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In dit nummer:

 �  2 ALV te Otterlo 
Op 20 juni is de ALV gehouden te Otterlo. 
Voorzitter Ronald Vorenhout heeft de koers van de 
vereniging toegelicht 

 �  4 Officier van Dienst 
Voor velen binnen de politieorganisatie zijn de rol 
en verantwoordelijkheden van de OvD-P (nog) 
niet geheel helder. Er wordt hard gewerkt om dit 
bij iedereen duidelijk te krijgen, maar ook om 
de Officieren van Dienst bij de politie hiervoor 
opgeleid te krijgen.  

 �  8 Trojka hier, Trojka daar... 
Oernatuur, dat kunnen wij maken, let maar eens 
op! Te beginnen met raamposters waarop politiek 
correcte kinderen zogenaamd ‘oerrr’ willen. 

 �  12 Professionaliseringsproces 
“Het nieuwe opleidingsprogramma bestaat uit 
een eenmalige vervolgopleiding en een vierjarige 
cyclus van permanente her- en bijscholing.  

 �  14 Alternatieve waarschuwingsborden 
Al eerder hebben wij in de Jachtopzichter bericht 
over wildwaarschuwingssystemen. Daarvan zijn 
er verschillende in gebruik, al dan niet in testfase, 
en worden er nog steeds manieren bedacht 
om verkeerslachtoffers, zowel mens als dier, te 
voorkomen. Dat dieren moeilijk te sturen zijn, mag 
bekend worden geacht. Daarom wordt er nog altijd 
ingezet op aanpassing van het verkeersgedrag van 
de mens. Recent zijn daar 2 nieuwe, lokale acties 
voor gestart.
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VAN DE VOORZITTER

Aanloop naar de ALV
Op het moment dat ik dit schrijf komt de zon op en belooft het een mooie dag te 
worden. De temperatuur ligt iets hoger dan we gewend zijn en we haar eigenlijk 
willen hebben om deze tijd van het jaar. We zijn bezig met het organiseren 
van de ALV 2015 en dat is traditiegetrouw de tijd dat we terugblikken op het 
afgelopen verenigingsjaar.

Op de Boadag in Utrecht heb ik deze stelling mogen 
verdedigen in een plenair debat. De KNVvN is als 
vereniging betrokken bij het organiseren van deze Boa 
dag, onze professionele inbreng wordt zeer op prijs 
gesteld, ook ons netwerk van ketenpartners is hierin 
belangrijk. De groene Boa krijgt ook in de ‘Week van de 
Boa’ in het najaar weer een stem, en daar zijn wij uiteraard 
blij mee.

Dit jaar is er geen bijdrage aan de groene dagen op 
kasteel Middachten gegeven, een bewuste keus van het 
bestuur. Wij waren er niet klaar voor. De reden is dat wij, 
het bestuur, niet alles alleen kunnen organiseren en wij 
hebben daar handen bij nodig. En als die er niet zijn of 
komen blijft het telkens keuzes maken.
Als bestuur zitten wij eigenlijk wel aan het plafond van 
ons kunnen voor de vereniging, ik heb het al eerder 
gevraagd, maar doe het hier nogmaals. Draagt u de 
KNVvN een warm hart toe en vindt u ook dat wij sterk 
moeten zijn in onze groene belangen, meldt u zich dan 
alstublieft aan om gezamenlijk onze vereniging nog 
sterker te maken.

Ronald Vorenhout
Voorzitter KNVvN

Het is een roerig jaar geweest waarin veel is gebeurd. Zo 
hebben we een ingelaste ALV gehad in Doorwerth de emoties 
hoog opliepen. Uiteindelijk hebben het bestuur en de 3 
bezwaarhebbende regio’s op 11 juni jl. een goed gesprek met 
elkaar gehad en hebben wij met elkaar afgesproken om de open 
eindjes te repareren.

Ook hier wil ik nogmaals benadrukken dat wij als KNVvN 
de jacht niet uitbannen, we hebben goede contacten met 
de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. De afspraak 
die wij hebben gemaakt in een gesprek vorig jaar met de 
Jagersvereniging, is dat wij waar we kunnen elkaar steunen, echter 
waar onze belangen niet overeenkomen, wij ieder onze eigen weg 
kunnen gaan met wederzijds respect voor standpunten.

De jacht heeft aan de wieg van onze vereniging gestaan, zonder 
het jachtbedrijf zou de jachtopzichter waarschijl.jk niet hebben 
bestaan. Maar net als het jachtbedrijf is ook de jachtopzichter in 
meerderheid ‘doorontwikkeld’ tot ‘groene Boa’. De vereniging 
heeft ten doel het opkomen voor de belangen van de groene Boa 
in de brede zin des woords.

Tijdens dit proces komen we er steeds meer achter dat hoe goed 
je het ook wilt doen voor de Boa, je de werkgevers ook mee moet 
hebben, en andersom. Een goede Boa met een werkgever die 
er niet open voor staat, of een werkgever van goede wil maar 
die geen geschikte Boa kan vinden, in deze situaties hebben we 
niets aan onze inzet. Dit heeft erin geresulteerd dat we via de 
‘Natuurtoezicht Academie’ een cursus voor werkgevers hebben 
klaar liggen en deze nu na de zomervakantie definitief gaan 
starten. De startdatum van 25 juni bleek helaas niet haalbaar te 
zijn.
Er wordt door ons gewerkt aan een alternatieve PHB opleiding, de 
kaders hiervoor zijn inmiddels klaar. Het is echter nog de vraag 
of de markt hiervoor zal worden vrijgegeven. Mocht dat niet 
gebeuren, dan liggen de lijnen er om gezamenlijk met de huidige 
opleider te kijken of wij als KNVvN betrokken kunnen worden bij 
de invulling hiervan.

Verder hebben wij het groene uniform voor Boa’s domein 2 groen 
gereed, verder in dit nummer komen wij hier op terug. Het ligt 
in de bedoeling om dit uniform op de Boa 3 daagse in Apeldoorn 
in september officieel te presenteren. Er is gekeken vanuit het 
aspect Arbo i.v.m. teken en de ziekte van Lyme, maar ook naar 
de functionaliteit en dezelfde lijn voor de collega’s die niet met 
Permentrine kleding kunnen of willen lopen.

Er worden momenteel wegen verkend om te onderzoeken of 
het wellicht mogelijk is om de groene Boa’s onder de Nationale 
Politie te kunnen laten vallen, en misschien zelfs wel de basis 
kunnen vormen voor de eerder wegbezuinigde Veldpolitie. 
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VERENIGINGSZAKEN

VAN HET BESTUUR

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 20 juni is in Otterlo de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. We waren te gast in de 
werkschuur van Natuurmonumenten in het prachtige natuurgebied Planken Wambuis. In de middag was er 
een boeiende rondleiding door het gebied.

In de vergadering werd de koers van de vereniging toegelicht. 
Voorzitter Ronald Vorenhout ging in op de landelijke 
ontwikkelingen binnen ons werkveld. Om vorm te geven aan 
de nieuwe omleidingen is de Academie voor Natuurtoezicht 
opgericht. Binnenkort wordt gestart met een opleiding voor 
Boawerkgevers. Verder zijn we in gesprek om de PHB te 
mogen gaan verzorgen. Het wachten is nu op het moment dat 
het ministerie de opleidingen vrij gaat geven. Daarnaast werd 
het nieuwe landelijke Boa uniform gepresenteerd.

Afscheid werd genomen van ons bestuurslid Jaap van der 
Hiele. Het bestuur zal zijn open, deskundige en scherpe visie 
missen. Jaap, bij deze nogmaals bedankt voor je enorme 
inzet en wat je voor de vereniging hebt betekend. Jaap blijft 
overigens wel verbonden aan de vereniging middels de 
website en de regio Zeeland.

De commissie Tamminga, onder voorzitterschap van 
Ben Tamminga, presenteerde haar plannen omtrent 
de structurering van onze vereniging. Met name de 
omvorming van de afdelingen naar de nieuwe regio’s staat 
daarin centraal. Eén en ander wordt nu geregeld in het 
Huishoudelijk Reglement. De ALV ging unaniem akkoord 
met de voorstellen van de commissie en gaf goedkeuring aan 
het nieuwe Huishoudelijk Reglement.

In tegenstelling tot de voorgaande, nogal roerig verlopen 
Algemene Ledenvergadering in Doorwerth, werd deze 
vergadering vooral gekenmerkt door consensus.

Statuten

De huidige statuten zijn ten opzichte van de oude statuten 
versimpeld. De verdere inrichting van de vereniging 
wordt nu geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Het 
Huishoudelijk Reglement is een groeidocument. De 
omvorming van de oude lokaal georganiseerde structuur 
naar een landelijke organisatie heeft gezorgd voor een 
nieuwe eigentijdse opzet van de vereniging. Een slagvaardige 
vereniging waar minder aandacht is voor interne processen 
en procedures en waar vooral veel aandacht kan uitgaan naar 
de belangenbehartiging van ons als groene Boa’s.

Bij de nieuwe opzet is het uitgangspunt geweest om in de 
verenigingsstructuur tot goed functionerende regio’s komen, 
waarbij zoveel mogelijk van de huidige afdelingsstructuur 
behouden blijft. In de optiek van het bestuur is de commissie 
Tamminga er goed in geslaagd om dit uit te werken in haar 
voorstellen. Het bestuur bedankt de commissie, en in het 
bijzonder voorzitter Ben Tamminga, voor het vele werkt dat 
is verzet.

Visie van een drietal afdelingen

Velen weten dat een drietal afdelingen van onze vereniging 
grote moeite hebben gehad met de wijze waarop de 
vereniging zijn nieuwe koers is ingeslagen.
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Formeel ging het daarbij over de procedure met betrekking tot de 
goedkeuring van de nieuwe statuten. Hun grootste zorg was dat de 
afdelingen/regio’s in de voorgestelde statuten niet zijn verankerd. Concreet 
vonden zij dat de rol van de afdelingen/regio’s te zwak was geformuleerd en 
slechts uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. Dit geeft in hun optiek 
onvoldoende zekerheid dat onze vereniging ook gevoed wordt vanuit de 
regio’s. Daarom is het van belang dat het initiatief voor de keuze van een 
regiocommissaris bij de regio zelf ligt. 

