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In dit nummer:

 �   4 Geweld gebruikt, wat nu? 
De lichamelijke integriteit is een grondrecht 
van elke burger. In uitzonderlijke gevallen is de 
aantasting hiervan toegestaan, bijvoorbeeld door  
u als Boa. 

 �  8 Ransuilenblues 
Ik was niet de enige die doorhad dat er veel 
jonge ransuilen waren. De haviken ook. In die 
tijd hadden haviken nog niet te kampen met 
voedselschaarste.  

 �  14 Werkgeverscursus 
De eerste cursus die de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Natuurtoezicht heeft gegeven 
is een succes geworden. De cursus voor 
leidinggevenden van groene Boa’s werd gegeven op 
de locatie van Stichting Groennetwerk in Epe. 

 �  15 Naamsverandering blad? 
Uit de reacties blijkt wel dat de geluiden uit het 
veld kloppen, de meningen over de huidige naam 
van ons vakblad lopen uiteen. Toch is de hang naar 
het verleden niet echt aanwezig, de optie om het 
blad de vroegere naam ‘Wildschut’ terug te geven, 
blijkt voor maar een klein percentage (6,5%) van 
de respondenten de ideale keuze. 

 �  17 Handboek voor den jachtopzichter 
‘Vroeger was alles beter!’ Een kreet die je in het 
hedendaagse nog wel eens hoort, vooral wanneer 
je in een gezelschap met wat ‘meer ervaren’ 
jagers vertoeft. Op zich is die opmerking wel te 
begrijpen, kijk alleen maar naar de afgelopen jaren 
waarin door zowel voor- als tegenstanders van het 
benutten van wilde fauna breed gelobbyd is om 
jacht te behouden respectievelijk te verbieden.
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VAN DE VOORZITTER

Terug kijken

Nu ik dit schrijf hebben we sinterklaas net achter de rug. Ik realiseer mij dat 2015 voorbij is gevlogen. 
Er was nog zoveel wat we wilden oppakken. Als bestuur hebben we in 2015 veel werk verzet, de 
organisatieverandering krijgt steeds meer vorm. De commissie Tamminga heeft zijn werk in concept aan de 
regio’s gezonden om van input te worden voorzien. Dit willen we in het komende voorjaar afronden en op 
de ALV laten vaststellen.

Geweld tegen opsporingsambtenaren

In toenemende mate worden collega’s geconfronteerd met 
geweld. Dit is iets wat onacceptabel is en wij als KNVvN 
zetten ons dan ook in om onder hetzelfde beleid te vallen 
wanneer er sprake is van 
geweld tegen de politie. 
Echter, dit is geen vanzelf-
sprekendheid en wij zullen alle 
wegen moeten bewandelen. 
Samen met de ACP zetten wij 
ons daar voor in. Het begint bij 
ons zelf door het vastleggen van 
het incident en door aangifte 
te doen. Er zijn voor onze 
beroepsgroep nauwelijks cijfers 
voor handen als het gaat om 
geweld. Wij weten wel dat er 
incidenten zijn, maar in de 
systemen zijn deze nauwelijks 
terug te vinden en dat is 
zorgelijk. Geweld tegen ons 
als groene handhavers is niet 
gewoon en moeten we ook 
niet accepteren!

Praat erover met een collega of vertrouwenspersoon, stap 
over uw eigen schaduw heen en houd u niet groot. Ook bij 
ons als groene handhavers ligt PTSS (beroepsziekte) op de 
loer, doe dit uzelf en uw omgeving niet aan, het is het niet 
waard.

Mijn wens voor 2016 is om met elkaar de vereniging 
verder uit te bouwen naar een volwaardige 
belangenvereniging. Eén die natuurlijk bij u als leden, 
maar ook bij de werkgevers op steun kan rekenen.

Graag wil ik u en uw gezin hele mooie feestdagen 
toewensen en een hele goede jaarwisseling. Alle goeds 
voor 2016!

�  Ronald Vorenhout 
Voorzitter KNVvN 

Opleidingen

Het laatste jaar PHB met de module E is gestart en loopt door in 
2016. Dan hebben we het eerste blok gehad, maar we kijken nu al 
vooruit naar het tweede blok. Deze zal in het najaar starten met 
het cursusjaar 2016/2017.
De markt zal worden vrijgegeven en de examencommissie zal 
de eindtermen vaststellen. Op uitnodiging zal ik een examen 
bijwonen van EXTH voor domein 1, dit examen zal mogelijk 
ook voor ons gaan gelden.
Als KNVvN zijn wij druk bezig om te kijken of we voor het jaar 
2016/2017 een eigen opleiding neer kunnen zetten welke voldoet 
binnen het domein 2 groen. Ik realiseer mij dat we het nooit 
voor iedereen goed kunnen doen, maar we doen ons best! Wat 
voor de één te hoog gegrepen is, zal voor een ander te weinig 
diepgang hebben en mag het veel zwaarder wegen.

Opleiding leidinggevende

In oktober en november hebben wij de eerste cursussen gegeven 
voor leidinggevenden van Boa’s en Boacoördinatoren. Deze 
cursus blijkt een succes te zijn, de cursus wordt beoordeeld met 
een dikke 8, evenals voor de docent. Deelnemers geven terug 
dat ze geen idee hadden wat er allemaal achter zat en dat de 
werkgever best wel veel verantwoordelijkheid heeft in deze. 
Maar ook dat een Boa kennis draagt van strafbare feiten die 
deze niet kan en mag delen met zijn werkgever. Denk hierbij 
aan de integriteit van de Boa en de werkgever. Bijvoorbeeld dat 
de werkgever geen druk mag uitoefenen om een proces-verbaal 
niet door te laten gaan omdat iemand bezwaar maakt. En dat de 
werkgever zorg moet dragen voor een klachtenprocedure.
In 2016 gaan we verder met deze cursus en hopen we dat er 
meer leidinggevenden zich aanmelden. Laten we met elkaar die 
werkgevers meenemen in onze ontwikkeling en stimuleren om 
de cursus te volgen.

Verder zijn we aan het verkennen om de oude 
jachtopzichtercursus te gaan herschrijven naar weer een groene 
cursus. Zeker met de komst van de nieuwe wet natuur en het 
gebrek aan een echte groene cursus denken we dat ook dit een 
waardevolle aanvulling kan zijn.

Er wordt ook gekeken om de RTGB via de vereniging aan te 
bieden. Landelijk gezien bestaan er grote verschillen in de politie 
eenheden. In de ene eenheid wordt de RTGB wel gefaciliteerd en 
in een andere eenheid niet meer.
Op het gebied van C2000 zijn er nog geen echte ontwikkelingen, 
het wachten is op de ondertekening van het gelieerd beleid. Ook 
de tarieven voor C2000 en het onderhoud zijn nog onduidelijk. 
Zodra hierover meer te melden valt, dan hoort u dat natuurlijk.
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VERENIGINGSZAKEN

Van het bestuur
CONTRIBUTIE JAGERSVERENIGING

De leden van onze vereniging die lid zijn van de Jagersvereniging ontvingen in oktober een brief dat 
de korting op de contributie voor leden van onze verenging komt te vervallen.  De aangekondigde 
contributieverhoging werd in deze brief onderbouwd met de aanname dat deze contributie voorheen 
werd betaald door een werkgever, die ook al lid was van de Jagersvereniging.  Nu veel leden van onze 
vereniging niet meer in dienst zijn van particulieren en onze vereniging omgevormd is van een vereniging 
voor jachtopzichters naar een belangenbehartiger voor Boa’s in het groene domein behoort de historische 
grondslag voor deze korting volgens de Jagersvereniging tot het verleden. De Jagersvereniging geeft 
in haar brief aan elke euro hard nodig te hebben om de jagersbelangen in Nederland goed te kunnen 
behartigen. Ze hoopt dat de jachtopzichters en Boa’s die lid zijn van de jagersvereniging daar ook voor het 
volle pond aan bij willen dragen.

