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In dit nummer:

 �  2 Nieuwe statuteN geformaliseerd 
De nieuwe statuten van onze vereniging zijn 
onlangs gepasseerd bij de notaris. De vernieuwde 
structuur van de vereniging is daarmee officieel 
een feit geworden.  

 �  4 NatuurbraNdeN 
Natuurbranden in Nederland zijn meestal te wijten 
aan menselijk handelen, bewust of onbewust. 
Maar de ‘plaats delict’ geeft niet altijd haar 
geheimen bloot, d.w.z. voor het ongetrainde oog.  

 �  8 Het belaNg vaN muizeN 
Het eerste wat in het bos opvalt, tenminste 
in goede mastjaren, zijn de kegelvormige 
zandhoopjes met een liggend ovale opening. 
Soms zijn er enkele blaadjes in de opening 
gestopt. Als de hoopjes vers zijn, kun je in 
de loopgang fijne voetafdrukjes zien, met 
ertussenin het streepvormige spoor van de staart. 
Bosmuizenwerk. 

 �  10 Nieuwtjes bij de waterkaNt 
De VISplanner is met ingang van 1 januari 2015, 
samen met de plastic VISpas, wettelijk rechtsgeldig 
als schriftelijke toestemming om ergens te mogen 
vissen.  

 �  18 telliNg verkeersslacHtoffers belgië 
De schattingen zijn gebaseerd op zogenoemde 
‘trajecttellingen’: 110 vaste routes die regelmatig 
gecontroleerd worden door 77 vrijwilligers. Samen 
hebben ze het afgelopen jaar 2.370 tellingen 
uitgevoerd, goed voor 18.996 afgelegde kilometers. 
Gemiddeld werden 0,14 slachtoffers per kilometer 
gevonden.
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VAN DE VOORZITTER

Positieve veranderingen en ook zorg.

Nu ik dit schrijf hebben de Minister en Staatssecretaris van Justitie hun ontslag 
aangeboden aan de Koning. Ik hoop niet dat dit invloed heeft op het Boa 
dossier, er is nog veel werk te verzetten!

Ik merk dat er grote behoefte is aan de opleiding voor 
leidinggevenden die in hun werk met één of meerder Boa’s 
te maken hebben. Wat houdt het Boa zijn nu eigenlijk 
precies in, wat mag deze vanuit zijn bevoegdheid, wat 
moet hij, en -nog belangrijker- wat mag hij absoluut niet! 
Het ligt in de bedoeling deze opleiding in april/mei te 
starten met een pilot. We zijn nog in overleg om te kijken 
of de opleiding ook nog voor subsidie in aanmerking kan 
komen.

De samenwerking met externe partijen loopt goed en 
steeds meer partijen weten ons te vinden. Er ligt een 
concept praatstuk om de positie van de groene Boa beter 
te verankeren. In dit praatstuk worden ook de knelpunten 
meegenomen waar we als groene Boa tegenaan lopen, 
maar ook waar werkgevers tegenaan lopen. En dan 
hebben we het niet alleen over de kosten.

Maar dit alles kunnen wij als bestuur niet alleen! Wij 
hebben hierbij jullie hulp nodig. Roepen dat het niet 
goed gaat is niet voldoende, je hebt nu de kans om 
daadwerkelijk mee te werken aan een gezonde KNVvN 
met draagvlak in de samenleving en een vereniging waar 
men in ‘Den Haag’ niet omheen kan. Dus, meldt u aan bij 
het secretariaat om iets te betekenen voor de vereniging!

Rest mij nog u op te roepen om 20 juni 2015 in uw agenda 
te zetten voor de ALV. U wordt z.s.m. geïnformeerd 
over de locatie waar deze plaats vindt en hoe laat de 
vergadering aanvangt. Voor het middagprogramma 
hebben wij een interessante excursie gepland.

Ik hoop u allen te mogen verwelkomen op de ALV!

Ronald Vorenhout, Voorzitter KNVvN  

 

De positie van de Boa moet beter verankerd worden in de 
samenleving. Dit vraagt om slagkracht en flexibel kunnen 
inspringen op de ontwikkelingen. Zo heeft de Minister vorig 
jaar toegezegd dat Boa’s gebruik kunnen gaan maken van C2000 
en dat er meer en beter moet worden samengewerkt.

In de praktijk merken we daar nog te weinig van, enkele 
uitzonderingen daargelaten waar de samenwerking met o.a. 
politie goed loopt. Op dit moment hangt e.e.a. nog te veel 
af van personen die ons vak een warm hart toedragen en de 
meerwaarde daar ook van inzien. In de praktijk zien we dat het 
gebruik sterk wordt gereduceerd tot alleen een Boa kanaal en 
daar waar de centralist van het Operationeel Centrum (dat is 
per maart de nieuwe benaming voor de meldkamer) beoordeelt 
dat een prio 1 melding ook nut heeft voor de Boa, de centralist 
deze eruit kan doen. Een zorgelijke ontwikkeling omdat ons 
buitengebied de vergaarbak dreigt te worden van criminaliteit. 
De groene Boa is erbij gebaat dat hij geïnformeerd zijn werk kan 
doen. Mocht hij een verdachte situatie in zijn gebied aantreffen 
en de voorkennis hebben dat er in de regio net een overval is 
gepleegd, dan zal hij anders te werk kunnen gaan dan wanneer 
hij die kennis niet heeft.

Als ik kijk naar de definitie van samenwerken, kom ik op het 
volgende:
het richten van de inspanningen van twee of meer personen of 
instanties op hetzelfde doel.

Hier is volgens mij nog veel te verbeteren als je ziet dat de 
Nationale politie op dit moment zo goed als alle samenwerking 
heeft opgezegd als het gaat om het gebruik van de IBT centra. 
De groene Boa’s moeten die trainingsruimte nu gaan betrekken 
bij particuliere opleidingscentra. Wij houden de vinger aan de 
pols en zorgen dat de signalen die de vereniging ontvangt op de 
juiste plaats bij de beleidsmakers terecht komen.

Het Landelijk Boa uniform voor ‘Domein 2 groen’ krijgt steeds 
meer vorm. De eerste grote werkgever heeft aangegeven mee te 
gaan in een duidelijk herkenbare handhaver in het groen.
De Minister heeft destijds aangegeven achter het voorstel te 
staan, maar vindt een verplichting te ver gaan. De KNVvN 
moest met de werkgevers in overleg om overeenstemming te 
krijgen.
Welnu, het begin is er en het project komt zelfs in een 
stroomversnelling! Een landelijke en herkenbare uitstraling voor 
de handhavers in het groen. In de volgende Jachtopzichter zullen 
we de tekeningen van het nieuwe uniform presenteren.
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VERENIGINGSZAKEN

Nieuwe statuten geformaliseerd

De nieuwe statuten van onze vereniging zijn onlangs gepasseerd bij de notaris. De vernieuwde structuur van de vereniging 
is daarmee officieel een feit geworden. De statuten zijn ten opzichte van de oude statuten versimpeld. In de nieuwe structuur 
is een solide basis gelegd voor een sterke vereniging, die zich optimaal kan richten op de belangenbehartiging voor ons als 
groene Boa’s.

ANBI Status

De statuten zijn zodanig opgesteld dat onze vereniging ook 
voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van de zogenoemde 
ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op dit 
moment zijn we ons aan het oriënteren wat de voor- en 
nadelen zijn. Het verkrijgen van deze status kan van belang 
zijn bij fondsenwerving. Een gift aan een ANBI is namelijk 
fiscaal aftrekbaar, waardoor het aantrekkelijk is voor derden 
om aan onze vereniging geld te doneren.

Extra geldmiddelen voor de realisering van onze 
doelstellingen zijn zeer welkom. Het idee is om eventuele 
extra financiële ruimte vooral projectmatig in te zetten. 
In de belangenbehartiging van het groene toezicht valt er 
nog heel veel winst te behalen. Dit geldt zowel op landelijk 
als op lokaal niveau, maar ook op individueel niveau van 
de leden. Als het zou lukken om niet alleen onze PR en 
landelijke belangenbehartiging te verbeteren, maar ook 
een goede en betaalbare opleiding te ontwikkelen en een 
financiële ondersteuning te gaan leveren aan onze leden voor 
bijvoorbeeld de aanschaf van verbindingsmiddelen, zou dat 
heel mooi zijn. Tijdens de komende ALV wil het bestuur 
graag met u hierover in gesprek gaan om met elkaar de 
mogelijkheden te verkennen.

Opleidingen

In onze nieuwe statuten is ook opgenomen dat onze 
vereniging in de toekomst opleidingen kan gaan 
geven. Binnenkort starten we met een opleiding voor 
leidinggevenden van de Boa’s.
Over de Permanente Her- en Bijscholing zijn we nog steeds 
in gesprek met diverse partijen. Als het aan onze vereniging 
ligt, zal deze opleiding vooral op de praktijk toegespitst 
worden zodat het ook daadwerkelijk extra nuttige bagage 
oplevert voor de man of vrouw in het veld. We houden u 
zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Omvormingsproces

De komende maanden staan in het teken van de omvorming 
van de oude afdelingen naar de nieuwe regio’s. Het streven 
is om dit proces zorgvuldig, maar tegelijk ook (voor)
spoedig te laten verlopen zodat onze aandacht vervolgens 
weer optimaal kan uitgaan naar bijvoorbeeld de externe 
belangenbehartiging van de groene Boa’s.

 
Inmiddels is de commissie die het omvormingsproces van 
afdelingen naar regio’s vorm gaat geven, voor de eerste keer 
bijeen geweest. 
De commissie komt met een voorstel hoe de regio’s ingericht 
gaan worden, hoe de taken en verantwoordelijkheden 
geregeld gaan worden en hoe de geldstromen gaan lopen. 
Eén en ander zal uitmonden in een concept voor een nieuw 
Huishoudelijk Reglement. Op de komende ALV van 20 juni 
2015 zal de commissie het voorstel presenteren.