Het landelijk bestuur en de drie afdelingen zijn op 11 juni jl. bij elkaar 
gekomen om hierover te overleggen. Tijdens dit overleg is op een open en 
eerlijke manier met elkaar gesproken over wat er leefde bij de leden. Het was 
een zeer nuttige bijeenkomst waarbij we gezamenlijk een oplossing hebben 
gezocht én gevonden voor de ontstane situatie. 

Regio’s

Het bestuur hecht aan een sterke vereniging en een bestuur dat zich gedragen 
voelt door de leden. Net als de afdeling-/regiobesturen is ze overtuigd van het 
nut en de noodzaak van een lokaal goed georganiseerde vereniging. 

Het voornemen is nu om de relevante artikelen in het Huishoudelijk 
Reglement betreffende de vorming van de regio’s op te gaan nemen in de 
statuten. De komende periode wordt gebruikt om deze voorstellen verder uit 
te werken, zodat hun rol nog beter verankerd wordt binnen onze vereniging. 
Tijdens de ALV is aan de commissie Tamminga gevraagd om deze taak op 
zich te nemen. De commissie wordt versterkt met een drietal nieuwe leden en 
zal nog dit jaar met een voorstel komen. Op de Algemene Vergadering in 2016 
zal over de nieuwe gewijzigde statuten worden gestemd, waarna ze kunnen 
worden geformaliseerd.

Ondertussen kunnen we verder bouwen aan onze vereniging. Het bestuur 
is een ieder erkentelijk voor zijn of haar constructieve opstelling en gaat het 
komende jaar met vol vertrouwen tegemoet.

Financiën

Tijdens de ALV werden de jaarcijfers en begroting gepresenteerd. Hoewel 
het eigen vermogen van de vereniging behoorlijk is, stemt de begroting voor 
komend jaar tot zorgen. Zoals het er nu voorstaat valt de begroting minimaal 
€ 12.000 negatief uit. Indien het uitgavenpatroon onveranderd blijft, worden 
we ook in de komende jaren geconfronteerd met een verliesgevende situatie.

Het bestuur beraadt zich op dit moment naar mogelijkheden om te besparen. 
Tegelijkertijd is het wenselijk dat we als vereniging meer opbrengsten kunnen 
genereren. Het aantal leden en donateurs neemt nog steeds af. Het zou prettig 
zijn als we deze neerwaartse lijn kunnen ombuigen. Verder wordt gekeken 
naar mogelijkheden om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Mocht u 
daarvoor ideeën of suggesties hebben, dan horen we dit erg graag!

Namens het bestuur,

Ger Verwoerd
Algemeen secretaris

Jaap van de Hiele wordt
symbolisch uitgezwaaid

PROCentrum Equipment gaf in de pauze een 
demonstratie met op afstand bedienbare 

spijkermatten. 
Voor video zie: 

https://youtu.be/LyOIBOhCdmE
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OFFICIER VAN DIENST

Officier van Dienst – Politie
In de uitgave van maart 2015 hebben wij een vooraankondiging gedaan om in de volgende uitgave een 
artikel te schrijven over de functie/rol “Officier van Dienst - Politie” (OvD-P). In het periodieke redactie 
overleg hebben wij toegelicht waarom wij voor dit onderwerp hebben gekozen. Voor velen binnen de 
politieorganisatie zijn de rol en verantwoordelijkheden van de OvD-P (nog) niet geheel helder. Er wordt hard 
gewerkt om dit bij iedereen duidelijk te krijgen, maar ook om de Officieren van Dienst bij de politie hiervoor 
opgeleid te krijgen. 

Wij zijn van mening dat de groene Boa op de hoogte moet 
worden gebracht van deze functie. Immers, vanuit uw 
plaatselijke bekendheid kan de bijdrage van een groene 
Boa van toegevoegde waarde zijn! Op welke manier hier bij 
een incident of calamiteit door de OvD-P mee kan worden 
omgegaan, hopen wij in dit artikel met u te delen. Het moge 
duidelijk zijn dat de beleidsmatige kant van dit geheel, u in 
dit artikel zal worden onthouden. Wel is van belang dat u op 
de hoogte bent van taken c.q. processen die door een OvD-P 
kunnen worden uitgezet en waarvoor een beroep op u als Boa 
wordt gedaan. 
Overigens hebben andere disciplines, zoals brandweer, 
bevolkingszorg gemeente, Ghor (Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie = ambulancedienst) ook 
Officieren van Dienst. Deze Officieren van dienst zijn belast 
met het operationele aansturen bij incidenten/calamiteiten. 
Dat er bij grotere incidenten ook andere overlegvormen 
zijn, moge duidelijk zijn. De kans dat u als Boa hiermee 
van doen krijgt is vrijwel uitgesloten. In dit artikel willen 
wij u informeren over het ontstaan, de opleiding en 
werkzaamheden van de OvD-P. 

Aanleiding

Naar aanleiding van een aantal grootschalige incidenten 
in Nederland is er gekeken naar rampenbestrijding /
crisisbeheersing. Landelijk op ministerieel niveau, lokaal 
op bestuurlijk niveau, maar ook in de politieregio’s werd 
duidelijk dat de politie organisatie niet voldoende was 
uitgerust om gestructureerd grootschalig op te treden of 
bijzondere incidenten aan te pakken. 
Vragen als: wie is er nu verantwoordelijk voor de juiste 
afhandeling?, heeft de functionaris de juiste opleiding 
gevolgd?, is er überhaupt wel een goede opleiding?, maar 
vooral wat moet een functionaris kennen en kunnen?, waren 
onderwerp van gesprek.

Wanneer een politiefunctionaris verantwoordelijk gesteld 
wordt voor de afhandeling van grootschalige en/of bijzondere 
incidenten, dan dient hij/zij daarvoor goed te zijn opgeleid 
zodat met vertrouwen een incident in de vorm of grootte van 
het vliegtuigongeval van Turkish Airlines bij Schiphol of de 
schietpartij bij de Ridderhof in Alphen aan den Rijn, kan 
worden aangepakt. Dit geldt overigens ook voor de vele ‘bijna’ 
grootschalige en/of bijzondere incidenten die zich regelmatig 
voordoen.
Ten aanzien van politiefunctionarissen werd hier de 
opleiding ‘Officier van Dienst - Politie’ in het leven geroepen. 
Deze opleiding voorziet erin dat de verantwoordelijke 
functionaris met vertrouwen grote incidenten tegemoet 
treedt en dat er een aansluiting wordt gecreëerd op 
de eenmaal georganiseerde opschaling (mono- of 
multidisciplinair). Overigens wordt met monodisciplinair 
bedoeld dat het een uitsluitend politieoptreden betreft, terwijl 
multidisciplinair betekent dat er sprake is van optreden door 
meerdere instanties (disciplines).
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OvD-P opleiding

De doelstelling van de OvD-P opleiding is het opleiden 
van vakbekwame en vakgeschikte OvD-P’s. Tijdens deze 
opleiding volgen de cursisten eerst vier dagen theorie. 
Er vinden leergesprekken plaats, er worden ervaringen 
uitgewisseld, discussie gevoerd en geoefend. Na de vier 
dagen theorie volgt er een zesdaagse zeer intensieve interne 
opleiding welke door de Politieacademie in Ossendrecht 
wordt verzorgd. In deze week vindt er een opbouw plaats 
van moeilijkheid en complexiteit. De theorie kan worden 
gekoppeld aan de praktijk welke in de vorm van oefeningen 
in het zeer realistische oefendorp worden gehouden. De 
verworven kennis, de aangeleerde houding en het gedrag 
als Officier van Dienst - Politie worden aan het einde 
van deze week integraal getoetst. Hieraan worden door 
acteurs, brandweerlieden, ambulance medewerkers en 
andere disciplines deelgenomen. Aan de hand van een 
checklist wordt van de examenkandidaat verwacht dat hij/
zij met in achtneming van de veiligheid de regie neemt op 
het incident en acteert in het uitzetten van politietaken. 
Hierbij voert hij/zij overleg met overige disciplines, stelt 
het managementteam in kennis en beslist over eventuele 
verdere opschaling. Belangrijk hierbij is dat er een goede 
beeldvorming van het incident ontstaat. 

Primaire taken OvD-P

De primaire taken van de OvD-P zijn:
• Na alarmering zo spoedig mogelijk ter plaatse gaan;
• Het coördineren van de ingezette politie eenheden ter 

plaatse;
• Het treffen van maatregelen gericht op het voorkomen 

en beperken van slachtoffers op de plaats van het 
incident;

• Het verstrekken van informatie aan de 
gemeenschappelijke meldkamer;

• Het aanvragen van eventuele politie assistentie;
• Het bepalen van de mate van opschaling;
• Multidisciplinaire samenwerking;
• Het eventueel overdragen en uitzetten van taken.

De OvD-P gaat over de veiligheid van zichzelf, politie-
eenheden/Boa’s, hulpverleners, burgers en zaken. Onder 
zaken vallen bijvoorbeeld ook dieren. Naast deze primaire 
taken heeft de OvD-P ook specifieke politietaken.
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OvD-P Politietaken

De specifieke politietaken van de OvD-P zijn:
1. Verkeerscirculatie brongebied
2. Verkeerscirculatie effectgebied
3. Ontruimen
4. Begidsen
5. Afzetten
6. Afschermen
7. Strafrechtelijk onderzoek
8. Handhaving openbare orde
9. Identificatie en registratie

Voordat we kort iedere politietaak toelichten, vermelden 
wij dat een aantal van deze taken aan groene Boa’s kunnen 
worden toebedeeld. 

1 (+2). Verkeerscirculatie brongebied/
effectgebied

Met het brongebied wordt duiding gegeven aan de plek 
(bron) waar het incident (crisis/ramp) zich afspeelt. Het 
effectgebied is het gebied dat tengevolge van het incident, 
dat zich elders afspeelt, hiermee te maken krijgt. Als recent 
praktijkvoorbeeld: een vrachtauto met gevaarlijke stoffen 
staat op de autosnelweg A35 in brand (brongebied). De 
doorstroom van het verkeer in de ochtendspits stagneert tot 
in de verre omgeving (effectgebied). 
Doel: Het voor bepaalde tijd vrijhouden van de aan- en 
afvoerroutes naar de plaats incident en het zorg dragen van 
een optimale verkeersstroom in en rond de plaats van

het incident ten behoeve van een optimale hulpverlening 
en zorgen voor veilige opstelplaatsen van de hulpdiensten. 
Plaatselijke bekendheid waar u als Boa werkt, kan worden 
gebruikt om deze taak goed uit te voeren.

