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In dit nummer:

 �  2 Vernieuwing 
De vernieuwingen binnen onze verenigingen zijn 
formeel bijna een feit! In de veranderde opzet 
is er één centraal Landelijk Bestuur en heeft de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste 
gezag.  

 �  4 Donkere Dagen offensief 
De bestrijding van overvallen, straatroof, geweld 
en woninginbraken, ook wel High Impact Crimes 
(HIC) delicten genaamd, hebben de hoogste 
prioriteit bij politie en justitie. Immers, deze 
delicten hebben een grote impact op het slachtoffer, 
diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in 
de maatschappij.  

 �  8 raVen in plaats Van Duinpiepers 
Er was eens een tijd dat er door de muur van een 
Veluws dennenbos allerlei fascinerende geluiden 
doordrongen vanuit de omliggende heidevelden 
en zandverstuivingen: ‘tie-liep-tie-liep’ en ‘kieuw-
kieuw-kieuw’ en knarsend gebrabbel.  

 �  12 Bestuurlijke strafBeschikking Milieu... 
Sinds 1 mei 2012 is de Bestuurlijke 
Strafbeschikking Milieu en Keurfeiten van kracht. 
Deze strafbeschikkingsbevoegdheid is verleend aan 
een aantal lichamen en personen, belast met een 
publieke taak.  

 �  18 ranaVirus actief in neDerlanD 
In september 2010 werden in korte tijd meer dan 
1000 dode kikkers aangetroffen in een ven bij 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Het Dutch 
Wildlife Health Centre (DWHC) verrichtte sectie 
en stelde vast dat het om een uitbraak van het 
Ranavirus ging.
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VAN DE VOORZITTER

Van de voorzitter
OP WEG MET DE VERNIEUWDE KNVVN! 

Wanneer ik dit schrijf is het nog zo’n 3½ week naar de ingelaste ALV op 27 
september in Doorwerth en zijn we al goed op weg met onze ‘vernieuwde’ 
vereniging. Dit hele omvormingsproces naar een nieuwe structuur doet me 
denken aan het overlijden van mijn schoonmoeder afgelopen zaterdag (30 
augustus). 

Gelukkig realiseren de meeste leden zich dat er eindelijk 
iets positiefs gebeurt binnen de vereniging en dat er hard 
wordt gewerkt aan het behalen van de doelstellingen.

Zo zijn er de afgelopen tijd verkennende gesprekken 
geweest met de ACP en ANPV over samenwerking en hoe 
kunnen wij elkaar helpen en ondersteunen om de groene 
BOA weer positief voor het voetlicht te brengen. Ook 
is een belangrijk gesprek gevoerd over het ontwikkelen 
van vakgerichte trainingen. Hierover binnenkort meer 
informatie via onze website www.natuurtoezicht.nl. 

Daarnaast heb ik een heel positief gesprek gevoerd met 
Laurens Hoedemaker, de nieuwe directeur van de KNJV. 
Samen hebben wij gesproken over de positie van jacht in 
relatie tot handhaving. Wij hebben afgesproken dat wij 
elkaar zullen versterken waar dat maar mogelijk is en onze 
eigen belangen behartigen op onderwerpen waar onze 
standpunten uiteen lopen. Samen zijn wij van mening dat 
de jacht baat heeft bij onafhankelijk natuurtoezicht.

Wij kunnen dit als bestuur niet alleen. Om de belangen 
van de leden te behartigen en alle doelstellingen te 
bereiken, hebben wij onze leden hard nodig. Daarom 
spreek ik de wens uit om zoveel mogelijk leden te kunnen 
verwelkomen op de ALV. Ik hoop dat wij op jullie steun en 
vertrouwen kunnen blijven rekenen om als nieuw bestuur 
te kunnen werken aan de positie van de groene BOA en 
handhaving in Nederland.

Ik wens u allen een heel goede nazomer toe en een goede 
ALV. 
Graag tot ziens in Doorwerth op 27 september!

Met vriendelijke groet,
Ronald Vorenhout

Terug kijkend op haar leven en het proces voorafgaande aan 
het overlijden heeft heel erg veel overeenkomsten met de 
verandering van de vereniging. Overeenkomsten, hoor ik u 
denken? Ja, overeenkomsten en als je met de neus op de feiten 
wordt gedrukt en je beide processen gaat analyseren, dan kom je 
tot verbluffende overeenkomsten.

Wanneer iemand ziek is en te horen krijgt dat hij of zij niet 
meer beter wordt, komt er een soort berusting in iemands leven. 
Wanneer het leven dan ophoudt komt het verdriet en kijk je 
terug op alle mooie momenten.

Nu was onze vereniging niet ziek, maar erg gezond konden 
we haar ook niet meer noemen. Toen de diagnose was gesteld 
hebben wij met elkaar unaniem gekozen om een gezonde weg 
in te slaan. Samen hebben wij de schouders eronder gezet en 
moeilijke, maar erg belangrijke keuzes gemaakt. Het is voor 
velen nog wel even wennen, maar de ruimte daarvoor is er 
in onze vereniging. Op de ALV van 27 september praten we 
daarom weer verder over de nieuwe adviserende rol van de 
afdelingen en stellen we een nieuw bestuurslid aan u voor.

Na een overlijden blijven de herinneringen 

Aan de herinneringen aan mijn schoonmoeder krijg ik een 
glimlach om mijn mond, helaas wetende dat er geen meer bij 
zullen komen. Maar op herinneringen kun je niet bouwen 
en je kunt er verder niets aan ontlenen. Wat wij met onze 
vereniging wel kunnen is leren van het verleden. Ik kijk terug 
op een roerige tijd en ja, ook goede herinneringen aan de oude 
KNVvN. Daarbij kijk ik met vertrouwen naar de toekomst met 
een dynamische nieuwe KNVvN. Ik ben ervan overtuigd dat we 
met elkaar en met een gezonde vereniging de toekomst tegemoet 
gaan, met veel mooie momenten voor latere herinneringen.

Het draait allemaal om vertrouwen in het leven en ik weet dat 
vertrouwen soms heel moeilijk is. Zeker als de regie in andere 
handen ligt. Wij zijn met elkaar een nieuwe weg ingeslagen en 
ik wil u graag bedanken voor het vertrouwen dat u het nieuwe 
bestuur hiervoor hebt gegeven.
We werken nu volgens de regels van de nieuwe vereniging zoals 
is afgesproken tijdens de laatste AV. Daarin heeft het bestuur 
mandaat van de leden en legt zij direct verantwoording af aan 
die leden, op de ALV. Zo willen wij de leden weer betrekken 
bij de vereniging en bij de besluiten die worden genomen. Het 
bestuur zorgt ervoor dat deze besluiten in de nieuwe structuur 
ook worden uitgevoerd. Ik realiseer mij dat er bij veranderingen 
altijd mensen zijn die het oneens zijn met nieuwe regels. 
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Vernieuwing
De vernieuwingen binnen onze verenigingen zijn formeel bijna een feit! In de veranderde opzet is er 
één centraal Landelijk Bestuur en heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste gezag. 
De bestuursleden worden rechtstreeks door de leden gekozen in de ALV. Met deze vereenvoudigde 
structuur is onze vereniging voldoende toegerust voor de toekomst. We kunnen dan onze positie als 
belangenbehartiger voor alle handhavers in het groene werkveld verder versterken!

Vrijwel iedereen was het er eind vorig jaar over eens dat 
het hard nodig was om onze vereniging te herstructureren. 
Een zeer gerenommeerd bedrijf in de persoon van Rob 
Thijsse werd aangetrokken om te adviseren en het proces 
te begeleiden. Zijn conclusies waren overduidelijk en Rob 
gaf het advies om de structuur van de vereniging fors te 
vereenvoudigen. Nu achteraf gezien behoeft het nauwelijks 
toelichting dat een vereniging met een hoofdbestuur, 
bestaande uit 20 personen, nauwelijks bestuurbaar was. Ook 
complex waren de nogal ingewikkelde getrapte verkiezingen, 
alsmede een complexe bestuurlijke indeling bestaande uit 
7 Afdelingsbesturen, een Dagelijks Landelijk Bestuur, een 
Hoofdbestuur, een Hoofdbestuur Plus en een Algemene 
Vergadering, waar de gewone leden geen stemrecht 
hadden. Er werd binnen onze vereniging daardoor heel veel 
vergaderd. Eigenlijk een toch wel merkwaardig fenomeen 
voor een vereniging met leden die pretenderen vooral 
doeners te zijn.

Het was gelet op de verenigingsstructuur niet erg 
verwonderlijk dat er heel veel tijd en aandacht uitging naar 
interne processen en procedures, in plaats van naar de 
broodnodige belangenbehartiging. Kortom, een niet echt 
gewenste situatie in een tijd dat er snel geschakeld moet 
worden en er behoefte is aan een sterke vertegenwoordiging 
van onze vereniging binnen de vele overlegstructuren die 
er zijn. Daarbij komt het feit dat ook wij als vereniging 
geconfronteerd worden met een sterke afname van het 
bezoek door de leden aan de ledenvergaderingen. In de 
huidige tijd lopen de meeste informatiestromen digitaal en 
niet meer via vergaderingen. Bovendien wordt het steeds 
moeizamer om de verschillende bestuursposten bemenst 
te krijgen. Reden temeer om onze vereniging grondig te 
herstructureren. 

Aanpassing statuten

Begin dit jaar zijn de nieuwe statuten opgesteld, die 
de structuur van de vereniging vorm gaan geven. De 
statuten zijn beknopt ingericht en afgestemd op de nieuwe 
dynamische structuur. De statuten zijn nu zodanig opgesteld 
dat bij mogelijke veranderingen, deze niet steeds aangepast 
behoeven te worden bij een notaris. De verdere inrichting 
van de vereniging wordt vastgelegd in het nieuw op te stellen 
Huishoudelijk Reglement.

Het volledige toenmalige Hoofdbestuur heeft zich op 17 
februari 2014 unaniem uitgesproken over de noodzaak van 
structuurvereenvoudiging en goedkeuring gegeven aan het 
aanpassen van de statuten. 

Op 22 juni 2014 werden de statuten voorgelegd aan 
de Algemene Vergadering en werden deze in principe 
goedgekeurd. Afgesproken werd wel dat er nog een aantal, 
met name tekstuele, aanpassingen doorgevoerd zouden 
worden, op grond van verschillende binnengekomen 
reacties. Aan de ALV op 27 september worden de laatste 
aanpassingen van de statuten voorgelegd, waarna de 
definitieve goedkeuring kan plaatsvinden en e.e.a. vastgelegd 
kan worden bij de notaris. De nieuwe statuten en het voorstel 
voor het nieuwe Huishoudelijk Reglement zijn te vinden op 
onze website.

Van afdelingen naar regio’s

Met de nieuwe, simpele organisatiestructuur wordt het 
landelijk bestuur rechtstreeks gekozen in de ALV door 
de leden. Het inmiddels toenmalige Hoofdbestuur heeft 
aangegeven dat de rol van de afdelingen toch op de één of 
andere manier geregeld zou moeten worden. Afgesproken 
is dat dit vastgelegd gaat worden in het nieuw op te stellen 
Huishoudelijk Reglement. Tijdens de komende ALV komt 
het bestuur met een voorstel op welke manier de rol van de 
afdelingen in de nieuwe structuur ingepast kan worden. Ook 
kwam de suggestie of het niet wenselijk was een soort Raad 
van Advies in te stellen. Door het bestuur is toegezegd dat 
deze suggestie verder verkend zal worden.