Verzekering

Lange tijd hebben we met elkaar in de veronderstelling 
geleefd als vereniging een verzekering te hebben gesloten, 
die dekking verleend bij de risico’s die we lopen bij het 
uitoefenen van onze taak als Boa. Helaas bleek dit niet het 
geval te zijn en de betreffende verzekering is dan ook, zoals u 
inmiddels bekend is, beëindigd. 

Om deze reden hebben we gemeend als bestuur onze 
verantwoordelijkheid te moeten nemen. We hebben 
onderzoek gedaan naar de risico’s die gelopen worden bij het 
uitoefenen van onze taak als Boa, evenals de mogelijkheden 
om hiervoor een verzekering te sluiten. Hierbij willen wij u 
graag informeren over de uitkomsten hiervan. Zeker als u, 
of uw werkgever, in de veronderstelling was (deels) verzekerd 
te zijn via de vereniging, verzoeken wij u notie te nemen van 
onderstaande en indien nodig actie te ondernemen richting 
uw werkgever of verzekeraar.

Letsel- en/of zaakschade aan/bij de Boa:

De werkgever van de Boa is aansprakelijk voor letselschade 
aan de Boa. Om deze reden dient de werkgever een 
aansprakelijkheidsverzekering ‘bedrijven - werkgever’ af 
te sluiten waarin dit werkgeversrisico is afgedekt. Dit kan 
eventueel inclusief een Wegas-/Wegamverzekering. Dit 
betreft de verzekering van de werkgeversaansprakelijkheid 
voor werknemers als bestuurder van een motorrijtuig.

Het loondoorbetalingrisico bij (langdurig) ziekteverzuim 
als gevolg van letsel zou afgedekt kunnen worden door 
middel van een Ziekengeldverzekering. In het kader van de 
zorgplicht van een werkgever zou deze tevens een Collectieve 
ongevallenverzekering kunnen afsluiten.
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VERENIGINGSZAKEN

Letsel- en/of zaakschade aan derden:

Ook hiervoor geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor 
letsel- en/of zaakschade toegebracht door een werknemer 
(Boa) aan een derde en dat de werkgever de benadeelde 
derde partij de schade moet vergoeden. 
Dit risico kan worden afgedekt onder een 
aansprakelijkheidsverzekering ‘algemeen’.
Het is van groot belang om de verzekeraar goed 
te informeren over de activiteiten van de Boa. De 
organisatieactiviteiten worden namelijk beschreven 
in de polis. Indien er schade ontstaat voortvloeiend 
uit een activiteit die niet staat vermeld in de polis, 
kan de verzekeraar zich hier op beroepen en besluiten 
niet tot uitkering over te gaan. Specifieke aandacht 
verdient het verzekeren van Boa’s welke zijn voorzien 
van geweldsmiddelen. Niet alle verzekeraars willen het 
zogeheten schietrisico verzekeren.

Tot slot willen wij de mogelijkheid tot het sluiten van een 
rechtsbijstandverzekering vermelden. Op deze verzekering 
kan een beroep worden gedaan indien er (juridische) 
onduidelijkheden zijn, of als het incident of ongeluk tot 
een rechtszaak leidt, hetgeen vaak gepaard gaat met hoge 
kosten voor bijvoorbeeld advocaten.

Aangezien de verantwoordelijkheid voor de Boa en het 
handelen van de Boa bij de werkgever ligt, hebben we als 
bestuur besloten nog geen nieuwe poging te ondernemen 
om een collectieve verzekering te sluiten. Het is niet 
eenvoudig gebleken een collectieve verzekering te sluiten 
waar we rechten aan kunnen ontlenen als het nodig is. 
Wel willen wij u de volgende ondersteuning aanbieden. 
Indien uw werkgever bepaalde risico’s niet kan verzekeren, 
kunt u dit via het secretariaat kenbaar maken. Wij 
zullen ons dan verdiepen in de vraag en trachten met 
een oplossing te komen. Wel vragen wij u dan om de 
correspondentie tussen werkgever en verzekeraar te 
overleggen, zodat duidelijk is om welk risico het gaat en 
waarom de verzekeraar dit risico  niet wil verzekeren.

Met deze informatie vertrouwen wij u en eventueel uw 
werkgever naar behoren te hebben geïnformeerd. Laten 
we hopen nooit een beroep op een verzekering te hoeven 
doen! 

Namens het bestuur,
� Ger Verwoerd (secretaris) & Ton Groothuis 
(penningmeester)
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ROL VAN DE GROENE BOA

Natuurbranden
In dit artikel willen wij aandacht besteden aan het onderwerp natuurbranden. Natuurbranden hebben 
directe raakvlakken met de werkzaamheden die door de groene Boa worden uitgevoerd. De piek 
van natuurbranden ligt in de maanden maart en april. Mede dankzij de expertise van een specialist 
natuurbrandbestrijding van de brandweer Twente en een senior forensisch (natuur)brandonderzoeker 
politie Oost Nederland, respectievelijk Adriaan ter Huurne en Winand Sitsen, is dit artikel tot stand 
gekomen.

Natuurbranden in Nederland

Natuurbranden in Nederland zijn meestal te wijten aan 
menselijk handelen, bewust of onbewust. Maar de ‘plaats 
delict’ geeft niet altijd haar geheimen bloot, d.w.z. voor 
het ongetrainde oog. Deze conclusie is ontstaan door 
samenwerkend recherchewerk. Wanneer er sprake is van 
menselijk handelen bij het ontstaan van een natuurbrand 
of het vermoeden hiertoe, dan vindt er veelal forensisch 
onderzoek plaats. Althans hier wordt naar gestreefd.
Forensisch onderzoek krijgt nu meer kans door kennis 
en onderzoekstechnieken uit de VS en Australië. In beide 
landen vinden jaarlijks grote natuurbranden plaats met een 
enorme impact. Het spreekt voor zich dat de bevindingen ten 
opzichte van natuurbranden worden gedeeld. 

Een natuurbrand is een lastige plaats delict voor forensisch 
onderzoek, vooral als het gaat om een moedwillig 
aangestoken brand. Daders opereren veelal alleen en kijken 
heel goed uit dat ze niet gezien worden. Als ze al sporen 
achterlaten, is daar moeilijk iets van terug te vinden. Het 
vuur gaat in het begin alle kanten op waardoor eventuele 
bewijsstukken kunnen verbranden. Schoen- of bandensporen 
in het zand overleven het vuur, maar die kunnen weer 
makkelijk vernietigd worden door voertuigen die betrokken 
zijn bij de blusacties.

Het forensisch onderzoek moet zo snel mogelijk gebeuren 
zodat de bevindingen gecombineerd kunnen worden met 
getuigenverklaringen en u op zoek kunt gaan naar mensen 
die nog in het gebied zijn. Op de Veluwe bijvoorbeeld, laat de 
brandweer zo’n plaats delict afbakenen, om zo min mogelijk 
sporen te wissen. 
Forensische opsporing politie eenheid Oost Nederland én 
de brandweer doen samen technisch onderzoek na zo›n 
brand. De brandweer, om daar lering uit te trekken omtrent 
mogelijke oorzaken en het verloop van branden, de politie 
voor het achterhalen van dadersporen.

Vaak is het niet meteen duidelijk waar het vuur precies is 
ontstaan. Het brandt naar alle kanten totdat de wind er vat op 
krijgt. Vervolgens verspreidt het vuur zich ‹wind mee› in een 
V-vorm over het terrein, waar het steeds weer gevoed wordt 
door nieuwe brandstof. De V-vorm ontstaat doordat het vuur 
aan de zijkanten wordt afgeremd door nog koele wind. Het 
brandt daar nog wel door, maar langzamer en laag over de 
grond. Struiken en ander gewas verbranden hier meestal 
maar gedeeltelijk.
“Ook tegen de wind in brandt het langzaam door vanaf de 
ontstaansplaats, omdat ook daar brandstof is:” zegt Winand 
Sitsen. Hij heeft zich gespecialiseerd in forensisch onderzoek 
bij natuurbranden. “Stel dat er hoge grassprieten staan, dan 
worden die laag aan de grond aangetast door het vuur en 
vallen om, met de wind mee, op het verbrande gedeelte. 
Daardoor zijn ze alleen aan de onderkant verbrand en weten 
wij dat het vuur op deze plek tegen de wind in is gegaan. Dat 
is een aanwijzing voor het terugvinden van de plek waar de 
brand is begonnen. Diezelfde aanwijzingen zijn te vinden aan 
de flanken en het oprukkende vuurgedeelte van de brand, en 
de gedeeltelijk verbrande begroeiing.” 
Ook het brandverspreidingsmodel, waar met de computer 
de uitbreiding van de brand berekend wordt in verschillende 
vegetaties, kan terugrekenen en een bijdrage leveren in het 
aangeven van de ontstaansplaats. 

“Samen met een tiental Nederlandse brandweer-, politie- 
en buitenlandse collega’s hebben we training gehad van 
de natuurbranden experts Paul Steensland uit Amerika 
en Richard Woods uit Australië. Training in onder andere 
het leren herkennen van de achtergebleven fysieke sporen 
die door het vuur zijn achtergelaten, om zo de plaats van 
het ontstaan te kunnen terugvinden.” Meestal leidt dat 
onderzoek tot een plek van een paar vierkante meter die 
als ontstaansplaats en PD bestempeld wordt. Dit terrein 
wordt onderverdeeld in smalle stroken die strook voor 
strook minutieus worden onderzocht. “Op je knieën en 
met een vergrootglas kun je dan zelfs een verbrande lucifer 
terugvinden”, aldus Sitsen.