3. Ontruimen

Doel van ontruimen is het op veilige wijze doelmatig 
ontruimen van de plaats incident in het belang van de 
algemene veiligheid van personen en/of goederen (en 
dieren) en het ongestoord laten plaatsvinden van de 
hulpverlening/ontruiming. Binnen de taak ontruiming 
valt ook evacuatie, waarbij op last van de overheid, al dan 
niet gedwongen, grote groepen mensen (dieren) naar een 
veilig gebied verplaatst worden. Bij bijvoorbeeld een grote 
natuurbrand is het van cruciaal belang dat er gebruik wordt 
gemaakt van de plaatselijke bekendheid van de groene Boa.
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4. Begidsen

Begidsen is het zorgen voor begeleiding van transport, 
om de weg te wijzen en vrije doorgang bij knelpunten te 
verzorgen, dit alles ter voorkoming van stagnatie in de 
hulpverlening en rampbestrijding. Naar ons idee behoeft 
het verder geen toelichting dat de plaatselijke bekendheid 
van de groene Boa hierin van cruciaal belang is. Denk 
alleen maar aan natuurbranden welke moeten worden 
bestreden.

5. Afzetten

Het afzetten van een gebied waar zich een grootschalig 
incident voordoet, o.a. met het doel om de hulpverlening op 
adequate wijze te laten verlopen, bewaking van onbeheerde 
goederen en het voorkomen van meer gewonden en/of 
schade. Vanuit onze praktijkervaring weten wij dat voor 
de taak afzetten van de aanwezigheid van Boa’s regelmatig 
dankbaar gebruik wordt gemaakt.

6. Afschermen

Hiermee wordt bedoeld het door middel van een 
daadwerkelijke afscherming door menskracht (politie/
Boa) of middelen (hekwerk) hermetisch afsluiten van het 
incidentgebied. Afschermen wordt onder andere gedaan ten 
behoeve van het veiligstellen van betrokkenen, objecten, 
voertuigen, gebouwen, etc.

7, 8 en 9. Strafrechtelijk onderzoek, 
Handhaving openbare orde en Identificatie en 
registratie

In mindere mate zal bij de taken strafrechtelijk onderzoek, 
handhaving openbare orde en identificatie/registratie een 
beroep worden gedaan op de groene Boa door een OvD-P. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de OvD-P in het 
zogenaamde “gouden uur” één of meerdere politietaken 
uitzet. 

Tot slot nemen wij u nog mee in een aantal begrippen, 
welke zeker aan de orde komen bij grotere incidenten. Het 
is vooral handig te weten wat deze precies omvatten.

GRIP

Grip is de afkorting van Gecoördineerde Regionale 
Incidentenbestrijding Procedure.
In een multidisciplinair optreden bij een incident (Ghor, 
Brandweer. Politie, Gemeente) kan per discipline een 
GRIP situatie worden afgekondigd. Een GRIP situatie 
varieert van GRIP 0 (normale dagelijkse werkwijze van de 
operationele diensten) tot en met GRIP 5 (interregionaal) 
en zelfs GRIP Rijk wanneer de nationale veiligheid in het 
geding is. 

COPI

Bij een GRIP 1 situatie is er al sprake van een overleg 
tussen de Officieren van Dienst van de bij dit incident 
betrokken disciplines. Dit overleg, vaak voorgezeten door 
de Hoofd OvD van de brandweer, betreft het zogenaamde 
COmmando Plaats Incident. 

Een COPI vindt plaats wanneer:
De problemen steeds complexer worden;
De gevolgen steeds groter worden;
De hulpverleners steeds meer moeten kunnen/doen;
Er meer moet worden samengewerkt tussen de disciplines.

Tot slot

Wij hopen met dit artikel te hebben bereikt dat u als groene 
Boa enig inzicht hebt gekregen in de 
OvD-P functie en daaraan gekoppeld dat er aan u als 
groene Boa, bepaalde politionele taken kunnen worden 
toebedeeld. Dit laatste uiteraard in het geval zich incidenten 
voordoen in uw werkgebied.
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Trojka hier, trojka daar!

In het vroege voorjaar van 2000 sjouwde ik met enkele vrienden door de bossen van het Nationale Park 
Białowieża in Oost-Polen. Deze contreien worden aan de lopende band bezocht door natuurbeschermers 
van over de hele wereld om een snuifje ‘oerbos’ op te doen alvorens naar eigen land terug te keren met de 
diepe wens de zaken daar grondig te renoveren. Oernatuur, dat kunnen wij maken, let maar eens op! Te 
beginnen met raamposters waarop politiek correcte kinderen zogenaamd ‘oerrr’ willen.

Ons motief om daar te zijn was geheel anders. In het oerbos 
vindt namelijk al heel lang onderzoek plaats naar planten 
en dieren, onder meer door Ludwik Tomiałojć en Tomasz 
Wesołowski van de Universiteit van Wrocław naar de 
populatiedynamiek van vogels. Met Ludwik was ik in contact 
gekomen vanwege zijn excellente studies naar houtduiven, een 
soort waarin ik in de jaren zeventig buitensporig geïnteresseerd 
was. Zijn werk liet zien dat predatie een grote rol speelde in 
het leven van houtduiven, net als in Nederland, maar in Polen 
ogenschijl.jk met veel grotere gevolgen voor de dichtheid. Het 
contact resulteerde in een uitnodiging om langs te komen, en 
dat leidde weer tot geregelde tripjes naar Białowieża en andere 
gebieden in Polen.

Intussen stond de tijd niet stil. De Muur viel en Polen dreigde 
lid te worden van de Europese Unie. Begerige oogjes vielen op 
het oerbos in Oost-Polen, waar immers kapitale eiken stonden 
die te gelde konden worden gemaakt. Hoewel het Park een 
beschermde status had en heeft, weten ondernemers altijd wel 
een weg te vinden om wetgeving te omzeilen. Dat moest koste 
wat kost worden voorkomen. De vogelonderzoekers hadden 
daarom aan ons gevraagd om voor de kern van het Nationale 
Park, ongeveer 60 km² groot, een dekkende inventarisatie te 
doen van schreeuwarenden en zwarte ooievaars, soorten die 
gedijen in ongerept en oud bos doorsneden met rivierdalen. 
Zelf waren de onderzoekers alleen in kleine proefvlakken actief, 
zodat ze niet precies wisten waar deze grote jongens hun nest 
hadden. Zo kwam het dat we in 2000, uitgerust met kaarten en 
vergunningen, vanuit Masiewo het gebied introkken op zoek 
naar grote nesten. Hoe moeilijk kon dat zijn, zeker gezien onze 
achtergrond van roofvogelonderzoek in Nederland. Dat bleek al 
snel: moeilijk! Maar dat is een ander verhaal.

Tijdens één van onze tochten stuitten we op forse 
pootafdrukken op een modderig plek. Fors is zwak uitgedrukt: 
de afdruk van een voorpoot besloeg het gehele oppervlak van 
mijn opengeslagen opschrijfboekje (ongeveer 15 x 20 cm). Dat 
kon maar één ding betekenen: wolf. Niet helemaal onverwacht, 
deze secundaire ontmoeting, want we wisten uiteraard dat er in 
het gebied wolven voorkwamen. Ook hadden we een afgekloven 
kadaver van een edelhert gevonden, mogelijk een wolvenprooi. 
Hoewel we dit gebied vaak hebben bezocht, zagen we de wolven 
nooit in levenden lijve. Dat is minder vreemd dan het lijkt, want 
zelfs de wolvenonderzoekers van het Park zien ze hoogst zelden 
en ontlenen hun kennis vooral aan sporenonderzoek en – meer 
recent – aan wat de met zenders uitgeruste wolven vertellen. 
Al dat onderzoek, niet alleen in Polen maar overal in Europa 
en Noord-Amerika, heeft een berg wetenschap opgeleverd. We 
weten nu behoorlijk nauwkeurig hoe de wolvenpopulatie van het 
noordelijk halfrond de overgang van Pleistoceen naar Holoceen 
heeft overleefd, hoe ze zich de afgelopen eeuwen staande hebben 
gehouden (of niet, zoals in Nederland, waar geen moeite teveel 
was om het beest uit te roeien), hoe ze zich de laatste decennia 
opnieuw over Europa hebben verspreid, wat ze eten, hoe ver ze 
genegen zijn achter een prooi aan te rennen, verzin het, en er is 
een onderzoek naar geweest.

We leven in een interessant tijdsgewricht: ongekende welvaart, 
meer vrije tijd dan ooit tevoren, meer regels en wetten dan een 
mens kan bevatten, verstedelijking, industrialisering van de 
landbouw… Gezien die achtergrond is het een wonder dat er 
diersoorten zijn die zich vanuit geslagen positie herpakken. 
Denk aan grauwe ganzen, ooievaars, nachtzwaluwen, dassen, 
kraanvogels, blauwborsten. In dat rijtje past ook de wolf. In 
het algemeen wordt gedacht dat toppredatoren de eerste zijn 
die van het toneel verdwijnen als mensen zich ergens tegenaan 
bemoeien. En daar zijn niet eens véél mensen voor nodig. De 
fabelachtige predatorenfauna van het Pleistoceen, met in Europa 
meerdere soorten beren, wolven, tijgers, luipaarden en hyena’s, 
is door een ‘handjevol’ mensen uitgeroeid, fors geholpen door 
klimaat- en habitatveranderingen. De invloed van mensen op 
de leefomgeving is totaal, zeker na de Industriële Revolutie. Dat 
wolven zich nu aan de grens melden, en er soms zelfs al overheen 
lopen, betekent twee dingen: wettelijke bescherming werkt en 
wolven vinden hun weg in het snel veranderende landschap. 

Om een idee te geven hoe groot een wolf is, hier een pootafdruk 
naast een schoenafdruk (maat 42), genomen in het Nationale 
Park Białowieża. Een individuele prent van een wolf is niet te 
onderscheiden van de pootafdruk van een grote hond. Het idee 
dat de spreiding tussen de tenen 3-4 en 2-5 groter is dan bij een 
hond, gaat lang niet altijd op.
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Elke soort die zich als cultuurvolger ontpopt, wacht een gouden 
toekomst. Kraanvogels en wolven zijn juist níet het symbool van 
‘oerrr’, maar van cultuurvolgers, aanpassers pur sang die zich in 
het menselijke geweld staande weten te houden.