In de optiek van het bestuur zijn de lokale activiteiten heel 
hard nodig voor onze vereniging. Ook hier is het streven 
om minder gericht te zijn op interne processen, maar meer 
extern gericht te gaan werken. Daarbij wordt ernaar gestreefd 
dat het aantal formele vergaderingen wordt geminimaliseerd 
en dat de aandacht vooral uitgaat naar belangenbehartiging.

In het voorstel van het bestuur worden de afdelingen 
omgevormd naar regio’s, met als werkgebied één of 
meerdere provincies. In elke regio wordt door het bestuur 
een regiocoördinator aangesteld. Deze coördinator 
vervult vanuit onze vereniging lokaal een belangrijke 
sleutelpositie en is het eerste aanspreekpunt. Binnen zijn 
regio organiseert hij bijeenkomsten voor de leden. Deze 
bijeenkomsten kunnen thematisch zijn, gericht op een 
specifiek vakinhoudelijk onderwerp of gericht op de 
saamhorigheid van de leden. Verder is de coördinator de 
ambassadeur van onze vereniging in de provincie. Hij is de 
gesprekspartner bij de provincie(s) en de politie als het gaat 
om handhavingsoverleggen en belangenbehartiging van onze 
leden. Minimaal één keer per jaar wordt onder leiding van 
één van de landelijke bestuursleden een regiocoördinatoren 
overleg gehouden. 2
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Dit overleg is bedoeld als onderling afstemmingsoverleg 
tussen de coördinatoren onderling en het dient tevens als 
klankbord voor het Landelijk Bestuur.

Omvormingproces

Het proces van de omvorming van de afdelingen wil 
het bestuur graag in goed overleg met alle betrokkenen 
uitvoeren. Elk veranderingsproces is lastig en kan leiden 
tot discussies of emoties. Het bestuur begrijpt dat, maar 
doet daarbij vooral een beroep op de verantwoordelijkheid 
van een ieder om hier op een constructieve wijze aan 
bij te dragen. De bedoeling dat een speciale in te stellen 
commissie dit proces gaat stroomlijnen. 

Om onze gestelde doelen te behalen en voor het goed 
functioneren van onze vereniging moet er heel veel 
werk verzet worden. Het Landelijk Bestuur en de 
regiocoördinatoren kunnen dat zeker niet alleen. Het is 
daarom noodzakelijk het aantal landelijke werkgroepen 
cq. commissies uit te breiden en de bestaande daar 
waar nodig te versterken. Deze werkgroepen gaan zich 
ondermeer bezig houden met PR, beleidsbeïnvloeding, 
schieten, locale contacten e.d. Het bestuur doet 
een klemmend beroep op een ieder om zijn of haar 
capaciteiten voor de vereniging ter beschikking te stellen.

De bedoeling is dat we in onze nieuwe 
organisatiestructuur ons uiteindelijk veel meer gaan 
richten op de belangenbehartiging van onze leden. Wij 
streven om onze positie als belangenbehartiger van alle 
opsporingsambtenaren die zich bezig houden met het 
groene werkveld, te versterken. Eén van de vele zaken 
die dan ook daadwerkelijk opgepakt gaat worden, is de 
verzekering van onze leden. Zodra alle perikelen van de 
nieuwe organisatiestructuur achter de rug zijn, gaat het 
bestuur hiermee aan de slag.

Jacht

De wortels van de vereniging liggen in het 
jachtopzichterswerk en door velen van ons wordt dit vak 
nog steeds gekoesterd. Door allerlei maatschappelijke 
ontwikkelingen is in de loop van de tijd het werkveld 
veranderd en onze vereniging is uitgegroeid tot een 
vereniging van ‘groene’ opsporingsambtenaren. Dit heeft 
ertoe geleid dat er een aantal jaren geleden besloten is dat 
het primaat van onze verenigingsactiviteiten gericht is op 
de groene handhaving. Eén en ander is vastgelegd in het 
Beleidsplan van onze vereniging.

Het streven van het bestuur is om deze koers 
onverminderd door te zetten. Tegelijkertijd realiseren we 
ons dat we in ons werkveld dagelijks te maken hebben met 
de Flora- en Faunawetgeving en uitvoering van (beheer)
jacht. Het bestuur is in gesprek met de Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) om een betere 
afstemming te krijgen tussen beide verenigingen. 
Uitgangspunt daarbij is dat de KNVvN zich vooral richt 
op de handhaving en de KNJV op het jachtbeleid en de 
belangenbehartiging van de jagers. Daar waar nodig is 

kunnen we elkaar daarbij versterken. Onze vereniging 
kan zich in dat kader vooral beperken tot zaken die een 
direct verband hebben met de groene BOA-taken en het 
faunabeheer. Denk bijvoorbeeld aan de deelname van de 
BOA’s aan de afhandelingen van de wildaanrijdingen.

Algemene Ledenvergadering

Op 27 september 2014 wordt dus in kasteel Doorwerth 
een ALV gehouden. Alle leden hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. Deze vergadering wordt gehouden 
volgens de nieuwe structuur van de vereniging. In deze 
nieuwe structuur hebben alle leden direct stemrecht!
De intentie van het bestuur is om op de komende ALV 
de laatste aanpassingen in de statuten te definitief 
te maken. Verder wil het bestuur het Huishoudelijk 
Reglement vaststellen. Het vastgestelde Huishoudelijk 
Reglement dient als werkdocument op welke manier we 
de structuur van onze vereniging vorm gaan geven. Het 
bestuur vraagt tijdens de ALV uw goedkeuring aan dit 
reglement om vervolgens direct daadwerkelijk aan de 
slag te kunnen gaan. In het omvormingsproces zullen we 
ongetwijfeld tegen onvoorziene zaken aanlopen. Het is 
niet ondenkbeeldig dat daartoe opnieuw aanpassingen 
in het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk zijn. In 
de ALV van volgend jaar worden deze dan aan de leden 
voorgelegd.

Naast het huishoudelijk gedeelte is er een interessant 
programma samengesteld en bestaat er de mogelijkheid 
om een bezoek te brengen aan het Nederlands 
Jachtmuseum. Wij doen een oproep aan u om in grote 
getale naar Kasteel Doorwerth te komen en uw stem te 
laten horen. Heel graag tot ziens!

Namens het bestuur,
Ger Verwoerd
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HIGH IMPACT CRIMES

Donkere Dagen Offensief (DDO)
De bestrijding van overvallen, straatroof, geweld en woninginbraken, ook wel High Impact Crimes (HIC) 
delicten genaamd, hebben de hoogste prioriteit bij politie en justitie. Immers, deze delicten hebben een 
grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Uit 
politiecijfers is gebleken dat tussen oktober en april zo´n 50% meer woninginbraken en overvallen worden 
gepleegd. Van oktober tot april onderneemt de politie meer actie tegen deze HIC delicten. In deze maanden 
is de politie in samenwerking met haar partners actief in het voeren van het zogenaamde ‘Donkere Dagen 
Offensief’. 

De politie hoopt met haar actie onder andere te 
bewerkstelligen dat burgers alert reageren bij verdachte 
situaties. De burgers kunnen immers helpen hun buurt 
veilig(er) te maken en te houden. Omdat de burger haar 
omgeving en de bewoners kent, worden verdachte situaties 
sneller herkend en gemeld bij de politie.

Het is dan ook goed om u als BOA te informeren over het 
Donkere Dagen Offensief daar u uw bewakingsgebied en 
haar bewoners kent en een extra ‘ogen en oren’ functie heeft. 
Dit jaar zal in oktober het DDO weer van start gaan. U wordt 
dan ook verzocht na het lezen van dit artikel suggesties etc. te 
delen met uw BOA coördinator of wijkagent.

Veel van hetgeen door ons is beschreven zult u als 
vanzelfsprekend ervaren of zal u bekend in de oren klinken, 
echter de praktijk van elke dag heeft ons het tegendeel 
geleerd. Een reden temeer om er een artikel aan te wijden in 
uw vakblad. Hierbij merken wij op dat het DDO uiteraard 
meer omvattend is. In samenwerking met gemeente, OM 
en andere netwerkpartners zal de politie tijdens de donkere 
dagen zowel preventief als repressief een offensief inzetten 
tegen HIC delicten.

Kernboodschappen

De kernboodschappen in het kader van het DDO richten 
zich onder andere op het tonen van empathie, het bieden 
van handelingsperspectief en burgerparticipatie. Deze 
kernboodschappen zijn landelijk vastgesteld.

Algemeen

De ervaring leert dat ieder jaar in de donkere herfst- en 
wintermaanden de kans op woninginbraken, overvallen 
en straatroven toenemen. Daarom let de politie in deze 
donkere dagen extra op de veiligheid. Door plaatselijk meer 
te surveilleren, preventieve acties te houden, inbrekers, 
overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden of 
door extra energie te steken in het opsporen van daders. Dit 
heet zoals genoemd het Donkere Dagen Offensief. Hierbij 
wordt door de politie gevraagd aan haar partners om een 
tandje bij te zetten. Wanneer de politie dit aan haar partners 
vraagt, dan mag u als BOA zich zeker aangesproken voelen. 
Ook u is er alles aan gelegen om uw steentje bij te dragen bij 
het jaarlijks terugkerende DDO. 
Naast dit alles heeft de politie de ogen en de oren van alle 
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inwoners in haar bewakingsgebied hard nodig om verdachte 
zaken gemeld te krijgen. 

De politie begrijpt dat een woninginbraak, een overval of een 
straatroof een ingrijpende gebeurtenis is. De aanpak van de 
criminaliteit heeft dan ook topprioriteit binnen de politie. 
Tijdens de DDO dagen intensiveert de politie deze aanpak.

De burger kan zelf ook veel doen om te voorkomen 
slachtoffer te worden van een HIC delict. Op www.politie.nl 
worden daartoe tips verstrekt. Doe altijd aangifte wanneer 
iemand slachtoffer is geworden van een misdrijf!

De burger kent haar buurt het beste. Dit geldt ook voor u als 
BOA. U weet wie waar woont en welke auto’s bij wie horen. 
Bel altijd 112 wanneer u iets verdachts ziet. Eigenlijk behoeft 
het geen betoog, maar noteer bijvoorbeeld het kenteken van 
verdachte voertuigen en/of het signalement van verdachte 
personen. Geef dit door aan de politie. Neem geen onnodige 
risico’s!

De kans dat woningbrekers, straatrovers en overvallers 
opgepakt kunnen worden, neemt toe als u als BOA, maar 
ook de burger, bij de politie meldt wanneer verdachte zaken 
worden waargenomen. Ook u kunt het volgende slachtoffer 
zijn. Zeker wanneer er onlangs in uw buurt ingebroken is, is 
de kans vele malen groter dat er opnieuw een inbraak plaats 
zal gaan vinden.

