmegen, de rivier de Waal en de Duitse 
grens. Samen met zijn vrouw Henny besloot hij deze 
uitdaging op te pakken en vertrokken zij van de vertrouwde 
zandgronden naar een levenslange uitdaging op de rivierklei. 
Samen met zijn werkgever A.H.M. Jurgens, rentmeester, 
grondeigenaar en groot jachtschrijver, bouwde hij daar een 
veld op dat zijn weerga in Nederland niet kende. Samen 
met een grote jachtcombinatie en gasten uit heel Nederland 
werd volop genoten van de jacht op klein- en waterwild. Als 
jachtopzichter had hij overigens oren en ogen goed los, want 
in de loop der jaren bracht hij tientallen illegale wapens naar 
het politiebureau, samen met de onterechte eigenaren. 

Inzet

Maar de inzet van Gerrit Dengerink ging veel verder.
Wildschade voorkoming door verstandig gebruik van de 
ganzenlokstal, vogelwaarnemingen, de schouders onder een 
patrijzenproject zetten, grote inzet voor de weidevogels in 
de polder, les geven voor de Jachtopleiding, een brede inzet 
voor onze NVJ, namens collega-jachtopzichters het woord 
voeren in de Jachtraad, controle langs de waterkant: Gerrit 
bleek een echte all-rounder. Naast de al dan niet uitgesproken 
waardering van velen, volgde dan ook een eervolle 
Koninklijke onderscheiding voor alle inzet.

Vakblad

Toen 25 jaar geleden besloten werd een eigen vakblad voor 
jachtopzichters op te zetten, was het mij duidelijk dat ik een 
bezoekje aan de boerderij aan de voet van dijk in Erlecom 
ging brengen. En opnieuw zei Gerrit Dengerink geen nee.  
Hij vond het een uitdaging om met Gijs van Ginkel, Cees 
van Geel, Willem Saris, Adie van Dijk, adjudant Hardeman 
en anderen de redactiecommissie van ‘de Jachtopzichter’ 
te vormen. Zelf de pen ter hand nemen was voor hem geen 
probleem, want hij schrijft gemakkelijk. In zijn veld en tijdens 
gesprekken met mensen deed hij zoveel inspiratie op, dat 
op een verzoek om een artikel te schrijven nooit nee werd 
gezegd.

Komt nog bij dat Gerrit voor iedereen een open oor heeft 
en goed kan luisteren.  Maar ook op het juiste moment 
zijn grote kennis en ervaring inbrengt. Het was voor de 
redactiecommissie en de eindredacteuren dan ook een groot 
genoegen om met hem samen te werken. Mede namens alle 
lezers van ‘de Jachtopzichter’ wil ik Gerrit dan ook bedanken 
voor zijn grote inzet en de wijze waarop hij dat deed!

� Jaap Beekhuis
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Vakinfo

Wildpluk

oogSteN UIt De NatUUr

De herfst is bij uitstek het seizoen om te oogsten. Landbouwgewassen zijn volgroeid en rijp, appels hangen 
aan de bomen. En ook in de natuur zijn de ‘vruchten’ rijp. Er lijkt een stijgende trend waarneembaar dat 
publiek in de natuur op zoek gaat naar eetbare paddenstoelen, beukennoten, tamme kastanjes, enzovoort. 
De vraag is: is dit een probleem?

Nederlanders zijn in beginsel grootgebracht met het 
principe dat paddenstoelen giftig zijn, dus daar blijf je 
vanaf. Als kind kon je een fikse tik verwachten wanneer je 
een paddenstoel plukte en die in je mond wilde steken. Met 
de komst van vooral oost Europese arbeidsmigranten is ook 
een stukje cultuur uit die regionen overgewaaid, namelijk 
dat je wilde paddenstoelen prima kunt eten, mits je maar de 
juiste plukt! Dat, gecombineerd met een toenemende vraag 
voor dit soort ‘biologisch verantwoorde producten’ door 
bijvoorbeeld de horeca, heeft mensen aan het denken gezet. 

Maar laten we wel zijn, echt nieuw is het ook niet. Er zijn 
verschillende voorbeelden te noemen, denk bijvoorbeeld 
aan de Turkse gemeenschap waar het verzamelen van 
beukennootjes en eikels door velen wordt gedaan. 
Misschien is het beter te stellen dat oogsten uit de natuur 
door steeds meer mensen herontdekt wordt. Om de 
benodigde kennis daarvoor op te doen, is er natuurlijk 
internet, maar er worden ook steeds meer boeken over 
‘wildplukken’ uitgegeven.

Wanneer een individu een keer een paar kruiden plukt 
of een paar eetbare paddenstoelen, dan is er niet zo veel 
aan de hand. Maar er is een trend waar te nemen dat 
wildplukken lucratief is, zeker in deze economisch mindere 
tijden, en dat de schaal waarop het wildplukken plaats 
vindt, steeds groter wordt. Er zijn voorbeelden genoeg 
van betrapte mensen die vuilniszakken vol paddenstoelen 
hadden verzameld, en dan is er wel wat aan de hand! 
Dan betreft het commerciële pluk en wordt de natuur 
leeggeroofd.

Naast paddenstoelen en beukennoten wordt er nog veel 
meer uit de natuur verzameld. Het duurt niet lang meer, 
dan zal de winter komen en daarmee ook de kerstperiode. 
Hulst- en Fijnspartakken, dennenappels, en zelfs hele 
‘kerstbomen’ worden uit de natuur gehaald. Soms legaal, 
Staatsbosbeheer organiseert bijvoorbeeld op verschillende 
plaatsen dagen waarop mensen een kerstboom uit een 
geselecteerd stuk bos mogen halen, maar vaak gebeurt 
het ook illegaal. En wanneer de winter plaats maakt voor 
de lente, werpen edelherten en iets later de damherten 
hun geweien af. Op de Veluwe is het dan feest voor de 
stangenzoekers, er is zelfs sprake van een fanatieke 
onderlinge competitie! En het levert mooi zakgeld op, 
een beetje geweistang is al gauw een paar tientjes waard. 
Wanneer alle stangen geraapt zijn, zo tegen de zomer, 
dan kunnen we genieten van een scala aan vruchten als 
bosbessen, frambozen, wilde aardbeitjes enzovoort. 

Ook die leveren geld op, dus wordt er met kammen geoogst 
om snel een behoorlijke hoeveelheid te verzamelen. Dat de 
plant er ernstig door beschadigd wordt, is voor velen niet 
interessant…

En daar liggen argumenten om de eerder gestelde vraag, ‘is 
dit een probleem?’, met ja te beantwoorden. Kort opgesomd 
zijn deze:

- Beschadiging of vernietiging van wilde flora
-  Beschadiging of vernietiging van de leefomgeving 

van wilde fauna
- Wegnemen van voedsel voor wilde flora en fauna
-  Verstoring van fauna door betreding van gebieden 

buiten de paden
-  Diefstal van ‘oogst’ van de rechthebbende,  

de grondeigenaar dan wel -gebruiker
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Oogsten uit de natuur

tbo’s

Het laatste punt, diefstal van de rechthebbende, is ook een 
gevoelskwestie. Wanneer je als grondeigenaar of terrein 
beherende organisatie (TBO) je natuurterrein openstelt 
voor publiek, sta je het gebruik -tot op zekere hoogte- ervan 
toe. Mevrouw Joke Bijl, woordvoerder van Staatsbosbeheer, 
merkt over het algemeen geen grote toename van wildpluk. 
‘Het gaat in golfbewegingen. Er is altijd in bepaalde 
seizoenen sprake van stijgingen, bijvoorbeeld vlak voor de 
Kerst, dan neemt stroperij en het wegnemen van hulst wel 
toe’.

De toezichthouders van SBB hebben geen specifieke 
instructie om tegen wildpluk op te treden. Wel dienen 
bezoekers de regels van het gebied te respecteren, 
bijvoorbeeld wanneer men in een bepaald gebied op de 
paden moet blijven. Daarentegen heeft SBB steeds meer 
‘struingebieden’, daar mag de bezoeker overal komen. Bijl 
vat het standpunt van SBB als volgt samen: ‘Kijk ernaar, 
geniet ervan, maar laat het vooral staan voor andere 
mensen om er van te genieten en voor dieren en andere 
organismen die er van leven. In de praktijk komt het er 
op neer dat we streng optreden tegen commerciële pluk. 
Het plukken van een paddenstoel doet geen afbreuk aan 
de schimmel op zich, het is een soort appeltje die je van de 
boom plukt. 