Wat ook groot is aan een wolf: de keutels. Dit soort bolussen zijn 
onmiskenbaar. Ze bevatten veel haar en grote botfragmenten. 
Oudere uitwerpselen worden wit vanwege de aanwezigheid van 
kalk en uitspoeling en uitdroging van de zachtere delen.

Dat laatste wel mits mensen enige tolerantie weten op te 
brengen. Wolven zullen daarin de ultieme test zijn. Want reken 
er maar niet op dat wolven in Nederland overwegend reeën 
gaan eten. Waarom zou je gemiddeld 237 meter achter een ree 
aanrennen (een afstand gemeten door Camilla Wikenros c.s. 
in besneeuwd Scandinavië, en oplopend naar 2,3 km; zonder 
sneeuw is dat allicht verder), als je een schaap of geit zonder 
noemenswaardige inspanning tegen een raster kunt drijven. 
Deze jaagafstand is overigens beduidend minder ver dan 
het wolvenpak in het trojka-lied van Drs. P. aflegde bij hun 
achtervolging van de arrenslee tot aan Omsk, namelijk 100 werst 
(ruim 100 km). Het wolvenonderzoek in Europa laat zonneklaar 
zien dat wolven levend in een door mensen gedomineerd 
landschap huisdieren gaan eten: schapen en geiten, koeien 
(maar in Nederland zouden ze dan de stallen in moeten), en 
wie weet ook katten en honden (zoals bleek in Wisconsin). Die 
omslag van wilde naar tamme prooien is des te sterker naarmate 
gebieden armer zijn aan wilde prooien als zwijnen, herten, 
reeën, hazen en konijnen. Ja, maak de borst maar nat.

Hoe nat? Daar is wel wat over bekend. In Noord-Amerika, 
bijvoorbeeld, leidde bescherming ook tot toename van de 
wolvenpopulatie. In Wisconsin groeide de wolvenpopulatie 
in 30 jaar tijd van 0 naar 600. Gelijkopgaande met die groei 
steeg het aantal schadeclaims, voornamelijk betrekking 
hebbend op vee, pluimvee en honden. Dat leidde op zijn beurt 
weer tot een debat hoe verder te gaan met de uitkering van 
schadevergoedingen. En of beperkt afschot misschien niet een 
optie zou zijn. Niet verrassend werd daar verschillend over 
gedacht door boeren, jagers, hondenbezitters, natuurliefhebbers 
en overheid. In een studie van Adrian Treves c.s. bleek dat 
vergoedingen deels door donateurs worden opgehoest, die 
zich daarmee nadrukkelijk als partij melden in het beheer van 
wolven. De overheid stopt er geld in verkregen via vrijwillige 
belasting, verkoop van speciale nummerborden (met een wolf 
erop) en algemene fondsen. De totale geclaimde schade is 
opgelopen naar ongeveer 100.000 dollar per jaar, ongeveer 10% 

van het bedrag dat beschikbaar is om schadevergoedingen uit te 
keren en beschermingsmaatregelen te nemen. Op dit moment 
gaat dat deels ten koste van programma’s die andere soorten 
moeten helpen. Kortom, de bekende spagaat die optreedt bij 
succesvolle bescherming. Niettemin is de bereidheid van het 
publiek groot om blijvende bescherming aan wolven te bieden. 
En dat gaat verder dan praatjes verkondigen: ze willen er ook 
voor betalen. Dat laatste zou wel eens een cruciaal verschil 
met Nederlanders kunnen zijn: praatjes genoeg, maar dokken? 
Vergeet het maar.

Voorafgaande aan de komst van wolven in Nederland stijgt de 
spanning naar grote hoogte. Er trekt een leger van zelfbenoemde 
deskundigen door het land. De strapatsen van Mr. Wolf moeten 
immers via powerpointpresentaties en media-optredens aan 
het volk worden verkondigd. Een ander leger is druk doende 
de komst van de wolf in regels en wetten te vervatten. Wolfje 
mag wel dit, maar niet dat. Pieter Geenen heeft dat bondig in 
een strip in Trouw samengevat: afblijven van otter, hamster, 
wilde kat, boommarter en eikelmuis (en de boer zal daaraan 
toevoegen: koe, schaap, geit), niet huilen in stiltegebieden, 
ecoduct nemen bij oversteken weg, alleen in wildernisnatuur 
buiten de paden… Voor journalisten zijn wolven altijd goed 
voor het zoveelste obligate leuterpraatje. Natuurbeschermers 
kloppen zich op de borst, want kijk eens waar ‘onze oerrrnatuur’ 
toe leidt (of, zoals het tegenwoordig heet in hun onnavolgbare 
reclametaal: rewilding). Ondertussen gaat de wolf zijn eigen 
gang. Of en hoe de wolf het gaat redden in Nederland, we weten 
het niet.

Hoe dan ook, Drs. P. had een vooruitziende blik: “Intussen gaat 
zich iets bewegen in de achtergrond…”

■  Tekst: Rob Bijlsma 
Foto’s: Willem van Manen en Aaldrik Pot

Achtergrondfoto: Na een maaltijd resteren alleen nog botten en 
vachtresten, verspreid over een groot oppervlak. Hier resten van 
een edelhert in het Nationale Park Białowieża. Die resten worden 
op hun beurt weer gebruikt door muizen, egels, vossen, dassen, 
marters, wasbeerhonden en een scala van insecten. De haren 
vinden hun weg in nesten van vogels, van raven tot mezen.

Er is weinig fantasie voor nodig om op een mistige dag een wolf te 
zien, zoals hier op het Hijkerveld, ruim voordat een mediagenieke 
wolf in maart 2015 zijn opwachting maakte. De meeste 
waarnemingen van wolven (of wilde katten, lynxen, poema’s en 
meer van dat fraais) in Nederland zijn hersenschimmen.
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In memoriam
RINY BITTER

Op zondagavond 22 maart 2015 bereikte ons het trieste nieuws dat onze regio-penningmeester Riny 
Bitter plotseling is overleden. Dat het met zijn gezondheid niet zo goed ging wisten we, maar dat we zo 
snel afscheid van hem moesten nemen, kwam voor ons toch als een schok.

Riny maakte zo’n 2 jaar deel uit van het regiobestuur Gelderland/Flevoland. Hij verrichte zijn taak op 
een rustige en betrouwbare wijze zoals een goede penningmeester betaamt. Zonder op de voorgrond 
te willen treden hield hij overzicht over de financiën van de regio. De begroting voor het nieuwe 
verenigingsjaar was net door Riny opgesteld om deze op de Gelderse ALV van 7 mei jl. te presenteren.

Ondanks het feit dat hij zelf geen groene Boa was, wilde hij toch zijn steentje bijdragen aan de KNVvN. Zo heeft Riny 
bijvoorbeeld ook een aantal keren de verenigingsstand bemand op de beurs ‘Nederlandse Jacht Manifestatie’ in park Berg 
en Bos te Apeldoorn.

De afscheidsdienst voor Riny heeft op vrijdag 27 maart jl. plaatsgevonden, heel toepasselijk in de Boszaal van crematorium 
Jonkerbos in Nijmegen. Tijdens deze emotionele bijeenkomst hebben we samen met zijn familie afscheid van hem 
genomen. We zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 

Namens het regiobestuur Gelderland/Flevoland KNVvN
Gert-Jan de Jong - Coen Lubberts - Coen de Meijer

Nieuw model combibon

Door de invoering van artikel 27c in het Wetboek 
van Strafvordering (Sv) per 1 januari 2015, is 
een wijziging van het model van de combibon, 
bedoeld in artikel 1 van de Regeling modellen 
en formulieren ten behoeve van de handhaving 
Justitie, noodzakelijk geworden. Hiertoe dient 
de onderhavige wijzigingsregeling welke in de 
Staatscourant 2015 Nr. 8360, d.d. 27 maart 2015 
bekend is gemaakt.

In artikel I van de regeling wordt voornoemd model, dat in 
de zogeheten combibon is neergeslagen, opnieuw vastgesteld. 
Met de invoering van artikel 27c Sv is uitvoering gegeven aan 
de richtlijn nr.2012/13/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in 
strafprocedures. 
Kort samengevat, stelt de richtlijn minimumregels met 
betrekking tot het recht op informatie van verdachten in 
strafprocedures. Als gevolg hiervan is aanpassing van het 
proces-verbaal (de combibon) noodzakelijk. Deze combibon 
wordt gebruikt voor het opmaken van proces-verbaal in 
zowel strafrechtelijke zaken als in geval van administratieve 
sancties op grond van de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).

Op grond van een arrest van het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden van 10 januari 2013 dient ook in geval van 
administratieve sancties aan de betrokkene de cautie 
te worden gegeven. Het gewijzigde model maakt het 
mogelijk om op de combibon vereenvoudigd aan te geven 
dat de verdachte, of in voorkomend geval de betrokkene, 
is geïnformeerd over zijn rechten, namelijk:
• dat aan de verdachte of de betrokkene opgave 

is gedaan van het strafbaar feit, dan wel van de 
gedraging in de zin van artikel 2 Wahv, 

• dat de verdachte recht heeft op rechtsbijstand,
• dat de verdachte, voor zover van toepassing, recht 

heeft op vertolking en vertaling.

Gelet op de kosten en tijd die met het bestellen en 
vervaardigen van nieuwe combibonnen gepaard 
gaan, wordt de opsporingsinstanties tot 31 december 
2015 de mogelijkheid geboden om gebruik te maken 
van de combibonnen welke vóór de inwerkingtreding 
van deze wijzigingsregeling in gebruik waren, mits 
op de achterzijde van Blad A1 schriftelijk melding 
wordt gemaakt van de bij deze wijziging opgenomen 
aanvullende gegevens (zie opsomming). Na 31 december 
2015 mogen uitsluitend combibonnen worden gebruikt 
welke conform het thans vastgestelde model zijn 
vervaardigd.