De experts deelden meer inzichten. Onderzoekscijfers (uit het 
buitenland) geven aan dat meer dan negentig procent van de 
natuurbranden te wijten is aan menselijk handelen, bewust 
of onbewust. 

De rol van de groene Boa is veelal
van essentieel belang,

zowel preventief als repressief
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ROL VAN DE GROENE BOA

Brandstichting, of anders wel nonchalant omgaan met vuur 
in de natuur, bijvoorbeeld een kampvuurtje, of gloeiende 
houtskool van een barbecue dat wordt achtergelaten in de 
natuur. Maar ook de motoren van de gebruikte landbouw- 
en bosbouwmachines en/of gereedschappen, zonder 
vonkenvangers, kunnen een oorzaak zijn van het ontstaan 
van brand in de natuur.

Om die kennis te delen met collega›s van de andere 
korpsen en landen in Europa, waren de docenten, Paul en 
Richard al twee keer te gast in Nederland. Dat gebeurde 
met ondersteuning van onder andere het landelijk 
Werkprogramma Natuurbranden van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. 
Sitsen: “In 2015 zijn we weer van plan deze docenten naar 
Nederland te halen. Zo kunnen we samen met Brandweer, 
Politie, Defensie en verschillende Europese landen (o.a. 
Engeland, België en Denemarken) de kennis en kunde over 
natuurbrandonderzoek borgen in Europa. 

Door de oorzaken van natuurbrand te onderzoeken 
kunnen we mensen beter voorlichten en zo in de toekomst 
meer branden voorkomen, waardoor we een bijdrage 
kunnen leveren aan een veilige leefomgeving.

De link naar de meertalige factsheet 
natuurbrandonderzoek:

http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/
DossierItem/1/4292/factsheet-natuurbrandonderzoek.html
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Lokale bekendheid bij natuurbranden van 
enorme meerwaarde

Hoewel in de media nog vaak gesproken wordt 
over een bosbrand als het in de natuur brandt, 
is natuurbrand een betere benaming. De 
benaming natuurbrand is veel breder dan een 
bosbrand, het kan evengoed een brand in een 
korenveld, rietkraag, slootberm, grasland of 
anderszins zijn. De risico’s die deze branden met 
zich meebrengen en de mate van bestrijding van 
deze natuurbranden kunnen zeer verschillend 
zijn. De brandweer kent de risicogebieden 
in haar omgeving, maar aanvullende lokale 
kennis en bekendheid van opzichters, Boa’s of 
terreineigenaren is absoluut van toegevoegde 
waarde!

Risico op verspreiding van een natuurbrand

In Nederland hebben wij in de periode van februari tot eind 
april, begin mei te maken met natuurbranden waarbij de 
piek ligt in maart en april. Bij een echte droge en warme 
periode in de zomer, kan het gevaar op snel uitbreidende 
natuurbranden ook voorkomen in de maanden juli en 
augustus. Maar door de hoge luchtvochtigheid in juli en 
augustus is hiervoor vaak wel een langere periode van 
droogte nodig. Het risico op een snelle verspreiding is 
afhankelijk van diverse factoren, o.a. wind, windrichting 
(oostenwind voert droge lucht aan), hoeveelheid neerslag 
en luchtvochtigheid, maar ook de soort vegetatie welke in 
een bepaald gebied voorkomt speelt een belangrijke rol.

Meetstations - bepaling slagkracht en 
inzet luchtsurveillance

De brandweer heeft in grotere natuurgebieden in 
Nederland, in overleg met de terreineigenaren, 
meetstations geplaatst die veel van de eerder genoemde 
factoren monitoren en deze gegevens gebruiken om de 
uitbreidingssnelheid van een natuurbrand te bepalen. 
Hierover wordt gecommuniceerd via de website 
www.natuurbrandgevaar.nl. De verschillende 
handelingsperspectieven die bij de kleurcodes groen, 
geel, oranje en rood horen, worden hier gecommuniceerd 
met de burgers, media en andere belanghebbenden. De 
handelingsperspectieven zijn in gezamenlijkheid met 
onder andere de brandweer, ‘groene’ partijen waaronder 
bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Recron, enzovoort. opgesteld. 
Welke kleurcode op een bepaald moment van kracht is 
wordt bepaald door de brandweer.

Vanaf code oranje rukt de brandweer op een melding van 
een natuurbrand altijd met extra voertuigen uit, om een 
eerste ‘goede klap’ uit te kunnen delen aan de uitbreidende 
natuurbrand. Zo is extra slagkracht (met name water) 
sneller ter plaatse. Dat is nodig omdat water vaak niet in 
grote hoeveelheden voorradig is in natuurgebieden.
Enkele regio’s zetten vanaf code Oranje ook 
luchtsurveillance in, er wordt dan over natuurgebieden 
gevlogen om een brand snel te kunnen detecteren. Dit 
doen we ‘heel simpel’ door visuele waarneming van de 
rookkolom. Dit gebeurt o.a. in Utrecht, Gelderland en 
Overijssel.
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Brandweer gebaat bij  
lokale kennis van het gebied!

Lokale bekendheid - uw toegevoegde 
waarde?

Zoals gezegd heeft de brandweer de grote natuurgebieden 
in haar gebied wel inzichtelijk, maar lokale bekendheid 
is een zeer welkome aanvulling. Wanneer de brandweer 
eenmaal is gealarmeerd voor een natuurbrand, wordt 
ook altijd vrijwel direct een terreinbeheerder of iemand 
die kennis heeft van het gebied gevraagd om ter plaatse 
te komen. Wellicht dat u als groene Boa hiervoor wordt 
gebeld? U kunt de brandweer dan helpen door antwoorden 
te hebben op vragen als:

• Hoe ziet het gebied eruit? 
• Wat voor soort vegetatie is er in het gebied aanwezig?
• Hoe zit het met de ontsluiting en de berijdbaarheid van 

wegen en terrein? Wat zijn de zwaartepunten (infra, 
wonen, werken, zorgen, recreëren)?

• Wat zijn de ecologische zwaartepunten?
• Welke delen mogen van de beheerder eventueel 

afbranden?
• Kunt u ons begeleiden bij begidsing (hulp-/

opsporingsdiensten begeleiden naar plaats delict en 
eventueel via een veilige route evacueren)? 

Veel van deze informatie is ook al vooraf bekend en steeds 
meer regio’s verwerken deze informatie in zogenaamde 
planvorming, oftewel bereikbaarheidskaarten van deze 
gebieden. Op deze kaarten is de informatie visueel 
weergegeven. Dat is al een enorme winst, maar desondanks 
blijft de lokale bekendheid ter plaatse op het moment 
van een daadwerkelijke natuurbrand absoluut van grote 
toegevoegde waarde.

Met dit artikel hopen wij u, de groene Boa erop te hebben 
geattendeerd welke cruciale rol u vervult in preventieve en 
repressieve zin wanneer het gaat om natuurbranden. Het 
pro actief reageren, maar ook uw plaatselijke bekendheid is 
van grote toegevoegde waarde voor brandbestrijding. 

Wij geven u in overweging om eens contact te zoeken 
met de lokale brandweer. U zult merken dat dit erg 
op prijs wordt gesteld en de eventuele samenwerking 
vergemakkelijkt. 

Vooruitlopend op ons volgende artikel (Officier van 
Dienst – Politie) waarbij wij zullen ingaan op de taken 
die worden uitgezet bij calamiteiten, is het heel erg voor 
de hand liggend dat bij een aantal van deze zogenaamde 
politietaken, te weten: afzetten en strafrechtelijk onderzoek, 
u als groene Boa wordt betrokken. 

�  Tekst: Joop Assink & Herbert Hoekerswever 
Foto’s: Meppeler Courant; Midden Drente; RTV Oost
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Klein is fijn: over het belang van muizen
Afgezien van een boekje over Planken Wambuis, een curiosum dat schaars is en nooit antiquarisch wordt 
aangeboden (wie zet dat eindelijk eens op internet?), heb ik de meeste boeken van A.B. Wigman in huis. Dat 
begon met Gevederde Vrijbuiters, het ideale verjaardagscadeau voor een snotneus die veel door het veld 
loopt. Later kwamen daar de Veluwe-boeken bij, successievelijk opgedoken in tweedehands boekwinkels 
en nog steeds overal te krijgen. Via de Edese Post volgde ik zijn wekelijkse column. Prachtig, die met 
superlatieven en barokke taal doorspekte evocaties van zonsopgangen (met veel purper en bloedrood, de 
kleuren van de romantiek uit het begin van de vorige eeuw), het gekwinkeleer van de leeuwerik, wakkere 
jachtschutten, blonde zandverstuivingen… Kom daar nu eens om. Door al die boeken banjerde roodwild. 
Als de frequentie waarmee dieren optraden in Wigmans boeken de maat der dingen zou zijn, dan kwamen 
er op de Veluwe veel edelherten voor, maar weinig muizen. Toch zijn onder de grazers van de Veluwe muizen 
zeker zo belangrijk, en in sommige opzichten zelfs belangrijker, dan hun 5000x zwaardere medegrazers van 
hertenformaat.