En bij vruchten zeggen we: een handje voor eigen gebruik 
meenemen mag mits het geen beschermde soort is en je 
zeker weet dat het niet om een giftige soort gaat. Kastanjes 
en een mooie stok voor de herfsttafel is geen enkel 
probleem’.

optreden

Maar wat als je als groene Boa nu met een extreme vorm 
van wildpluk geconfronteerd wordt? Neem het recente 
voorbeeld van de roof van Tondelzwammen (zie ook 
kader). Welke juridische mogelijkheden heb je dan om de 
dader(s) aan te pakken? 

Bij constatering kun je een Proces-verbaal opmaken, dat 
kan door zowel politie ambtenaren als door Boa’s. Daarbij 
kan het volgende ten laste worden gelegd:

1.  Artikel 310 Wetboek van Strafrecht: diefstal
2.  Eventueel Artikel 350 Wetboek van Stafrecht: 

vernieling van de boom door het verwijderen van een 
vruchtlichaam welke in/met de bast is ge-/vergroeit

3.  APV, mits daarin genoemd is dat je geen paddenstoelen 
mag plukken

 
Met betrekking tot punt 2 is het ons inziens niet van belang 
of de beschadigde boom nog leeft. Dat kan namelijk lastig 
aan te tonen zijn, de meeste zwammen groeien niet op 
gezonde bomen maar op kwijnende, afstervende of dode 
bomen. Daarbij komt dat een dood lijkende boom in veel 
gevallen nog best opnieuw kan uitlopen, al dan niet via een 
nieuwe uitloper op een stobbe, de boom is dan nog altijd 
levensvatbaar. 

Artikel 350 WvStr spreekt zich daar ook niet over uit, het 
gaat om de opzettelijke en wederrechtelijke handeling 
welke door iemand gepleegd wordt jegens enig goed dat 
geheel of ten dele aan een ander toebehoort.
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Oogsten uit de natuur

Natura2000-gebieden

Wanneer het gebied waaruit bijvoorbeeld de tondelzwammen 
geroofd zijn, een natuurgebied betreft dat aangewezen is als 
Natura2000-gebied, dan kunnen ook de volgende artikelen 
ten laste worden gelegd.

Artikel 16 Natuurbeschermingswet, is genoemd in artikel 1a 
onder 2 Wet Economische Delicten:
1.  Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde 

Staten of, ten aanzien van handelingen als bedoeld in 
het zesde lid, van Onze Minister, in een beschermd 
natuurmonument handelingen te verrichten, te doen 
verrichten of te gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor 
het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke 
betekenis van het beschermd natuurmonument of voor 
dieren of planten in het beschermd natuurmonument of 
die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in 
strijd met de bij een vergunning gestelde voorschriften of 
beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten 
of te gedogen.

2.  Als schadelijke handelingen worden in elk geval 
aangemerkt handelingen die de in het besluit 
tot aanwijzing als beschermd natuurmonument 
vermelde wezenlijke kenmerken van het beschermde 
natuurmonument aantasten.

3.  Het is verboden in strijd met de beperkingen die ingevolge 
het eerste en tweede lid zijn opgelegd, zich te bevinden in 
een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, 
eerste lid, een Natura2000-gebied of gedeelten daarvan.

Artikel 19d Natuurbeschermingwet, is genoemd in artikel 1a 
onder 2 Wet Economische Delicten: 
1.  Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan 

die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, 
van Gedeputeerde Staten of, ten aanzien van projecten 
of andere handelingen als bedoeld in het vierde lid, 
van Onze Minister, projecten of andere handelingen te 
realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op 
de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van 
de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten in een Natura2000-gebied kunnen verslechteren 
of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige 
projecten of andere handelingen zijn in ieder geval 
projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van 
het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Artikel 20 lid 3 Natuurbeschermingswet, is genoemd in 
artikel 1a onder 2 Wet Economische Delicten:
3.  Het is verboden in strijd met de beperkingen die ingevolge 

het eerste en tweede lid zijn opgelegd, zich te bevinden in 
een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, 
eerste lid, een Natura2000-gebied of gedeelten daarvan.

Wanneer er een Proces-verbaal wordt opgemaakt op 
basis van deze artikelen, is het van belang dat duidelijk 
omschreven wordt dat het bewust laten staan van dode 
bomen en het beheer hiervan erop gericht is om de 
betreffende paddenstoel, in dit voorbeeld de Tondelzwam, te 
laten voortbestaan!

Tot slot dienen er duidelijke foto’s bij het Proces-verbaal 
gevoegd te worden.

Bovenstaande biedt een handvat om het brede scala aan 
‘wildpluk’-overtredingen aan te pakken. Zoals gezegd, 
iemand die een bloem, takje of paddenstoel plukt zal de 
natuur niet schaden. Maar wanneer het op (te) grote, 
commerciële schaal plaats vindt, dan is het aan de 
toezichthouders om op te treden zodat het voortbestaan van 
de soorten op die plaats gewaarborgd blijft én zodat wij er 
allemaal van kunnen genieten!

� Arjan van Dijk, Joop Assink en Willem Saris.
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Roof van Tondelzwammen uit bossen neemt toe
Uit een beukenbos bij Renkum (Veluwe) hebben onbekenden ongeveer 150 Tondelzwammen 
weggenomen. Boswachter Erik de Bruijn van Staatsbosbeheer heeft aangifte van de diefstal gedaan.

In augustus zijn in enkele weken tijd naar schatting tussen de 1.000 en 2.000 van deze paddenstoelen uit Gelderse en 
Utrechtse bossen gestolen. Tondelzwammen (officieel Echte Tonderzwam genaamd) zijn grote, harde vruchtlichamen die 
vooral op de stammen van beuken en berken groeien. De zwam doet er ongeveer twintig jaar over om een behoorlijke 
omvang te krijgen. Om ze te oogsten is een zaag of een bijl nodig. Aangezien de zwammen ook op grote hoogte 
weggenomen zijn, moeten de daders een ladder hebben gebruikt. Dat wijst op georganiseerde rooftochten.

De natuurbeheerders hebben geen idee waarom rovers het ineens op de tondelzwammen hebben voorzien. De Bruijn: ‘Het 
is nooit eerder op deze schaal voorgekomen. De zwammen moeten geld waard zijn, maar wij hebben nog niet ontdekt waar 
de afzetmarkt dan zit.’ In Aziatische landen wordt aan de paddenstoel een medicinale werking toegeschreven. De zwam 
zou ook een verdovende werking hebben. Inmiddels worden de zwammen onder andere op internet aangeboden voor zo’n 
€45 per stuk!

Makkelijk toegankelijke beukenbossen zijn volgens De Bruijn ondertussen vrijwel leeggeroofd. Toezichthouders hebben 
afgesproken om de meer verborgen plekken waar nog zwammen groeien scherp in de gaten te houden.

■ Bron: www.nu.nl
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Veldwaarneming

Verwilderde katten

Dat het een probleem is, daar zijn de partijen het wel over eens. Het toenemende aantal verwilderde katten 
vormt een gevaar voor de in het wild levende, veelal beschermde dieren. De roep om maatregelen te nemen 
wordt steeds luider. Welke dat moeten zijn, daarover lopen de meningen -zoals zo vaak- nogal uiteen. 

Onderzoek toont aan dat verwilderde katten lokaal een 
aanslag kunnen plegen op in de natuur levende inheemse 
beschermde diersoorten. Vrijwilligers die voor verschillende 
natuurorganisaties veldinventarisaties van onze inheemse 
fauna bijhouden, slaan alarm. Onder andere op de Veluwe 
vormen verwilderde katten al jaren een plaag. Kleine en
middelgrote dieren hebben zwaar te lijden onder de 
rooftochten van de katten. Volgens amateurveldbioloog Marc 
Abuys zijn op de noordwest Veluwe elke nacht duizenden 
katten op strooptocht. De Dwergmuis heeft daar volgens 
Abuys ernstig onder te lijden, maar ook zeldzame hagedissen, 
amfibieën en reptielen leggen regelmatig het loodje.

toename

Bekend is dat verwilderde katten grote schade aanrichten op 
de Waddeneilanden. Daar komen van nature vrijwel geen 
bodempredatoren voor, waardoor veel soorten daar op de 
grond leven. De katten vreten daar een groot deel van de 
beschermde fauna weg. Hugh Jansman, ecoloog bij Alterra, 
heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de aanwezigheid 
van verwilderde katten. Hij stelt dat het aantal verwilderde 
katten op de Veluwe toeneemt. Net als op de Waddeneilanden 
komt dat doordat de dieren worden achtergelaten op 
campings en in vakantiehuisjes.