■ Bron: Staatscourant

Vervang uw combibonnen voor 31 december 2015!
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actuele stand:
leden 682 en donateuRs 343

Verenigingsactiviteiten

week Van de Boa, 
8 t/m 10 sePtemBeR 2015
te aPeldooRn

landelijk kamPioenschaP 
schieten, 25 sePtemBeR 2015, 
kVs de Betuwe te ommeRen

 � Regio 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:
1518, de heer J. Middel, Makkinga

 � Regio 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 

 � Regio gelDeRlanD-FlevolanD

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

Secretaris: vacant

Nieuwe leden Ge-Fle:
2247, de heer B. Bijvank, De Steeg

Overleden Ge-Fle:
2214, R. Bitter, Wychen, 22 maart 2015

 � Regio 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

Nieuwe leden U-G:
2246, de heer M. Kramer, Eemnes
2248, de heer A. de Borst, Lunteren

Regio activiteiten:
April: Schietdag regio Utrecht-t Gooi te 
Lienden
Juni: Gezins-BBQ

 � Regio nooRD-hollanD

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

 � Regio 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

 � Regio 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

Nieuwe leden Ze:
2245, de heer N.A. Pater, Oosterhout
Regio activiteiten:
April: jaarlijkse ledenvergadering regio 
Zeeland
Juni: jaarlijkse BBQ regio Zeeland

 � Regio 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

Overleden B-L:
1811, de heer M.W. Vermeulen, Leende
1338, de heer H.P. Huyberts, Zundert

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.

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

Landelijk Kampioenschap Schieten 2015

Op vrijdag 25 september a.s. organiseert de 
KNVvN wederom het Landelijk Kampioenschap 
Schieten (LKS) voor leden van onze vereniging. De 
uitvoering van de organisatie is in handen van de 
Landelijke Schietcommissie, de wedstrijd zal net 
als voorgaande jaren plaats vinden op schietbaan 
‘KVS de BETUWE’ te Ommeren.

Wij hopen naast de ‘trouwe’ deelnemers dit jaar 
ook veel nieuwe gezichten te mogen ontmoeten 
op deze sportieve en vooral gezellige dag. Ook 
wanneer u niet uw regioteam vertegenwoordigt, 
kunt u ’s middags op diverse vrije banen met 
kogelbuks, pistool en luchtwapen schieten, naast 
natuurlijk het kleiduiven schieten.

De prijzenpot zal ook dit jaar gevuld worden door 
verschillende sponsoren. Daarnaast roepen wij de 
regiobesturen op om wederom voor verschillende 
streekprijzen zorgen.

U kunt zich voor het LKS aanmelden via uw 
regiobestuur. In verband met het bestellen van 
o.a. de lunch verzoeken wij u ook uw gasten 
aan te melden, hetzelfde geldt voor hen die niet 
deelnemen maar wel de organisatie willen helpen 
om er een geslaagde dag van te maken.

Tot 25 september!

De Schietcommissie,
Kors Pater, Jeroen van Eijk en Theo van de Horst

Noteer 25 september in uw agenda 
en meldt u vandaag nog aan  

bij uw regiobestuur!
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PROFESSIONALISERINGSPROCES

Groene handhavers als schoolvoorbeeld?
Milieuboa’s krijgen bovenop de basisopleiding een extra opleidingsprogramma voor de kiezen. 
Professionalisering is het doel. Werkt het? Onderzoeker Arnt Mein voerde een evaluatie uit en licht de 
belangrijkste conclusies toe. 
Arnt Mein van het Verwey Jonker Instituut onderzocht samen met Ineke van den Berg van de Universiteit 
Utrecht (Centrum voor Onderwijs en Leren) hoe het opleidingsprogramma voor milieuboa’s na vier jaar 
functioneert. Zij deden dit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Of het programma 
bijdraagt aan de beoogde professionalisering gold als de centrale vraagstelling.

Programma functioneert redelijk goed...

“Het nieuwe opleidingsprogramma bestaat uit een 
eenmalige vervolgopleiding en een vierjarige cyclus van 
permanente her- en bijscholing. Wij constateren dat 
het curriculum over het algemeen goed aansluit op het 
functieprofiel van de milieuboa. Er is veel ruimte voor 
interactie en oefening en het oefenmateriaal sluit steeds 
beter aan op de beroepspraktijk. Zo vinden we het goed 
om te zien dat docenten videobeelden gebruiken om 
praktijksituaties te duiden.”

...maar het kan nóg beter 
 
“We zien aspecten waarop het programma beter kan: 
zo zou het onderwijs meer probleemgericht moeten 
worden ingericht. Door milieuproblemen die actueel 
zijn te verbinden aan theorie en praktijkoefeningen, 
wordt de opleiding probleemgerichter. Daarbij zouden 
de opleiders zichzelf consequent de vraag moeten stellen: 
welke kennis en vaardigheden heeft de milieuboa 
nodig om zijn kerntaken uit te voeren? We hopen dat 
de onderwijsinstituten die de opleiding aanbieden, na 
overleg met de opleidingscommissie, meer samenhang 
en evenwicht gaan aanbrengen in wat ze aanbieden. Een 
vereiste is dan natuurlijk dat ze daar ook aan vasthouden 
gedurende de looptijd van de opleiding.

De opleiding draagt bij aan 
professionalisering

“Met professionalisering bedoelen we de permanente 
ontwikkeling van benodigde vakkennis en juridische 
en sociale vaardigheden. Uit ons onderzoek blijkt dat 
die beoogde professionalisering inderdaad in gang is 
gezet: door de opleiding zijn de milieuboa’s beter in 
staat hun bevoegdheden uit te oefenen. Dat komt niet 
alleen omdat ze meer kennis hebben over wat ze wel 
en niet mogen doen. De boa’s hebben ook meer sociale 
vaardigheden ontwikkeld, waardoor ze zelfbewuster zijn 
en steviger in hun schoenen staan. We zien bijvoorbeeld 
dat ze beter weten wat hun rechtspositie is, waardoor 
ze eerder doorpakken in plaats van aarzelend optreden. 
Tegelijkertijd weten ze daarbij escalatie te voorkomen, 
omdat ze beter zijn getraind.”

Het rendement is nog onduidelijk

“Helaas is vooraf onvoldoende vastgesteld wat de beoogde 
professionalisering precies inhoudt: op welk moment 
heeft een milieuboa die professionaliteit bereikt? En hoe 
stel je dat vast? Daarnaast weten we ook nog niet wat het 
effect is op de strafrechtelijke handhaving en naleving 
van milieuregelgeving. Uit gesprekken met de boa’s 
zelf, docenten en de werkgevers blijkt wel dat zij beter 
functioneren. We kunnen dit alleen nog niet bevestigen 
met cijfers, bijvoorbeeld door een daling van het aantal 
klachten over boa’s, of een betere kwaliteit van proces-
verbalen en minder afwijzingen daarvan. Wanneer het 
Openbaar Ministerie en de werkgevers zouden vaststellen 
wat die professionalisering inhoudt, kunnen zij het 
rendement van de opleidingsinspanningen voortaan 
beter meten.”

■  Bron: Toezine (CCV) 
Foto: Koen Verheijden / Hollandse Hoogte

“Een milieuboa die weet wat zijn 
rechtspositie is pakt eerder  

en beter door” 
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BOA ZAKEN

10 september – Groene Boa’s

Deze dag is vooral interessant voor groene 
Boa’s. Spreker is o.a. Teo Wams, directeur 
Natuurmonumenten. Een greep uit de workshops:
• Een Landelijke Handhavingsstrategie – hoe 

kunnen we als partners op eenzelfde manier 
optreden bij geconstateerde overtredingen – 
Jos Zanders (IPO)

• Zoveel partners, zoveel zinnen: samenwerken 
in watersurveillance – Piet Brandhorst (Politie 
Eenheid Midden Nederland)

• Best practices grootschalig onderzoek politie 
Zuid-Holland/Zeeland en Boa’s - Tom Visser 
(Natuurmonumenten)

Kennismarkt

Tijdens alle dagen kunt u in de pauzes en na afloop 
van het programma een bezoek brengen aan de 
Kennismarkt.

Meer informatie/inschrijven

Graag nodigen wij u uit om op één of meerdere 
Boa-dagen aanwezig te zijn. Met de ervaringen die 
worden opgedaan in de Week van de Boa werken 
we vervolgens toe naar het realiseren van een aantal 
strategische doelen richting het kabinet.  
Dus noteer deze data alvast in uw agenda! Deelname 
is gratis. Voor meer informatie over dit evenement 
kunt u contact opnemen met het Congres- en 
Evenementenbureau van de Politieacademie, via 
congres@politieacademie.nl of via 055-5397497.  
De uitnodiging volgt eind juni 2015, hierna kunt u 
zich inschrijven. 

De Week van de Boa wordt georganiseerd op 
initiatief van de Politieacademie en Vereniging 
Politie Dier- en milieubescherming en wordt 
mogelijk gemaakt door de inbreng van alle betrokken 
samenwerkingspartners zoals o.a. Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie, 
BeBoa, Federatie van Landgoedeigenaren, BOPV, 
ACP, Justis, Natuurmonumenten, Nationale 
Politie, Politieacademie, Politie Dieren- en 
Milieubescherming, Stadsbeheer Den Haag, ROC, 
Handhavingsacademie en KNVvN.

Week van de Boa

NAAR EEN DUURZAME SAMENWERKING TUSSEN BOA’S, 
POLITIE EN ANDERE PARTNERS

Boa’s maken een snelle opmars. Door allerlei 
ontwikkelingen in de samenleving is er meer behoefte 
aan hen, maar ook aan een herijking van het vak. Om de 
leefbaarheid en veiligheid in wijken en in het buitengebied 
te waarborgen heeft de politie Boa’s hard nodig. Dat stelt 
eisen aan beide partijen. Dit is dan ook het moment om 
de samenwerking tussen alle partijen en de positie van 
de Boa in de handhaving van de openbare orde blijvend 
te versterken. Als kick-off wordt daarom op 8, 9 en 10 
september 2015 de Week van de Boa georganiseerd.

Doelgroep

Deze week is interessant voor Boa’s (openbare ruimte, milieu 
en natuur, welzijn en infrastructuur), maar zeker ook voor hun 
leidinggevenden, beleidsmedewerkers, bestuurders, wijkagenten en 
(team)chefs politie.