Woninginbraak

De burger kan zelf preventieve maatregelen treffen. Hierdoor 
verminderd de kans op een woninginbraak tot wel 90%.
Zorg voor goed hang- en sluitwerk, goede buitenverlichting 
en laat niet via sociale media weten dat u op vakantie bent.
Bel altijd direct 112 bij verdachte situaties 
(meldingsbereidheid).
Doe altijd aangifte wanneer u slachtoffer bent geworden van 
een misdrijf (aangiftebereidheid).
Registreer uw goederen, dit maakt het makkelijker uw 
spullen op te sporen en aangetroffen goederen terug te 
bezorgen.
Zie voor verdere tips www.politie.nl of 
www.politiekeurmerk.nl of www.CCV.nl

Straatroof

• Houd de tas altijd dicht, met de rits naar u toe.
• Houd dure spullen niet zichtbaar in de hand.
• Zorg ervoor dat u track en trace software op het 

mobieltje, ipad of laptop hebt geïnstalleerd.
• Voor verdere tips en adviezen zie: www.politie.nl 

Overval

• Stimuleer pin- en chipbetalingen.
• Maak een draaiboek voor wat te doen bij een overval 

(m.n. voor ondernemers). 

• Toch een overval? Volg het zogenaamde RAAK 
principe: Rustig blijven, Accepteren van de situatie, 
Afgeven van het gevraagde en Kijken. Zie voor tips 
www.politie.nl. 

DDO Kalender

Tijdens de donkere dagen intensiveert de politie de operatio-
nele en communicatieve inspanningen op het gebied van de 
HIC delicten. Ook worden partners gevraagd om een tandje 
bij te zetten. Daarnaast heeft de politie de ogen en de oren 
nodig van alle inwoners van haar bewakingsgebied om  
verdachte zaken te melden. Om mensen alert te maken, 
zullen inwoners in de donkere dagen maanden regelmatig 
worden geïnformeerd over de DDO acties. Hiervoor is een 
kalender opgesteld met operationele en communicatieve 
acties.

Daadkrachtige indruk

Om het DDO extern ‘body’ te geven is het van belang 
dat speciale acties zoveel als mogelijk is geconcentreerd 
worden in een bepaalde periode. Een witte voetjesactie in 
een klein dorp zal bijvoorbeeld niet zoveel media aandacht 
genereren, maar als dit één of twee weken in een hele 
politie regio op diverse plekken zal plaatsvinden, zal de 
media er wellicht aandacht aangeven. Hiermee ontstaat 
de mogelijkheid om de belangrijkste kernboodschappen 
‘iedereen heeft een rol in het aanpakken van de HIC delicten’ 
en ‘112 - daar pak je inbrekers mee’ onder de aandacht te 
brengen. Dit alles geeft een daadkrachtige indruk van 
de politie-eenheid en laat zien dat er (als eenheid) wordt 
samengewerkt.
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HIGH IMPACT CRIMES

Vanaf week 40 tot en met week 13 ( in totaal 25 weken) 
wordt er per week een (operationele) actie uitgevoerd. Per 
week, afhankelijk van het thema, zijn de gemeente, afdeling 
communicatie, ‘blauw’, afdeling verkeer, wijkagenten en 
allen (inclusief burgers) leidend.

Thema’s

We zullen niet alle thema’s die tijdens DDO aan bod komen 
benoemen, echter een aantal die aansluiting vinden bij de 
(neven) werkzaamheden voor u als BOA zullen wij aan de 
orde stellen.

Op de zogenaamde hot spots en hot times van HIC 
delicten zullen extra (on)opvallende surveillances plaats 
vinden. Door analisten zijn de locaties en tijden namelijk 
inzichtelijk gemaakt waar en wanneer deze delicten zich 
voordoen. Middels surveillance wordt hierop geanticipeerd.

Voor de zogenaamde witte voetjesactie is een handreiking 
‘voetjesactie’ tegen insluipers opgemaakt, welke wij met u 
willen doornemen. Bij circa 15% van de inbraken gaat het 
om insluiping. Hieruit kan worden geconcludeerd dat nog 
steeds veel burgers zich onvoldoende bewust zijn van het 
risico dat ze lopen wanneer ze ramen en deuren onbeheerd 
open laten staan. Hierdoor hebben ongenode gasten vrije 
toegang tot de woning of bedrijf met alle gevolgen van dien. 
Tijdens de zogenaamde witte voetjesactie wordt de burger/
ondernemer geconfronteerd met hun eigen gedrag en de 
risico’s daarvan. Deelnemers aan deze witte voetjesactie 
leggen via open deuren, ramen en schuifpuien witte 
papieren voetafdrukken neer met daarop de tekst ’deze 
schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…’ De pers 

is positief over deze acties en over het algemeen reageren 
bewoners ook positief.
De doelstellingen achter de witte voetjesactie: 
• Vergroten van het bewustwordingsbesef bij burgers dat 

insluipers gebruik maken van openstaande ramen en 
deuren.

• Verbeteren van het afsluitgedrag bij burgers/
ondernemers.

• Terugdringen van het aantal diefstallen door insluiping 
tot minder dan 10% van het aantal aangiften diefstal 
uit woning. 

De werkwijze van de witte voetjesactie: 
Duur en inzet: relatief korte prikactie (1-1 ½ uur) door een 
beperkt aantal geüniformeerde politiemensen in een wijk 
of buurt waarvan uit analyse blijkt dat er (relatief veel) 
insluipingen plaatsvinden. 
Inzet derden: voor deze prikactie kunnen onder 
voorwaarden, scholieren, studenten, vrijwilligers, 
handhavers, enzovoort worden ingezet.
De meldkamer politie en de afdeling intake en service 
moeten op de hoogte zijn van deze prikactie(s) voor het 
geval er meldingen binnen komen.
Wandel door de wijk of buurt en kijk van welk pand ramen 
of deuren open staan. Kijk of er iemand in deze ruimte is, 
voor zover dat redelijker wijs mogelijk is. Er wordt NIET 
gecontroleerd of ramen en deuren op slot zijn.
Er voor zorgen dat elke actie en de resultaten worden 
gecommuniceerd in briefings.

Wij willen aangaande de witte voetjesactie afsluiten met 
het hierbij behorende juridische kader. De wettelijke 
grond voor de witte voetjesactie wordt gevonden in artikel 6



2 van de Politiewet. In een tijd dat er op locaties 
waar woninginbraken met regelmaat voorkomen, 
er bovendien sprake is van een toenemend aantal 
aangiften en waar de politie vaststelt dat er ramen 
en/of deuren openstaan, is het alleszins redelijk te 
controleren of er wellicht al sprake is van een strafbaar 
feit, of de bewoners te confronteren met de risico’s van 
het eigen gedrag.

Preventieve verkeerscontroles

Tijdens de donkere maanden zullen er meerdere 
zogenaamde preventieve verkeerscontroles 
worden gehouden waaraan naast de politie ook de 
Belastingdienst mee kan doen. Hierbij wordt vaak 
gebruik gemaakt van een zogenoemde ANPR-auto 
(automatic number plate recognition). Dit is een auto 
uitgerust met een kentekenscanner, die razendsnel 

HIGH IMPACT CRIMES 

de kentekens scant van voorbijrijdend verkeer en zo 
registreert of een voertuig bijvoorbeeld als gestolen 
geregistreerd staat of eerder betrokken is geweest bij 
een misdrijf. 
Ook wanneer de eigenaar van een gescande auto 
nog openstaande boetes heeft, gezocht wordt of een 
notoire drankrijder is, volgt er een melding waarop 
actie wordt ondernomen. De politie ziet het houden 
van verkeerscontroles als waardevol middel in de strijd 
tegen criminaliteit. In de donkere maanden
neemt de kans op woninginbraken, overvallen en 
straatroven, zoals eerder beschreven, toe en daarom 
neemt de politie extra maatregelen om criminaliteit 
te voorkomen en daders snel te pakken. Door de inzet 
van een ANPR-auto (kentekenherkenning) worden 
‘goede’ automobilisten ontzien en kunnen bekenden 
van de politie er eerder worden uitgepikt. 

11-12-‘13

Tot slot willen wij u attenderen op dé actiedag 
tegen woninginbraak welke plaats gevonden 
heeft op 11 december 2013. De uitslagen hiervan 
zijn ons niet bekend, wel de doelstelling. Een 
woninginbraak heeft naast materiële schade een 
grote impact op het veiligheidsgevoel van mensen. 
Overigens blijft het aantal woninginbraken stijgen 
en is dit nog nooit zo hoog geweest. Mede vanuit 
deze wetenschap is het initiatief tot ‘1dag niet’ tot 
stand gekomen.

‘1 dag niet’ beoogt de ambitie om te zorgen dat er 
een kwart minder woninginbraken plaats gaan 
vinden. ‘1 dag niet’ levert een stevige bijdrage aan 
het terugdringen van het aantal woninginbraken. 

Het biedt directe interactie met bewoners en 
stimuleert actief burgerschap in de wijk of 
buurt. Tevens legt het een verbinding tussen 
bewoners, lokale bedrijven, ondernemers, 
media, gemeente en de politie.

Wij hopen met dit artikel een bijdrage te hebben 
geleverd in informeren en activeren van u als 
BOA, want in (buiten)gebieden waar de ‘politie-
dichtheid’ gering is, is het veelal de BOA die hier 
toezicht houdt.

■ Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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VELDWAARNEMING

Raven in plaats van duinpiepers
Er was eens een tijd dat er door de muur van een Veluws dennenbos allerlei fascinerende geluiden 
doordrongen vanuit de omliggende heidevelden en zandverstuivingen: ‘tie-liep-tie-liep’ en ‘kieuw-kieuw-
kieuw’ en knarsend gebrabbel. Een zingende duinpieper, een zeurende draaihals, een luchtdansende tapuit, 
allemaal geluiden die hooguit nog herinneringen oproepen aan de tijd dat A.B. Wigman, Jb. van de Peppel, 
J. Versteeg en Jac. Gazenbeek er rondstapten. 

Al moet gezegd dat zij vaker over herten en roofvogels 
schreven, ook toen al geïmponeerd door biomassa en 
zichtbaarheid, en de meer subtiele kanten van de fauna 
goeddeels aan zich voorbij lieten gaan. Op mijn zoektochten 
naar plukresten van havikprooien in de jaren zeventig moest 
ik op Planken Wambuis mijn oren goed open houden om de 
jachtopzichter uit de vingers te blijven. Geen wonder dus dat 
de duinpieper die zingend van Mosselse Zand naar De Straal 
vloog niet onopgemerkt bleef. Maar die tijden zijn voorbij. 
Dat kan een prozaïsche achtergrond hebben, namelijk 
vorderende leeftijd en dus afnemend gehoor. Of misschien 
wordt het steeds moeilijker om verre geluiden boven het 
verkeerslawaai uit te horen? Want dat Planken Wambuis 
een oase van stilte en ‘oude natuur’ zou zijn, is een mythe. 
Het gebied zucht onder de gezamenlijke terreur van A12 en 
N224, goed voor de passage van meer dan honderd auto’s per 
minuut. Zelfs de Harderwijkerweg, waar je in het verleden 
opkeek van een auto, is nu goed voor 3-10 auto’s per minuut.
Dat betekent: er is geen moment denkbaar dat er géén auto is 
te horen.