Veel leden viel deze brief van de Jagersvereniging nogal rauw 
op het dak. Dit geldt niet in de laatste plaats voor het bestuur. 
Zonder enig bestuurlijk vooroverleg is de Jagersvereniging 
namelijk tot haar standpunt gekomen. Direct nadat het 
bestuur had kennis genomen van de inhoud van de brief is 
contact gezocht met de Jagersvereniging. 

Het bestuur heeft aan de Jagersvereniging verzocht om 
haar beslissing te willen heroverwegen. Temeer daar een 
belangrijke groep jachtopzichters de afgelopen jaren al is 
geconfronteerd met aanzienlijke kostenverhogingen, die 
lang niet altijd door een werkgever in zijn geheel worden 
gedekt. Te denken valt bijvoorbeeld aan portofoonkosten, 
de jaarlijkse permanente her- en bijscholing, kleding en 
voertuigkosten.

De jagersverenging heeft echter aangeven bij haar beslissing 
te blijven. Het bestuur betreurt dit en vindt het met name 
voor de minder draagkrachtigen onder ons een onevenredige 
lastenverzwaring. De eerste opzeggingen van onze leden zijn 
inmiddels binnen…

Nieuwe Statuten

Zoals besloten op de afgelopen Algemene Leden Vergadering 
(ALV) heeft de commissie Tamminga zich in opdracht van 
het bestuur bezig gehouden met de wijziging van de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement. Deze wijzigingen hebben 
vooral betrekking op de rol van de Regio’s. De positie van de 
regio’s is verschoven van het Huishoudelijke Reglement naar 
de Statuten van onze vereniging. Dit om de regio’s nog beter 
te verankeren in onze organisatie. Daarnaast zijn ook de 
profielschetsen voor respectievelijk de Regiocoördinator en 
de Commissaris omschreven.  

De voorstellen zijn op 7 oktober jl. voorgelegd aan de Regio’s 
met de vraag om inhoudelijk op het concept te reageren. De 
binnengekomen opmerkingen zijn inmiddels verwerkt. Op 
de Algemene Vergadering in 2016 zal over de nieuwe statuten 
worden gestemd, waarna ze kunnen worden geformaliseerd. 

Namens het bestuur,

�  Ger Verwoerd 
Algemeen secretaris
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VERENIGINGSZAKEN

Bestuur en redactie van de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurtoezicht

wensen u allen fijne feestdagen
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GEWELDSINSTRUCTIE

Geweld gebruikt, wat nu?

Wanneer u dit artikel leest is het jaar 2015 (bijna) voorbij gegleden. Een jaar waarin heel veel is gebeurd. 
Ingrijpende gebeurtenissen die wereldnieuws waren, soms relatief erg dichtbij plaatsvonden, hebben 
diepe indrukken achtergelaten. Mogelijk dat er privé of in uw functie als Boa gebeurtenissen hebben plaats 
gevonden die u hebben geraakt. Het is niet zelden dat ingrijpende gebeurtenissen aan geweld gerelateerd 
zijn. Wij hopen u in dit artikel, met de aanhef als thema, informatie aan te reiken vanuit een brochure 
die is geschreven voor politieambtenaren, maar welke ook grotendeels op u als Boa van toepassing is. 
Ongetwijfeld zullen veel begrippen en wetsartikelen u bekend in de oren klinken. In dit artikel worden ze 
u voorgesteld en in de context van het geheel aangereikt. Ondanks dat auteurs niet onbekend zijn met 
de inhoud van het te behandelen thema, waren er voor ons ook nieuwe elementen die van toegevoegde 
waarde zijn.

Lichamelijke integriteit

De lichamelijke integriteit is een grondrecht van elke burger. 
In uitzonderlijke gevallen is de aantasting hiervan toegestaan, 
bijvoorbeeld door  u als Boa. De Politiewet legitimeert dat 
onder andere u als Boa, bij de uitoefening van uw ambt, 
de lichamelijke integriteit van burgers mag schenden. Het 
komt namelijk voor dat u geweld moet inzetten voor de 
veiligheid van de samenleving, van burgers, van u zelf of 
van uw collega’s. In de Ambtsinstructie staan de benodigde 
richtlijnen en kaders. Het toepassen van geweld, ook door 
u als Boa, kan grote impact hebben op de maatschappij, 
met name wanneer er sprake is van letsel. Ook onder u 
zijn er die uit ervaring weten wat het betekent met geweld 
geconfronteerd te zijn geweest en met (blijvend) letsel als 
gevolg.

Politiemensen, maar ook Boa’s, onderkennen de 
noodzaak van adequaat en onafhankelijk onderzoek 
naar het aangewende geweld waartoe bepaalde situaties u 
dwingen. Immers, het moet volstrekt transparant zijn voor 
bijvoorbeeld burgers onder welke voorwaarden u geweld 
mag gebruiken en hoe dat wordt getoetst. Onafhankelijk 
en adequaat onderzoek naar geweldgebruik en de gevolgen 
hiervan, draagt waardevolle lessen en informatie aan, 
die vakmanschap vergroten. Soms moet u in fracties 
van seconden goed en kwaad tegen elkaar afwegen en 
daarop reageren. Er wordt (ook) van u als Boa verwacht 
dat u ongeacht de gevolgen, besluiten neemt die het leven 
van burgers, maar ook van u als Boa, ingrijpend kunnen 
veranderen, soms in de meest letterlijke zin van het woord. 
Het is daarom dan ook van wezenlijk belang dat u vooraf 
de tijd neemt om uzelf te verdiepen in de huidige wet en 
regelgeving rondom geweldgebruik en de risicó s van uw Boa 
vak. Voor politiemensen heeft de Nationale Politie daarom 
een brochure ontwikkeld  met de titel Geweld gebruikt, 
en wat nu? Rechten en plichten van politieambtenaren bij 
geweldsaanwendingen.

Bij deze brochure is een naslagwerk gevoegd met een nuttige 
lijst met gespecialiseerde en voor de politiemedewerkers 
beschikbare strafrechtadvocaten. Deze advocaten begrijpen 
wat het toepassen van politiegeweld voor de medewerker(s) 
teweeg brengt.  Zij staan garant voor de rechtszekerheid 

en rechtsbescherming die politiemedewerkers toekomen 
tijdens ieder onderzoek naar geweld dat in het belang van de 
samenleving, burgers of henzelf, noodgedwongen toegepast 
moest worden.

De auteurs van dit artikel hebben vanuit hun betrokkenheid 
bij de werkzaamheden van u als Boa, gemeend u van dienst 
te zijn geweest door u op deze wijze te informeren. We 
hebben ons namelijk afgevraagd wie u als Boa inhoudelijk 
informeert over een zo essentieel thema. Tevens beseffen wij 
ons dat onderhavig thema qua beschrijving en opbouw als 
‘ver van m ń bed show’ kan worden ervaren. Dit neemt echter  
niet weg dat bij geweldsaanwending dit artikel wel uiteen 
zet op welke manier de beoordeling en afhandeling plaats 
vindt. Wij zijn ons er van bewust dat betreffende brochure 
niet één op één van toepassing is en kan zijn op uw Boa 
werkomstandigheden, echter vanwege het feit dat het door u 
toegepaste geweld op dezelfde manier wordt beoordeeld, zijn 
de overeenkomsten hoegenaamd identiek.