Inhoud week

Thema’s die aan de orde komen zijn: informatie delen, 
samenwerking, imago, onderwijs, wet- en regelgeving en uitrusting. 
Het gaat hierbij zowel om operationele ervaringen, als over 
tactische sturing en beïnvloeding en bestuurlijke en strategische 
randvoorwaarden. Gedurende drie dagen worden plenaire sessies 
en workshops aangeboden, waarbij iedere dag Boa’s uit een bepaald 
domein centraal zullen staan. Hieronder een korte beschrijving van 
de diverse dagen:

8 september - Politie Boa’s

Dinsdag 8 september staat in het teken van Boa’s en politie. Sprekers 
tijdens deze dag zijn o.a. eenheid chef Limburg Gery Veldhuis 
en socioloog en onderzoeker Bas van Stokkom. Een greep uit de 
workshops op deze dag:
• Hoe functioneren Boa’s? - Het Boa-bestel – Arnt Mein (Verweij 

Jonkerinstituut)
• E-learning, over het opleiden en trainen van Boa’s 2020 – Jaap 

van der Steen (Circon)
• Samenwerking Politie en Boa’s – Jan van Barneveld (Politie 

Midden Nederland)

9 september – Gemeentelijke Boa’s

Op deze dag ligt het accent op Boa’s en gemeenten. Sprekers zijn o.a. 
criminoloog en bestuurskundige Eric Bervoets en Moniek Peters van 
de Rekenkamer van de Gemeente Arnhem. Een aantal voorbeelden 
van de workshops op deze dag:
• Informatiegestuurde handhaving, hoe doe je dat? – Ronald 

Kersbergen (Gemeente Amsterdam)
• Toezicht en handhaving op de leefbaarheid, zoveel gemeenten 

zoveel verschillen – Jan Otter (Gemeente Ede)
• De kunst van Krav Maga – Hans van Halteren (ROC)
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OVERSTEKEND WILD

Alternatieve waarschuwingsborden voor overstekend wild

Al eerder hebben wij in de Jachtopzichter bericht over wildwaarschuwingssystemen. Daarvan zijn 
er verschillende in gebruik, al dan niet in testfase, en worden er nog steeds manieren bedacht om 
verkeerslachtoffers, zowel mens als dier, te voorkomen. Dat dieren moeilijk te sturen zijn, mag bekend 
worden geacht. Daarom wordt er nog altijd ingezet op aanpassing van het verkeersgedrag van de mens. 
Recent zijn daar 2 nieuwe, lokale acties voor gestart.

Zo kunnen weggebruikers op de wegen in het Kuinderbos 
in de Nooroostpolder sinds kort borden tegenkomen 
waarop gewaarschuwd wordt voor zonnende ringslangen. 
De reptielen komen veel voor in het Kuinderbos, het is 
een nat bosgebied met veel natuurvriendelijke oevers, 
poelen en beken. Daar leven veel amfibieën in waarvan de 
ringslangen profiteren.

De ringslangen hebben ontdekt dat het goed toeven is op 
de door de zon opgewarmde asfaltwegen. De koudbloedige 
dieren worden op deze wijze zowel van boven door de zon 
als van onder via het asfalt opgewarmd. Maar dat heeft een 
prijs, vorig jaar zijn er 130 doodgereden ringslangen in dit 
gebied geteld. Als weggebruiker verwacht je eerlijk gezegd 
ook niet dat er slangen op de weg liggen. De donkere 
slangen zijn ook lastig te zien op het asfalt, zeker als je er 
niet van bewust bent.

Om die reden heeft boswachter Harco Bergman (SBB) 
toestemming gevraagd en gekregen van de wegbeheerder 
om waarschuwingsborden te plaatsen. Onder het mom van 
‘alle kleine beetjes helpen’ hoopt hij dat de weggebruikers 
meer rekening met de aanwezigheid van de ringslangen 
kunnen houden.

Een andere actie konden wij, de redactiecommissie, 
aanschouwen tijdens de voorbereidende redactie-
vergadering van deze editie van de Jachtopzichter. 
Wij waren door Cees van Geel uitgenodigd om in zijn 
Stroperijmuseum op landgoed Welna (Epe) te vergaderen. 
Na eerst een terreinbezoek aan dit werkelijk prachtige 
landgoed te hebben gebracht, kwamen wijl.ngs een aantal 
grote houten zwijnen en herten.

Cees legde uit dat deze beelden als kunstwerken langs de 
onlangs gerenoveerde Soerelseweg (langs landgoed Welna) 
en Eperweg komen te staan. Het zijn beruchte wegen op de 
Veluwe waar veel wildaanrijdingen met grote hoefdieren 
plaats vinden. De bermen tegen het asfalt zijn voorzien van 
‘zwijnverdwijnblokken’, betontegels met gaten waardoor 
gras kan groeien. Zo oogt de berm groen maar kunnen 
zwijnen er niet in wroeten. Op die manier worden ze 
verder van de weg af gehouden in de hoop dat er minder 
aanrijdingen zullen plaatsvinden. Tevens is hier een 
reactief wildsignaleringssysteem aangebracht (zie ook de 
Jachtopzichter maart 2014).

De beelden zijn in opdracht van provincie Gelderland 
gemaakt door medewerkers van zorghoutvesterij Welna. 
Medewerkers van de dagbesteding en hun begeleiders zijn 
er maanden mee bezig geweest. Het grootste beeld betreft 
een edelhert van 2,80 m, de kleinste een zwijntje van 60 
cm hoog. Het project is een prachtig voorbeeld van hoe 
overheid/opdrachtgever, aannemer en zorg elkaar kunnen 
versterken!

Het doel van de houten beelden is aankleding van de weg 
met een boodschap. Doordat automobilisten deze ‘dieren’ 
langs de weg zien staan, wordt gehoopt dat zij hun rijgedrag 
zullen aanpassen. Ook hier gaat het om bewustwording.

Verkeersbord wijst weggebruikers op zonnende ringslangen 
in het Kuinderbos. Foto: @BoswachterHarco
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ZACHTE WINTERS

IJsvogel beleeft ongekende opmars

Misschien is het u opgevallen dat u de ‘blauwe schicht’ weer vaker ziet in uw veld. Dat kan kloppen, de kleine 
IJsvogel plant zich in recordtempo voort. Uit tellingen van SOVON blijkt dat hun aantal in 2014 maar liefst 
verdubbelde.

Vorig jaar waren er ongeveer 700 broedparen in Nederland, bijna het dubbele van 2013. En dat is opmerkelijk, want een 
paar jaar geleden leek het einde van de IJsvogel in Nederland nabij. De oorzaak: kou! Nederland kende een paar bijna-
Elfstedentochtwinters, en anders dan de naam doet vermoeden kan het blauwe vogeltje daar helemaal niet mee overweg. De 
soort is niet winterhard, een stevige vorstperiode kan de populatie van de IJsvogel in één klap decimeren. De vogel voedt zich 
namelijk met waterinsecten en kleine visjes, welke hij niet kan bereiken als er ijs op het water ligt.

SOVON verwacht dat het aantal broedparen dit jaar weer boven de 1000 uitkomt, vergelijkbaar met het absolute hoogtepunt 
uit 2008. Er worden momenteel opvallend veel IJsvogels gespot door de broedvogeltellers. En als de IJsvogels eenmaal aan het 
broeden zijn, gaat het hard: drie legsel per seizoen, elk met meerdere kleine IJsvogeltjes, is niet ongebruikelijk.

Blijft de vraag waarom een vogel die niets van ijs moet hebben, dan IJsvogel heet. Verschillende theorieën doen daarover de 
ronde. Eén daarvan is dat de vogels zich ‘s winters verzamelen bij de schaarse wakken in het ijs en zodanig de link tussen 
het dier en ijs werd gelegd. Een andere theorie is dat de naam is afgeleid van het Germaanse Eisenvogel, oftewel ijzervogel, 
verwijzend naar de roestbruine en metaalachtig glanzende veren.

Foto No Fishing ■ Karperwereld.nl

WAAR BLIJFT NU DIE BOA?
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OP PAD MET... 

Op pad met... Bert Jongeling
Het is 7 april, de dag na Pasen. Ik 
heb om 07.30 uur afgesproken met 
Bert Jongeling in de werkschuur 
van SBB in Midwolda. Bert (55) 
is Boa bij de beheerseenheid 
SBB Groningen en is sinds 1982 
in dienst van Staatsbosbeheer. 
Eerst als veldmedewerker en 
sinds 1997 als Boa. Hij is de 
enige Boa bij SBB Groningen. 
Deze beheerseenheid heeft 10 
grote natuurgebieden verspreid 

over de hele provincie. In het Grunnens Laid staat het 
zo: “Van Lauwerzee tot Dollard tou, van Drenthe tot 
aan’t Wad”. Enkele van deze gebieden zijn pas de laatste 
decennia ingericht van landbouw- naar natuurgebied. In 
enkele van deze gebieden zoals Tetjehorn en Dannenmeer 
staat het water zo hoog dat watervogels en waterminnende 
planten zich hier kunnen vestigen. Stroomgebieden van 
oude riviertjes zoals de Tjamme en de Ruiten Aa zijn in ere 
hersteld. Bert zijn werkgebied strekt zich uit van de Eems 
tot aan Ter Apel. In dit gebied liggen het Duurswold, het 
Oldambt, de Groningse stuwwallen, de Oude Veenkoloniën 
en het Westerwolde. Nagenoeg alle natuurgebieden zijn voor 
fietsers of wandelaars vrij toegankelijk.

Controle waterstanden

Omdat er al jaren geen Boa meer was en de politie andere 
prioriteiten had, was er maar weinig toezicht. De eerste 
paar jaren als Boa heeft hij veel energie moeten steken 
in het opbouwen van zijn netwerk met de verschillende 
politieregio’s in het gebied, de hengelsportfederatie en de 
bewoners. Met een portofoon heeft hij verbinding met de 
meldkamer van de politie. Bert’s taken zijn heel divers. Hij 
is belast met de handhaving van de Flora- en Faunawet. Hij 
is verantwoordelijk voor de waterstanden in zijn gebied. Hij 
moet er voor zorgen dat ‘s winters het winterpeil en ‘s zomers 
het zomerpeil op de door de overheid vastgestelde hoogte 
blijft door meer of minder water in te laten. Hij overlegt 
met aannemers m.b.t. onderhoud en aanleg. Indien nodig 
blest hij in de verschillende gebieden bomen. Regelmatig 
controleert hij vissers, al dan niet in combinatie met de Boa’s 
van de hengelsportfederatie. Geregeld gaat hij bij nacht en 
ontij op pad met politie, Boa’s van de hengelsportfederatie, 
Gronings Landschap of Natuurmonumenten. Stroperij 
en met name illegale dumping van afval zijn een groot 
probleem. 