Maar wacht even, wat is dat…? Hoog boven me hoor 
ik gemompel met duidelijke r-klanken, bij tijd en wijle 
afgewisseld door een geluid alsof er op een gong wordt 
geslagen. Het is een tweetal raven dat een staaltje synchroon 
vliegen ten beste geeft waar F16-piloten een puntje aan 
kunnen zuigen. De aanwezigheid van raven in Veluwse 
bossen is van recente aard. Toen ik in 1975 op mijn buik 
achter een duintje op het Mosselse Zand verscholen lag, 
wachtend tot een voedseldragende duinpieper naar zijn nest 
zou lopen, had ik niet kunnen dromen dat er ooit raven 
boven me zouden hangen. Tegenwoordig kan ik mijn kont 
niet keren of die zwartrokken volgen me als een schaduw. 
Daar heb ik het dan ook naar gemaakt. Een raaf heeft een 
geheugen van beton. Dus één keer bij een nest geklommen 
betekent de rest van je leven getekend als boef, of in ieder 
geval een individu dat niet meer onopgemerkt door het veld 
kan lopen. 
Tussen al die honderden, tegenwoordig duizenden, 
dagjesmensen pikt een raaf er feilloos die ene fouterik uit. 
En dat op kilometers afstand, óók in de ochtendschemering.

Raven zijn enorme schijters; als de jongen wat ouder worden, spuiten ze hun urinezuur over de rand van het nest, waardoor de 
nestrand, de takken rondom het nest en de grond onder het nest wit besprenkeld raakt. Samen met de vele losse takjes en plukken wol 
en haar zijn de witbesmeurde takken een onmiskenbaar teken van een actief nest, hier gefotografeerd vanaf het nest rechtstandig naar 
beneden, Planken Wambuis, 8 juni 2009.
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Dat klimmen naar die nesten heeft een lange historie. Vanaf 
het jaar van vestiging van raven, in 1978, heb ik geprobeerd 
de broedresultaten bij te houden. Niet alleen door nesten op 
te sporen, maar door erbij te klimmen en de jongen te meten, 
te wegen en van een ring te voorzien. Op die manier kon ik 
het jongental met 100% zekerheid vaststellen (vanaf de grond 
is dat bijna onmogelijk omdat ze zich bij alarm in de nestkom 
drukken), maar ook hun conditie bepalen (gewicht in relatie 
tot leeftijd) en eventueel geslachten vaststellen (mannen zijn 
zwaarder dan vrouwen, en mogelijk heeft dat invloed op 
hun overlevingskansen). Deze gegevens zijn onontbeerlijk 
als je iets te weten wilt komen over de ecologie van een 
soort. Alleen met harde cijfers en jarenlange reeksen kan iets 
worden gezegd over wat raven drijft.

In die tijd werden de gegevens van raven nog landelijk 
ingezameld door Thom Renssen. Thom had in zijn RIN-tijd 
te maken gehad met raven, en was daar – zoals het hoort 
– na zijn pensioen mee doorgegaan. Thom had tientallen 
informanten die hij lopende het seizoen uitmolk over hun 
bevindingen. Ik zie hem nog glunderen toen ik hem één van 
mijn eerste ravennesten kon laten zien. Voor die eerste paren 
met jongen leverde Thom ook de ringen, stálen ringen want 
raven zijn meesters in destructie. Helaas levert het ringwerk 
weinig terugmeldingen op, meestal van jonge vogels die in 
de nabije omgeving dood werden teruggevonden. Om de 
terugmeld kans te vergroten is daarom in 2013 begonnen 
met het aanleggen van kleurringen met code. Misschien dat 
zodoende wat meer bekend wordt over waar de jongen na het 
uitvliegen naartoe gaan, op welke leeftijd ze voor het eerst 
broeden, en hoe lang ze leven. Want hoewel er veel onderzoek 
is gedaan naar raven, vooral in het buitenland, zijn deze 
basale vragen nog goeddeels onopgelost. 

Raven zijn zangvogels van ongeveer een kilo, gróte vogels 
dus (ter vergelijking: een koolmees weegt 17 gram). Grote 
vogels leven langer dan kleine vogels, maar zijn vaak pas op 
latere leeftijd geslachtsrijp. Of, wat vaker voorkomt, doen er 
jaren over alvorens zich als broedvogel te kunnen vestigen. 
Voor raven ligt die leeftijd vermoedelijk rond de vier jaar, 
maar zeker weten doen we dat niet. Tót die tijd leven ze in 
groepsverband. Dat heeft vele voordelen. Ze leren hun plek 

in de pikorde (voorkomt overbodig onderling gerotzooi) 
en ze vinden er hun partner en raken daarmee vertrouwd 
(belangrijk bij een soort die sociaal – niet per se seksueel 
– monogaam is). Ook niet onbelangrijk: als groep kunnen 
ze zich verweren tegen agressieve territoriale paren die 
voedselbronnen proberen te monopoliseren. En omdat ze zo 
goed op elkaar letten, weten ze precies wie waar een kadaver 
heeft gevonden. Op die manier profiteert de hele groep van 
de kennis van één individu, iets wat er wezenlijk toe doet in 
een omgeving waar het voedselaanbod onvoorspelbaar is (in 
ruimte en tijd).

Dus wie ’s avonds op de hoogzit raven ziet langsdruppelen 
richting slaapplaats moet zich realiseren dat er een complexe 
wereld achter schuil gaat. Die raven hebben overdag een 
enorm gebied afgestruind. We weten niet precies hoe groot, 
maar vele tientallen kilometers in het rond moet geen 
probleem zijn. Binnen dat gebied weten ze precies waar 
voedselbonanza’s beschikbaar zijn, waar hun soortgenoten 
uithangen en waar de territoriale paren hun nest hebben 
(en hoe succesvol ze daar zijn). Plus natuurlijk wat er zich 
verder afspeelt. Van al die duizenden indrukken - elke 
dag opnieuw - hebben ze geleerd wat ze kunnen negeren, 
en wat niet. Geen onbeschreven bladen, die raven, maar 
een optelsom van ervaringen die uiteindelijk bepaalt hoe 
succesvol ze in hun leven zullen zijn. In termen van biologie 
komt dat neer op: het voortbrengen van nageslacht, of beter 
gezegd: van nakomelingen die later zelf tot broeden zullen 
overgaan. Dat is geen eenvoudige opgave, want van de 
jaarlijkse jongenaanwas zullen slechts enkele individuen het 
merendeel van de latere jongenproductie voor hun rekening 
nemen. Hoeveel kadavers de jachtopzichters ook in het veld 
achterlaten, en hoeveel herten en zwijnen er ook worden 
doodgereden in het verkeer, uiteindelijk blijft de selectiedruk 
op raven gigantisch. Dat raven desondanks bezit hebben 
genomen van de Veluwe, en schoorvoetend hun weg zoeken 
in de rest van het land, is iets dat bewondering afdwingt. 
Die zwarte jongens kunnen zich staande houden in een 
door mensen gedomineerde wereld! Dat kunnen we van 
duinpiepers niet zeggen…

■ Tekst: Rob Bijlsma

Dat er in dit nest vijf jongen zitten (32-34 dagen oud, dus al vol 
bevederd; ze vliegen over 10 dagen uit), is zelfs niet te zien als je 
er bovenop zit, laat staan vanaf de grond. De jongen drukken 
zich diep in de nestkom, vanaf de grond zijn ze onzichtbaar. 
Planken Wambuis, 24 april 2012.

In 2013 is begonnen met het kleurringen van de jonge raven. 
Naast de gebruikelijk stalen ring van het Vogeltrekstation (met 
uniek nummer en adres) krijgen ze nu ook een oranje plastic ring 
met zwarte opdruk (een letter en twee cijfers). Hier een klassiek 
nest in grove den, Planken Wambuis, 28 april 2013. 
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BIJ DE VOORPAGINA

Stookplaatsen in het bos
Het is weer herfst. De meeste toeristen zijn weer huiswaarts gekeerd, natuurgebieden worden nu vooral 
weer bezocht door de ‘lokalen’. Zo ook de bosarbeiders en vrijwilligers welke zich inzetten om de natuur te 
onderhouden. En wat is er dan mooier om op ouderwetse manier, boven een vuurtje, een pot koffie of pan 
soep klaar te maken?

Dat het maken van een open vuur in de natuur zomers niet is toegestaan, zullen de meeste mensen wel snappen. De 
enorme natuurbrand dit jaar in park De Hooge Veluwe staat wat dat betreft nog vers in het geheugen. Maar er zijn diverse 
terreineigenaren die het stoken van open vuur, zoals op de voorpagina afgebeeld, het hele jaar verbieden. De reden? 
Koffievuurtjeszwam.

Een Koffievuurtjeszwam (Rhizina undulata), ook wel Oliebolzwam genoemd, is een schadelijke (parasitaire) paddenstoel voor 
naaldbomen. De schimmeldraden van de zwam tasten de wortelstelsels van de boom aan waarna de boom afsterft. En dat is 
onwenselijk, zeker in productiebossen. De zwam dankt zijn naam aan de plek waar deze zich het meest ontwikkelt, namelijk 
onder de warme grond. Bijvoorbeeld op een stookplaats waar iemand een vuurtje maakt voor een kop koffie of een plek waar 
heet water wordt weg gegooid. Door de temperatuurverhoging in de grond ontwikkelt de zwam zich in hoog tempo. 

Ironisch genoeg is de Koffievuurtjeszwam een bedreigde Rode lijst soort. Juist doordat we goed opletten met vuurhaarden in 
het bos. Na een grote brand zijn ‘brandplekpaddenstoelen’ veelal de eerste organismen die opkomen en de groei van andere 
plantensoorten helpen bevorderen. Als natuurbeheerder kom je hierdoor in een spagaat: enerzijds wil je de soort beschermen, 
anderzijds zie je hem liever niet in de levende (naald)bossen…

Tegemoetkoming BOA
PERMANENTE HER- EN BIJSCHOLING 2014

De sociale partners in de sector Bos en Natuur hebben besloten dat er specifieke en urgente redenen zijn om voor een 
(nader te bepalen) periode een vergoeding voor cursussen voor BOA’s te verstrekken, de Declaratieregeling t.b.v. kosten voor 
cursussen van BOA’s Bos en Natuur 2014.

De vergoeding is beschikbaar voor werknemers van bedrijven die vallen onder de raam-cao Bos en Natuur en is met steun 
van Colland Arbeidsmarkt opgezet. In 2014 wordt de vergoeding uitsluitend verstrekt voor:
De vervolgopleiding groene BOA / milieu BOA domein II (voor nieuwe BOA’s)
Alle modules (A, B en C) in het kader van het traject Permanente Her- en Bijscholing BOA (PHB, milieu BOA domein II)

Aanvraag- en opleidingsperiode 

Het budget voor de regeling is beperkt en geldt vooralsnog alleen voor 2014. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 
januari 2014 tot en met 31 december 2014. De BOA opleidingen dienen uitgevoerd en afgerond te worden in 2014.