Aanleiding

Sinds 1 januari 2013 vormen de 25 regionale politiekorpsen 
en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) één 
Nationaal Politiekorps. Om te komen tot éénduidige 
richtlijnen en procedures rondom geweldgebruik door 
politieambtenaren is vermeldde brochure en bijlage tot 
stand gekomen. Immers, iedere opsporingsambtenaar die 
geweld heeft gebruikt, is gebaat bij een heldere en éénduidige 
beschrijving van zijn/haar rechten en plichten wanneer de 
geweldsaanwending onderzocht wordt. Genoemde brochure 
bevat een éénduidige en uitgebreide omschrijving van 
rechten en plichten, op grond van het Strafrecht, het Civiele 
recht en het Ambtenarenrecht.
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GEWELDSINSTRUCTIE

Auteurs hechten er waarde aan te benoemen dat dit artikel 
is ontheven van iedere persoonlijke mening of visie en 
uitsluitend een weergave betreft van het meest recente 
naslagwerk omtrent de juridische positie van een (politie)
ambtenaar bij geweldsaanwending. Tevens vermelden wij 
dat niet de totale inhoud met u zal worden gedeeld via dit 
en het navolgende artikel, maar dat wij het meest relevante, 
op uw Boa werkzaamheden betrekking hebbende, zullen 
beschrijven.

Geweldsbevoegdheid

In de Politiewet 2012 is de taak van de politie en de 
geweldsbevoegdheid opgenomen. De Ambtsinstructie 
stelt de voorwaarden om de geweldsbevoegdheid toe te 
passen. De ambtenaar mag slechts geweld toepassen als het 
geweldsmiddel is toegekend, deze optreedt ter uitvoering 
van haar politietaak en geoefend is in het gebruik van het 
geweldsmiddel.

Geweld

Onder geweld wordt verstaan:                                                                                                                         
Elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis, 
uitgeoefend op personen of zaken, waaronder ook dieren.
Onder het aanwenden van geweld wordt verstaan:                                                                                             
Het gebruiken van geweld en dreigen met geweld, waaronder 
wordt begrepen het ter hand nemen van een vuurwapen.
De aanwending van geweld moet voldoen aan de beginselen:
• Proportionaliteit
• Subsidiariteit
• Redelijkheid
• Gematigdheid

Melden geweldsaanwending

In artikel 17 van de Ambtsinstructie staat vermeld dat 
de ambtenaar die geweld heeft gebruikt de feiten en 
omstandigheden, alsmede de gevolgen, onverwijld mondeling 
moet melden aan zijn meerdere. Het gebruik van geweld 
maakt inbreuk op de lichamelijke integriteit van personen. 
Het recht op lichamelijke integriteit is vastgelegd in de 
Grondweg en in het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens. Op voornoemd recht mag uitsluitend onder strikte 
voorwaarden inbreuk worden gemaakt. Hierbij heeft u voor 

uzelf wel voorbeelden.
Het belang van dit recht eist dat de inbreuk hierop 
onderzocht moet worden om te bepalen of er sprake is van 
een strafbaar feit dan wel rechtmatig optreden. Het melden 
van geweldtoepassing is derhalve belangrijk omdat er getoetst 
dient te worden of het geweld rechtmatig is gebruikt.

Verschillende onderzoeken

Er zijn binnen de politie verschillende soorten onderzoeken 
naar gedragingen van medewerkers.
De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) voert de 
volgende onderzoeken uit:
• een oriënterend onderzoek
• een intern onderzoek (ook wel disciplinair onderzoek 

genoemd)
• een strafrechtelijk onderzoek
Het oriënterende en interne onderzoek laten we buiten 
beschouwing, mede omdat dit speciaal op het gedrag van 
politiemedewerkers gerichte onderzoeken zijn.  Anders is 
het met het zogenaamde strafrechtelijk onderzoek. Hetgeen 
ten opzichte hiervan wordt beschreven is ook op de Boa van 
toepassing.

Ook buiten diensttijd (dus niet tijdens uitoefening van 
de functie) kan een politieambtenaar geweld gebruiken. 
Dan gelden dezelfde regels als voor iedere burger. Het 
Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt het handelen van 
de politieambtenaar conform de regels van het WvS en SV. 
Strafrechtelijk onderzoek kan ook volgen naar aanleiding van 
geweldgebruik tijdens de uitoefening de functie. De afdeling 
VIK en/of de Rijksrecherche verricht dat onderzoek. Een 
aantal gevallen leidt standaard tot Rijksrecherche onderzoek:
• Gevallen van vuurwapengebruik door 

opsporingsambtenaren met de dood of enig lichamelijk 
letsel tot gevolg

• Overige confrontaties met opsporingsambtenaren met 
de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg

• Gevallen waarin personen die aan de zorg van 
opsporingsambtenaren zijn toevertrouwd overlijden of 
zwaar lichamelijk letsel oplopen (betreft een aanwijzing 
taken en inzet Rijksrecherche van het College van 
Procureurs/generaal).

Verschillende rechten en plichten (politie)
ambtenaar bij verschillende onderzoeken

De rechten en plichten van de (politie)ambtenaar binnen 
een strafrechtelijk of intern onderzoek verschillen. 
Binnen het strafrechtelijk onderzoek zijn zij gebaseerd 
op hetgeen hieromtrent staat vermeld in SV. Binnen een 
intern onderzoek gelden de regels uit de Algemene wet 
bestuursrecht, de Ambtenarenwet, de Algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, de regels uit het Besluit Algemene 
Rechtspositie Politie (Barp) en de regels uit het Protocol 
Intern Onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat een 
strafrechtelijk onderzoek en een intern onderzoek gelijktijdig 
lopen. Dat kan dus leiden tot afzonderlijke verhoren.
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Rechten en plichten in een strafrechtelijk 
onderzoek

De Rijksrecherche kan eerst een feitenonderzoek doen naar 
de gedragingen waaraan een strafvorderlijk aspect kleeft. 
Dit kan worden opgevolgd door een opsporingsonderzoek 
onder leiding van een Officier van Justitie (OvJ) en 
dat ingevolge artikel 132a SV is gericht op het nemen 
van strafvorderlijke beslissingen. De Hoofdofficier 
van Justitie bepaalt de inzet van de Rijksrecherche en 
is verantwoordelijk voor het verloop van de voortgang 
en wijst tevens een zogenaamde ‘zaaks OvJ’ aan. De 
Rijksrecherche doet onderzoek naar het geweldsgebruik 
van (politie)ambtenaren  ter voorkoming van elke schijn 
van partijdigheid. Het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM) heeft één en ander bepaald. Overigens 
kunnen medewerkers van de afdeling VIK, in opdracht 
van het bevoegde gezag, fungeren als liaison voor de 
Rijksrecherche.