Voorkomen

Om het probleem (op termijn) niet onbeheersbaar te laten 
worden, kunnen verschillende maatregelen worden genomen. 
Al jaren is het gebruikelijk dat verwilderde katten worden 
gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en weer losgelaten. Dit 
kan een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem, 
maar volgens Abuys heeft het tot nu toe weinig geholpen.
Een andere oplossing kan het afschieten van verwilderde 
katten zijn. Dat is in verschillende delen van Nederland 
toegestaan. Echter, onder het publiek bestaat hier nogal 
aversie tegen, de aaibaarheidsfactor de kat speelt hier 
(letterlijk) een belangrijke rol.

Verantwoordelijk

Eigenlijk is het vreemd dat katteneigenaren hun kat maar zijn 
gang kunnen laten gaan. Wanneer een hondenbezitter zijn 
huisdier niet onder appel heeft, en de hond bijvoorbeeld een 
ree wegjaagt kan deze rekenen op een fikse boete. Voor de 
kattenbezitter is dat niet zo. Wanneer de kat op strooptocht 
is, is het baasje daar niet bij en is deze ook niet te traceren. 
Volgens de genoemde heren ligt daar het probleem. Abuys: 

‘Katteneigenaren mogen best verantwoordelijk worden 
gesteld voor het verstoren en doden van beschermde 
inheemse soorten’. Beiden zijn het er over eens dat de schade 
die katten in de omgeving aanrichten aanzienlijk verlaagd 
kan worden door de katten ’s nachts binnen te houden. 
Opgemerkt moet worden dat deze oplossing niet opgaat voor 
de verwilderde kat, hooguit voor de huiskat en eventueel een 
zwerfkat.

Identificatie

Het zou al een hele verbetering zijn wanneer de eigenaar 
van een kat te traceren zou zijn. Het verplicht onderhuids 
inbrengen van een chip met gegevens van het dier én de 
eigenaar maakt het makkelijker om die eigenaar aan te 
spreken op het gedrag van zijn kat. Jansman gaat liever 
verder en pleit ervoor om katten te transponderen. Dat is 
vergelijkbaar met een chip, het verschil is dat een transponder 
ook gegevens verstrekt over waar de kat zich bevindt. 
Het terugvinden van een weggelopen kat door de eigenaar 
wordt daardoor makkelijker waardoor het dier niet hoeft te 
zwerven of te verwilderen.

‘Katteneigenaren verantwoordelijk voor doden 
van beschermde inheemse soorten’
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In dit artikel spreken we over verwilderde katten. Het 
verschil tussen een verwilderde kat en een zwerfkat is qua 
definitie wel helder, maar in de praktijk een grijs gebied. 
Het moge duidelijk zijn dat ook zwerfkatten en struinende 
huiskatten in de directe woonomgeving aldaar een grote 
invloed kunnen hebben op de wilde fauna, zoals jonge 
vogels. 

benamingen

In de volksmond worden de verschillende benamingen 
voor katten nogal eens door elkaar gebruikt.

We spreken van een verwilderde kat als de kat zich zonder 
de mens, zelfstandig kan redden gedurende meerdere 
generaties. Een verwilderde kat is in ieder geval in het wild 
geboren. 
Een zwerfkat is een kat die ooit een baasje en/of 
menselijke behuizing gehad heeft, maar nu grotendeels 
zelfstandig -los van directe menselijke hulp- zijn maaltje 
bij elkaar scharrelt. 
Een huiskat heeft een baas, vaak een naam, een huis en 
krijgt hier vrijwel al zijn voedsel. Deze kat kan nog wel 
jagen en ook iets vangen.
De Europese wilde kat is een andere ondersoort van de 
kat en is nooit gedomesticeerd geweest.

9
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in memoriam

Zomaar een paar 
herinneringen
Op 29 juni jl. is Joop Tank overleden. 
Joop was 47 jaar lang jachtopzichter 
in de Ooijpolder bij Nijmegen. Vier 
jaren eerder was Truus, zijn vrouw, al 
overleden. Joop had sinds 2 jaar weer
een nieuwe vriendin, Joke. Ik heb 
onvoorstelbaar veel respect voor Joke 
hoe zij Joop heeft begeleid.
Joke, nogmaals mijn petje af, 
geweldig!

De Ooijpolder is ongeveer 3700 hectare groot. 
Ik was hier ook als jachtopzichter werkzaam, 
meer naar de Duitse kant, bij de combinatie 
van de familie Jurgens. De ‘Ooij’ was zeer 
wildrijk. Wij hadden elk jaar een afschot 
tussen de 5000 en 8000 stuks. Jaren van over 
de duizend hazen! Daar kwamen natuurlijk 
liefhebbers op af.

Een dag voordat Joop gestorven is, zat ik bij 
hem aan bed. Ik ging elke week naar Joop 
toe, het was leuk om herinneringen op te 
halen. Ik heb alleen, maar vaak ook met Joop, 
tussen de 30 en 40 vuurwapens uit de polder 
gehaald. Ik zei tegen Joop: ‘Ga je vannacht 
mee op de lichtbak?’ Joop begon te grijnzen. 
‘Weet je nog?’ Hij mompelde drie gevallen die 
we samen gepakt hebben. Dat waren zeker de 
mooiste en hij had het daar vaak over.
 
Zo reden we op een zondagmorgen om 
ongeveer 5.00 uur in de polder, toen ons een 
Fiat 128 tegemoet kwam met vier personen 
erin. Ik zei tegen Joop: ‘Dat klopt niet’. Joop 
zei: ‘Dat zijn vissers’, maar ze reden richting 
de stad Nijmegen en dat doen vissers niet. 
Wij zijn met een omweg rond gereden en 
op een gegeven moment kwamen ze weer 
onze richting uit. Dicht genoeg genaderd gaf 
Joop een stopteken. Ze kwamen met grote 
snelheid op ons af. Smal straatje, iets te veel 
in de berm en het gevolg was dat de auto met 
vier kampers over de kop de sloot in reed! 
Voor ons niet moeilijk om de zaak verder 
af te werken. Een half jaar later kwam de 
zaak voor in Arnhem en daar werd de zaak 
goed afgehandeld. Een paar dagen later werd 
ik telefonisch bedreigd op het bureau. De 
groepscommandant van de Rijkspolitie, een 
echte liefhebber van de jacht, vertelde me dat. 
Ik had al eens om een mobilofoon gevraagd, 
maar de noodzaak was nooit gebleken. 

De adjudant reed meteen naar Nijmegen en in opdracht van de 
Districtscommandant, de overste Plattel, moest de andere dag een mobilofoon 
worden ingebouwd in mijn auto. Daar heb ik 25 jaar lang veel successen mee 
geboekt.

Het tweede voorval was een heterdaadje. Op zaterdagavonden, na de 
eendenjacht, werden steeds wat schoten in de polder gehoord. Daarom zijn 
Joop en ik op een zaterdagavond in de polder gebleven. Na een half uur posten 
kwam er een auto aan die een weiland in reed en meteen werd er al geschoten. 
Ik reed met mijn wagen tot dicht bij het hek. Toen de stropers het weiland 
weer uit wilden, zagen ze ons en reden meteen de andere kant op, dwars door 
de afrastering en daar gingen ze. Een stuk of 6 palen plus tientallen meters 
puntdraad sleepten ze achter hun auto aan. Een eind verder lukte het ons 
toch om hen te laten stoppen en aan te houden. Vervolgens is de zaak aan het 
politiebureau verder afgehandeld.