80-jarige oorlog

Omdat het de eerste dag van de week is, wordt samen met 
de aanwezige collega’s de afgelopen week besproken en 
de komende week doorgenomen. Rond half 9 vertrekken 
we. We rijden in zuidelijke richting via het Oldambtmeer. 
Dit meer was akkerbouwgebied, maar is nu onder water 
gezet. Hier is het woongebied ‘de Blauwestad’ nog volop 
in ontwikkeling. Het heringerichte stroomgebied van het 
oude riviertje de Tjamme is een schitterend natuurgebied 

geworden waar Schotse Hooglanders grazen. In het gebied 
Westerwolde stonden veel krotwoningen en niemand 
wilde er wonen. De krotten zijn verdwenen met de ‘krot 
opruimingsregeling’. Nu staan er prachtige huizen en villa’s 
en is het een gewilde plek om te wonen. Het Westerwolde 
grenst aan Duitsland en was ooit een paradijs voor 
smokkelaars. Oude grensstenen die hier staan herinneren 
nog aan de 80-jarige oorlog. Via Duits grondgebied rijden 
we richting Vriescheloo. We maken hier en daar een praatje. 
Dat gaat meestal in het Gronings dialect of men begroet 
elkaar met opgestoken vinger en roept “Moi!’. Het valt me 
op dat Bert heel veel bewoners in dit grote buitengebied 
met naam en toenaam kent. De mensen in dit grote gebied 
heeft hij nodig als extra oren en ogen. We gaan naar een 
pas aangelegde vistrap. Vissen is hier verboden, maar toch 
worden hier regelmatig vissers aangetroffen. Het loopt tegen 
half 12, tijd om naar de schuur in Midwolda te gaan voor de 
boterham en een kop soep. 

Tamme konijnen en dwerggeitjes

Tegen enen gaan we in noordelijke richting naar de 
Dollardkust. We brengen een bezoekje aan Buitenplaats 
de Reiderhoeve van het Gronings Landschap in 
polder Breebaart. Boven vanuit de uitkijktoren in het 
bezoekerscentrum heb je een schitterend uitzicht over de 
polder en de Dollard. We rijden via kleine landweggetjes 
naar de noordzijde van het Schildmeer. Daar ligt het 
heringerichte natuurgebied Tetjehorn. We parkeren de auto 
en wandelen een stukje het gebied in. Vanuit de uitkijktoren 
kun je het hele gebied overzien. In de verte is de toren van 
Schildwolde zichtbaar. Duizenden brandganzen vetten zich 
op om over enkele dagen op de wieken te gaan richting het 
noorden. We zien zelfs al enkele grauwe ganzen met pullen 
achter zich tussen het riet zwemmen. Aan de zuidzijde van 
het meer is een stuw waarvan de waterstand moet worden 
gecontroleerd. Het waterpeil is te laag en Bert haalt een 
grote sleutel uit zijn auto en draait de inlaat iets verder open. 
Hij noteert de waterstand in zijn notitieboekje. Bij de stuw 
in het Dannenmeer is de waterstand prima en ook deze 
stand wordt genoteerd. Als we de parkeerplaats van het 
Schildmeer oprijden om te kijken of er illegaal is gedumpt, 
zien we een stapel oude matrassen en veel tuinafval. Bert 
loopt nog even rond buiten de parkeerplaats om te kijken 
of er nog meer ligt. Hij vindt 2 lege plastic jerrycans. Wat 
er in heeft gezeten kunnen we niet zien maar het is volgend 
het etiket een bijtende agressieve vloeistof. De jerrycans 
worden meegenomen en in de auto gelegd. Bert zal van 
de rommel die er ligt bij terugkomst melding van maken 
zodat het kan worden opgeruimd. In het verleden heeft 
hij er wasmachines, koelkasten, tamme konijnen en zelfs 
dwerggeitjes aangetroffen. Rond 3 uur gaan we terug naar 
de veldschuur. We nemen een kop koffie en praten nog even 
na. Daarna neem ik afscheid en beloof om van het aanbod 
om in de zomer nog een keer terug te komen zeker gebruik te 
maken. Bert, hartelijk bedankt voor deze mooie dag. Wat mij 
betreft klopt het; “Er gaat niets boven Groningen”.

■ Tekst en foto’s: Herman Koek 
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UNIFORM

Nieuw uniform voor groene Boa’s
 
De afgelopen 2 jaren heeft het bestuur van de KNVvN achter de schermen gewerkt aan 
een nieuw uniform voor de groene Boa’s. Het valt namelijk op dat in het veld een grote 
verscheidenheid aan ‘officiële’ kleding wordt gedragen, hetgeen de uniformiteit en 
daarmee de herkenbaarheid voor het publiek niet ten goede komt. Dat terwijl juist die 
herkenbare aanwezigheid van toezicht in het buitengebied van essentieel belang is!

Het groene Boa uniform zoals dat in de afgelopen 2 
jaren is uitgewerkt door de KNVvN, voldoet aan de eisen 
van de Arbo-wet. Dat wil zeggen dat het goedgekeurde 
werkkleding betreft, de kledingstukken zijn ISO- en 
TÜV gecertificeerd. Bij de keuringen wordt o.a. getest op 
samenstelling van de stof, treksterkte, scheurweerstand 
en krimp na wassen. De KNVvN heeft vooral geselecteerd 
op gebruik in de praktijk en daarbij o.a. gekeken naar het 
draagcomfort, de hoeveelheid, locatie en functionaliteit 
van zakken, en de ‘grijpbaarheid’ van machtsmiddelen aan 
de gordel.

Juist omdat de groene Boa een verhoogt risico loopt om 
in contact te komen met teken, welke zoals inmiddels 
algemeen bekend is een heel scala aan voor mensen 
gevaarlijke ziekten kunnen overbrengen, en de Arbo-
wet werkgevers verplicht haar medewerkers tegen 
risico’s te beschermen, heeft de KNVvN gekozen om de 
tekenwerende kleding van Rovince als basis te kiezen voor 
het groene uniform. Deze kleding is geïmpregneerd met 
de insectenwerende stof permentrine. Omdat het voor kan 
komen dat iemand overgevoelig of allergisch voor deze stof 
is, of om andere redenen bezwaar heeft tegen het dragen 
van kleding met deze stof, komt er naast de ‘permentrine 
kledinglijn’ een exact dezelfde kledinglijn, maar dan 
zonder permentrine impregnatie.

Deze kleding wordt door veel collega’s al gedragen in 
allerlei samenstellingen. Veel organisaties zijn zoekende 
naar een juist uniform met de juiste uitstraling. De KNVvN 
is van mening dat zij met deze lijn een betaalbaar en 
goedzittend product presenteert, met een goede uitstraling 
voor de beroepsgroep. Het is nu aan de werkgevers om 
het voorgestelde uniform over te nemen. Tijdens de ‘Week 
van de Boa’ op 8, 9 en 10 (zie ook pagina 13, red.) zal de 
KNVvN het uniform landelijk lanceren.

Dermatest 
 
De Rovince kleding is uitgebreid getest op de effecten van 
permentrine op de huid. Er is een zeer geringe kans op 
overgevoeligheid of allergische reactie, welke zich in jeuk, 
roodheid of irritatie van de huid kan uiten. De hoeveelheid 
permetrin is zeer laag en deze stof wordt ‘vastgehouden’ 
in ingekapselde polymeren. Dit betekent dat alleen teken 
hierdoor aangetast worden. Bij een hogere afgifte zouden 
ook muggen, bijen en andere (niet-schadelijke) insecten 
het loodje leggen, hetgeen niet de bedoeling is. Verder 
blijft de stof gedurende 80 wasbeurten effectief tegen teken 
doordat de permetrine ingekapseld is in de polymeren.
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NIEUWE CURSUS

KNVvN cursus voor Boa werkgevers
Voor werkgevers van groene Boa’s zijn er twee belangrijke documenten als het gaat over 
opsporingsambtenaren. Dat zijn het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar en de Circulaire 
Buitengewoon opsporingsambtenaar. In totaal komt het woord ‘werkgever’ daar 124 keer in voor. 
Werkgevers hebben dan ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid als het gaat medewerkers met 
opsporingsbevoegdheid.

Het in dienst hebben van opsporingsambtenaren 
vraagt om kennis op het gebied van het vastleggen van 
(strafrechtelijke) informatie, opleidingen, geweldsmiddelen, 
samenwerking en klachtenafhandeling. De KNVvN merkt 
dat veel werkgevers hiermee worstelen en heeft daarom 
specifiek voor de werkgevers een cursus samengesteld. Een 
prachtige gelegenheid om meer inzicht en duidelijkheid te 
krijgen in het werkveld van de opsporingsambtenaar en de 
rol van de werkgever daarbij.

De cursus is gebaseerd op de dagelijkse praktijk en waar 
nodig wordt de wet- en regelgeving nader toegelicht. 
Tijdens deze ééndaagse cursus, welke om 09.30 uur start 
en rond 15.00 uur afgerond wordt, komen de volgende 
onderwerpen aan de orde:

• Introductie, doel van de cursus
• Definities en verantwoordelijkheden (Boa-besluit en 

Boa-circulaire)
• Begrippen Boa, werkgever, Direct toezichthouder, 

toezichthouder, Officier van Justitie

• Verantwoordelijkheden, Boa, werkgever, Direct 
toezichthouder, toezichthouder, Officier van Justitie

• Bevoegdheden van de Boa
• Integriteit van de Boa
• Strafrecht versus Privaatrecht
• Registratie, delen van informatie en de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens
• Een klacht, en nu?

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een 
certificaat van deelname. De introductieprijs voor deze 
cursus bedraagt €247,00 excl. BTW per deelnemer. Koffie 
en/of thee en een lunch zijn bij deze prijs inbegrepen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website 
van de KNVvN, www.natuurtoezicht.nl. Hier vindt u een 
link naar het aanmeldingsformulier. De cursus zal dit 
najaar voor het eerst worden verzorgd, een datum is op dit 
moment nog niet vastgesteld. Houdt u daarvoor de website 
in de gaten!