In beginsel pleegt de (politie)ambtenaar, wanneer deze 
gebruik maakt van de geweldsbevoegdheid (ongeacht 
de ernst van de zaak) een strafbaar feit terwijl deze 
tegelijkertijd de bevoegdheid is gegeven om geweld toe 
te passen. De (politie)ambtenaar moet zich in zó n geval 
beroepen op een strafuitsluitingsgrond (bijvoorbeeld 

noodweer of voldoen aan wettelijk voorschrift). In de 
Aanwijzing handelswijze bij geweldsaanwending (politie)
ambtenaren van het College van Procureurs-generaal  uit 
2006 staat het volgende:

Een politieambtenaar die geweld heeft gebruikt wordt niet 
automatisch als verdachte aangemerkt, maar als getuige. Er 
moet uitgegaan worden van een gelegitimeerd gebruik van 
de geweldsbevoegdheid als bedoeld in de Politiewet 1993 
en de Ambtsinstructie. Als daar gerede twijfel over bestaat, 
moet hij/zij als verdachte worden aangemerkt. 
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De achterliggende gedachte is, dat bij een 
geweldsaanwending waarbij conform de 
Politiewet 1993 en de Ambtsinstructie 
is gehandeld, weliswaar formeel 
een delictsomschrijving is vervuld, 
maar tegelijkertijd sprake is van een 
rechtvaardigingsgrond (handelen volgens 
wettelijk voorschrift of bevoegd gegeven 
ambtelijk bevel). In zo’n geval is het ongewenst 
en ook niet noodzakelijk de ambtenaar 
als verdachte (conform artikel 27 SV) te 
beschouwen. Het kan immers niet de bedoeling 
zijn dat de ambtenaar die de bevoegdheid heeft 
geweld te mogen aanwenden en die daarvan 
gebruik heeft gemaakt, zich bij voorbaat in 
termen van strafrecht dient te verantwoorden, 
indien de Ambtsinstructie van toepassing 
is. Dit geldt ook voor de situatie waarin niet 
conform de Ambtsinstructie is gehandeld, 
maar het zonder meer duidelijk is dat een 
beroep kan worden gedaan op een (andere) 
strafuitsluitingsgrond. Laatst genoemde situatie 
zal zich overigens eerder voordoen indien er 
sprake is van een rechtvaardigingsgrond (als 
noodweer) dan wanneer er sprake is van een 
schulduitsluitingsgrond (noodweerexces).

Bij gerede twijfel wordt de (politie)ambtenaar 
aangemerkt als verdachte! Over de juridische 
status beslist de OvJ. (Politie)Ambtenaren die 
getuige zijn van een geweldsaanwending door 
een collega, hebben de verplichting om mee te 
werken aan het onderzoek door de afdeling VIK 
of Rijksrecherche. De (politie)ambtenaar die 
getuige is in een dergelijke situatie, dient naar 
eer en geweten te antwoorden op grond van de 
afgelegde eed/belofte.

De auteurs zijn voornemens om u in de 
volgende Jachtopzichter te informeren 
over de onderwerpen: rechten, plichten, 
onderzoekshandelingen Rijksrecherche, 
beslissing OM, artikel 12 SV procedure, zitting, 
civiele aansprakelijkheid en rechtsbijstand. 
Laatst genoemde onderwerpen zullen u dan als 
vervolg op dit artikel worden aangereikt in uw 
vakblad.

Wij wensen u, samen met hen die u lief 
en dierbaar zijn, fijne dagen en een goede 
jaarwisseling toe!

� Joop Assink & Herbert Hoekerswever



8

VELDWAARNEMING

Ransuilenblues
Afgelopen broedseizoen, in 2015 dus, stond ik op Planken Wambuis onder een oud ravennest naar de 
grond te staren. Poepspetters? Braakballen? Wat is dat nu weer? Het duurde even voordat ik me realiseerde 
dat ik naar poep en braakballen van een ransuil stond te kijken, zo lang was het geleden dat ik in het 
broedseizoen tegen deze kenmerkende sporen was aangelopen. Het zal toch niet waar zijn? Hoofd in de 
nek, en jawel, daar zat warempel een stevige donsbal naast het forse nest. En daar nog één! En nu ik wat 
beter keek, zelfs een volwassen vogel die zich prachtig slank had gemaakt en me strak zat aan te kijken. Een 
broedgeval, ongelofelijk.

Ik was niet de enige die doorhad dat er veel jonge ransuilen 
waren. De haviken ook. In die tijd hadden haviken nog niet 
te kampen met voedselschaarste. Er waren scheepsladingen 
duiven, lijsters, spreeuwen en konijnen beschikbaar, meer dan 
voldoende om de jongen te voeden. Toch lieten ze zich het 
buitenkansje ransuil niet ontglippen. Jonge ransuilen hebben 
er een handje van om snel het nest te verlaten. Ze zijn dan 
niet vliegvlug en hun verenpak bevat nog veel dons (zie foto 
1). Een vlag op een modderschuit, zo’n jonge ransuil in een 
dennenbos. Als je dan ook nog in de vroege schemering met 
bedelen begint, een geluid dat door merg en been gaat, is dat 
vragen om moeilijkheden. Rond sommige haviknesten lagen 
meer dan tien geplukte jonge ransuilen. Dat jaar, 1977, vond 
ik 58 geplukte ransuilen, allemaal jonge vogels die al dan 
niet het nest hadden verlaten. Vermoedelijk hadden haviken 
snel geleerd dat de bedelroep van jonge ransuilen in feite een 
etensbel was: eropaf!

Tussen 1974 en 2015 verzamelde ik 21.646 prooien van 
haviken op de Veluwe en in Drenthe, met een variatie van 
107 tot 2907 prooien per jaar. Daar heb ik heel wat kilometers 
voor moeten sjouwen. Van die voedselberg namen ransuilen 
gemiddeld 1,5% in beslag (in totaal 328 exemplaren), met 
een jaarlijks aandeel van 0 tot 3,4%. Een nauwgezetter blik 
op deze variatie laat zien dat er scherpe pieken en dalen 
optraden in het aandeel dat ransuilen uitmaakten van 
de spijs van haviken (zie figuur 1). Min of meer dezelfde 
pieken traden ook op in het aantal ransuilparen dat ik op 
Planken Wambuis vaststelde (de enige reeks die ik heb 
én het hele tijdvak bestrijkt). Opmerkelijk was de scherpe 
daling van uilenaantallen (en van het aandeel ransuilen in de 
voedsellijsten van haviken) in de jaren tachtig. Die daling viel 
samen met lage dichtheden van veldmuizen (en drie koude en 
strenge winters op rij). Pas in 1988 begonnen de muizen aan 
te trekken, wat zich vertaalde in een nieuwe ransuilenpiek.
Maar nu komt het: hoewel de veldmuizen in de jaren negentig 
in het strakke pieken- en dalenritme terugkeerden, gingen de 
ransuilen bergafwaarts. Voor het eerste sinds 1974 stond een 
muizenpiek niet meer garant voor goede ransuilaantallen.

Foto 1. Zoekplaatje ransuil: er zijn twee jongen op 
te zien, maar ook een volwassen vogel. Let op hoe die 

laatste zich slank maakt, een strategie om minder 
op te vallen. De jongen kunnen in dit stadium niet 

vliegen, alleen fladderen. Zet er een zonnetje op, en 
ze vormen een oogverblindende vlek in de grauwe 

grove den. Planken Wambuis, 12 mei 2015.

Hoe anders was dat toen ik begon met de Veluwe onveilig 
te maken, ruim 40 jaar geleden. Ransuilen alom, op 
grote roestplaatsen in de winter maar ook als broedvogel. 
Direct al het eerste jaar dat ik samen met een stel vrienden 
grootschalig aan nachtelijke inventarisaties begon, in 1974, 
was het goed raak. Waar we ook fietsten en liepen, piepende 
jongen. Zo’n eerste indruk blijft je eeuwig bij. Maar eerste 
indrukken vergen enige tijd om hun perspectief te vinden. 
Want in het daaropvolgende jaar werden de nachtelijke 
tochten nog maar zelden vergezeld door de zeurende roep 
van uilskuikens. En het jaar daarop idem. Pas in 1977 
herleefden de ‘oude’ tijden weer. Maar toen was het direct 
goed raak. Wat een waanzinnige aantallen bedelende 
jongen. Vaak was niet eens goed vast te stellen welke jongen 
bij welk paar behoorden, zo dicht zaten de families op 
elkaar gepakt. Het hele bos een piepende uilenfamilie, leek 
het wel.
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Althans: op de Veluwe en in Drenthe (kan natuurlijk best 
zijn dat het elders anders is, al heb ik gerede twijfel bij die 
mogelijkheid). Na 1999 ging het ook met de veldmuizen 
steeds slechter. Dat de veldmuizenstand in 2014 explodeerde, 
was daarom totaal onverwacht. Eerlijk gezegd had ik de moed 
opgegeven: in het huidige boerenland hebben veldmuizen 
bitter weinig te zoeken. Dat ze toch met zo’n uitbijter konden 
komen, is hoopgevend. Overigens resulteerde die uitbarsting 
– in de gebieden die ik bekeek althans – niet onmiddellijk 
in meer ransuilen (en meer geplukte ransuilen). Pas het 
jaar erop, in 2015, werd dat zichtbaar, een na-ijleffect dat 
waarschijnlijk van korte duur zal zijn gezien de instortende 
muizenstand.