Het eerste wat in het bos opvalt, tenminste in goede 
mastjaren, zijn de kegelvormige zandhoopjes met een liggend 
ovale opening. Soms zijn er enkele blaadjes in de opening 
gestopt. Als de hoopjes vers zijn, kun je in de loopgang fijne 
voetafdrukjes zien, met ertussenin het streepvormige spoor 
van de staart. Bosmuizenwerk. Bosmuizen zijn de dassen 
onder de muizen, grondverzetters van formaat. Bovendien 
adhd-ers avant la lettre. Als je in een goed muizenjaar met 
je koplamp op door het bos loopt, ‘s nachts wel te verstaan 
want het is een nachtactieve soort, stuiteren aan alle kanten 
de bosmuizen voor je weg. Overal klinkt geritsel in bladeren. 
Een bosuil brengt in zo’n jaar met gemak vier jongen groot. 
Afgelopen jaar had mijn privé bosuil zelfs zes jongen (figuur 
1). Die zaten na het uitvliegen in de schemering op het dak 
van mijn schuur te bedelen. Er waren zoveel bosmuizen in 
2014, dat de ouders elke twee minuten of frequenter met 
een muis kwamen aanzetten. Vanaf het schuurdak hoefden 
ze maar neer te ploffen om een muis te vangen, haast 
onwerkelijk om mee te maken. Als bosmuizen talrijk zijn, dan 

vaak rosse woelmuizen ook. Vrij rustige beestjes, die je met de 
hand kunt pakken en dan - in tegenstelling tot bosmuizen -
niet bijten. Lekkere hapjes voor roofvogels en uilen, want 
overdag veelvuldig actief en minder lastig te vangen vanwege 
hun wat slomere manier van bewegen. De invloed van beide 
soorten, maar vooral van de bosmuis, in het bos is enorm.

Dat heeft te maken met zijn gewoonte zaden te verstoppen (en 
op te eten), eikels bijvoorbeeld. Eikels wegen 0.2 tot 12 gram 
per stuk, precies het gewicht dat een bosmuis aankan. Daarbij 
geldt de gouden regel: zaden tót 60% van het lichaamsgewicht 
kunnen worden versleept, indien zwaarder niet meer. De 
1475 bosmuizen die ik de afgelopen jaren heb gevangen 
wogen gemiddeld 17.5 gram (mannetjes gemiddeld zwaarder 
dan vrouwtjes), wat betekent dat het gros van de gevallen 
eikels van zomereik potentieel bosmuisvoedsel is. Zelfs in 
super mastjaren zullen bosmuizen tot 90% van de aanwezige 
eikels verslepen en verstoppen of ter plekke opeten. De vraat 
door de verzamelde herten, reeën en zwijnen zinkt bij die 
predatie in het niet. Predatie is hier het goede woord, want 
de meeste weggestopte eikels, los of in voorraadkamers, 
worden uiteindelijk teruggevonden en geconsumeerd. Omdat 
verse eikels veel tannine bevatten, looizuur, is het zelfs 
gunstig om enige tijd te laten verstrijken tussen wegstoppen 
en consumeren: oudere eikels zijn minder giftig dan verse. 
Uiteraard worden niet alle verstopte eikels opgespoord. Als 
ze ontsnappen aan het tandenwerk van bosmuizen is kans 
op kieming behoorlijk groot, zelfs groter dan van eikels die 
gewoon op de bosbodem liggen.

Ook houtduiven en gaaien zijn, net als herten en zwijnen, 
betrekkelijk kleine jongens in vergelijking tot wat de 
frenetieke activiteit van het muizengajes vermag. Gaaien 
mogen dan bedrijvig heen en weer pendelen tussen eik 
en voorraadkamers, in het najaar versleept één individu 
maandelijks ‘maar’ 5000 eikels om te verstoppen. Veel van die 
opbergplaatsen weten ze terug te vinden. De meeste staan in 
hun geheugen gegrift, en op die plekjes sonderen ze met hun 
snavel (het effectiefst wanneer die onder een hoek van 30º 
wordt gehouden) in de bodem totdat ze op de eikels stuiten. 
Een mijnopruimingsdienst met voorkennis. 

Figuur 1. Jaarlijkse jongenproductie van een paartje bosuil 
naast mijn huis in Drenthe in 1993-2014, uitgezet tegen de 
oogst van eikels in de voorafgaande herfst (geïndexeerd: 0 
= geen mast, 5 = uitbundige mast). De lijn laat zien dat de 
uilen gemiddeld meer jongen kunnen opvoeden naarmate 
er meer eikels zijn. Veel eikels betekent: veel bosmuizen. In 
één jaar met heel veel eikels (index 5) kwamen nul jongen 
groot: het resultaat van een bezoek van een boommarter 
aan de nestkast. 
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Maar ze vergeten ook wel eens een voorraadplaats, of komen 
er niet aan toe die aan te spreken. Op zo’n plek hebben eikels 
een goede kans tot kieming te komen. Tenzij de zwijntjes er 
met hun fijne neus al wroetend tegenaan zijn gelopen. Het 
leven van een eikel is ongewis.

In de wat mindere mastjaren gaat nagenoeg 100% van de 
eikeloogst verloren, grotendeels door bosmuizen. Daarbij 
is het interessant te weten dat de echte bumperjaren van 
beuk en zomereik nauwelijks meer voorkomen. Eiken 
produceren tegenwoordig weliswaar bijna elk jaar eikels, 
maar in matige hoeveelheden. Het lijkt wel alsof extreme 
masten, maar ook jaren zonder mast, zijn vervangen door 
jaren met matige tot redelijke zaadproductie. (Zouden hier 
de zachter wordende winters een rol spelen?) Dat is slecht 
nieuws voor de bomen zelf, die voor hun voortplanting 
goeddeels afhankelijk zijn van super mastjaren (er blijft dan 
altijd wel wat zaad over voor verjonging). Maar ook voor 
de rest van het bosecosysteem, dat immers in de houtgreep 
zit van de omstandigheden op basisniveau (bodem en 
vegetatie). Alles wat eiken en beuken beïnvloedt, drukt óók 
zijn stempel op bladetende en parasitaire insecten, zaad- en 
insectenetende vogels, roofvogels en uilen, edelherten en 
zwijnen. En natuurlijk op muizen, de mededragers van 
een leefgemeenschap. Je wilt ze niet in huis hebben, maar 
daarbuiten zijn ze van levensbelang.

Tot slot, voor wie zich afvraagt waarom er soms blaadjes 
in de opening van een muizenholletje zijn getrokken? 
Waarschijnlijk een manier om de temperatuur te reguleren, 
of wie weet: om een wezel buiten de deur te houden. En 
daarmee roepen we direct een nieuwe vraag op: wezel? Waar 
dan, waar zijn die gebleven?

■ Tekst en foto’s: Rob Bijlsma

Foto 1. Het kenmerkende zandkegeltje dat door graafwerk 
van een bosmuis is ontstaan, met rechts onder de mosbult een 
tweede ingang. Een zwak regenbuitje heeft de zandkegel een 
pokdalig uiterlijk gegeven.

Foto 2. Vier jonge bosuilen van 3-4 dagen oud, omringd door 
twee bosmuizen (lange staarten, zicht op rugzijde) en een rosse 
woelmuis (links boven, zicht op buikzijde), West-Drenthe, 21 
april 2011. Het kleinste jong bleef in ontwikkeling achter en stierf 
voordat het kon uitvliegen. Ongetwijfeld een voedselkwestie.

Foto 3. Sporen van bosmuizen in de sneeuw, West-Drenthe, 
10 januari 2010. De verse sporen op de sneeuw laten mooi de 
springerige manier van voortbewegen van een bosmuis zien 
(kangoeroes), met het sleepspoor van de staart ertussen. Als de 
dooi inzet, storten de loopgangen onder de sneeuw geleidelijk in, 
rechts op de foto te zien. 

Foto 4. Het einde van een bosmuis (m), 13,2 gram zwaar (jong 
beest), Bokkenleegte, 3 februari 2015. De halflange staart lijkt 
meer op die van rosse woelmuis dan van bosmuis, maar het is 
toch echt bosmuis (grote oren, bolle ogen). Bosmuizen, vooral 
de mannetjes, zijn vechtersbazen die geregeld een deel van hun 
staart kwijt raken. Dit was nummer 1475, binnenshuis gevangen 
tussen augustus 1993 en begin februari 2015. Omdat bosmuizen 
fameuze shredders zijn, is het verstandig ze in huis niet de vrije 
hand te bieden. 
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IN MEMORIAM

In Memoriam

Gerrit Teijema

1942 -2015

Op 22 januari 2015 ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Gerrit Teijema. Gerrit was jarenlang secretaris 
van afdeling Friesland en tevens lange tijd lid van het Hoofdbestuur. We herinneren ons Gerrit als zeer betrokken en kundig. 
Feilloos wist hij het belang en de functie van de KNVvN te omschrijven waarbij hij moeiteloos diverse details van de laatste 
decennia op wist te lepelen. Gerrit was het geheugen van de afdeling en kon ontwikkelingen direct plaatsen. Zijn verhalen over 
de tijd als jachtopzichter waren bijzonder en fascinerend, ze werden als het ware opnieuw beleefd. 

Helaas werd Gerrit getroffen door een onoverwinnelijke ziekte. Hoewel hij fysiek steeds zwakker werd, bleef hij betrokken. 
Ook de landelijke sportdag in Lienden woonde hij nog bij en hij genoot van alle vrienden om zich heen. Voor de manier 
waarop hij met zijn ziekte omging hebben wij veel respect. 

Het zal leeg zijn zonder Gerrit, zijn mening en inbreng.

Wij wensen zijn vrouw, familie en kennissen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

KNVvN, afdeling Noord.

Nieuwe secretaresse KNVvN

Cindy van Velzen heeft per 1 maart jl. afscheid genomen als secretaresse van 
de KNVvN. Door uitbereiding van haar werkzaamheden binnen andere  
accounts waar zij voor werkt bij secretariaatskantoor Atrium groep heeft er 
een verschuiving plaats gevonden. Het was niet meer mogelijk om haar werk 
voor de KNVvN met deze andere accounts te combineren. De secretariaats- 
ondersteuning is reeds overgenomen door Simone Dirksz - van der Hulst. 

Met een kort stukje wil ik me graag aan u voorstellen als nieuwe secretaresse van KNVvN. 
Ik heb de werkzaamheden overgenomen van Cindy van Velzen per 1 maart jl.