Nog zo iets. Op een middag zie ik een auto in het veld en er werd geschoten. Via 
de meldkamer heb ik Joop er bij geroepen. We zagen de auto in de buurt van 
Nijmegen weer terug. Je kon toen namelijk maar op twee plaatsen de Ooijpolder 
in en uit. De auto reed een doodlopende weg in, richting de oude steenfabriek 
‘De Vlietberg’. We hebben even gewacht en zijn toen ook die weg in gereden. 
De verdachte zat onderweg nog een keer op de motorkap van de auto en schoot 
nog een fazant. Toen ze ons daarna zagen sprongen twee mannen de auto uit en 
gooiden wat weg in de struiken. Dat bleek een Flobert en geschoten wild te zijn. 
De ene vluchtte het terrein van de steenfabriek op en Joop rende er achteraan. 
Maar op het utgestrekte fabrieksterrein verloor hij hem uit het oog. De Flobert 
en de zak met wild werden meteen veilig gesteld. De ‘Vliegende Brigade’ had 
mij over de mobilofoon horen roepen en was er ook meteen. Ik moest zelf het 
weiland nog in voor de andere verdachte. Ik riep: `Halt, Politie!̀ , maar daar 
reageerde hij niet op. Plotseling kwam van rechts een grote Bouvier al blaffend 
op ons afgerend. Dit was de hond van een boer, die daar zat te melken. Ik 
riep naar de man: `Blijf staan! Ik sta niet voor de gevolgen van de hond in!̀ , 
en wat denk je, de man stond als een paal! Op dat moment meldde zich een 
politiepatrouille op de mobilofoon. Ze vroegen of we een beschrijving konden 
geven van de man die weg was. Dat kon natuurlijk en binnen 10 minuten 
kwam de politie met de man, die Joop kwijt was geraakt. Toen hadden we de 
verdachten toch weer mooi compleet.

Deze drie gevallen hadden een bijzondere plaats in het geheugen van Joop 
ingenomen en hij vond dat prachtig.

Joop, bedankt voor de fijne samenwerking, ik hoop dat je de rust hebt 
gevonden. Verdiend heb je het zeker! Ik wens Joke, de kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte toe!

� Gerrit Dengerink
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Website
Sinds juni van dit jaar is de nieuwe Natuurtoezicht website in de lucht. De inhoud van de bestaande 
website werd grotendeels overgenomen. Naaste een meer moderne, lichte lay-out, werden er 
enkele opvallende vernieuwingen toegevoegd. Vooreerst is er de berichtenservice die ten zeerste 
gewaardeerd wordt. Wanneer wij een bericht op de website posten, dan krijgt u hiervan een melding 
via email. Leden van wie wij een e-mailadres hebben, zijn automatisch ingeschreven. Nog niet 
geabonneerd? Dan kunt u zich via de website aanmelden.
Tweede vernieuwing is de roterende banner met natuurfoto’s. En daar kan ook uw foto in 
verschijnen! Minimumbreedte van deze foto is 960px. Hou er rekening mee dat er een bruikbare 
zone van 960px breed en 276px hoog uitgesneden wordt. Uw natuurfoto’s kunnen ook op de site 
gezet worden als wallpapers. Minimumafmetingen hiervoor zijn 1600px breed en 1200px hoog.

Heeft u een mooie natuurfoto, dan stuurt u deze met uw naam en de naam van het gebied waar de 
foto genomen werd, naar webmaster@natuurtoezicht.nl en wij plaatsen die op de site.

� Frank Wagemans en Jaap van der Hiele, Webmasters natuurtoezicht.nl
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Uitrol Registratiesysteem

Stichting Wildaanrijdingen Nederland

IS er eeN StrUCtUrele oploSSINg Voor UNIforme laNDelIJKe afHaNDelINg VaN wIlDaaNrIJDINgeN? 
Ja, eN Deze KrIJgt SteeDS meer Vorm!

In juni 2010 schreef toenmalig Minister Gerda Verburg al aan de Tweede Kamer om te komen tot een 
landelijke uitrol van het registratiesysteem dat op de Veluwe wordt gebruikt. Dit naar aanleiding van het 
rapport ‘Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe’ van Alterra. Saillant detail is dat 
het hier weer gaat om een particulier initiatief. Op de Veluwe had zich een aantal BOA’s (jachtopzieners) 
verenigd om op al het gedoe met wildaanrijdingen grip te krijgen. Eigenlijk deed iedereen wat hem goed 
dunkte, uiteraard met goede bedoelingen en de juiste intentie. Een structurele lijn zat er echter niet in. Politie 
en wegbeheerders waren ook niet gelukkig met de situatie.

registratiesysteem

In dezelfde periode ontwikkelde NatuurNetwerk het BOA 
registratiesysteem. Dit systeem bood vele mogelijkheden 
om eindelijk de zaak goed te organiseren. Voor de Boa’s, 
voor de politie en eigenlijk voor iedereen die er iets mee te 
maken heeft. Er werd een Stichting in het leven geroepen: 
Stichting Groennetwerk. Deze Stichting heeft met haar Boa’s 
en jachtaktehouders, de verantwoordelijke mensen voor 
de afhandeling van wildaanrijdingen, de zaak opgepakt en 
geprofessionaliseerd. Zo sterk geprofessionaliseerd dat dit 
een welverdiende voorbeeldfunctie kreeg en deze nog steeds 
heeft.

SwN, met blauwdruk naar landelijke uitrol

Dit voorjaar is de Stichting Wildaanrijdingen Nederland 
(SWN) opgericht met initiatiefnemers NatuurNetwerk, 
Vereniging Het Reewild en Stichting Zweethonden 
Nederland. Groennetwerk bleek niet de mogelijkheden en 
ambitie te hebben om haar dekkingsgebied naar andere 
delen van het land uit te breiden. Wel wilde zij voor dit doel 
haar kennis en ervaring onderbrengen bij SWN. De nieuwe 
Stichting beschikt inmiddels over de omvangrijke blauwdruk 
van Groennetwerk waarin ondermeer de manier van 
werken, afspraken, ontheffingen, vergoedingssystematiek, 
registratie, kwaliteitsgarantie, verzekeringen en het 
noodzakelijke materieel zijn vastgelegd. Ga dus niet opnieuw 
het wiel uitvinden in alle andere delen van Nederland. We 
weten al hoe het moet en dus is het zaak om deze kennis en 
ervaring beschikbaar te stellen aan allen die daar behoefte 
aan hebben.
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Doel SwN

Het doel van SWN is om te adviseren, regisseren, 
ondersteunen, faciliteren en coördineren. Dus ook 
alle huidige initiatieven en teams krijgen hiermee de 
mogelijkheid om gebruik te maken van breed gedragen 
kennis en mogelijkheden. Hoe sneller het zich uitrolt over 
Nederland, hoe beter het voor het wild is. Hoe beter ook 
het maatschappelijk belang gediend wordt. Laten we wel 
wezen, wildaanrijdingen zijn een maatschappelijk probleem. 
Niemand wil een dier aanrijden, niemand wil dat een dier 
onnodig lijdt. Iedereen is zich terdege bewust van een 
zorgplicht en iedereen wil dat er mensen zijn die de gevolgen 
van aanrijdingen netjes en professioneel afhandelen. 

De werkwijze is zo helder. Het is ingebed in zekerheden 
voor beleidsmaker en uitvoerder. Er wordt nauwkeurig 
geregistreerd. Op X en Y coördinaten, de ongevalplaatsen 
zijn dus bekend. En met die informatie kunnen de 
beleidsmakers en belanghebbende organisaties dan wat. 
Wat dan? Gericht en tailormade beheer inzetten. Preventief 
werken en problemen voorkomen. Dat willen we toch 
allemaal!

belanghebbenden

Wie zijn de belanghebbenden? Dat wordt een hele 
opsomming. Toch wel goed om een aantal te noemen. Vele 
partijen maken het vaak complex en dat wordt met SWN 
nu net voorkomen. De Provincie als verantwoordelijke 
voor fauna, wegbeheerders (Rijkswaterstaat, Provincie’s, 
Gemeenten en Prorail). FBE’s, die zijn belangrijk voor 

inbedding in het Faunabeheerplan en de daarvan afgeleide 
aanwijzingen om conform de wet te kunnen handelen. 
De Politie natuurlijk, die moet zich meer en meer op haar 
kerntaken gaan richten en deze wil dus op een adequate 
wijze van de ingekomen melding op de meldkamer af. 
De VHR want die heeft immers belang bij het welzijn 
van reeёn en de schaderegistratie die je bij het gewenste 
leefgebiedsdekkende beheer kunt gebruiken. Die is 
onontbeerlijk. Degelijk en valide cijfermateriaal is immers 
van eminent belang om te komen tot professioneel handelen. 
Maar er zijn ook stakeholders zoals ANWB, verzekeraars 
enzovoorts. En natuurlijk de hardwerkende uitvoerders en 
teams die bij nacht en ontij worden opgeroepen en daar nu 
betere mogelijkheden en zelfs een geringe vergoeding voor 
kunnen ontvangen.