De gegevens in de figuur lijken simpel en eenduidig, maar er valt 
veel meer over te zeggen. Want hoe is het mogelijk dat ik nog 
bijna jaarlijks ransuilen als prooi van haviken vindt. Terwijl de 
ransuil als broedvogel in dezelfde gebieden is weggevaagd. En 
hoe kan het dat een minieme opleving in broedvogelaantallen 
(2015) resulteert in bijna 3% ransuilen in het havikendieet, 
een percentage als in de goede jaren van weleer (zeventig en 
negentig). Ik vermoed dat de weinige ransuilen die in Veluwse 
en Drentse bossen opduiken een buitensporig risico lopen in 
de maag van een havik te eindigen. Want hoewel haviken in 
die gebieden sterk zijn afgenomen, zijn hun prooidieren nog 
veel sterker afgenomen. Met tot gevolg dat een havik nu pakt 
wat hij pakken kan. Ransuilen onder meer, iets wat vroeger 
óók voorkwam maar toen geen effect had op populatieniveau. 
Nu dus wel. En nee, voor wie nu mocht denken dat ransuilen 
zijn afgenomen door predatie, vergeet het. Dat heeft eerst 
en vooral te maken met de uitkleding van het boerenland, 
waardoor veldmuisdichtheden (zeker op zandgronden) geen 
schim meer zijn van wat ze waren. Te weinig veldmuizen, 
dan ransuilen toedeledokie. Jammer, want wat mis ik die 
nachtelijke meerkoetblafjes, het bescheiden ‘hoe-hoe’ duet in 
het vroege voorjaar, die melig piepende jongen, de geur van hun 
braakballen… Aan de andere kant: des te groter de vreugde als ik 
er weer eentje vind (voordat de havik langs is geweest).

� Tekst en foto’s: Rob Bijlsma

Figuur 1. Op Planken Wambuis is de ransuil als 
broedvogel sterk afgenomen tussen 1974 en 2015 
(weergegeven als jaarlijks percentage betrokken 

op het over die periode gesommeerde aantal paren, 
namelijk 328). Diezelfde afname is ook zichtbaar 

in de frequentie waarmee ransuilen als havikprooi 
opduiken (21.646 prooien op Veluwe en in Drenthe), 

vooral vanaf 2000, zij het met grote jaarlijkse 
schommelingen.

Foto 2. Tegenwoordig de meest gebruikelijke vorm 
waarin je een ransuil in het bos tegenkomt: een 

verzameling veren op de grond, in de karakteristieke 
waaier van een havikprooi. Planken Wambuis, 4 

december 2014.
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MEDEDELINGEN

Afscheid
NIEUWE EINDREDACTEUR OP KOMST

Beste leden en donateurs van de KNVvN, en andere lezers. 
Het is inmiddels al weer zo’n 4 jaren geleden dat erelid Jaap 
Beekhuis de functie van eindredacteur neer heeft gelegd en 
dat ik deze taak van hem mocht overnemen. Een leuke klus 
met een fijn en deskundig redactieteam, en ik had er ook de 
tijd voor. Dat eerste is nog altijd zo, alleen begint de factor 
tijd dusdanig te knellen dat ik heb moeten besluiten het 
eindredacteurschap neer te leggen.

De economie trekt flink aan en dat kan ik goed merken in 
mijn cursus- en prepareerbedrijf. Wanneer je tot de conclusie 
komt dat 7 dagen per week werken simpelweg structureel is, 
moet je keuzes maken in wat je gaat doen, anders is het niet 
gezond. Om die reden richt ik mij weer op de basis van mijn 
bedrijf en stoot ik weliswaar leuke, maar niet direct gerelateerde 
werkzaamheden af. En omdat het contract tussen de vereniging 
en mij na deze wintereditie verloopt, was dit het meest 
geschikte moment om de knoop door te hakken.

Terugkijkend op de afgelopen 4 jaren heb ik een roerige 
periode meegemaakt in de vereniging. Veel onrust was er om 
de reorganisatie van de bestuurlijke lagen van de vereniging. 
Gelukkig is het stof neergedaald en wordt er weer aan de 
toekomst gebouwd!

Graag wil ik een speciaal woord van dank richten aan ‘mijn’ 
redactieleden. Het is een geweldig clubje mannen dat met veel 
inzet en motivatie telkens weer een mooi blad weet samen te 
stellen. Geloof me, het is niet makkelijk om in iedere editie 
nieuwe onderwerpen zodanig te bespreken dat ze juridisch, 
maar ook politiek correct zijn. Dat vergt veel uitzoekwerk en 
overleg met deskundigen. Ik vind het dan ook prijzenswaardig 
hoe de individuele redactieleden / auteurs telkens weer 
professioneel reageren op soms begrijpelijke, maar vaak ook 
onterechte kritiek waarbij meestal meningen en feiten door 
elkaar gehaald worden. 

Het ontvangen van reacties betekent in ieder geval wel dat het 
blad goed gelezen wordt, en daar gaat het uiteindelijk wel om!

In de periode dat ik uw eindredacteur mocht zijn, heb ik 
plezierige contacten met het bestuur gehad. 
‘De Jachtopzichter’ is tenslotte een verenigingsblad en daarom 
is het belangrijk dat de redactie op de hoogte is van wat  in 
de vereniging leeft. Tijdens het jaarlijkse afstemmingsoverleg 
tussen bestuur en redactie werden de grote lijnen uitgezet, later 
verder aangevuld door vooral de verschillende voorzitters en 
secretarissen.

Ook in deze periode hebben wij als redactie afscheid moeten 
nemen van Jaap van der Waerdt, gastauteur van de rubriek 
‘Op pad met…’ Zijn onverwachte overlijden kwam als een 
schok. Minder onverwacht, maar daarom niet minder 
verdrietig, was het overlijden van redactielid Gerrit Dengerink. 
Als klein kind mocht ik af en toe met vader mee op jacht 
bij de ‘ganzenmeneer’ in de Ooijpolder. Het was dan ook 
altijd een feest der herkenning wanneer Gerrit tijdens de 
redactievergaderingen wat oude verhalen oprakelde.

Uiteraard is het bestuur inmiddels op zoek naar een nieuwe 
eindredacteur. Er zijn een aantal kandidaten aangezocht voor 
een gesprek, helaas hebben die gesprekken op het moment van 
publicatie van deze editie nog niet plaats gevonden. Om die 
reden kan ik mijn opvolger dan ook nog niet introduceren. 
Dat zal ongetwijfeld in het voorjaarsnummer van ‘de 
Jachtopzichter’ wel lukken. In ieder geval zal ik de honneurs 
blijven waarnemen totdat de nieuwe eindredacteur aangesteld 
is.

Hartelijk dank voor het genoten vertrouwen en ik wens de 
KNVvN een sterke toekomst met een bloeiend verenigingsleven 
toe!