Mijn naam is Simone Dirksz - van der Hulst, 34 jaar, getrouwd en moeder van een prachtig zoontje van bijna 3 jaar. 
Geboren in Gorinchem en na ruim 32 jaar gewoond te hebben in Hardinxveld-Giessendam, ben ik met mijn gezin  in 2013 
verhuisd naar het naastgelegen dorp Sliedrecht. Hier wonen we nog steeds met veel plezier. Daarnaast reizen we ook graag, 
mede omdat we beide familie in het buitenland hebben wonen.

Na mijn HAVO diploma gehaald te hebben ben ik begonnen aan de opleiding Officemanagement bij Schoevers. Na 
afronding van deze opleiding en wat secretariële werkervaring te hebben opgedaan, ben ik begonnen te werken bij Atrium 
groep. Bij Atrium groep ben ik inmiddels ruim 10 jaar werkzaam. In die 10 jaar heb ik onder andere het secretariaat 
ondersteund van CA-ICT (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor ICT) en secretariële ondersteuning geboden bij 
ESF projecten van verschillende accounts binnen Atriumgroep. Voor een aantal beroepsverenigingen heb ik back up 
werkzaamheden verricht voor de vaste secretaresse. Na deze lange periode bij Atrium groep werk ik er nog steeds met 
plezier.

Ik hoop binnenkort een keer met u kennis te kunnen maken en kijk uit naar een hopelijk langdurige samenwerking.

Met hartelijke groet,

Simone Dirksz - van der Hulst
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AFDELINGSNIEUWS

actuele staNd:
ledeN 686

doNateurs 351

 � VERENIGINGSACTIVITEITEN

20 juni 2015:
Algemene Ledenvergadering

Medio mei ontvangt u een 
uitnodiging waarin o.a. locatie en 
tijdstip van aanvang bekend worden 
gemaakt. De ALV wordt dit jaar niet 
gelijktijdig met de beurs ‘Groene 
dagen’ (voorheen Nederlandse Jacht 
Manifestatie) gehouden, die beurs is 
een week eerder!

 �  AFDELING GRONINGEN-DRENTHE-
FRIESLAND

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

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

Overleden G-D-Fr:
1752, de heer G. Teijema, Gorredijk 
(21 januari 2015)

 � AFDELING OVERIJSSEL

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

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

 � AFDELING GELDERLAND-FLEVOLAND

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

Secretaris: vacant

Overleden Ge-Fle:
1081, de heer Bram Born, Oene (27 
december 2014)
1137, de heer W.H. Castricum, 
Biddinghuizen (3 februari 2015)

 � AFDELING UTRECHT-’T GOOI 
Voorzitter: Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr.
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

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

Overleden U-G:
1031, de heer Pieter Bakker, Tienhoven (3 
januari 2015)

Afdelingsactiviteiten:
17 april 2015: Schietdag afdeling Utrecht-
‘t Gooi te Lienden, aanvang 14.00 uur
20 juni 2015: Gezins-BBQ, locatie volgt nog

 � AFDELING NOORD-HOLLAND

Voorzitter: dhr. J. Engelhart
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
06-53496023
patricia-jeroen@tele2.nl

 � AFDELING ZUID-HOLLAND

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

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

 � AFDELING ZEELAND

Voorzitter: dhr. A. Sol
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
0115-689568 of 06-51337643
info@soladvocaat.nl
Secretaris: dhr. P.J. Sinke 
Moerdamme 24
4415 AP Oostdijk
06-14249835
petersinke@hotmail.com

Afdelingsactiviteiten:
April 2015: jaarlijkse 
ledenvergadering afdeling Zeeland
Juni 2015: jaarlijkse BBQ afdeling 
Zeeland

 � AFDELING BRABANT-LIMBURG

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

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

Nieuwe leden B-L:
2244 De heer J.J.P.M. Burema, Gulpen

Secretariaat KNVvN:
Postbus 693, 4200 AR Gorinchem

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

Oproep

Namens Herman Koek, auteur van de rubriek 
‘Op pad met…’ doet de redactie een dringend 
beroep op u, leden van de vereniging. De rubriek 
is destijds door wijlen Jaap van de Waerdt gestart 
om u allen een blik op de werkzaamheden van de 
individuele leden, uw collegae te geven. Op deze 
manier maken wij elke editie nader kennis met een 
collega, voor het gros van de leden met iemand uit 
een andere afdeling. Op deze manier pogen we, 
ondanks de afstand, nader tot elkander te komen.

Omdat de rubriek al jaren bestaat, wordt het 
lastiger om collega’s te vinden die nog niet aan de 
beurt geweest zijn, én die welwillend tegenover een 
werkbezoek en gesprek met Herman staan. Helaas 
kent de redactie ook niet alle leden persoonlijk, 
waardoor u misschien nog niet benaderd bent.

Daarom verzoeken wij u om de redactie te laten 
weten of u aan een werkbezoek door Herman 
Koek mee wilt werken zodat deze vaste rubriek in 
ons vakblad kan blijven voortbestaan. Uw reactie 
wordt zeer op prijs gesteld!

�  Arjan van Dijk, eindredacteur
redactie@natuurtoezicht.nl

Vergoeding beschikbaar voor scholing Boa’s 2015

Voor werknemers van bedrijven die vallen onder de raam-cao Bos en 
Natuur is met steun vanuit het Activiteitenplan 2015 een vergoeding 
beschikbaar voor:
• De vervolgopleiding groene Boa/milieu Boa domein II 

(voor nieuwe Boa’s)
• Alle modules in het kader van het traject Permanente Her- en 

Bijscholing Boa (PHB, milieu Boa domein II)

Meer informatie over deze regeling vindt u in de omschrijving van de 
regeling en het reglement. Aanmelden kan met het aanvraagformulier. 
Dit aanvraagformulier of meer informatie kunt u opvragen via 
a.vandijk@vbne.nl en toesturen aan VHG Bedrijfsadvies bv.

11



NIEUWTJES VOOR DE WATERKANT

VISplanner
Voor de controleurs aan de waterkant, en dan bedoel ik visserijwet controleurs (bij de sportvisserij), is sinds 
1 januari 2015 een handig nieuw hulpmiddel beschikbaar. Dit hulpmiddel is beschikbaar voor zowel de 
controleur als voor de sportvisser. Het enige dat u en/of de sportvisser nodig heeft, is een mobiele telefoon 
met apps-voorziening (smartphone). U kunt dan ter plaatse eenvoudig controleren of in het water waar u 
als controleur controleert, gevist mag worden door de betreffende sportvisser.

Hoe werkt het?

Voor de iPhone en Android toestellen: 
download de VISplanner app in de app 
Store of bij Google play, gebruikers van 
andere telefoons gaan naar de mobiele site 
(m.visplanner). Daarnaast is er de website 
www.visplanner.nl. Vervolgens geeft u 
het nummer van de te controleren VISpas 
(eigendom van de sportvisser) in en er 
verschijnt dan een kaart met de wateren 
waar deze visser mag vissen, uiteraard op 
de plaats waar u op dat moment (dus ter 
plaatse) controleert. 

Voor de sportvisser heeft dit het voordeel dat hij het ook 
zelf kan zien en dus gelijk weet of hij ter plaatse wel of 
niet mag vissen. Voor de controleur is het grote voordeel 
dat als hij het niet exact weet of de visser daar mag vissen, 
er nu geen twijfel meer mogelijk is. Hét grote voordeel 
voor beide partijen is dat het boekwerk waarin alle 
wateren genoemd worden, niet meer ter plaatse nodig is.

Echter, heeft de sportvisser geen smartphone met deze 
app, dan is het boekwerk nog steeds een wettelijke 
vereiste. Heeft de controleur wel een smartphone 
met deze app, dan is het voor hem altijd makkelijk. 
Heeft hij deze smartphone niet, dan is het mogelijk 
dat de te controleren sportvissser hem via de app en 
zijn VISpasnummer kan laten zien dat waar hij op dat 
moment vist, dat inderdaad geoorloofd is. Heeft de 
sportvisser niet de beschikking over deze ‘nieuwtjes’, dan 
is het boekwerk met de wateren wel vereist om bij zich te 
hebben en ook nog steeds rechtsgeldig.

De VISplanner is met ingang van 1 januari 2015, 
samen met de plastic VISpas, wettelijk rechtsgeldig als 
schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. 

MeeVIStoestemming

Een ander nieuwtje waarmee u geconfronteerd kunt 
worden en wat met ingang van 15 februari 2015 actueel 
en wettelijk geregeld is, is dat u (minimaal) twee vissers 
tegen kan komen waarvan er één vist met een VISpas en 
één of meer vist/vissen met een MeeVIStoestemming.

Elke VISpashouder mag 3 keer per jaar een introducee 
meenemen om aan de sportvisserij te ruiken. Dit moet 
wel elke keer een andere persoon zijn. Op dit formulier, 
wat te bestellen is op www.meevistoestemming.nl 
staan alle wettelijke vereisten voor een schriftelijke 
toestemming waaronder de naam van de visser met 
de MeeVIStoestemming, alsmede de naam van de 
VISpashouder met wie samen gevist wordt met dag en 
datum vermelding en ook de voorwaarden dat er alleen 
gevist mag worden tussen 1 uur voor zonsopgang tot 2 
uur na zonsondergang met maximaal 2 hengels en dat 
ook de gevangen vis direct terug gezet moet worden in 
het water waar zij gevangen is (ter plaatse dus).

Dit aangaande wat u als ‘nieuwtjes’ aan de waterkant 
tegen kunt komen. Indien mogelijk, doe u er uw voordeel 
mee, want gemak dient ook de Boa/controleur!