Last but not least de maatschappij en publieke opinie. Die 
heeft in directe zin niets met wildaanrijdingen te maken, 
maar zorgt wel voor de rechtvaardiging van het handelen 
van mensen in het veld. Voor al die mannen en vrouwen die 
belangeloos initiatieven ontplooien. Die iets doen wat maar 
al te vaak niet goed geregeld is. Waarbij ze niet verzekerd 
zijn, soms zelfs de wet overtreden. Allemaal in het belang 
van de dieren. Een weggebruiker wil dat als hij een melding 
maakt van een ongeval (en dat is wettelijk verplicht) dat er 
dan ook actie ondernomen wordt. En dat een zwaar gewond 
dier uit zijn lijden wordt verlost. Hij wil dat een gewond 
dier nagezocht wordt en dat dit professioneel gebeurt. De 
Stichting Wildaanrijdingen Nederland voorziet daarin.

�  Tekst: Gijs van Aardenne, bestuurslid SWN 
Foto’s: Eline Verwoerd
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Stand van zaken BOA-bestel

Rapport
Afgelopen zomer werd het eindrapport gepresenteerd over het stelsel waarbinnen buitengewoon 
opsporingsambtenaren functioneren. In dit rapport hebben de auteurs -vanzelfsprekend- ook een paragraaf 
opgenomen over de groene Boa’s.

taken en bevoegdheden

De zogenoemde ‘groene’ (milieu)Boa’s die werkzaam zijn 
binnen domein 2, zijn belast met het natuurtoezicht. Dat 
wil zeggen de zogenoemde ‘groene’ milieuregelgeving in 
het buitengebied. Hun takenpakket is veelomvattend, in de 
praktijk treden zij vooral op tegen overlast van recreanten: 
wandelen of fietsen buiten de aangegeven paden, loslopende 
honden of het dumpen van afval. ‘Zie mij als de groene 
wijkagent’, zo schetst een respondent zichzelf. Een groot deel 
van hen is werkzaam bij een particuliere werkgever.

De groene Boa’s kunnen over het algemeen uit de voeten met 
hun pakket aan opsporingsbevoegdheden. Wel missen zij 
de bevoegdheid om op te treden tegen overtredingen van de 
Wet Wapens en Munitie en de Opiumwet. Zij kunnen nu niet 
optreden tegen stroperij, hennepkwekerijen of opslag van xtc 
in het buitengebied. Dit lijkt weliswaar een zaak voor de politie, 
maar volgens respondenten is er een nadrukkelijk verband 
met het milieu omdat er sprake kan zijn van natuurschade. Zij 
beschikken over politiebevoegdheden en alle geweldsmiddelen, 
waaronder een dienstwapen. Die bevoegdheden zijn volgens 
hen niet overbodig, gelet op stroperij en de toenemende 
agressiviteit van recreanten. Bovendien werken ze vaak alleen 
in het buitengebied en als ze dan een beroep moeten doen 
op de politie kost dat vaak veel tijd. ‘De politie is te ver weg’, 
aldus een respondent. Ze menen de geweldsmiddelen ook 
nodig te hebben om te kunnen samenwerken met de politie, 
die verwacht dat ze volledig zijn uitgerust om samen veilig te 
kunnen werken.

beleid met betrekking tot de inzet van boa’s

In 2008 is door het Landelijk Overleg Milieuhandhaving 
een visie ontwikkeld op de rol van de Boa bij de 
milieuhandhaving. Daarin wordt gesignaleerd dat het 
toenmalige stelsel van milieuBoa’s en de professionaliteit van 
veel milieuBoa’s tekortschiet (LOM, 2008, p.5). In de nota 
wordt een visie geformuleerd op de inzet van de milieuBoa 
en worden maatregelen aangekondigd ter vergroting van 
de professionaliteit, waaronder de introductie van een 
bijspijkercursus en permanente her- en bijscholing op maat. 
Ook het toezicht zou worden gecentraliseerd. Een en ander 
heeft zijn weerslag gekregen in de circulaire van 2011.

Binnen Natuurmonumenten is het toezicht en de handhaving 
geprofessionaliseerd. Er is geïnvesteerd in kwaliteitszorg (zie 
hierna), opleiding en uitrusting. Al dragen de Boa’s overdag 
hun dienstwapen niet zichtbaar, want dat staat enigszins op 
gespannen voet met hun rol als gastheer. De Boa’s worden 
geacht minimaal dertig procent van hun tijd aan feitelijk 
toezicht te besteden. Een en ander is ingegeven door de 
toegenomen recreatiedruk.

aansturing van de regie over de inzet van de 
boa’s

De natuurbeschermingsorganisaties bepalen grotendeels 
zelf hun prioriteiten, op basis van hun eigen beleid en de 
praktijkervaringen van de Boa’s. De provincie voert weliswaar 
de bestuurlijke regie over de milieuhandhaving, maar 
daarvan gaat in de praktijk geen sterk sturende werking uit, 
aldus respondenten. Daarnaast bestaan er regionale lokale 
bestuurlijke samenwerkingsverbanden in het kader van de 
milieuhandhaving, waarin de natuurbeschermingsorganisaties 
participeren. De politie oefent in de praktijk geen invloed uit op 
de prioriteitstelling en dagelijkse inzet.

Samenwerking met de politie

De samenwerking tussen de groene Boa’s en de politie vindt 
slechts sporadisch plaats, is de ervaring van de respondenten. 
De politie houdt zich voornamelijk bezig met de zwaardere 
milieuzaken, in regionaal verband. Volgens respondenten is 
er dan ook veel milieuexpertise bij de politie verdwenen, er 
is vaak alleen nog maar een milieucoördinator. De afstand 
tot de politie is letterlijk en figuurlijk groot. Respondenten 
hebben het gevoel dat zij daardoor moeilijker een beroep 
op de politie kunnen doen, bijvoorbeeld als klankbord 
voor opsporingstechnische zaken. De politie is niet 
onwelwillend, maar heeft de groene Boa weinig te bieden, 
aldus de respondenten. Zij hebben het gevoel er alleen 
voor te staan. Zij hebben dan ook afspraken gemaakt met 
andere natuurbeschermingsorganisaties in de buurt om 
elkaar te assisteren. Incidenteel treden de groene Boa’s wel 
gemeenschappelijk op, bijvoorbeeld tegen stroperij. Vaak 
gebeurt dit op initiatief van de groene Boa’s. Verder doet de 
meldkamer nog wel eens beroep op hen in het kader van de 
hulpverlening in het vrije veld.

opleiding en training

De groene Boa’s hebben hun Boa getuigschrift gehaald, een 
bijspijkercursus gevolgd en volgen regelmatig een RTGB-
cursus (Regeling Training Geweldbevoegdheden Boa). De 
meeste groene Boa’s hebben een vooropleiding op mbo-niveau 
gevolgd. Vanaf begin dit jaar doen zij mee aan de permanente 
her- en bijscholing. De eerste ervaringen zijn wisselend. Zo is 
volgens hen het opleidingsprogramma nog erg algemeen en 
te weinig toegespitst op de praktijk van de Boa in dienst bij 
een particuliere werkgever. Dat kan wat hen betreft nog wel 
beter, met het oog op de noodzakelijke professionalisering. De 
werkgevers zijn niet vrij een opleidingsinstituut te selecteren 
dat het beste aansluit bij hun vraag. Tegelijkertijd kost de 
opleiding veel tijd en geld voor de private werkgever, dat levert 
de nodige weerstand op. 
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Zo heeft de KNVvV in maart een brandbrief gestuurd naar 
de hoofdofficier van het FP dat de modules in het kader van 
de PHB nog onvoldoende aansluiten op de praktijk van de 
Boa in dienst bij een private werkgever. De kosten van de 
opleiding zouden dan ook niet in verhouding staan met het 
rendement. Zo zouden kleine natuurbeschermingsorganisaties 
besluiten hun medewerkers niet meer te laten deelnemen 
aan het opleidingsprogramma, waardoor zij op termijn hun 
opsporingsbevoegdheid zullen verliezen.