�  Arjan van Dijk 
Scheidend eindredacteur ‘de Jachtopzichter’
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REGIONIEUWS

actuele stand:
leden 676 en donateuRs 340

 � 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

 � 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:
9039 De heer S.A. van Bolhuis Aalten

 � 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:
2251 Mevrouw G.A. van Notten Maarn

Overleden U-G:
1253 De heer G.J. van de Haar
8042 De heer H.J.E. van Beuningen 
(donateur)

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

Nieuwe leden NH:
2250 De heer R.J. van Velzen 
Zwanenburg

 � 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

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

Nieuwe leden B-L:
2249 De heer J.J.W. Zandbergen
2252 De heer J. van Belzen
Overleden B-L:
 1378 De heer J.C. van de Kerkhof

Secretariaat KNVvN

Postbus 693, 4200 AR Gorinchem

Bezoekadres: Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem

e-mail: secretariaat@natuurtoezicht.nl - Tel: 0183 - 822 909

Openingstijden secretariaat KNVvN
Graag informeren wij u dat het secretariaat van de KNVvN van 25 tot en met 
27 december en van 31 december tot en met 1 januari gesloten is. Op de 
tussengelegen dagen is het secretariaat geopend, echter met een beperkte 
bezetting. Voor spoedzaken zijn wij per e-mail bereikbaar via:
secretariaat@natuurtoezicht.nl.

Afschaffing senioren/ontheffing boa per 1 
januari 2016
Per 1 januari 2016 wordt de seniorenontheffing 
voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
(Boa) niet meer verleend. Dat staat in de 
Beleidsregels boa zoals die per 1 juli 2015 gelden. 

De seniorenontheffing is een ontheffing van de 
bekwaamheidseis en kan eenmalig worden verleend voor 
de duur van vijf jaar aan een persoon van 60 jaar of ouder. 
De ontheffing kan worden toegekend naar aanleiding 
van een aanvraag tot verlenging van een geldige akte van 
opsporingsbevoegdheid.

Verlengen akte van opsporingsbevoegdheid 
Tot en met 31 december 2015 is het mogelijk een aanvraag 
voor verlenging van een akte van opsporingsbevoegdheid 
in te dienen waarbij een beroep kan worden gedaan 
op de seniorenontheffing. Indien uw akte van 
opsporingsbevoegdheid vóór 1 januari 2016 verloopt, 
wordt de akte aansluitend verlengd. Indien uw akte van 
opsporingsbevoegdheid ná 1 januari 2016 verloopt, wordt de 
akte verlengd met ingang van de aanvraagdatum.

Eisen voor verlenging 
Een akte wordt verlengd wanneer aan alle eisen voor 
verlenging van de akte en verlening van de ontheffing 
wordt voldaan. Een belangrijke eis voor toekenning van de 
seniorenontheffing is dat u op het moment van de aanvraag 
60 jaar of ouder bent.

Bekwaamheidseis 
U kunt uw akte verlengen, ook al is deze nog een paar jaar 
geldig. U en uw werkgever moeten daarbij de afweging 
maken of dit tot de mogelijkheden behoort. U moet daarbij 
wel voldoen aan de bekwaamheidseis. Deze verschilt per 
domein.

Ten aanzien van de bekwaamheidseis geldt dat u vanaf uw 
60e jaar geen examen hoeft te hebben gedaan, maar moet 
aantonen dat u met getoonde inzet heeft deelgenomen 
aan een Boa opleiding dan wel PHB-module(s) dan wel 
opfriscursus. In dat geval wordt de ontheffing u (deels) met 
terugwerkende kracht toegekend.

Aanvraag indienen
U kunt uw aanvraag indienen bij het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie op onderstaand adres:

Minvenj 
Dienst Justis afd. BTR/Boa 
Postbus 20300 2500 EH Den Haag

■ Bron: Justis
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Landelijk meldpunt voor misstanden in het buitengebied

Nederland kent een gevarieerd buitengebied met prachtige natuur waarin veel ruimte is voor flora en 
fauna. Bijna 17 miljoen Nederlanders maken gebruik van dezelfde ruimte om te genieten van de rust en al 
het moois dat ons land te bieden heeft. Veel mensen voelen zich sterk betrokken bij onze natuur en zijn zich 
bewust van de verantwoording en zorgplicht om onze flora en fauna te beschermen. Vaak merken zij als 
eerste mogelijke misstanden of verdachte situaties op. Deze informatie is van groot belang voor het behoud 
van onze natuur!

Waarom dit meldpunt?

Het is belangrijk dat meldingen op eenvoudige wijze 
kunnen worden gedaan en informatie op centrale wijze 
wordt verzameld. Nu is dit vaak niet duidelijk en wordt 
soms de politie gebeld of wordt er contact opgenomen 
met een gemeente of natuurbeschermingsorganisatie. 
Hierdoor ontstaat versnippering van belangrijke 
informatie en is niet duidelijk of en op welke wijze een 
melding een vervolg krijgt. 
Dit meldpunt is bedoeld voor mensen die 
onrechtmatigheden of verdachte situaties in het 
buitengebied zien en dit willen melden. Hierbij valt te 
denken aan afvaldumpingen, vernielingen, stroperij, 
faunavergiftiging, illegale houtkap enzovoort. Tevens 
ontstaat landelijk en regionaal een helder beeld van 
aantallen mogelijke misstanden of overtredingen. 
Momenteel ontbreekt een duidelijk beeld waardoor het 
lastig is om trends en signalen succesvol aan te pakken.

Wat doen we met uw melding?

Natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen 
en zorgt voor adequate doorgeleiding naar de juiste 
persoon of organisatie ter opvolging. Dit kan een 
buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) of een 
politiefunctionaris zijn. Bij het doen van de melding 
worden enkele gegevens gevraagd. Deze gegevens worden 
te allen tijde vertrouwelijk behandeld en worden niet 
doorgegeven aan derden. 

Waarom vragen we naar persoonlijke 
gegevens? 

Om alle gegevens die bij het meldpunt binnenkomen 
goed te beveiligen is het nodig om een email adres en 
wachtwoord aan te maken. Dit email adres wordt niet 

gebruikt voor andere doeleinden dan berichten over uw 
eigen melding. Met dit email adres en wachtwoord maakt 
u uw eigen meldpunt account aan, handig want dan kunt u 
zelf ook altijd uw eigen meldingen terug zien. 
Er wordt ook gevraagd naar naam en contactgegevens. Dit 
is niet verplicht om in te vullen, maar wordt wel heel erg 
gewaardeerd. Soms heeft de opsporingsambtenaar extra 
informatie nodig over hetgeen aangetroffen is en dan is het 
heel handig als de melder te bereiken is. 
Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en alleen 
inzichtelijk voor handhavinginstanties. Ze worden absoluut 
niet gebruikt voor andere doeleinden.
Soms is het bij vervolging van een eventuele dader 
noodzakelijk om de gegevens van de melder te vermelden 
in een proces verbaal. Indien dit bij uw melding het geval is, 
zult u worden benaderd door een opsporingsambtenaar.

Inzet handhaving

Het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) 
in het buitengebied is de afgelopen jaren aanzienlijk 
verminderd. Momenteel zijn er ongeveer 500 Boa’s actief in 
het gehele landelijk buitengebied. Het spreekt voor zich dat 
ondanks alle inspanningen van deze Boa’s het onmogelijk 
is om overal aanwezig te zijn. Juist daarom is het van belang 
om gebruik te maken van zoveel mogelijk ‘ogen & oren’ in 
het buitengebied. Gerichte informatie is van belang voor 
efficiënte inzet van handhaving, waardoor een succesvolle 
aanpak aanzienlijk wordt vergroot!
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Internationale stroperij
NEDERLAND ORGANISEERT INTERNATIONALE CONFERENTIE 
TEGEN STROPEN
Voormalig staatssecretaris Dijksma van Economische 
Zaken kondigde onlangs aan dat Nederland in februari 
2016 een internationale conferentie over wildlife crime 
zal organiseren. De conferentie zal ook in Nederland 
plaatsvinden. Zij maakte dat bekend in een speech bij 
de installatie van de Wildlife Justice Commission. Een 
nieuwe commissie die regeringen zal ondersteunen in het 
opsporen en berechten van stropers.