� Toine Aarts (Sportvisserij Nederland) & Jaap Wansinck12



NIEUWTJES VOOR DE WATERKANT

Boetebedragen sportvisserij 2015
Zoals elk jaar zijn er door de overheid weer enkele zaken gewijzigd op het gebied van overtredingen en de 
hoogte van de boetes. Hieronder zetten we de wijzigingen op een rij. De wijzigingen zijn per 1 januari 2015 
in werking getreden.

De hoogte van het merendeel van de boetes is eigenlijk 
nauwelijks veranderd dit jaar. Het vissen zonder toestemming 
(vergunning) van de visrechthebbende met één of twee hengels 
kost nog steeds €130,-.

Te veel hengels

Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de 
visrechthebbende met meer dan twee hengels wordt 
vanaf 1 januari 2015 beboet met €350,-. Nieuw is dat een 
opsporingsambtenaar voor deze laatste overtreding weer een 
‘eenvoudige’ bon (geeltje) kan uitschrijven. In 2014 moest 
de opsporingsambtenaar hiervoor nog een proces verbaal 
opmaken.

Gesloten tijden en minimum maten

Voor het in bezit hebben van vis tijdens een voor die soort 
gesloten periode en voor het in bezit hebben van ondermaatse 
vis gold altijd een standaard boete van €140,-. Nieuw is dat 
de hoogte van de boete nu door de Officier van Justitie wordt 
bepaald. Het richtbedrag hierbij is nog steeds €140,-, maar de 
Officier van Justitie kan hier dus van afwijken. De gesloten 
tijden en minimum maten staan op pagina 8 en 9 van de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Levend aas

Het vissen met levend aas kost nog steeds €370,-. Hiervoor is 
een nieuwe code ingevoerd die de opsporingsambtenaar moet 
gebruiken: H664a. Met het invoeren van deze nieuwe code kan 
de opsporingsambtenaar ook voor deze laatste overtreding 
weer een ‘eenvoudige’ bon (geeltje) uitschrijven en hoeft er 
geen uitgebreid proces verbaal meer te worden opgemaakt.

Gerookte paling

Nieuw is dat de hoogte van de boete voor het in bezit hebben 
van gerookte paling die kleiner is dan 25 cm. voortaan ook 
door de Officier van Justitie wordt bepaald. Tot 1 januari gold 
hiervoor een standaard bedrag van €280,-.

■ Tekst: Willem Saris
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Jammers 
Informatie voor opsporingsdiensten 
 

Een jammer is een apparaat dat de ontvangst van een radiosignaal verstoort. Er zijn verschillende soorten. 
De twee meest bekende zijn de GPS-jammer en de mobiele telefoniejammer. Deze zorgen ervoor dat er in 
een beperkte straal bijvoorbeeld niet gebeld kan worden of dat mensen of goederen niet te volgen zijn. Bezit, 
aanwezigheid en gebruik van alle soorten jammers zijn verboden. 

De rol van Agentschap Telecom

Agentschap Telecom spoort actief aanbieders en 
gebruikers van jammers op. Daarnaast voorkomt het 
agentschap de import, en is het een vraagbaak voor 
opsporingsdiensten. Ook wordt op verzoek technisch 
onderzoek naar jammers gedaan. Jaarlijks geeft 
Agentschap Telecom workshops voor operationeel 
leidinggevenden van opsporingsdiensten om de kennis te 
delen en te verspreiden.

Hoe werkt een ‘Jammer’?

Een jammer zendt een “breedbandig” signaal uit dat 
radioverkeer plaatselijk onmogelijk maakt. Dit signaal 
zorgt ervoor dat dat GPS-signalen of de ontvangst van de 
mobiele telefoon wordt overstemd, en niet meer werkt. 
Hierdoor beperken jammers in de betrouwbaarheid, 
veiligheid en beschikbaarheid van draadloze 
toepassingen, zoals het alarmnummer 1-1-2. Een 
jammer kan op één (singleband) of meerdere frequenties 
(multiband) verstoren. Dit hangt af van het aantal 
antennes op het apparaat.

Wat zijn de gevolgen van een jammer?

Effecten van het gebruik:
• Onbereikbaarheid 112
• Onbruikbare radioverbindingen;
• Economische schade bij telefoonproviders;
• Verstoren van mobiele netwerken (telefoon)
• Verstoring van portofoonverkeer (C2000)
• Hinderen (beletten) van opsporing (b.v. GPS bakens)

Hoe herkent u een jammer?

Een jammer heeft één of meerdere korte antennes. Bij 
een zakmodel zijn deze antennes niet langer dan 10 
centimeter. Een jammer heeft geen regelknoppen, maar 
uitsluitend een aan/uit knop. Daarnaast zit er geen CE-
markering op die op andere elektrische apparatuur wel 
staat. Het formaat van een jammer zegt niets over het 
stoorpotentieel.
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VOOR U GELEZEN

Treft u een jammer aan? 

Staat de jammer aan?
Dat ziet u aan de lampjes op het apparaat. Volg dan het
ETHER protocol:
E  Eerst controleren 

Controleer of u ontvangst heeft op een telefoon, 
navigatie en portofoon;

T  Testen 
Test of deze apparaten nog goed werken;

H  Handhaven 
 Schakel de jammer uit door de aan/uit knop en/of 
onderbreek de voeding als het apparaat niet is 
voorzien van een accu. Neem de jammer in beslag 
voor onttrekking aan het verkeer;

E  Evalueren 
Controleer nu opnieuw of u ontvangst heeft met 
telefoon, navigatie en portofoon;

R  Rapporteren 
Rapporteer in uw redenen van wetenschap 
dat u eerst geen ontvangst had maar na het 
uitschakelen wel. Hiermee is een causaal verband 
mogelijk. Wij raden aan een technisch onderzoek 
uit te laten voeren en het rapport bij te voegen.

Staat de jammer uit?
Baseer de inbeslagname dan op het vermoeden van het 
bezit van een jammer. Dit kan op basis van de omschrijving 
van het apparaat zoals hierboven. Het apparaat voldoet 
niet aan de eisen die vanwege artikel 10.1 van de 
Telecommunicatiewet zijn gesteld in artikel 10.3 onder a, 
b en c van diezelfde wet. Ook dit is strafbaar gesteld in de 
WED. Het is nu noodzakelijk met een technisch onderzoek 
vast te stellen dat het daadwerkelijk een jammer betreft. 
Vraag de verdachte altijd waar hij het apparaat heeft 
gekocht.

Technisch onderzoek

Met een technisch onderzoek stelt u vast of het een 
jammer is en op welke banden deze stoort. Sommige 
eenheden/districten beschikken over een afdeling STO of
FO met de middelen om dit te doen. 
Voer dit onderzoek altijd uit in een radiogolf vrije ruimte, 
zodat er geen daadwerkelijke verstoring plaatsvindt.

Agentschap Telecom voert elke dinsdag technische 
onderzoeken uit in Amersfoort. U krijgt dan direct een 
rapport van bevindingen mee. Dit onderzoek is gratis. U 
kunt contact met ons opnemen via 033 46 00 802.

Strafbaarheid

Import, verkoop, bezit en gebruik van jammers is in heel 
Europa en Noord-Amerika verboden. Het strafbare feit 
staat in de Telecommunicatiewet en is strafbaar gesteld in 
de Wet op de economische delicten. Een vergunning voor 
een jammer bestaat niet, het gebruik en het voorhanden 
hebben is per definitie illegaal. Dat geldt ook voor 
opsporingsdiensten. Alleen voor de nationale veiligheid 
mag de Minister van V&J een uitzondering maken. 

Artikel/Wet 

10.9 lid 1
Telecommunicatiewet

Het aanleggen, geheel of 
gedeeltelijk aangelegd aanwezig 
hebben of het gebruik van een 
radiozendapparaat zonder 
vergunning. Dit feit kan ten 
laste worden gelegd, ook als het 
apparaat slechts voorhanden is. 
Een vergunning is niet mogelijk 
omdat het apparaat niet kan 
voldoen aan de eisen die voor 
uitrusting gelden. 

Bovengenoemd feit is in de 
WED strafbaar gesteld. Omdat 
een jammer niet per ongeluk 
aan staat is er sprake van opzet 
en is het een misdrijf met een 
maximale gevangenisstraf van 
6 jaar (VH feit).

Het opzettelijk verstoren van 
een telecommunicatie netwerk. 
Omdat een jammer dit per 
definitie doet, is het aan te
bevelen dit feit altijd subsidiair 
ten laste te leggen.

Het beletten, belemmeren, 
verijdelen van 
opsporingshandelingen.
Dit feit is aanwezig als de
verdachte verklaart dat hij wist 
dat hij door de politie in de 
gaten werd gehouden en dat 
de jammer gebruikt werd om 
dit te verhinderen. Bij grotere 
onderzoeken met inzet van 
diverse opsporingsmethoden 
zoals GPS bakens, kan hier 
sprake van zijn.

Wilt u meer informatie?

1.1 lid 1 Wet op de
Economische Delicten

161 sexies Sr

184, eerste lid, Sr

Dan kan dat via msa@agentschaptelecom.nl of telefonisch via 
033 4600 802

Beschrijving

15



Op pad met... Herman KoekOP PAD MET... MARCEL KAMPS

6 Februari, het is koud 
en ik moet het ijs van 
de autoruiten krabben 
alvorens ik op weg 
kan naar Malden. 
Daar heb ik om 08.30 
uur afgesproken met 
Marcel Kamps. Met 
hem ga ik vandaag een 
dag op pad.
Marcel, 35 jaar en is 
al ruim 10 jaar Boa. 
Als kind woonde hij 
aan de ingang van 
het longcentrum 
Dekkerswald en 
groeide hij op in 
de bossen rond 
Groesbeek. Al heel 

jong mocht hij met de boswachter mee op drijfjachten of een 
perceel dennenboompjes planten. Op zijn 24e heeft hij zijn Boa-
papieren gehaald. 