Kwaliteitszorg

Volgens de geïnterviewde groene Boa’s zijn er beslist stappen 
ondernomen om de kwaliteit van de opsporing te verbeteren. 
Zo is er een bedrijfsprocessensysteem ontwikkeld voor de 
registratie van incidenten en overtredingen en dat kan dienen als 
hulpmiddel voor het opmaken van processen-verbaal. Daarnaast 
heeft een enkele organisatie een functionaris aangesteld om 
alle aangeleverde processen-verbaal te controleren. Aan de 
andere kant vinden de respondenten dat de kwaliteit van de 
milieuhandhaving nog onvoldoende is verbeterd. Zo is het 
opleidingsaanbod nog onvoldoende passend, kunnen zij zich 
niet (meer) optrekken aan de politie en krijgen zij te weinig 
feedback van het CJIB of van het Openbaar Ministerie op hun 
processen-verbaal. Het contact met de direct toezichthouder 
is volgens respondenten wisselend. De ene toezichthouder laat 
niets van zich horen, de ander controleert op basis van het 
bedrijfsprocessensysteem van de groene Boa’s (het BRS) kritisch 
voor welke feiten een opsporingsbevoegdheid nodig is. Veel 
werkgevers van groene Boa’s in de private sector vinden dat de 
kosten van de noodzakelijke professionalisering te eenzijdig 
op hen drukken. Zo moeten zij de opleidingskosten van hun 
Boa’s dragen, maar ook de uitrusting, het bonnenboekje 
en de aansluiting op het communicatiesysteem C 2000. 
Veel werkgevers dreigen hierdoor af te haken, waardoor de 
milieuhandhaving per saldo slechter af is. Een respondent: ‘Onze 
heterdaadkracht neemt af’. 

De werkgevers zouden hiervoor moeten worden gecompenseerd, 
zo geven respondenten aan.

■ Bron:  Mr. A.G. Mein en Prof. Mr. A.R. Hartman, 
Verwey-Jonker Instituut.

�  Tekst: Arjan van Dijk 
Foto: Sportvisserij Mid West Nederland

In reactie op dit rapport schreef Minister Ivo Opstelten in zijn 
brief aan de Tweede Kamer over de groene BOA’s dat zij in 
het buitengebied onmisbaar zijn. Een goede samenwerking 
en afstemming tussen politie, gemeenten, provincies en 
BOA’s is noodzakelijk. Gelet op de belangrijke rol van BOA’s 
in het buitengebied, is de kwaliteit van de door hen geleverde 
opsporing en handhaving van groot belang. De signalen 
over een haperende opleiding voor deze specifieke groep 
zullen worden onderzocht, tevens zal tegemoet worden 
gekomen aan de vraag naar maatwerk. Een pilot is daarvoor 
in voorbereiding. Vervolgens gaven BeBoa en de KNVvN 
hier een gezamen-lijke reactie op. Volgens de vakorganisaties 
krijgt de groene BOA terecht aparte aandacht in de brief. Zij 
ondersteunen het voornemen van de Minister om te komen tot 
meer samenwerking en afstemming tussen de diverse partijen. 
De centrale rol voor de politie en gemeente is daarbij echter 
onlogisch. De praktijk laat zien dat zij beperkte kennis hebben 
als het gaat om toezicht in het groen en bovendien erg stedelijk 
zijn georiënteerd. In veel gevallen is het werkveld van de groene 
BOA bovendien gemeentegrens overstijgend en is het maken 
van afspraken in de lokale driehoek in de praktijk lastig.  
Er dient wat ons betreft meer ondersteuning plaats te vinden 
voor groene BOA’s. Ook zou er meer uniformiteit moeten 
zijn bij de inzet van groene BOA’s: eenduidige werkwijze en 
uitstraling. BeBoa en de KNVvN onderschrijven daarnaast 
het gat dat zit tussen de opleiding en de praktijk van de groene 
BOA. In het kader van de pilot denken beide verenigingen 
graag mee over verbetering hiervan.
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Op pad met... Antoni van Hoof

Deze keer zijn we te gast bij Antoni van Hoof, 
44 jaar oud, getrouwd, 3 kinderen en woonachtig 
in Hoogvliet.

De interesse van Antoni voor het buitenleven is begonnen 
toen hij als jochie van 11 jaar bij een vriendje kwam 
wiens vader boswachter was. Zijn eerste schreden, zelf als 
boswachter, heeft hij gezet bij de gemeente Rotterdam met 
als leermeesters boswachter Siem Breure en Janus Pakvis.

Nu is hij werkzaam bij de Groenservice Zuid Holland 
(GZH) als Handhaver / Hondengeleider. De functie 
Handhaver bij de GZH moet je zien als een soort 
wijkagent in het buitenstedelijke recreatiegebied. 
Toezicht en handhaving worden door recreatieschappen 
en de provincie Zuid Holland ingehuurd bij GZH. Het 
werkgebied van GZH ligt voornamelijk in de provincie 
Zuid Holland en een klein stukje in Zeeland. Er worden 
op jaarbasis uren toezicht ingehuurd en hiervoor heeft 
GZH een tiental BOA’s in dienst die deze toezichttaken 
moeten waarmaken. GZH heeft een aantal opvallende 
toezichtauto’s, een motor en een aantal boten.

Gemiddeld houdt men per dienstperiode (dag) op drie 
tot vier verschillende locaties toezicht. Gezien de grote 
verschillen per terrein liggen ook de wetten waarmee de 
toezichthouders te maken hebben, ver uit elkaar. In deze 
toch behoorlijk verstedelijkte gebieden zijn de burgers waar 
ze mee te maken krijgen veel mondiger, om niet te zeggen 
agressiever.

Wat Antoni onderscheidt van de gewone BOA is het feit 
dat hij één van de weinige BOA’s in Nederland is die de 
beschikking heeft over een gecertificeerde politiehond en 
waar hij ook mee mag werken als BOA. Als hij begint te 
praten over het werken met zijn hond als toezichthouder/
handhaver, voel je gelijk dat er eigenlijk een twee/eenheid 
aan het werk is. De band en het vertrouwen tussen mens en 
dier is enorm en dit geeft een vastberaden signaal af naar 
de burger(s) waartegen opgetreden moet worden. Vaak is 
het zo dat de hond niet eens uit de auto gehaald hoeft te 
worden. Een keer laten blaffen of hem tekeer laten gaan in 
de auto is vaak al voldoende om de verhitte gemoederen bij 
de burger(s) te laten bekoelen. ‹Een politiehond is voor een 
burger toch iets waar ze wel ontzag voor hebben.›

Het werken en blijven werken met een gecertificeerde 
politiehond is niet zomaar iets. Veel trainen (eens per 14 
dagen bij de politie trainen met de hond) en 1 keer in de 2 
jaar moet de hond, maar ook de hondengeleider met zijn 
hond, gecertificeerd worden. De hondengeleider moet 
hierbij wel zorgen dat zijn fysieke en lichamelijke conditie 
zeker niet onderdoet voor die van zijn hond! De hond krijgt 
dan bij een voldoende een certificaat.

Antoni werkt nu 6 jaar met zijn hond die nu 10 jaar is. Als 
het allemaal doorgaat komt er eind dit jaar of begin volgend 
jaar een opvolger voor zijn nu bijna bejaarde hond (die er 
overigens zo absoluut niet uitziet).

Voordelen van het werken met een hond, zoals Antoni 
dat aangeeft, zijn veel en betere contacten met de politie. 
Bij calamiteiten, maar ook voor collega’s is de hond van 
enorme waarde. Wel moeten er goede afspraken gemaakt 
worden bij de inzet van de hond. Collega’s moeten rekening 
houden met het feit dat de hond een collega als verdachte 
kan aanmerken. Ook incidenten waarbij pepperspray 
gebruikt wordt zijn aan strengere regels gebonden als de 
hond en de hondengeleider erbij betrokken zijn.

Hond en hondengeleider zijn een goede aanwinst voor het 
toezicht in het groene buitengebied. Voor velen van ons, 
zeker voor mij, was dit een onbekend gegeven.