Dijksma: ‘Stropers die jagen op neushoorns en olifanten, worden 
met de komst van deze nieuwe commissie zelf opgejaagd. Nederland 
helpt op deze manier stropen te stoppen. Tijdens de internationale 
conferentie slaan landen de handen ineen om iconische dieren die 
niet van de wereld mogen verdwijnen te beschermen.’

Landbouw versterken vermindert behoefte stropen

Op de agenda van de aangekondigde conferentie staat onder 
andere het stimuleren van de lokale economie in landen als Kenia, 
Botswana en Tanzania. Bijvoorbeeld door landbouw in deze landen 
te versterken en voor alternatief inkomen te zorgen. Zo vermindert 
de behoefte om te stropen. 

Een ander onderwerp dat op de agenda van de conferentie staat, 
is het werk van de Wildlife Justice Commission. Zij gaan landen 
helpen bij het opsporen en berechten van stropers door het 
samenstellen van juridische dossiers. Het opbouwen van dergelijke 
dossiers kost tijd en menskracht en dat hebben veel landen waar 
stropers actief zijn niet. Nederland stelt voor de Wildlife Justice 
Commission 150.000 euro beschikbaar.

Bestrijding illegale handel ivoor

De laatste jaren worden steeds meer grote ladingen 
ivoor onderschept. In 2013 werden voor het eerst meer 
zendingen in Afrika dan in Azië onderschept. Hiervan 
was 80 procent afkomstig uit Kenia, Tanzania en 
Oeganda. Nederland draagt op meerdere manieren bij 
aan de bestrijding van deze illegale handel. Nederland 
ondersteunt zes projecten die het doden van wilde 
dieren tegengaan. Van het African Elephant Fund 
dat werkt aan veilige leefgebieden voor olifanten, 
en een project dat het scannen van containers in de 
haven van Mombasa mogelijk maakt, tot een pilot 
van het Nederlands Forensisch Instituut waarbij 
lokale rangers in Botswana worden opgeleid om 
crime scenes te onderzoeken. Dit succesvolle project 
wordt nu verder uitgebreid. Zo’n 350 rangers gaan dit 
trainingsprogramma volgen waarbij ze zowel theorie 
als praktijklessen zullen volgen.

Parkwachters in Oeganda op jacht naar 
stropers. Slagtanden preventief verwijderen is 
geen optie. Er zijn te veel olifanten, in moeilijk 

terrein en olifanten hebben hun slagtanden 
nodig om te graven, eten en ter bescherming 
tegen ‘predators’. Bovendien groeien ze weer 

aan. Foto’s Mark Schenkel.

Olifantenklem, ook niet zonder gevaar voor
de rangers. Als je er in trapt,
slaat het je onderbeen er af
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WERKGEVERSCURSUS KNVVN

Eerste cursus van de KNVvN voor leidinggevenden van 
Boa’s een succes

De eerste cursus die de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht heeft gegeven is een succes 
geworden. De cursus voor leidinggevenden van groene Boa’s werd gegeven op de locatie van Stichting 
Groennetwerk in Epe.

Op de cursusdag werd uitleg gegeven over de Boacirculaire 
en het Boabesluit. Verder werd de rol van de werkgever, de 
Direct toezichthouder, de toezichthouder en de Officier van 
Justitie toegelicht. Ook de bevoegdheden van de Boa, de 
integriteit van de Boa en de werkgever, het strafrecht versus 
privaatrecht en de Bestuurlijke Straf Beschikking Milieu 
(BSBm) kwamen aan bod. De registratie van strafrechtelijke 
informatie, het nut en de noodzaak hiervan en het delen 
van informatie, de wet Persoonsgegevens en hoe om te gaan 
met een klacht/bezwaar over een proces-verbaal en/of de 
integriteit werden ook besproken.
 
Er was tijdens deze dag bovendien gelegenheid om vragen te 
stellen. De aanwezigen hebben daarvan veelvuldig gebruik 
gemaakt. De cursus werd door de cursisten beoordeeld met 
een gemiddelde van 8.3 voor de cursus en een 8.7 voor de 
docent.

Ook in 2016 zal de KNVvN de cursus verschillende keren 
aanbieden. Exacte data zijn op dit moment nog niet 
bekend, maar zullen weldra via de website en de digitale 
berichtenservice bekend worden gemaakt.

Enkele reacties van de cursisten na afloop van 
deze dag waren:

Eenheidchef, staande houding, Opiumwet, RTGB, categoriale 
beschikking en (Direct) toezichthouder. Kent u één van deze 
woorden niet, maar heeft u wel Boa’s in dienst? Dan kan ik 
deze cursus van harte aanbevelen! (Anne Reichgelt - VBNE)

Erg boeiend, goed op mijn niveau. Geeft meer inzicht 
in problematiek, kan het direct inzetten in mijn werk. 

Aan te bevelen aan collega’s!! (Ruud Kreetz - beheerder 
Natuurmonumenten)

Sprankelend en flitsend gebeuren. (Paul Sanders - Landgoed 
Grootmoesheul B.V.)

Prima overzicht, weet mijn weg in Boa-land nu te vinden. 
(Anoniem)

Prima gebracht, op de praktijk gericht. (Sipko Sikkes - It Fryske 
Gea)

Goede cursus, ik beveel deze zeker aan voor de diverse 
werkgevers en coördinatoren. (Hans Rauwerdink - Regio 
coördinator Boa Natuurmonumenten)

Interessante, praktische cursus. Meer zicht op 
verantwoordelijkheden van SBB als werkgever. (Roos van 
Oosten - Staatsbosbeheer)

Goede cursus, wel sterk op processen gericht. Had iets meer 
gehoopt op de relatie Boa- werkgever. (Dhr. Speulman - 
Landgoed Heidehof)

Goed om ervaringen van werkgevers Boa met elkaar te delen en 
elkaar te helpen naar de koers. Erg leerzaam. (Martin Kaal - 
Provincie Gelderland)
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NIEUWE NAAM?

Uitslag peiling

NAAMSVERANDERING ‘DE JACHTOPZICHTER’?

In de najaarseditie van de Jachtopzichter, afgelopen september, heb ik u namens de redactie opgeroepen 
uw mening kenbaar te maken over de naam van ons blad. Wij zijn verheugd met de 46 reacties welke wij 
hebben mogen ontvangen, zowel per persoonlijke mail als via de berichtenservice.

Uit de reacties blijkt wel dat de geluiden uit het veld kloppen, de meningen over de huidige naam van ons vakblad lopen 
uiteen. Toch is de hang naar het verleden niet echt aanwezig, de optie om het blad de vroegere naam ‘Wildschut’ terug te 
geven, blijkt voor maar een klein percentage (6,5%) van de respondenten de ideale keuze. Toch blijkt het ‘erfgoed’ van de 
vereniging wel belangrijk. De volgende ingezonden reactie van een jachtopzichter, werkzaam op een particulier landgoed, 
geeft dat precies aan:
“Ik heb het stukje gelezen over naamsverandering in ons blad ‘de Jachtopzichter’. Ik kan mij de roep om een andere naam wel 
voorstellen. Het gros van de Boa’s heeft niets meer met jacht. Er zijn zelfs collega’s die er op tegen zijn. Vinden het zielig en 
zo. De echte jachtopzichter is een uitstervend ras. De mannen die van de hoed en de rand weten over al datgene wat er in de 
natuur afspeelt worden steeds minder talrijk. 
Uit de boeken weet men nog wel wat, maar daar houdt het zo’n beetje mee op. Een trieste zaak, maar gelukkig zijn er nog een 
aantal. Voor deze mannen en vrouwen zal de naam ‘de Jachtopzichter’ 
een erkenning zijn voor het veldwerk dat zij verrichten. Voor deze collega’s en voor mijzelf vind ik dat de naam ‘de 
Jachtopzichter’ behouden moet blijven.” 