Subsidiebedragen 

De vergoeding voor de werkgever bedraagt maximaal € 500,-, en zal nooit hoger zijn dan de kosten van de cursus dan wel 
opleiding, per deelnemer bij het behalen van het diploma of certificaat. Indien het certificaat niet wordt behaald, zal dus 
geen vergoeding verstrekt worden.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de site van de VBNE, www.vbne.nl. Contactpersoon voor technische 
vragen over de afhandeling van uw aanvraag is mevrouw Eline Visser van VHG bedrijfsadvies bv, zij is bereikbaar op 030-
6595649. Vragen over de inhoud van de regeling kunt u stellen aan Christ Essens van Actor Bureau voor sectoradvies, via 
christ.essens@actor.nl.

■ Bron: VBNE
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AFDELINGSNIEUWS

actuele stanD:
leDen 715

Donateurs 361

 � Afdeling groningen/drenthe

Voorzitter: R. Vorenhout
Rijksweg 248
9423 PH Hoogersmilde
06-15 66 57 48
voren039@planet.nl

Secretaris: vacant

 � Afdeling frieslAnd

Voorzitter : T. Sijmonsma 
Rijksweg 154
9011 VJ Jirnsum
06-46487488
titussijmonsma@hotmail.com

Secretaris: S. Nijsingh 
Eerste Compagnonsweg 34
8415 AC Bontebok
06-19338657
stevennijsingh@hotmail.com

 � Afdeling overijssel

Voorzitter: G.D. Velten
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
gvelten@rocvantwente.nl
06-29076243

Secretaris: A. Eertink
Vossenweg 1
7451 HJ Holten
natuurtoezicht@live.nl 
06-22601279

nieuwe leden Ov:
2235 De heer J. Holsbeek Oldenzaal

 � Afdeling noord-hollAnd

Voorzitter: J. Engelhart
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
patricia-jeroen@tele2.nl
0255-502268

 � Afdeling gelderlAnd/flevolAnd

Voorzitter: 
C.P.G. de Meijer
Hagemanswei 54
6843 XN Arnhem
026-325 7003
coen28@gmail.com

Secretaris: VACANT

nieuwe leden Ge/Fle:
2236 de heer A. Kadic Heteren

Gelderse Jachtopzichtersavond
10 oktober 2014 - 19.00 uur
‘Mossel Events’ Mosselsepad 28
6731 SM Otterlo
Aanmelden voor 1 oktober via
rinybitter1@gmail.com

 � Afdeling Utrecht/’t gooi 
Voorzitter: Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr.
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: J. van Eijk
Sanderburgerlaan 3
3947 CS Langbroek
jvaneijk03@hotmail.nl
06-27077287

 � Afdeling ZUid-hollAnd

Voorzitter: J. Wansinck
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
wansinck48@live.nl
0172-408620 of 06-20571805

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

Nieuwe leden ZH
2237 de heer E. Teijgeler Hoek van 
Holland

 � Afdeling ZeelAnd

Voorzitter: A. Sol
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
info@soladvocaat.nl
0115-689568 of 06-51337643

Secr/penningmeester:
P.J. Sinke 
Moerdamme 24
4415 AP Oostdijk
petersinke@hotmail.com
06 – 14249835

 � Afdeling BrABAnt/limBUrg

Voorzitter: A.J. Schakel 
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
arieschakel@gmail.com 
0475-853659

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

Secretariaat KNVvN:
Postbus 693, 4200 AR Gorinchem

Bezoekadres: Stephensonweg 14, 4207 HB  Gorinchem
e-mail: secretariaat@natuurtoezicht.nl Tel: 0183 - 822 909

Website
Kijkt u weleens op de website? Zo kunt u onder andere kijken naar de berichtenservice. 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.

Ook is er een roterende banner met natuurfoto’s. 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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Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu en Keurfeiten

Sinds 1 mei 2012 is de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu en Keurfeiten van kracht. Deze 
strafbeschikkingsbevoegdheid is verleend aan een aantal lichamen en personen, belast met een publieke 
taak. Het College van procureurs-generaal is belast met het toezicht op en het opstellen van richtlijnen voor 
het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid door de aangewezen lichamen en personen.

Deze richtlijn bevat regels voor het gebruik van de twee 
in het Besluit OM-Afdoening onderscheiden bestuurlijke 
strafbeschikkingsbevoegdheden. Daarnaast bevat zij 
boetebedragen voor milieu- en keurfeiten. Voor zover 
een bevoegd gezag het gebruik van de bestuurlijke 
strafbeschikkingsbevoegdheid overeenkomstig deze 
richtlijn heeft gemandateerd aan een ander, dient het 
ervoor te zorgen dat de betrokken persoon de richtlijn 
eveneens in acht neemt. Deze zorgplicht voorziet in 
het bijzonder op de wijze waarop wordt omgegaan 
met de hieronder te noemen contra-indicaties voor 
het gebruik van de strafbeschikkingsbevoegdheid, de 
rechtswaarborgen voor de verdachte en de boetebedragen. 
Bij het toezicht door het College op het gebruik van de 
strafbeschikkingsbevoegdheid, zal dit een belangrijk 
aandachtspunt zijn.

De wetgever onderscheidt drie soorten strafbeschikking:
• de OM-strafbeschikking, uit te vaardigen door 

officieren van justitie (art. 257a Sv)
• de politiestrafbeschikking, uit te vaardigen door bij 

algemene maatregel van bestuur aan te wijzen algemeen 
of buitengewoon opsporingsambtenaren (art. 257b Sv)

• de bestuurlijke strafbeschikking, uit te vaardigen 
door bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
lichamen of personen, met een publieke taak belast (art. 
257ba Sv).

Naar haar aard verschilt de strafbeschikking op enkele 
punten van een transactie. Anders dan bij de transactie 
het geval is, berust een strafbeschikking op een 
schuldvaststelling; een strafbeschikking mag alleen worden 
uitgevaardigd nadat is vastgesteld dat de verdachte het feit 
heeft begaan. Dit brengt mee dat een verdachte die in de 
strafbeschikking berust, achteraf niet kan beweren dat zijn 
schuld niet is vastgesteld.

Bevoegd gezag

Met ingang van 1 mei 2012 berust de bevoegdheid tot het 
uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking voor 
milieufeiten, waarin een geldboete wordt opgelegd, bij:
a.  De directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten 

(RUD) ( uitgezonderd Netwerk RUD’s)
b. De Colleges van Gedeputeerde Staten
c. De dagelijkse besturen van de waterschappen
d.  De hoofdingenieurs-directeuren van de regionale en 

landelijke diensten van Rijkswaterstaat
e.  De inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en 

Transport
f.  De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit.

Mandaatbevoegdheid

De bevoegdheid tot het uitvaardigen van een bestuurlijke 
strafbeschikking voor milieufeiten kan door een 
bevoegd gezag worden gemandateerd aan één of 
meer functionarissen binnen de eigen organisatie, 
dan wel binnen een andere organisatie waarmee het 
bevoegd gezag een samenwerkingsovereenkomst heeft 
gesloten ten behoeve van een effectief gebruik van de 
strafbeschikkingsbevoegdheid. 

In te zetten opsporingsambtenaren

Voor het gebruik van de strafbeschikkingsbevoegdheid 
is het bevoegd gezag primair aangewezen op processen-
verbaal van buitengewoon opsporingsambtenaren, 
bevoegd tot opsporing van milieufeiten, die in dienst 
zijn van of werkzaam zijn voor diens organisatie. 
De betrokken buitengewoon opsporingsambtenaar 
valt in een dergelijke situatie onder het gezag van het 
aangewezen lichaam, dan wel de aangewezen persoon; 
derhalve niet onder het gezag van de officier van justitie.

Om als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 
werkzaam te kunnen zijn voor de organisatie van 
het bevoegd gezag, zonder daarbij in dienst te zijn, is 
vereist dat de betrokken persoon krachtens het Besluit 
buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen als 
onbezoldigd BOA van de organisatie van het bevoegd 
gezag, of krachtens een samenwerkingsovereenkomst 
tussen diens werkgever en het bevoegd gezag is 
aangewezen om werkzaam te zijn voor dat bevoegd gezag 
door het opmaken van een verkort proces-verbaal voor 
op de feitenlijst voorkomende milieuovertredingen. 
Hiertoe kan een nieuwe overeenkomst worden gesloten 
of een bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de 
betrokken partijen worden aangevuld. Het is van belang 
dat hierin in elk geval duidelijk worden omschreven:
• het geografisch gebied en de BOA’s (met 

aktenummer) waarop de overeenkomst betrekking 
heeft en wie hun direct toezichthouder is,

• voor welke feiten van de milieu feitenlijst deze BOA’s 
een verkort proces-verbaal ten behoeve van een 
bestuurlijke strafbeschikking van het bevoegd gezag 
kunnen opmaken, en

• hoe wordt omgegaan met het gebruik van 
politiebevoegdheden en geweldsmiddelen (indien 
van toepassing).
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Een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst moet 
ter kennis worden gebracht van de betrokken direct 
toezichthouder(s) en de hoofdofficier van het Functioneel 
Parket.

Bevindingen van toezichthouders

De constatering van een overtreding die in aanmerking 
komt voor een bestuurlijke strafbeschikking 
behoeft overigens niet altijd te zijn gedaan door 
een opsporingsambtenaar. Constateringen door 
een toezichthouder gedaan in het kader van zijn 
toezichthoudende taak, kunnen bruikbaar zijn 
als startinformatie voor een onderzoek door een 
opsporingsambtenaar en als strafrechtelijk bewijs voor 
de overtreding. Voorwaarde is dat de toezichthouder bij 
het verrichten van zijn toezichthandelingen niet alleen 
de bestuursrechtelijke, maar ook de strafvorderlijke 
rechtswaarborgen in acht heeft genomen.

Territoriale reikwijdte bevoegdheid

De bevoegdheid van een bevoegd gezag strekt zich uit 
tot alle milieufeiten uit de feitenlijst, indien binnen zijn 
ambtsgebied:
• het feit is begaan,
• de verdachte zich bevindt,
• de verdachte (natuurlijke persoon) zijn woon- of 

verblijfplaats heeft, of
• de verdachte (rechtspersoon) zijn statutaire 

vestigingsplaats heeft.

In het Besluit OM-Afdoening zijn grenzen gesteld aan 
de bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid voor 
milieufeiten. De bevoegdheid blijft, om te beginnen, 
beperkt tot strafbare feiten die worden genoemd in bijlage 
II, hoofdstuk 1, van dat besluit, en dan uitsluitend voor 
zover zij van geringe ernst of eenvoudige aard zijn (art. 4.3 
Besluit OM-Afdoening).