� Tekst: Jaap Wansinck
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dienstpistool

eerSte erVarINgeN

Het nieuwe dienstpistool
Nog altijd zijn er binnen de ‘groene’ Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaren een aantal mensen die 
uitgerust zijn met het dienstpistool. Binnen de regio’s 
Gelderland Midden en Gelderland Zuid zijn dit er 
ongeveer 25. De schrijver van dit stukje is één van hen 
en was onlangs tijdens de IBT training in de gelegenheid 
kennis te maken met het nieuwste dienstpistool, de 
Walther P99Q. Hierbij een kort verslag betreffende 
dit nieuwe dienstwapen voor de basis politie zorg 
(BPZ) medewerkers en Buitengewone Opsporings 
Ambtenaren, en de wapens die er aan vooraf gingen.

Vanaf de tweede wereldoorlog zijn er slechts drie types 
dienstwapens in gebruik. Direct na de oorlog tot ongeveer 1980 
was dat de alom bekende Browning FN. Een eenvoudig, in België 
geproduceerd dienstwapen met een patroonhouder van 8 stuks. 
Het wapen werd ‹half geladen› gedragen in een fors en afgesloten 
holster. Opvallend aan dit wapen is dat het eerst geladen diende te 
worden door de slede naar achteren te halen, en er vervolgens een 
veiligheidspal omgezet diende te worden voordat men ermee kon 
vuren. Voor noodweervuur was dit wapen minder geschikt door 
deze beveiligingen, maar ook door het geheel gesloten holster.

Na 1980 is men overgeschakeld op de tot nu toe bij de meeste 
mensen nog in gebruik zijnde Walther P5. Dit wapen wordt in 
Oostenrijk geproduceerd. Het grote verschil tussen dit wapen en 
de Browning FN is dat het wapen geladen maar ontspannen wordt 
gedragen in een half open ‹quick action› holster. Het wapen is dus 
al veel meer gericht op direct noodweervuur. Daarnaast draagt 
men een tweede patroonhouder met 8 patronen extra. Beide 
genoemde wapens, de FN Browning en de Walther P5, waren 
ontworpen voor rechtshandige schutters. Door de jaren heen 
zijn er aan de Walther P5 een aantal modificaties aangebracht, 
waaronder een extra valbeveiliging.

Vanaf heden worden de BPZ medewerkers en vuurwapen 
dragende Boa’s uitgerust met de nieuwe Walther P99Q.
Direct opvallend is dat dit wapen voor zowel rechts- als 
linkshandige schutters ontworpen is. Hiervoor zijn sledevangpal 
en patroonhouderpal rechts én links aan het wapen geplaatst. 
De patroonhouder bevat nu 15 patronen. Met twee houders 
uitgerust, heeft men nu de beschikking over 30 patronen. Het 
wapen wordt geleverd met twee soorten holsters waarvan er een 
ook weer een Quick Action holster is. De munitie is dezelfde 
munitie als eerder voor de Walther P5 gebruikt werd. De P99Q 
laat op de afgevuurde huls een uniek merkteken achter wat 
onmiskenbaar aanduid dat deze huls is afgevuurd uit een politie 
dienstpistool. 

Het wapen kan worden voorzien van drie verschillende 
handvatten zodat het aangepast kan worden aan de grootte van 
de hand van de gebruiker. Het enige wat er dan gebeurt is dat het 
handvat aan de achterzijde verlengd wordt. In het wapen is veel 
kunststof verwerkt. De loop en slede zijn nog van metaal maar de 

rest niet meer. Door het strakker opsluiten van de huls 
in de kamer voorkomt men kruitrestvorming wat het 
onderhoud aan het wapen bijna nihil maakt. Moest bij 
de P5 het laden beheerst gebeuren, bij de P99Q moet dit 
‹explosief› gebeuren wat inhoud dat de patroonhouder 
met een lichte klap aangebracht moet worden en de 
slede snel naar achteren getrokken moet worden en 
losgelaten.

Ook een opvallend detail is dat er geen hamer meer 
zichtbaar is op het wapen. Moest er bij het bergen van 
de P5 op gelet worden dit te doen met de duim op de 
hamer, bij de P99Q is het juist niet toegestaan dit te 
doen, wat wel even wennen is. Een groot voordeel bij 
het richten is dat de P99Q voorzien is van richtmiddelen 
met daarin zeer kleine lichtpuntjes. Dit zijn heel kleine 
bolletjes waar tritium in verwerkt is wat oplicht zodra 
het donker wordt. De richtmiddelen zijn minder goed 
te verstellen dan bij de P5. In ieder geval is het voor 
de schietinstructeurs bijna niet meer te doen en moet 
het wapen opgestuurd worden. De trekker is korter en 
gladder dan die van de P5, wat iets beter aanvoelt. 

Ook een groot verschil met de P5 is dat wanneer 
men wil wisselen van patroonhouder, deze nu wordt 
uitgeworpen, waar hij bij de P5 na de vergrendeling 
eraf te hebben gehaald in het handvat bleef zitten 
en uitgenomen diende te worden. Nieuw in de 
patroonhouder is dat er een gekleurde aanbrenger in 
zit die aangeeft hoeveel patronen er nog in de houder 
aanwezig zijn.

Uiteindelijk heb ik een aantal houders leeg mogen 
schieten om ervaring op te kunnen doen met dit wapen. 
De resultaten van deze oefening waren gelijk aan de 
resultaten die met de P5 behaald werden. Het rechts- en 
linkshandig kunnen bedienen van het wapen lijkt een 
groot voordeel te zijn. Wanneer het wapen geen houder 
met patronen bevat lijkt het veel lichter dan de P5.

In het IBT centrum te Elst (Gelderland) start men begin 
2014 met de omscholing van de vuurwapen dragenden. 
Deze omscholing neemt drie dagen per persoon in 
beslag. Een hele operatie dus.

� Tekst: Willie Jansen
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Sparta ‘boswachter’
De Sparta bromfietsclub Nederland zoekt informatie over de zogenoemde boswachter Sparta. 
Dit zouden speciaal voor Staatsbosbeheer omgebouwde Sparta Sport 2V en 3V bromfietsen zijn. 
Deze schakelbrommers met 2 of 3 handversnellingen waren bedoeld voor woon-/werkverkeer 
en surveillances van de boswachters. In plaats van een buddyseat werd een zadelplaat met solo 
zweefzadel geplaatst. Ook werden deze brommers voorzien van beenschilden en leren tassen. 

Sparta heeft destijds een vergelijkbare serie wit gespoten Sparta ULM’s geleverd voor de Rijkspolitie in 1974. Van deze 
Rijkspolitie Sparta’s heeft de club vrij veel informatie, maar over de groen met zwart gespoten boswachter Sparta’s weet 
de Sparta club zo goed als niets. Binnen de club zijn er slechts een stuk of 5 bekend waarvan het model op de foto in 1974 
of 1975 is gebouwd. De codes die op het frame zijn geschilderd zijn 
vermoedelijk afkomstig van de Domeinen, die ze later heeft verkocht. 
 
Mogelijk dat er lezers zijn die ons meer kunnen vertellen
over deze brommer? 
De contactgegevens van de Sparta bromfietsclub Nederland zijn:
Wilfred Mengerink
p/a Hietveldweg 13
7361 AB Beekbergen
secretaris@spartabromfietsclub.nl
Telefoon 06-229 90 167 

Verdwijnt de papieren bekeuring?
Om strafzaken sneller af te wikkelen, moeten alle processtukken vanaf 2016 digitaal worden uitgewisseld. 
Dat betekent ook dat de papieren bonnen die agenten en BOA’s op straat uitdelen, gaan verdwijnen. Dat 
heeft het kabinet enige tijd geleden bekend gemaakt.