Hij werkt voltijds als ambtenaar in de buitendienst bij de 
gemeente Heumen. Buiten en soms tijdens deze uren regelt hij 
voor de gemeente Heumen en voor de gemeente Groesbeek alle 
valwildmeldingen. Gemiddeld is dat er 1 per week. Hij treedt 
op als Boa voor de buitengebieden van de gemeente Heumen 
(ongeveer 700ha). Daarnaast werkt hij als Jachtopzichter voor 
een particuliere jachthouder die een gebied van ongeveer 
700ha beheert (Nederrijk, de But, en de Duivelsberg). Deze 
gebieden zijn van een particuliere landgoedeigenaar of van 
Staatsbosbeheer. Verder werkt hij voor een kleine WBE van 5 
personen. Hij is in het bezit van een jachtakte en samen met 
deze WBE houdt hij de aantallen reeën en zwijnen binnen de 
perken. In het bosgebied van Heumen merkt hij de bomen met 
nesten en brengt de vossenbouwen en de dassenburchten in 
kaart alvorens de bosbouwers aan het werk kunnen gaan.

Kraaienpoten

In zijn gebied heeft hij veel last van stropers die het hebben 
gemunt op al het wild, van konijn tot zwijn. Ze schuwen hierbij 
geen enkel middel. Marcel heeft ze altijd bestreden en hierdoor 
te maken gehad met bedreigingen aan zijn adres. Ze hebben 
zijn banden op de parkeerplaats bij zijn huis lek gestoken. Ze 
hebben eigengemaakte kraaienpoten en grondpinnen op de 
weg in het bos gelegd met als gevolg regelmatig lekke banden. 
Hij is klem gereden en zelfs in de flank aangereden. Ze zijn 
zelfs zo ver gegaan dat ze Staatsbosbeheer hebben bedreigd 
dat als ze hem nog langer in hun gebied zouden toelaten om te 
controleren ze loodsen in de brand zouden steken. Marcel laat 
zo’n kraaienpoot en grondpin zien. Het is zelfs voorgekomen 
dat een paard in zo’n kraaienpoot is gelopen en het had niet 
veel gescheeld of het dier had moeten worden afgemaakt. Dit 
alles heeft hem er niet van weerhouden om met het werk door 
te gaan. Hierbij heeft hij enorme steun van de politie die hem 
op elk moment dat het nodig was kwam assisteren en dat nog 
steeds doet. Voor zijn veiligheid is hij door de politie uitgerust 
met een portofoon en een locator zodat men bij problemen 
onmiddellijk zijn locatie kan bepalen en ingrijpen. 

Schrijven of praten

Na het kennismakingsgesprek stappen we in de kleine 4WD 
en gaan op pad. Hij meldt zich via de portofoon in bij de 
centrale meldkamer. We rijden door de But naar Dekkerswald, 
waar hij mij zijn geboortehuis laat zien. Via Nederrijk gaan 
we naar de Duivelsberg.  Dit omvangrijke stuwwalgebied met 
heuvels tot 90m hoog is ongeveer 160.000 jaar geleden in de 
voorlaatste ijstijd gevormd. Het strekt zich uit over Nederlands 
en Duits grondgebied tussen Nijmegen, Kleve, Groesbeek en 
Mook. Soms waan je je in de Eifel. Het is momenteel rustig 
in zijn gebied. De plassen en de grond zijn bevroren en op 
veel plaatsen ligt er nog sneeuw. Het wild laat zich niet zien 
en afgezien van een enkele wandelaar of hondenbezitter die 
vriendelijk de hand naar ons opsteekt is er niet veel te beleven. 
In de zomer daarentegen is het heel druk met recreanten. Even 
later komen we een mevrouw tegen met een loslopende hond. 
Deze komt ons wat nerveus tegemoet rennen. Marcel stapt uit 
en legt haar uit dat ze in dit deel van het terrein de hond aan de 
lijn moet houden. Hij is niet zo van het schrijven. Zijn ervaring 
is dat in gesprek gaan met de mensen meer resultaat heeft dat 
een bekeuring. Maar als het nodig is schuwt hij dit middel 
zeker niet. Marcel vertelt honderd uit. Hij heeft het ook over 
de rommel en de viezigheid die mensen zo van zich afgooien 
of dumpen. Kapotte tv’s, oude bankstellen, wietrestanten 
enz. Onderweg laat hij me een paar van die plekken zien. We 
rijden langs een van de vele dassenburchten in zijn gebied en 
constateren dat een das onder de omheining van een kwekerij 
is doorgegaan. Marcel maakt het even provisorisch dicht en zal 
zo snel mogelijk de kweker waarschuwen.

Bankpasje en ov-kaart 

Een paar dagen geleden heeft hij aan de kant van de weg een tas 
gevonden met een bankpas, een ov-kaart, een soort bedrijfspas 
en nog wat andere spulletjes. Vermoedelijk door een dief uit de 
auto gegooid. Deze brengen we in de loop van de dag naar het 
politiebureau in Groesbeek. We worden hartelijk ontvangen 
en terwijl wij aan de koffie zitten gaat een agent direct aan de 
slag met de gegevens op het bankpasje en zoekt in het systeem 
naar aanknopingspunten zoals een aangifte van vermissing 
of diefstal. Niets te vinden. We krijgen het advies om naar de 
Rabobank te rijden en het daar af te geven. Even later rijden we 
in Malden naar de Rabobank en geven daar het pasje af zodat 
zij de eigenaar kunnen inlichten over zijn of haar vermist pasje. 
De rest van de spullen en de tas gaat mee en wordt opgeslagen 
in het gemeentedepot.  Aan het eind van de dag bij hem thuis 
praten we nog even na met hem en zijn echtgenote. Ik vraag 
hem of hij niet heeft overwogen om er mee te stoppen. Nee, dat 
heeft hij nooit gedaan. Hij vindt het nog steeds een geweldige 
hobby en geniet elke dag van dit werk. Hij blijft er gelukkig 
redelijk nuchter onder net als zijn vrouw. Beiden weten ze dat 
ze altijd terug kunnen vallen op steun van de politie. Marcel 
zegt dat hij vroeger misschien wat te fanatiek was en daardoor 
wat minder voorzichtig. Nu ben ik nog steeds fanatiek maar 
ben wel voorzichtiger en bedachtzamer geworden. Want zo 
zegt hij: Ik wil ’s avonds wel weer heelhuids naar huis naar mijn 
vrouw en kind. We nemen afscheid van elkaar en ik bedank 
hem voor deze mooie dag.

� Tekst en foto’s: Herman Koek16





TELLING VERKEERSLACHTOFFERS BELGIË

Minstens 8 miljoen dieren gestorven op Belgische wegen 
in 2014

Vorig jaar stierven tussen de 8 en 27 miljoen dieren op de Belgische wegen. Dat blijkt uit tellingen die 
Natuurpunt samen met vrijwilligers het afgelopen jaar uitgevoerd heeft in opdracht van het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie. Het duizelingwekkend hoge cijfer onderstreept de nood om knelpunten in het 
verkeer aan te pakken.

De schattingen zijn gebaseerd op zogenoemde 
‘trajecttellingen’: 110 vaste routes die regelmatig 
gecontroleerd worden door 77 vrijwilligers. Samen hebben 
ze het afgelopen jaar 2.370 tellingen uitgevoerd, goed 
voor 18.996 afgelegde kilometers. Gemiddeld werden 0,14 
slachtoffers per kilometer gevonden. Een berekening op basis 
van deze voorlopige cijfers leert dat er in België per jaar zo’n 
8 tot 27 miljoen dieren slachtoffer worden van het verkeer. 
Het verschil tussen die twee schattingen is zo groot omdat 
het gemiddeld aantal slachtoffers per kilometer een stuk 
hoger ligt bij trajecttellingen te voet dan per fiets of per auto. 
8 miljoen is de meest gunstige schatting, 27 miljoen de meest 
negatieve. Er zijn nog meer gegevens van trajecttellingen 
nodig om de inschatting preciezer te maken. Het project 
loopt nog tot eind 2017. In combinatie met gegevens over 
de lokale populaties zal op termijn ook de impact van het 
verkeer op specifieke diersoorten gemeten worden.

Vooral amfibieën worden het slachtoffer van 
autoverkeer (foto Frank Hidvegi)

Met 5,3 km weg per vierkante kilometer heeft België 
met grote voorsprong het dichtste wegennet van Europa. 
In opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie verzamelt Natuurpunt met vrijwilligers 
gegevens om de impact van het verkeer op wilde 
dierenpopulaties te berekenen en brengt zwarte punten 
in kaart. Bedoeling is om gericht maatregelen (padden 
overzetacties, eekhoornbruggen, ecoduikers, wildrasters, 
ecotunnels) te kunnen nemen op de plaatsen waar het 
nodig is. Sinds de start van het project in 2008 werden 
65.209 verkeersslachtoffers gemeld via de website www.
dierenonderdewielen.be of www.waarnemingen.be.

In het afgelopen jaar waren dat er meer dan ooit, 14.562. 
Op basis van de gegevens uit Dieren onder de wielen werd 
dit jaar in Geel nog een eekhoornbrug geïnstalleerd.

Eekhoornbruggen op knelpunten kunnen een 
redding betekenen voor onfortuinlijke eekhoorns 

als deze (foto Robin Vanheuverswyn)

Jaarlijks zijn er twee duidelijke pieken wat het aantal 
verkeersslachtoffers betreft: in de periode februari/
maart, wanneer de padden massaal naar hun 
voortplantingspoelen trekken en in de periode augustus/
september wanneer jonge vossen, eekhoorns en wezels 
door hun ouders verjaagd worden en op zoek moeten naar 
een nieuw leefgebied. In die periode leggen de jonge dieren 
grote afstanden af.