Van de bevoegdheid mag echter géén gebruik 
worden gemaakt, indien:

• het een strafbaar feit betreft dat is begaan door een 
persoon die jonger is dan achttien jaar,

• het een strafbaar feit betreft dat is begaan door een 
openbaar lichaam,

• degene onder wie één of meer voorwerpen in beslag 
zijn genomen, weigert afstand te doen,

• voor opsporing van het strafbare feit internationale 
rechtshulp nodig is,

• het strafbare feit wordt geconstateerd met één of 
meer andere strafbare feiten waarvoor de bestuurlijke 
strafbeschikkingsbevoegdheid is verleend, indien 
het gezamenlijke boetebedrag voor economische 
milieufeiten hoger is dan € 2.000 voor een natuurlijk 
persoon of € 10.000 voor een rechtspersoon,

• het strafbare feit wordt geconstateerd met één of 
meer andere strafbare feiten waarvoor de bestuurlijke 
strafbeschikkingsbevoegdheid is verleend, indien het 
gezamenlijke boetebedrag voor niet-economische 

milieufeiten hoger is dan € 2.000 voor een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon,

• sprake is van aanwijzingen voor een wederrechtelijk 
verkregen voordeel van (vermoedelijk) meer dan 
€ 5.000,

• het strafbare feit een wederrechtelijke gedraging 
betreft waardoor de dood van of ernstig letsel aan 
personen, dan wel aanzienlijke schade aan dieren of 
planten wordt veroorzaakt, dan wel dreigt te worden 
veroorzaakt.

Wie kunnen als verdachte worden 
aangemerkt

Voor een overtreding begaan in het kader van 
(bedrijfsmatige) activiteiten van een rechtspersoon, kan 
de rechtspersoon als verdachte wordt aangemerkt. Met 
rechtspersoon worden in het Wetboek van Strafrecht 
gelijkgesteld: maatschap en vennootschap onder firma.
In gevallen waarin het bevoegd gezag van mening is dat, 
gelet op de omstandigheden waaronder de overtreding is 
begaan, een nadrukkelijk verwijt moet worden gemaakt 
aan één of meer hierbij betrokken natuurlijke personen, 
kan van deze hoofdregel worden afgeweken. Naast of in 
plaats van de rechtspersoon kan een natuurlijk persoon in 
drie rollen als verdachte worden aangemerkt:
• als degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan de 

verboden gedraging van de rechtspersoon,
• als degene die opdracht heeft gegeven tot de verboden 

gedraging van de rechtspersoon,
• als degene die de overtreding feitelijk heeft begaan (de 

materiële dader), mits het overtreden voorschrift mede 
is gericht tot deze persoon. Hiervan is in elk geval 
sprake als een ieder normadressaat is.

Wanneer een overtreding buiten het verband van een 
rechtspersoon wordt begaan, kan uitsluitend een natuurlijk 
persoon als verdachte worden aangemerkt. Dit is ook het 
geval als de overtreding is begaan in het verband van een 
eenmanszaak.

Conclusie

Resumerend komen we tot de volgende conclusie: de 
BOA domein 2 die bevoegd is voor het opmaken van een 
Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBM), is verplicht 
deze op te maken indien aan alle criteria wordt voldaan.
Indien niet wordt voldaan aan de criteria voor het opleggen 
van een Bestuurlijke Strafbeschikking milieu, dan vallen 
we terug op het maken van een combibon vanuit het 
feitenboekje Misdrijven en overtredingen. Tevens kan in 
overleg met het Openbaar Ministerie, besloten worden om 
in sommige gevallen een volledig dossier op te maken.

■ Tekst: Ton Cuppens
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FEITCODES H664 EN H665

Vissen met levend aas

Afgelopen zomer zijn er via verschillende (digitale) kanalen enkele berichten verspreidt over het vissen 
met levend aas, hetgeen verboden is. De regels om als ‘groene Boa’ hiertegen op te kunnen treden, blijken 
niet geheel waterdicht te zijn. Mr. F.J. Boonstra, juridisch medewerker van Sportvisserij Nederland, gaf een 
praktisch advies.

Tot 1 juli 2014 was het verbod op het vissen met levend aas 
opgenomen in een apart besluit: het ‘Besluit verbod gebruik van 
levend aas’. Per 1 juli 2014 is dit besluit ingetrokken. Maar het is 
nog steeds verboden om te vissen met een levende vis of ander 
levend gewerveld dier op grond van art. 2.1 eerste lid van de Wet 
Dieren, dat bepaalt: ‘Het is verboden om zonder redelijk doel 
of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig 
doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan 
wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen’. Het 
overtreden van art. 2.1, eerste lid is een misdrijf en is strafbaar 
gesteld in art. 8.11, eerste lid van de Wet Dieren. De strafmaat 
is opgenomen in art. 8.12 van de Wet Dieren en bedraagt een 
gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of een geldboete van de 
vierde categorie (maximaal € 20.250,-).

Mr. Boonstra heeft het Ministerie van Economische Zaken ten 
aanzien van de vele onduidelijkheden omtrent het verbod op het 
vissen met levend aas zoals opgenomen in artikel 1.18 van het 
Besluit houders van dieren, vragen gesteld inzake:
• welke diersoorten vallen er onder het begrip ‘vissen’;
• de strafbaarstelling in de Wet Dieren van het vissen met 

levend aas;
• of de betreffende feitcode (H664) nog bruikbaar is of niet;
• de vraag of Boa’s wel bevoegd zijn te verbaliseren voor het 

overtreden van dit verbod. 

Alternatief

Gelet hierop is het de vraag of een bekeuring stand 
houdt als hiertegen bezwaar wordt gemaakt. Boonstra 
gaf daarom in overweging bij constatering van het 
vissen met levend aas in een water dat is opgenomen 
in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, 
feitcode H645a te gebruiken (vissen zonder 
toestemming van de rechthebbende; boete €130).

Zijn redenering is daarbij als volgt. Voor het vissen in 
het betreffende water vormt de VISpas in combinatie 
met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren de wettelijk vereiste toestemming van de 
visrechthebbende, zoals bedoeld in artikel 23 van de 
Visserijwet 1963. Als voorwaarde bij deze toestemming 
geldt dat de houder van de toestemming de wettelijke 
regels in acht neemt; zie bovenaan pagina 2 van de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.
Het vissen in het onderhavige water valt op grond 
van artikel 1, lid 4, onder d van de Visserijwet 1963 
onder de ‘binnenvisserij’. In de wateren die vallen 
onder de ‘binnenvisserij’ is het op grond van artikel 
1.18 van het ‘Besluit houders van dieren’ verboden om 
levende vissen als aas te gebruiken. Betrokkene heeft 
dit wettelijke verbod overtreden en daarmee in strijd 
gehandeld met de voorwaarden van zijn schriftelijke 
toestemming. 
Betrokkene viste dus op een manier waarvoor hij geen 
toestemming had van de visrechthebbende.

Antwoorden

Op de vraag welke diersoorten onder het begrip 
‘vissen’ vallen, is op het moment van schrijven nog 
geen duidelijkheid verschaft. Over de strafbaarstelling 
zijn verschillende deskundigen het eens, die ligt op 
basis van artikel 2.1 eerste lid in artikel 8.11 eerste lid 
van de Wet Dieren, zoals hiervoor beschreven.

Inmiddels (medio september) is door de Commissie 
Feiten en Tarieven duidelijkheid geschapen over 
feitcode H664. De wetgeving en strafbaarstelling die 
ten grondslag liggen aan feitcode H664 worden vervat 
in andere wetgeving, welke echter pas in werking 
treedt per 1 januari 2015. Na interne consultatie heeft 
de Commissie besloten deze feitcode per 1 november 
2014 af te sluiten. De feitcode wordt weer beschikbaar 
per 1 januari 2015, als ook de vernieuwde wetgeving in 
werking treedt.
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Hieruit valt te concluderen dat vissen met levend aas tot 
1 november 2014 middels feitcode H664 aangepakt kan 
worden, maar van 1 november t/m 31 december 2014 niet. 
Vooralsnog biedt de constructie van Boonstra een veilige 
optie om een dader te kunnen bestraffen.

Bevoegdheid

Tot slot dan de vraag of u als ‘groene Boa’ überhaupt voor 
artikel 2.1 Wet Dieren mag bekeuren. De Boa’s in Domein 
1 zijn namelijk door de wijziging niet langer bevoegd omdat 
de Wet Dieren niet in hun domeinlijst voorkomt. Hiermee 
is dus een stuk handhaving komen te vervallen. 
Voor de Boa’s in Domein 2 ligt dit anders. Een deel van 
de Wet Dieren valt onder de Wet op de Economische 
Delicten (WED). De boa’s Domein 2 (Milieu, welzijn en 
infrastructuur) zijn op grond van de domeinlijst onder 
andere bevoegd voor de in artikel 1 en 1a genoemde wetten 
en krachtens deze wetten geldende regelgeving. Artikel 2.1 
Wet Dieren valt weliswaar niet onder de WED, maar omdat 
andere onderdelen van de Wet Dieren er wel onder vallen, 
is de Boa Domein 2 bevoegd voor alle artikelen van een 
genoemde wet.

Praktisch houdt dit in dat de Boa Domein 2, omdat deze 
niet als toezichthouder is aangewezen, niet op grond 
van de Wet Dieren van een sportvisser, waartegen geen 
redelijk vermoeden van het vissen met levend aas bestaat, 
gevorderd kan worden dat hij of zij de hengel ophaalt. Dit 
kan echter wel op grond van artikel 55 van de Visserijwet, 
bijvoorbeeld om te kijken of men wel aan het vissen is 
en zo ja, welk aas er wordt gebruikt. Ziet u vervolgens 
dat er gebruik wordt gemaakt van levend aas, dan is een 
overstap naar de Wet Dieren mogelijk. Er is dan sprake 
van een voortgezette bevoegdheid. Het laten ophalen van 
de hengel is namelijk rechtmatig gebeurd op grond van de 
Visserijwet.

■ Tekst Arjan van Dijk, op basis van documenten van en 
correspondentie met:
Mr. F.J. Boonstra - Juridisch medewerker Sportvisserij 
Nederland
B. de Zeeuw - Handhaver GZH
T. van Tuijl - Handhaver NVWA
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Op pad met... Herman KoekOP PAD MET...

Norbert de Groot

Woensdag 20 augustus 2014, 
een dag met tegenstrijdige 
weersvoorspellingen. Ik heb in 
Oud Reemst een afspraak met 
Norbert de Groot. 
Met hem ga ik vandaag op 
pad. 

Norbert is met zijn 24 
jaar een van de jongste 
BOA’s van de KNVvN en 
werkzaam als een van de 9 
BOA’s bij de beheerseenheid 
Zuidwest Veluwe van 
Natuurmonumenten.
Als zoon van een bos-

wachter is het buitenleven hem met de paplepel ingegoten. 
Daarom was het voor hem een logische stap om beroepsmilitair 
te worden. Als wachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee 
bleef de boswachterdroom aan hem knagen. In 2009 begon 
hij in zijn vrije tijd als vrijwillig BOA bij Natuurmonumenten 
Deltakust. Daarna is hij 2 jaar werkzaam geweest bij Het Zeeuwse 
Landschap, om uiteindelijk in november 2013 als beheerteam 
medewerker bij Natuurmonumenten op de Zuidwest Veluwe aan 
de slag te gaan.