De Raad van State is kritisch over het voornemen de papieren bon te laten verdwijnen. Volgens de Raad zullen de plannen 
ertoe leiden dat burgers zich minder goed tegen bekeuringen kunnen verweren. Opsporingsambtenaren zullen straks de 
gegevens van overtreders ter plaatse invoeren in een handcomputer. De informatie wordt dan direct digitaal doorgestuurd 
naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), dat vervolgens een acceptgiro verstuurt. 
 
minder tijd

De opsporingsambtenaren zijn door de maatregel ‘duizenden uren’ minder kwijt aan het administratieve werk, zo stelde 
minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Nu zijn agenten nog verplicht om op straat een papieren bekeuring uit te 
schrijven en aan de overtreder te geven. Op het bureau zijn agenten daarna nog weer tijd kwijt aan de administratieve 
afhandeling, aldus Opstelten.

lastiger

Het kabinet heeft al erkend dat het wetsvoorstel tot gevolg kan hebben dat het voor burgers lastiger kan worden om zich te 
verweren. Voor de Raad is dit dan ook een reden om kanttekeningen te plaatsen bij het wetsvoorstel, waar het verder wel 
positief over heeft geoordeeld. De Raad geeft als voorbeeld dat mensen het parkeerkaartje, dat als bewijs kan dienen voor een 
onterechte boete, al weg gegooid kunnen hebben als zij pas na een aantal weken een boete krijgen.

foto’s

Volgens het kabinet leidt de digitalisering tot minder verwerkingsfouten. Opsporingsambtenaren zullen daarnaast 
de overtreding vastleggen door foto’s te maken. Maar volgens de Raad klopt het helemaal niet dat door het maken van foto’s 
de feitelijke situatie altijd adequaat wordt weergegeven. Volgens de Raad van State heeft het kabinet dan ook onvoldoende 
gekeken naar alternatieven voor de papieren bon. Zo zouden parkeerambtenaren met miniprinters of het plakken van een 
sticker toch kenbaar kunnen maken dat een geparkeerde auto in overtreding is.
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Verboden middelen

Zo kan het ook
 
Het was herfst en de jacht was open op kleinwild, van oudsher een drukke periode voor de jachtopzichter 
om bijvoorbeeld de jachtdagen voor de combinatie te organiseren. Ik werkte toen voor drie combinaties, 
dus om dat in goede banen te leiden was best veel werk. De eendenjachten, de kleinwildjachtdagen, wild 
naar de poelier brengen, enzovoort. Het totale veld was ruim 2000 hectare groot en erg uitgestrekt, 
en helaas had ik ook veel met stroperij te maken.

Al met al was ik er erg druk mee en waren de nachten kort, 
maar eerlijk gezegd genoot ik daar van! Zo kwam ik op een 
morgen om een uur of 9 uit het veld toen een wandelaar 
mij aanhield voor een praatje. Ik kende de man, een echt 
ochtendmens en een natuurliefhebber eersteklas. Na wat 
gepraat over de jacht, of de wildstand meeviel dit jaar -je 
weet hoe dat gaat- en wat wij vanmorgen gezien hadden, 
hier wat haas, daar fazanten, de vliet vol met eenden, zei hij 
tegen mij: ‘Cees, dat kleine boomgaardje aan de dijk waar 
die reeën altijd in staan, daar hoor ik regelmatig ‘s morgens 
vroeg schieten. Maar het is zo’n raar klapje, ik kan het niet 
thuis brengen. Het is geen jachtgeweer, ook geen kogelbuks 
en volgens mij ook geen flobert. Ik weet het niet, hou je het in 
de gaten?’

Ik knoopte het goed in mijn oren, maar ik had de eerste 
dagen geen tijd… Na anderhalve week had ik iets meer 
ruimte en besloot eens te posten bij dat boomgaardje aan 
de dijk. Ik kende dat plekje goed, al hoorde het niet bij 
mijn jachtveld. Drie ochtenden heb ik er gezeten: niks loos. 
Vervolgens was ik weer een paar dagen druk, dus even niet 
posten. Een week later pakte ik de draad weer op, en toen: 
succes!

Om een uur of 8 in de grondnevel zag ik een vent lopen met 
een voorwerp dat op een geweer leek. Ik zat mooi verscholen 
achter wat takken en riet in een droge sloot toen ik inderdaad 
een schot hoorde, maar wel een vreemd geluid.

Ik liet de man zijn gang gaan want ik zag dat hij rij voor 
rij afliep en zo moest hij na drie rijen bij mij langs komen. 
En dat gebeurde ook. Ondertussen had hij nog drie keer 
geschoten, maar ik kon niet zien waarop.

Toen de man op zo’n 4 meter van me af was, sprong ik. Hij 
schrok zo dat hij de buks liet vallen en verstijfd bleef staan. 
Hij was helemaal beduusd! Ik hield hem staande, raapte de 
buks op en wou deze ontgrendelen, maar dat ging niet: er zat 
geen grendel in.

Toen ik hem beter bekeek zag ik dat het een luchtbuks was, 
dus ik knikte hem en zag er een kaliber .22 in zitten. Ik 
haalde de patroon er uit, deze was van het merk Winchester, 
cal .22 type short. Het was dus een omgebouwde windbuks 
van het merk Diana model 27 type donor, dus nu een 
vuurwapen! De man bekende vlot. Hij had de windbuks zelf 
omgebouwd tot vuurbuks om af en toe een haas te schieten in 
zijn boomgaard. Maar dat viel nog niet mee, zei hij.

Toch weer een leuke zaak en je ziet dat het ook zo kan. Wat 
kan ons vak dan toch mooi zijn!
Ik wens jullie straks een goed jachtseizoen toe, nu op de 
eenden en duiven, straks op de hazen.

Groeten, 
Cees van Geel
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tasers

Proeven met stroomstootwapens (‘tasers’) bij de gewone 
politie moeten niet eens worden ondernomen. Dat vindt 
D66-Tweede Kamerlid Magda Berndsen. In een brief aan 
minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) verwijst ze 
vrijdag naar een recente, soortgelijke aanbeveling van het 
VN-Comité tegen Marteling.

Naar aanleiding van ervaringen met de taser bij de 
arrestatieteams, wil Opstelten een proef met het apparaat 
bij de basispolitiezorg. Genoemd comité toont zich echter 
bezorgd, ook al omdat het geen waarborgen tegen onjuist 
gebruik ziet. “Met dit signaal kan die test toch echt niet 
meer”, aldus Berndsen. “Het gezondheidsrisico van tasers is 
zeer groot. Vooral personen met hartproblemen lopen een 
groot risico. De politie heeft afdoende middelen zoals de 
wapenstok, een vuurwapen, pepperspray en handboeien”, 
voegt ze toe. Ze wil ook dat Opstelten nog eens kijkt naar 
het gebruik ervan door arrestatieteams. In de Verenigde 
Staten zou Amnesty International al honderden doden 
door tasers hebben geteld �

Chaos bij om midden-Nederland

De fusie en verhuizing van verschillende parketten 
zorgt voor een puinhoop bij het Openbaar Ministerie 
Midden-Nederland. Eerder was dat al het geval bij het OM 
Oost-Nederland, maar daar gaat het nu beter. In Midden-
Nederland zijn het parket Utrecht en de regio’s Flevoland 
en Gooi- en Vechtstreek op 1 januari jl. samengevoegd.

Het OM Midden-Nederland heeft de wanorde die is 
ontstaan na het samenvoegen van arrondissementen en 
regio’s nog niet onder controle. Dat werd onlangs ook 
erkend door het parket. Rechters krijgen pas kort voor een 
zitting dossiers aangeleverd, voor buitenstaanders is het 
volslagen onduidelijk of en wanneer er zittingen zijn. Dat 
brengt de openbaarheid van strafzaken in het geding.

Een woordvoerster van het OM Midden-Nederland geeft 
aan dat zij door de fusie zo’n 2000 zaken bij hebben 
gekregen, maar personeel hebben moeten inleveren. Al met 
al een enorme verandering. Dat er fouten worden gemaakt, 
wordt door de hele organisatie niet alleen betreurd, er 
wordt ook alles aan gedaan om ze weer recht te zetten, 
stelt het OM. Benadrukt wordt dat geen enkele zaak niet 
doorgaat door een fout �

boswachter academie

Boswachter Bart van Staatsbosbeheer kan wel wat extra 
hulp gebruiken. Daarom organiseert SBB speciaal 
voor kinderen van 6 tot 11 jaar een ‘opleiding’ tot 
hulpboswachter. Bij verschillende bezoekerscentra in het 
land kunnen jonge natuurvrienden het Hulpboswachters 
Handboek afhalen. Bart laat daarin zien wat je moet doen 
om de Boswachter Academie te halen. Voor € 5,00 krijgt 
elke hulpboswachter een rugzak met alle toebehoren 
voor een echte boswachter, zoals de jas, verrekijker en 
een kompas. Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
hulpboswachter �
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