Het afgelopen jaar werden tijdens padden overzetacties 
ruim 120.000 padden de weg over geholpen en op die 
manier van een gewisse dood gered. Toch was de gewone 
pad de soort die het afgelopen jaar het vaakst de dood vond 
op de Belgische wegen. Op de tweede plaats stond de egel, 
op de derde de vos.

■  Tekst: Diemer Vercayie & Hendrik Moeremans 
Foto’s: Frank Hidvegi & Robin Vanheuverswyn
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MUSKUSRATTENBESTRIJDING 

Aantal muskusratvangsten in 2014 gedaald, aantal 
gevangen beverratten verdubbeld

In 2014 is het aantal muskusratvangsten met 
bijna 3% gedaald tot 94.284. Ruim 50% van de 
muskusratten zijn gevangen in de provincies 
Groningen, Drenthe en Overijssel. Ook hier krijgt 
de bestrijding meer grip op de populatie. 

De vangsten zijn er met 10% afgenomen. De beverrat-
vangsten daarentegen zijn in 2014 met 547 vangsten 
gestegen naar een totaal van 1.034 stuks. De vangsten 
concentreren zich vooral in het grensgebied met Duitsland. 
85% van de vangsten vindt plaats in een strook van 5 
kilometer langs de grens met Duitsland. 
 
De toename van het aantal gevangen beverratten wordt 
toegeschreven aan de extreem zachte winter van 2013-
2014. De beverrat, een uit Zuid-Amerika afkomstig dier, 
heeft in de Europese winters een hoog sterftecijfer. In 
Duitsland wordt de beverrat niet consequent bestreden. 
Door toenemende overlast willen de Duitse overheden de 
bestrijding daar ook professionaliseren.

 
Europese lijst van invasieve uitheemse 
soorten

De Unie van Waterschappen maakt zich er sterk voor 
dat de muskus- en beverratten worden opgenomen in de 
Europese lijst van de zorgwekkende invasieve uitheemse 
soorten. Door het Europees Parlement is eind 2014 een 
verordening “betreffende de preventie en beheersing van 
de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten” vastgesteld. In 2015 wordt door de Europese 
Commissie een lijst vastgesteld van voor de Europese Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.
 
Onderzoek naar bestrijding

De waterschappen zijn in 2013 met een 3 jaar durend 
grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart, 
waarin onder meer wordt onderzocht hoe de bestrijding 
goedkoper, effectiever en met nog minder dierenleed 
kan. De resultaten van dit onderzoek komen in 2016 
beschikbaar. 
 
� Bron: Unie van Waterschappen
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w w w w . T e e k w e r e n d e k l e d i n g . n l

H e e f t  u  l a s t  v a n  t e k e n ?
O f  w i l t  u  t e k e n  v o o r k o m e n
W i j  h e b b e n  d e  o p l o s s i n g ! !

“ D e  k l e d i n g  i s  o p t i m a a l  a f g e s t e m d  o p  b e s c h e r m i n g  
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n o d i g  i s  e n  m e t  m a x i m a l e  a a n d a c h t  v o o r  u w  g e z o n d h e i d . ”

“ O n z e  k l e d i n g  i s  m i n i m a a l  
8 0  k e e r  w a s b a a r  z o n d e r  
d a t  d e z e  z i j n  t e e k w e r e n d e  
w e r k i n g  v e r l i e s t . ”

1 0 0 %  v e i l i g  i n  g e b r u i k .

VERBODEN MIDDELEN

Groente en vlees

In Brabant hadden wij al sinds jaren veel stroperij op zowel kleinwild als reewild. Daarom waren wij 
altijd in de weer in het veld en zelfs ver daarbuiten. Zoiets is alleen goed mogelijk wanneer je goed kunt 
samenwerken met de lokale collega-jachtopzichters en met de plaatselijke politie.

Zo kreeg ik op een donderdagmorgen een telefoontje van 
een bevriende politieman. Hij had tijdens een veldcontrole 
iets gezien en dat kon hij niet goed thuisbrengen. Daarom 
vroeg hij me of ik daar eens wilde gaan kijken. De interesse 
was gewekt, dus vanzelfsprekend dat ik dat wel wilde! Hij 
omschreef mij de plaats waar ik moest zijn en zei me dat het 
in een volkstuinencomplexje was, ergens tussen de groente. 
Tja, maar ik wist die tuintjes wel te liggen en zegde toe de 
volgende ochtend te gaan kijken.

De andere dag, na mijn gebruikelijke rondgang door het veld, 
ging ik maar eens polshoogte nemen in de volkstuintjes, op 
zoek naar het mysterieuze ding. Voorzichtig benaderen en 
kijken of er geen volk rondliep. Nu was het wat miezerig weer, 
dus zo heel druk zou het niet zijn, had ik eigenlijk bedacht. 
Toch zag ik van afstand al iemand bij die tuintjes lopen, dus 
ik hield me eerst maar eens mooi uit het zicht. Na een poosje 
ging de man met een tas groente op de fiets weg, en toen was 
de kust voor mij vrij!

Ik struinde wat van die tuintjes af en inderdaad, ver achter 
in een afgelegen hoek vond ik een ren. Die ren moest 
speciaal gemaakt zijn om fazanten te vangen, zo leek het me 
tenminste. Het ding was 2 meter lang, 1 meter breed en 1 
meter hoog, met aan de ene kant een luikje en aan de andere 
kant een ingang van fietsspaken die alleen maar naar binnen 
konden buigen.

In het gebied waar dat alles stond opgesteld, in de zin van 
de toenmalige jachtwet behorend tot het veld, waren ook 
inderdaad behoorlijk wat fazanten aanwezig en natuurlijk 
ook ander kleinwild. Maar ja, daar stond die kooi met niks er 
in, daar kon ik op dat moment niks mee. Ik besloot om het in 
de gaten te houden en om de 2 dagen ging ik er onopgemerkt 
kijken.

De eerste tijd gebeurde er niets, maar na ruim een week 
begon het spannend te worden: er was duidelijk gevoerd met 
maïs en tarwe, in en om de kooi! Na 2 dagen ging ik weer 
kijken, en ja hoor, er was met de kooi gevangen! Er lagen 
fazantenveren in en om de kooi en die lagen er eerder niet. 
Toen werd het posten geblazen.

‘s Morgens vroeg in het duister erheen om me vervolgens 
achter een heg te verstoppen. Ik had geluk dat ik de ren 
redelijk goed kon zien staan, maar het was nog te duister 
om te zien of er wat in zat. Dus ik moest wachten. Lang 
wachten…

Zo tegen 10 uur hoorde ik een brommertje aankomen. Een 
man zette dat ding weg, pakte 2 jutezakken uit zijn fietstas 

en liep de volkstuintjes in. Ik kon hem vanachter de heg 
prachtig in de gaten houden. Hij haalde een zakmes uit zijn 
broekzak en begon aan de groente te snijden. Na een tijdje 
had hij blijkbaar genoeg. Hij liep nog eens op zijn gemak 
door zijn tuin, hier eens kijken, daar eens kijken. ‘Tjonge 
jonge, wat duurt dat allemaal lang’, dacht ik bij mezelf, maar 
de man maakte geen enkele aanstalte om naar die ren te 
gaan. Ik dacht nog, het zal toch niet waar zijn dat hij niets 
van die ren afweet! Na zeker 3 kwartier rond gelopen te 
hebben, tuurde hij ineens de hele plek af. Kennelijk waande 
hij zich toen pas veilig en kuierde hij langzaam richting de 
ren. Bingo! Hij bukte zich, ik hoorde een hoop gerommel en 
hij kwam overeind en draaide vakkundig een fazantenhen 
de nek om.

Dat was het moment om te springen! De man schrok zich 
wezenloos, liet de zak vallen waar de hen al in zat en wou 
gaan lopen, maar ik was er al kort genoeg bij om hem bij zijn 
jas te pakken. Een mooie heterdaad!

Het hele spul in beslag genomen en naar het bureau 
gebracht, proces-verbaal opgemaakt om vervolgens met een 
voldaan gevoel aan de middagpot aan te schuiven. Lekker, 
verse groente en vlees!

� Cees van Geel
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KORT BERICHT

Boer mag land niet bemesten zonder controle op nesten
Ongeveer een jaar geleden werd een boer uit de Friese gemeente Súdwest-Fryslân door een 
buitengewoon opsporingsambtenaar gesommeerd te stoppen met het bemesten van zijn land, 
nadat duidelijk was geworden dat hij het perceel niet van tevoren op de aanwezigheid van nesten 
van weidevogels had gecontroleerd. Daarmee overtrad de boer de regels van de Flora- en Faunawet. 
Volgens de politie zijn er toch nog veel boeren die in het voorjaar hun mest uitrijden zonder dat er is 
geïnventariseerd of er ook nesten van broedvogels op het land aanwezig zijn.

Maaislachtoffers

Hetzelfde geldt voor het maaien van graspercelen. Zeker in de maanden april, mei en juni mag aangenomen worden dat er 
vogelnesten of jonge dieren zoals hazen en reekalveren in het gras aanwezig zijn. De Flora en Faunawet legt een zorgplicht 
op aan een ieder die werkzaamheden verricht in het groen, dus ook voor het maaien moet de boer en/of de loonwerker dan 
wel aannemer die graspercelen controleren op de aanwezigheid van te beschermen plantensoorten en dieren.

Vereniging Reewild heeft een folder ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe maaislachtoffers zo veel mogelijk voorkomen 
kunnen worden. Deze folder is te downloaden via www.reewild.nl/publicaties, klik op ‘VHR Folder Maaien 2013’.

Tip:
Leg wat folders in uw auto en verspreid deze tijdens uw ronde onder de boeren en loonwerkers die u tegenkomt. Heeft u gelijk 
aanleiding voor persoonlijk contact. Wie weet wat daar uit voortvloeit!



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.