Heumensoord 
(Open fiets map)

Vierdaagse van 
Nijmegen
Beheerseenheid 
Zuidwest Veluwe 
omvat de volgende 
natuurgebieden: 
Deelerwoud, 
Plankenwambuis, 
Wolfheze, Reijerscamp 
en sinds februari 
2013 Heumensoord. 
Het Deelerwoud is 
vrij van jacht. Wij 

beginnen vandaag in Heumensoord. Dit gebied ten zuiden 
van Nijmegen staat bekend als verblijfsgebied van zo’n 6000 
militairen tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Het is voor veel 
mensen uit de omgeving een plek om te recreëren, paard te 
rijden, te mountainbiken, te fietsen, hard te lopen of de hond uit 
te laten. De recreatiedruk is er gemiddeld behoorlijk hoog. In 
het verleden namen de mensen het niet zo nauw met de regels. 
Sinds Natuurmonumenten het gebied beheert is er veel ten 
goede veranderd en worden de regels sinds mei dit jaar strikter 
gecontroleerd en gehandhaafd. Indien nodig wordt er bekeurd. 

Op de mountainbike

Na het kennismakingsgesprek met een kopje koffie gaan we op 
pad. Bij de auto staand zie ik achterop de auto een fietsendrager 
met daarop een e-mountainbike. Tot mijn verrassing blijkt deze 

voor mij bestemd. De fiets van Norbert staat in Heumensoord. 
Vanaf de Heemtuin Malden, midden in het gebied, stappen we op 
de fiets en gaan op ronde. Al snel worden we aangehouden door 
een joggende mevrouw met een vraag over de fietspaden. Als 
een goed gastheer legt hij haar uit wat wel en niet mag. Tevreden 
bedankt de mevrouw ons en vervolgt haar weg. Even verderop 
zien we 2 amazones die ons aanhouden met de melding dat er in 
het terrein bij een parkeerplaats prikkeldraad zou liggen. Norbert 
noteert waar het is en belooft haar dat er zo snel mogelijk actie 
wordt ondernomen. Een andere mevrouw op de fiets vertelt ons 
dat ze waarschijnlijk een vos heeft gezien.

Vernielde bordjes

Terug in de heemtuin laat Norbert zien dat er ook mensen zijn die 
het niet met de alle regels eens zijn. Men moet op sommige delen 
de hond aan de lijn houden omdat in dat deel reeën rusten en er 
in het verleden enkele reeën zijn gevonden die waarschijnlijk door 
honden zijn doodgebeten. Zij vernielen of bekladden de bordjes 
met de tekst: ‘Voorbij dit punt honden aan de lijn’. Het trieste 
resultaat van deze vernielingen spreidt hij voor me uit op de tafel. 
Tegen 2 uur rijden we naar Wolfheze. We parkeren de auto en 
wandelen het gebied in. We lopen langs de Wodanseiken aan de 
Wolfhezerbeek. Deze eiken behoren tot de bekendste bomen van 
Nederland en zijn 400 tot 600 jaar oud. Als er in ons land oerbos 
zou bestaan dan lijkt dit er heel veel op. Via het in bloei staande 
heideveld keren we terug naar de auto. 

Veelzijdig

Van Wolfheze rijden we via de Reijerscamp naar Planken 
Wambuis. Daar passeren we pas gebleste bospercelen. Naast BOA 
activiteiten besteedt Norbert veel tijd aan bos- en natuurbeheer. 
Dit bosvak heeft hij recent geblest. Het geoogste hout van 
Natuurmonumenten wordt sinds kort centraal op de markt 
gebracht waardoor de opbrengst hoger kan worden. 
De veelzijdigheid van het werk in het natuurbeheer spreekt 
Norbert het meeste aan. 
Hij vertelt dat er ook ’s nachts wordt gecontroleerd. Op de 
gehele Veluwe wordt in een soort ploegensysteem gewerkt met 
alle BOA’s. Hierdoor hebben ze gemiddeld 2 nachtdiensten per 
maand.

Knekelveld

Op Plankenwambuis zien we 3 hertenbokken staan die zich 
voorbereiden op de komende bronst. Vermoedelijk staan een 
eindje verderop de hinden bij elkaar. We laten ze met rust en gaan 
naar het knekelveld. We stappen uit en ik kijk met verbazing naar 
dit stuk terrein dat bezaaid is met beenderen van allerlei dieren 
zoals: herten, reeën, zwijnen en dassen. Natuurmonumenten 
legt hier de kadavers neer van valwild en van een deel van het 
geschoten wild. Een tiental raven cirkelt boven onze hoofden en 
in de verte zien we 3 biggen.
We rijden terug naar de loods in Oud Reemst en ik neem, 
na een voor mij sportieve en leerzame dag, afscheid van een 
bevlogen boswachter met een groot hart voor groen en voor 
Natuurmonumenten.

■ Tekst en foto’s: Herman Koek
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NEDERLANDSE AMFIBIEËN BEDREIGT DOOR VIRUS

Ranavirus actief in Nederland

In september 2010 werden in korte tijd meer dan 1000 dode kikkers aangetroffen in een ven bij 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) verrichtte sectie op de 
dode kikkers en stelde vast dat het om een uitbraak van het Ranavirus ging. Het is niet duidelijk hoe lang 
Ranavirussen al in Nederland actief zijn omdat er voor 2010 niet systematisch naar werd gezocht.

Ranavirussen vormen een groep virussen die massale sterfte 
onder vissen, reptielen en amfibieën kunnen veroorzaken. 
Juist omdat er zo veel verschillende virusvormen zijn, is het 
ziektebeeld niet uniform. De belangrijkste kenmerken zijn:
• de aanwezigheid van (interne) bloedingen
• extreem vervellen
• ontwikkeling van bulten
• acute sterfte, het aantreffen van veel dode dieren op een 

bepaalde plaats.
Afhankelijk van de amfibiesoort en het Ranavirus kan sterfte 
optreden vanaf een week tot wel 30 dagen na infectie.

Verspreiding

Ranavirussen verspreiden zich snel en zijn daardoor zeer 
besmettelijk, maar voor de mens niet gevaarlijk. Wel kan de 
mens het virus over grote afstanden verspreiden. Dit gebeurt 
via schoenen, laarzen en andere materialen (zoals schepnet) 
welke in contact met besmet water zijn geweest. Was en ontsmet 
daarom na ieder veldbezoek uw schoeisel en materiaal om 
verdere verspreiding te voorkomen! Inmiddels zijn uitbraken 
vastgesteld in Drenthe, Overijssel, Friesland, Limburg en recent 
in Gelderland, waar dat in sommige wateren heeft geleid tot 
massale sterfte van kikkers en salamanders. Vooral in de zomer 
en herfst kunnen grote delen van lokale populaties sterven, vanaf 
juli zijn de weersomstandigheden voor het Ranavirus gunstig.

Herstel van populaties?

Na een massale sterfte door het Ranavirus treedt er soms herstel 
op van de populatie en is het aantal dieren na enkele jaren weer 
hetzelfde als voorheen. Het kan echter ook anders lopen en de 
populatie kan kleiner blijven of zelfs volledig uitgeroeid worden. 
Dat is voor de aanwezigheid van kwetsbare soorten in Nederland 
natuurlijk dramatisch. 
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Landelijk Kampioenschap Schieten 2014
Op vrijdag 19 september hebben de Landelijke Kampioenschappen Schieten van de KNVvN plaats gevonden. Net als vorig 
jaar was de vereniging ook nu weer te gast bij schietbaan KSV De Betuwe te Ommeren.

De schietcommissie, bestaande uit de heren Theo van de Horst, Kors Pater en Jeroen van Eijk, hebben de wedstrijd als 
vanouds over drie disciplines georganiseerd. Zo werd er in teamverband met het hagelgeweer, de buks en het pistool 
geschoten.

Na de gezamenlijke lunch konden de deelnemers nog een rondje recreatief schieten, of gezellig met elkaar bijpraten. Dat laatste 
is natuurlijk het belangrijkste voor een gezellige dag. De traditionele verloting van streekproducten, door de verschillende 
afdelingen/regio’s bijeen gebracht, helpt daar natuurlijk ook bij.

De KNVvN is alle vrijwilligers en sponsors dankbaar voor hun bijdrage aan deze mooie verenigingsdag!

www.milieuvizier.nl / info@milieuvizier.nl
telefoon 0413-29 63 67

Hoog-Beugt 25, 5473 KN Heeswijk-Dinther   

Milieuvizier is al vanaf 1993 uw partner voor alle vak-

opleidingen en praktijkcursussen op het gebied van de

handhaving. Onze docenten en adviseurs zijn uiteraard

deskundigen uit de actieve praktijk.

Opleidingen en cursussen op gebied van
handhaving:
•   Buitengewoon opsporingsambtenaar: basis-

    en vervolgcursussen

•   Toezicht: vaardigheden voor toezichthouders

•   Flora en fauna: onder andere toepassen van 

    gedragscodes, natuurbescherming, beheer en 

    schadebestrijding, jacht, vellen van houtopstanden

•   Ruimte: bestemmingsplannen en landinrichtingen

•   Water: onttrekkingen, verontreinigingen en lozingen

•   Milieubeheer: onder andere algemene vorming, 

    geluid, afvalstoffen, bodem, lucht

•   Optreden in handhavingssituaties: trainingen tegen

    verbale en fysieke agressie, ook RTGB-geweld-

    beheersingstoetsen

•   Gemeentelijke leefomgeving: Algemene Plaatselijke

    Verordening

•   Parkeren: gemeentelijk parkeerbeleid

•   Speciale trajecten en maatwerk 

Tekstontwikkeling:
Syllabi en lesmateriaal

Advies:
Adviezen voor overheden bij toepassing van

natuur- en milieuwetgeving

Bezoekt u onze website of neem vrijblijvend
contact met ons op.

 

Juist omdat er nog zo weinig bekend is over eventuele effecten 
op langere termijn en mogelijke gevolgen voor het totale 
ecosysteem, is nader onderzoek van het virus noodzakelijk, 
aldus onderzoekster Jolianne Rijks van het DWHC.

Recente uitbraak in Gelderland

Het DWHC heeft onlangs bevestigd dat het Ranavirus is 
aangetroffen op enkele locaties op de noord-Veluwe. In 
waterpoelen op landgoederen De Haere bij Doornspijk en 
Tongeren is de aanwezigheid van het virus aangetoond. 
Hoe het daar is gekomen is vooralsnog onduidelijk. Om 
te voorkomen dat het virus door de mens verder wordt 

verspreid, kunnen natuurgebieden tijdelijk worden 
afgesloten. Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, 
eigenaar en beheerder van enkele gebieden waar het virus 
is aangetroffen, sluit die optie zeker niet uit. ‘Het zou 
toch erg jammer zijn als we bepaalde zeldzame soorten 
kwijt zouden raken omdat we als mensen zorgen voor 
verspreiding van het virus’, aldus regiohoofd Leo Cleiren. 
Cleiren zegt de richtlijnen zoals die door RAVON worden 
aangegeven, te zullen volgen. Vooralsnog worden de 
terreinen scherp in de gaten gehouden.

■ Tekst: Arjan van Dijk
 Bronnen: Stichting RAVON, DWHC, internet

Melden  
 
Wie sterfte van enige omvang onder amfibieën in de eigen woon-, werk- en/of recreatie-
omgeving constateert, wordt dringend verzocht dat onmiddellijk te melden via het daarvoor 
beschikbare meldingsformulier op de website www.dwhc.nl. De mensen van DWHC nemen 
dan zo spoedig mogelijk contact met u op om inzending van de dieren te regelen, mits ze nog 
voldoende vers zijn. Ook is op deze website een factsheet en een hygiëneprotocol te vinden.