Aantal boetes onkruid spuiten sterk toegenomen
Waterschap Rijn en IJssel roept boeren en particulieren op om zorgvuldiger met bestrijdingsmiddelen om te gaan. Uit de 
laatste controles blijkt dat er nog veel gewassen en onkruid worden bespoten in de spuitvrije zones langs sloten en beken. 
Alleen al in april en mei 2015 zijn er acht boetes uitgedeeld, evenveel als in het gehele teeltseizoen 2014. Het waterschap wil 
dit tij keren door extra controles uit te voeren en mensen bewust te laten worden van de gevolgen voor de natuur.  
 
In het voorjaar, voordat de oogstgewassen op het bouwland komen, vindt vaak nog een laatste bespuiting met 
gewasbeschermingsmiddelen plaats om onkruid te bestrijden. Met name voor middelen met de stof glyfosaat gelden strikte 
regels over bijvoorbeeld de hoogte van de spuitboom en de afstand van het gewas tot de sloot. Ook mag niet gespoten 
worden als het hard waait.

Particulieren en agrariërs die de regels overtreden, krijgen een boete. Bij boeren kan dit leiden tot een korting op de te 
ontvangen Europese inkomenssteun.
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VERBODEN MIDDELEN

Alles in een klap
 
Een aantal jaren geleden  in het Brabantse, het was iets later in het seizoen zo rond eind augustus, ontdekte 
ik tijdens een rondgang door mijn veld dat er op verschillende weilanden aan de buitenkant van mijn 
veld behoorlijk gereden was. Er waren verschillende rijsporen duidelijk zichtbaar in het gras. Ik hield het 
vervolgens nauwlettend in de gaten, het was soms twee of drie keer in de week raak en altijd ‘s avonds laat 
of ’s nachts. Op die weilanden liep ‘s nachts behoorlijk haas, reewild en een enkel konijn.

Ik had de betreffende boer al eens gevraagd of hij dat deed, 
maar die ontkende. Hij zei: ‘Nee Cees, ik heb er geen vee in 
lopen, ik maai ze.’ Dat had ik natuurlijk ook wel gezien, maar 
ik wou even zekerheid. Die drie weilanden waren alleen te 
bereiken via een vrij open bosperceel van Grove den waar 
een smal pad doorheen liep. Behalve het derde perceel, 
dat kon je bereiken via een pad dat door een vrij dicht vak 
kerstdennen liep, met daar aansluitend een stuk opschot en 
veel Amerikaanse vogelkers. Ik ging regelmatig te voet kijken 
en zag een paar keer dat er een auto op het kopeind van een 
akker draaide.

Op een dag waarop het die avond ervoor behoorlijk geregend 
had, speurde ik een auto met verschillende profielen op de 
banden. Links een glad profiel en rechts een vrij grove band. 
Ik dacht: ‘Dat is een oude bak, maar wel een vrij grote auto.’ 
Ik wist genoeg en maakte een afspraak met een collega en 
met de Vliegende brigade dat als het weer daarvoor goed was, 
wij gezamenlijk zouden gaan posten, want ik had wel in de 
gaten dat het geen klus voor mij alleen was.

Zoals afgesproken, op een donderdagavond werd ruw weer 
opgegeven en we zouden gaan posten. De collega’s waren om 
20 uur bij mij thuis en onder genot van koffie met koek werd 
het plan van aanpak doorgesproken. Ik had mijn werk goed 
voorbereid en twee mooie inhammen gemaakt waar we met 
de auto’s in konden staan en toch uit het zicht konden blijven. 
De ‘vliegende’ zouden het dichtst bij de derde wei gaan staan 
en ikzelf met mijn collega zo’n vierhonderd meter terug. Wij 
zouden ze mooi laten passeren en er zonder licht achteraan 
gaan rijden. Dat was mij wel toe vertrouwd, dus als die lui 
zouden komen, konden ze nooit meer terug.

Om tien uur stonden we opgesteld en dan is het wachten, 
wachten en nog eens wachten. We hadden de koffie en de 
worst en kaas al lang op en we zaten volop te ouwehoeren met 
elkaar over hoe goed het vroeger wel niet was en wat voor 
mooie zaken we wel niet gehad hadden, toen ik om een uur of 
één door het bos heen een lichtflits zag. Ik stootte mijn maat 
aan. ‘Daar zijn ze!’ Waarop hij zij dat hij niks gezien had. 
‘Wacht maar, ze maken nog wel een keer licht.’ Het duurde 
eerlijk gezegd wel even en dan ga je toch twijfelen… Maar 
toen, weer een lichtflits! We stonden inmiddels buiten de auto 
en konden ook duidelijk een schot van een licht kaliber buks 
horen. Waarop ik zei: ‘Dat zijn ze maat, het gaat gebeuren!’

Ik seinde de andere jongens in over de mobilofoon dat ze zich 
klaar moesten maken, ze komen! We stonden allemaal op 
scherp en dan gaat er van alles door je heen, de adrenaline 

loopt op. Zouden ze ons niet zien, hoeveel zijn het er, de 
wapens, enzovoort. Het is altijd nog zo dat ook al zie je 
ze, dan heb je ze nog niet! Het duurde toch nog zeker 15 
minuten voordat ik ze over het dichte bospad aan hoorde 
komen. Ik zat met kromme tenen van de spanning achter 
het stuur van mijn jeep, ramen open om alles maar te 
horen, mijn maat met het zweet op zijn kop. ‘Als ze maar 
doorkomen’, fluisterde hij tegen mij. ‘Ja, die komen wel!’. 
Ik had ze tenslotte mooi 14 dagen hun gang laten gaan, dus 
ze waren niet wantrouwend. En ja hoor, daar kwam het 
spul met stadslicht op aan. Ze reden ze ons precies volgens 
plan voorbij en toen  ze ons ongeveer 80 meter voorbij 
waren startte ik de motor van mijn jeep en zette op gepaste 
afstand zonder licht de achtervolging in. Geloof me, dat is 
spannend! Mijn maat had het niet meer.

We wachtten het moment af dat de collega’s van de 
‘Vliegende’ het pad op zouden komen. Dat lijkt dan altijd 
langer te duren dan je wilt, je wilt tenslotte actie. Maar 
het juiste moment afwachten is van cruciaal belang en 
dat wisten we allemaal als geen ander. Maar toen was het 
moment daar! De collega’s reden met hun auto het pad op 
en met vol licht en ‘Stop politie’ aan de verdachten tegemoet. 
De reactie liet zich raden, die mannen op de rem en vol gas 
achteruit. Dat was voor ons het sein, gas erop en we zaten er 
met een poep en een scheet achter, inmiddels ook met groot 
licht en het stopbord aan. Ze zaten mooi klem! Snel eruit en 
naar de deuren van de stropersauto toe om er zeker van te 
zijn dat er niemand weg zou komen of er iets ongemerkt uit 
kon gooien. Super, hebben die bak!

Het hele spul werd aangehouden, er zaten 4 manen in die 
stropersbak. We troffen een .22 buks aan met 156 stuks 
bijpassende munitie. In de kofferbak troffen we een jutezak 
met 2 hazen aan die met een .22 geschoten waren. Ook 
lag er een pas geschoten, nog warm konijn in. Bij controle 
van het voertuig, een oude Audi 100, bleken er gestolen 
kentekenplaten op te zitten. De auto had inderdaad 2 
gladde banden en was niet verzekerd. Bovendien zaten er 
in de vloer van die auto grote gaten, dus het voertuig werd 
onmiddellijk van de weg gehaald.

Ook dit was een mooie zaak waar je als jachtopzichter weer 
even op kon teren. Al duurde dat in Brabant toentertijd niet 
zo lang, want er diende zich altijd al snel weer wat nieuws 
aan…
 
■ Cees van Geel



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  
t e g e n  t e k e n ,  z o n d e r  d a t  e x t r a  b e h a n d e l i n g  v a n  k l e d i n g  
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 .

KORTE BERICHTEN

Teken lijken goed te bestrijden met inzet van 
nematoden

Teken lijken goed te kunnen worden bestreden met 
behulp van nematoden. Zodra de teken en de aaltjes 
met elkaar in contact worden gebracht, sterft 60% van 
de teken binnen 10 dagen. Deze periode worden er 
veldtesten uitgevoerd om de praktische toepassing nader 
te onderzoeken. De nematoden die in de proeven zijn 
ingezet blijken effectieve bestrijders op alle stadia van 
de teek. Ze kruipen via lichaamsopeningen of via de 
insectenhuid naar binnen. Eenmaal binnen scheidt de 
nematode een bacterie af die dodelijk is voor de teek. In 
de dode teken ontstaat een nieuwe generatie nematoden 
die weer op jacht gaat naar andere prooien.  
 
De teek speelt een belangrijke rol bij de verspreiding 
van de ziekte van Lyme. Daarom is er een onderzoek 
gestart om te bepalen of het mogelijk is om teken via 
inzet van nematoden te bestrijden. Er zijn verschillende 
soorten aaltjes die teken kunnen parasiteren. Het gaat om 
nematoden die van nature in Nederland voorkomen. Naar 
verwachting zal het onderzoek komend najaar afgerond 
kunnen worden. �

Ook groene Boa’s Groningen binnenkort 
gewapend

De groene Boa’s van de provincie Groningen krijgen 
binnenkort een korte wapenstok, handboeien en 
pepperspray bij hun standaard uitrusting. Het college van 
Gedeputeerde Staten dient daarvoor een aanvraag in bij 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. De groene Boa’s 
van Drenthe en Friesland beschikken al sinds enige tijd 
over deze uitrusting.  
 
De groene Boa’s zien toe op handhaving in 
natuurgebieden, ook in de weekenden, avonden en ‘s 
nachts. Politie of boswachters zijn vanwege weekend- en 
avonddiensten, en omdat de groene Boa’s vaak ver van de 
openbare weg opereren, niet altijd direct aanwezig als een 
Boa bijvoorbeeld een stroper aanspreekt of aanhoudt en 
deze zich verzet of gewelddadig wordt.  
 
Om die reden beschikken de groene Boa’s van Drenthe 
en Friesland al sinds enige tijd over de uitrusting, die de 
Groningse Boa’s nu na toestemming van het ministerie 
ook krijgen. Zij worden getraind in het gebruik ervan. � 
 



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.