De uitslagen kunt u vinden op onze website
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VERBODEN MIDDELEN

Het kan ook mis gaan…

Het verhaal speelt zich af in de begintijd dat ik op landgoed ‘De Utrecht’ in dienst was. Daarvoor kwam ik uit 
het dorp Vuren waar ik veel stroperij in mijn veld had. Ik heb er daar dan ook heel veel gepakt. Alleen, maar 
ook met de vliegende brigade. Tjonge, wat een prachtige tijd was dat!

Landgoed ‘De Utrecht’ ligt in Esbeek tegen de Belgische 
grens. Toen ik daar begon was er zeker niet minder 
stroperij dan in Vuren. Er werd hier gestroopt vanuit auto’s, 
met vuurwapens, met lange honden, enzovoort. Ook hier 
zat ik in het hol van de leeuw wat stroperij betreft! En ook 
hier kwamen de eerste successen in de stroperijbestrijding 
al snel. Samen met collega’s van de vliegende brigade en 
ook weer alleen. 

Het was eind september, begin oktober. Het eerste blad 
begon te vallen en wanneer het ‘s avonds dan flink waaide, 
ging bij mij de adrenaline flink omhoog. Dan moest ik 
het veld in! Zo ook deze avond. Om 23.00 uur ging ik met 
een kan koffie en een stuk worst in de auto te veld. Her en 
der een beetje rondrijden door het veld, dan weer op wat 
verschillende plaatsen een tijdje posten en luisteren of je 
geen schot hoorde. Het was super weer voor de lichtbak, er 
woei een stevige wind, het was echt herfst.

Nadat  ik verschillende keren verkast was, kwam ik om 
plusminus half 3 ‘s nachts helemaal aan de buitenkant van 
mijn veld aan. Dit was een stuk polder met veel weilanden, 
brede sloten en een grote wetering erdoor. Daar vatte ik 
post en sprak met mezelf af dat als ik over een half uur niks 
gezien had, ik naar mijn mandje zou gaan.

Na ongeveer een kwartier ik stond buiten tegen de jeep 
geleund. Ik had net mijn diensthond laten plassen, toen ik 
in de verte een klein lichtje zag wat erg veel op een lichtbak 
leek. Het licht ging weliswaar van mij af, maar ik hield het 
nauwlettend in de gaten en toen het op grote afstand van 
mij omdraaide, wist ik het zeker: een lichtbak! Ja, dan gaat 
de adrenaline fors omhoog, ook al heb je er al veel gepakt. 
Gauw de hond mee en achter een damhek gekropen, en dan 
begint het observeren en geduldig afwachten. Ik zag door 
mijn verrekijker regelmatig een man lopen met een geweer 
en een staaflantaarn waarmee hij steeds heen en weer over 
het weiland scheen. Het was opkomende maan, dus ik had 
net licht genoeg om het goed te zien. Zo zag ik ook dat hij 
twee of drie hazen op zijn rug droeg, vastgebonden met een 
stuk touw.

Iedere keer als hij halverwege het stuk was liep hij terug 
om vervolgens weer tegen de wind in mijn richting op te 
komen. Hij was nog twee kavels bij me vandaan en moest 
dan bij mij de dam overkomen. Daar wachtte ik op toen 
er plots, misschien wel een kilometer verderop, nog een 
lichtbak aan ging die veel feller was. Op dat moment deed 
de man waar ik op lag te loeren het licht uit en was ik 
hem even kwijt. Ik wachtte even en dacht na wat te doen: 

afwachten of springen? Hij was veel te ver om 
hem te belopen, maar ik moest toch iets… De 
man kwam iets dichterbij en ging toen dwars 
van mij af, uiteraard zonder licht. Hierdoor 
had ik hem niet in zijn gezicht kunnen kijken 
en hem dus niet herkend, al had ik wel een 
vermoeden, maar daar heb je niks aan…

Dat alles gaat in een paar seconden door je 
heen. Ik besloot het toch te proberen: ik deed 
mijn lamp aan en riep zo hard ik kon: ‘Halt, 
politie, staan blijven of ik stuur de hond!’ Daar 
gaf de man niks om. Wel liet hij zijn drie hazen 
vallen en spurtte hij er vandoor. Ik zag toen 
wel dat het te ver was, ook voor de hond. Aan 
de manier van lopen had ik wel een vermoeden 
wie het was, één die ik al eerder gehad had. 
Een jongen die verschrikkelijk hard kon lopen. 
Ik zag nog net dat hij met buks en lamp de 
wetering over zwom en toen in het donker 
verdween.

Zo zie je, als je denkt dat het ‘kat in het bakje’ 
is, kan het nog steeds mislopen… De hazen heb 
ik met een zeer sacherijnig gezicht opgehaald 
en bij de Voedselcommissaris gedeponeerd. 
Toch nog maar even een verbaaltje gemaakt. 
Al met al ben je zo toch de hele nacht in de 
weer en dan met lege handen thuiskomen, dat 
is frustrerend! Maar het leven gaat gewoon 
door en de volgende keer ben ik ze weer te slim 
af!

Ik wens iedereen met het kleinwildseizoen voor 
de deur veel Waidmannsheil!
 
 
■ Cees van Geel
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KORT NIEUWS

Jachtgeweer opgevist met magneten

Drie zogenoemde magneetvissers hebben begin augustus een jachtgeweer 
opgevist in de Grote Wetering aan de Plakkenweg te Heerde. De Magneetvissers 
Reinout Volkers, Peter Koetzier en Matthijs Brummel vissen met Magnetar 
magneten en haalden diverse ijzeren voorwerpen omhoog. 
De Magnetar magneten hebben een trekkracht van 200 tot 300 kg.

Deze keer was de vangst bijzonder. Eerst werden volle hagelpatronen 
gevonden en later een compleet jachtgeweer. Omdat het geweer afkomstig 
kan zijn van criminele activiteiten is de politie ingeschakeld die het geweer 
voor nader onderzoek heeft meegenomen. Het geweer was nog schietklaar 
en geregistreerd volgens het Schengen verdrag waaruit blijkt dat het door de 
politie gezocht werd.

Een kort filmpje over dit voorval en de wijze waarop de magneten ingezet 
worden, is o.a. te zien op youtube. Type deze link in: www.youtube.com/
watch?v=Eg6SF816Ry8 of zoek in Google op de termen ‘geweer opgevist 
Heerde’. 

Overigens is in het filmpje ook te zien hoe de jongens verloren (muskusratten)
klemmen boven water halen. Wellicht is zo’n magneet een handig hulpmiddel 
voor rattenvangers?

Afgewerkte olietank niet vervangen per 2015

Kenniscentrum InfoMil adviseert omgevingsdiensten en ondernemers om te 
wachten met de vervanging van bovengrondse opslagtanks met afgewerkte 
olie. Waarschijnlijk vervalt per 1 januari 2015 de certificaatplicht. Daarnaast 
vervallen ook een aantal andere regels voor deze opslagen.  
 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu probeert de wijziging door te 
voeren per 1 januari 2015. Het is nog niet helemaal zeker of de procedure op tijd 
doorlopen kan worden. Uiterlijk eind september 2014 is op de InfoMil website 
te zien of de verwachte inwerkingtredingsdatum nog steeds 1 januari 2015 is. 
 
De achtergrond voor de aanpassing is dat afgewerkte olie niet meer als 
brandbare vloeistof wordt gezien. Bij glastuinbouwbedrijven was dat al 
het geval. Het is de bedoeling dat voor alle bovengrondse opslagtanks met 
afgewerkte olie straks dezelfde regels gelden. De datum van 1 januari 2015 
is belangrijk, omdat dan het overgangsrecht afloopt voor bovengrondse 
opslagtanks met brandbare vloeistoffen. Uiterlijk op die datum moeten 
volgens de huidige regels veel tanks worden vervangen door een nieuwe BRL 
K903 gecertificeerde tank. Deze wijziging regelt dat bovengrondse tanks met 
afgewerkte olie dan niet vervangen hoeven te worden. Voor bovengrondse 
tanks met diesel loopt het overgangsrecht in elk geval wel af per 2015.  
 
Afgewerkte olie is smeerolie in het afvalstadium. Eerder werd aangenomen dat 
afgewerkte olie door menging met brandbare stoffen een gevaarlijke stof wordt. 
Maar het opzettelijk mengen van afgewerkte olie met andere afvalstoffen is 
verboden op grond van Activiteitenbesluit. Het vlampunt zal daarom ongeveer 
gelijk zijn aan smeerolie, ook als er per ongeluk een druppel diesel of benzine in 
terecht komt. De geplande wijziging regelt dat afgewerkte olie wordt behandeld 
als bodembedreigende vloeistof en niet meer als brandbare vloeistof. Daarvoor 
hoeven alleen bodemvoorschriften te gelden. De eisen die gelden voor 
brandbare vloeistoffen, zoals het BRL K903 installatiecertificaat en de keuring, 
vervallen dan voor afgewerkte olie. 
 
■ Bron: InfoMil

Kosten opruimen 
drugsafval niet zomaar voor 
grondeigenaar

De eigenaar van een stuk land kan 
niet zomaar aansprakelijk worden 
gesteld voor kosten van het opruimen 
van illegaal gedumpt drugsafval. Dat 
heeft de Raad van State bepaald in een 
zaak die werd aangespannen door een 
inwoonster van Valkenswaard. Ze werd 
geconfronteerd met een rekening van de 
gemeente van ruim 50.000 euro nadat 
op haar bosperceel vaten met afval van 
synthetische drugs waren gevonden.  
 
De gemeente Valkenswaard 
stelde dat de eigenaar de Wet 
bodembescherming had overtreden 
omdat een grondeigenaar 
verantwoordelijk is voor wat er op 
diens grond gebeurt. De vrouw had 
moeten voorkomen dat de stoffen 
op haar perceel terecht kwamen en 
had op z’n minst de gevolgen zoveel 
mogelijk moeten beperken. 
 
De Raad van State is het niet eens met 
de interpretatie die de gemeente aan 
de wet geeft. De vrouw was zelf niet 
betrokken bij het dumpen van het 
afval en had ook niet de mogelijkheid 
om zich van het afval te ontdoen. Er 
kan daardoor niet worden gesteld dat 
zij de Wet bodembescherming heeft 
overtreden. 

De uitspraak kan grote consequenties 
hebben voor overheden zoals 
gemeenten omdat zij nu in veel 
gevallen zullen opdraaien voor de 
opruimkosten. Aan de andere kant 
doet de uitspraak wel recht aan het 
rechtvaardigheidsgevoel van vooral de 
particuliere grondeigenaar welke door 
deze illegale dumpingen met enorme 
kostenposten werden geconfronteerd, 
terwijl zij toch als slachtoffer 
moeten worden bestempeld. Vooral 
voor overheden betekent dit dat 
de opsporing van de daders nog 
belangrijker wordt ten einde de kosten 
op de echte vervuiler te kunnen 
verhalen.
 
Zie voor meer informatie de volledige 
uitspraak (201402325/1/A4) op de 
website van de Raad van State.
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