Zoals gezegd, de meningen lopen uiteen. Uit de uitslag blijkt dat 74% van de respondenten kiezen voor ofwel ‘de 
Jachtopzichter’ ofwel ‘Vakblad Natuurtoezicht’. En daar staken de stemmen aangezien beide kampen exact even groot zijn. 
Een collega gaf een duidelijke reactie, pas de naam aan aan de moderne benaming:

“De naam jachtopzichter is in deze tijd ook wel een beetje ouderwets. Ik ben zelf jachtopzichter in de Noordoostpolder, maar 
daar gebruiken we de naam jachtopzichter al lang niet meer. We zijn faunabeheerder geworden. Dus ik stel voor de naam te 
veranderen in ‘de Faunabeheerder’.”

Inderdaad, een andere naam dan de door ons voorgestelde opties. En zo kwamen er meerdere suggesties binnen, in totaal 9 
hetgeen toch maar liefst bijna 20% van de respondenten is!. Een greep uit de lijst: De Veldwachter, Natuurtoezicht (zonder 
vakblad), De Garder, De groene handhaver, Toezicht? Natuurlijk!, De Faunabeheerder, Natuurschut, Boa 2000, Natuurlijk Boa.

Samenvattend concludeert de redactie dat een groot deel van de leden tevreden is met de huidige naam van het vakblad, 
‘de Jachtopzichter’. Maar tevens is er een even grote groep welke de naam liever veranderd ziet worden in ‘Vakblad 
Natuurtoezicht’. En wanneer we alle respondenten optellen welke de naam liever veranderd ziet worden, los van keuzeopties,  
dan is dat de wens van de meerderheid, namelijk 63%.

De redactie heeft de uitslag van deze peiling uiteraard aan uw bestuur voorgelegd. Het is aan hen om dit onderwerp al 
dan niet verder op te pakken. Namens de redactie dank ik een ieder welke de moeite heeft genomen te reageren en wens u 
vooralsnog veel plezier met deze ‘Jachtopzichter’!

�  Arjan van Dijk 
Eindredactie

UITSLAG PEILING NAAMSVERANDERING ‘DE JACHTOPZICHTER’

1. Terug naar vroeger, ‘Wildschut’ was een mooie en spannende naam.    6,5%
2. Laat ‘de Jachtopzichter’ als titel van ons blad gewoon bestaan, er verandert al zoveel.  37,0%
3. Verander de naam in ‘Vakblad Natuurtoezicht’, dat spreekt veel meer mensen aan.  37,0%
4. Ik heb een hele andere suggestie voor de naam van ons blad, namelijk: ……………  19,5% 
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Zoals al in de najaarseditie van ‘de Jachtopzichter’ gemeld, is onze vaste columnist Herman Koek van de rubriek Op pad 
met… door ziekte enige tijd uitgeschakeld. Dit maal gaan we dan ook niet lijfelijk met één onzer leden op pad, maar in 
gedachten verplaatsen we ons een keer terug naar de jachtopzichter van een eeuw geleden. 
Van de heer De Graaf ontving de redactie kopieën van de 1e en 2e druk van het ‘Handboek voor den Jachtopzichter’, 
alsmede enkele foto’s uit die vervlogen tijd.

Op pad met... 
‘den jachtopzichter 
van vroeger’
‘Vroeger was alles beter!’ Een kreet die je in het hedendaagse 
nog wel eens hoort, vooral wanneer je in een gezelschap met 
wat ‘meer ervaren’ jagers vertoeft. Op zich is die opmerking 
wel te begrijpen, kijk alleen maar naar de afgelopen jaren 
waarin door zowel voor- als tegenstanders van het benutten 
van wilde fauna breed gelobbyd is om jacht te behouden 
respectievelijk te verbieden. De ‘polderuitslag’ lijkt er 
te liggen, de wildlijst blijft bestaan, jagers moeten zich 
verantwoorden. Geheel naar deze tijd, (bijna) iedereen 
blij. Maar ja, vroeger hé, toen was het beter, toen mocht 
de jachtheer het zelf beslissen. Vertrouwend op goed 
rentmeesterschap en Wise use…

Juist nu in de dagen rond Kerst is het een prima moment om 
eens even te reflecteren. De jachtopzichter van weleer is een 
‘bedreigde’ soort geworden, ze zijn er niet veel meer. Nee, 
tegenwoordig ben je Boa met een heel scala aan opsporings- 
en handhavingstaken. Veel groene Boa’s komen niet eens 
meer beroepsmatig met jacht in aanraking, hooguit beheer of 
schadebestrijding. Ach, geef het beestje maar een naam.

Hoe leuk is het dan wanneer je op een donkere avond bij de 
open haard eens even kunt mijmeren bij de gedachten aan 
vroeger. Met het oude ‘Handboek voor den Jachtopzichter’ 
op schoot gaat dat helemaal vanzelf! Fantastisch om te lezen 
wat de jachtheren in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw van 
hun jachtopzichters verwachtten. Totaal niet meer van deze 
tijd, maar daarom des te leuker om te lezen!

Om een indruk te geven volgt hierna een deel van het 
hoofdstuk I uit de ‘tweede verbeterde en vermeerderde druk’, 
handelend over de “Algemeene beschouwing over de te 
volgen gedragslijn”.

“Een jachtopzichter zij onversaagd, nimmer onvoorzichtig 
of roekeloos. Door zijn levenswandel en zijn optreden in 
moeilijke gevallen moet hij respect van een ieder weten af 
te dwingen. Hij vertoone zich weinig of nooit in kroegen 
en dergelijke openbare huizen en wete zich zelf op zekeren 
afstand te houden, hetgeen echter niet in onheuschheid of 
onvriendelijkheid ontaarden mag. Een jachtopzichter toch, 
die de vriend is van velen in zijn omgeving en op te intiemen 
voet staat met de bevolking, brengt zich zelf allicht in allerlei 
moeilijkheden, daar hij zonder onderscheid des persoons 
moet optreden in zijn functie. Men moete weten, dat hij 
volkomen rechtvaardig is en bij gelegenheid een klein vergrijp 
door de vingers kan zien, b.v. wanneer het de eerste maal is 

en van weinig aanbelang; maar daarentegen onverbiddelijk, 
waar kwade praktijken gevolgd worden. Is hij daarbij ook 
lichamelijk een krachtig man en een goed schutter, dan strekt 
dit zeker tot aanbeveling en in menig geval zal de wetenschap, 
dat hij deze eigenschappen bezit, bij de bevolking veel kwaad 
voorkomen. Men weet dan, dat wie in zijn handen komt, 
daaraan zich niet licht weet te ontworstelen.
De jachtopzichter moet op de hoogte zijn èn van zijn jachtveld 
èn van het algemeen karakter der bevolking. Daarom zitte 
hij weinig thuis, maar worde dan hier, dan daar in weer en 
wind gezien in het veld. Hij moet op alles en een ieder letten, 
dient eens ieders huis en grond te kennen, te weten, wie de 
jachtheeren in den omtrek zijn en welke de grenzen hunner 
terreinen. Verder moet hij zorgen, nauwkeurig ingelicht te zijn, 
wie vergunningen of akten in de omgeving hebben verkregen. 
In één woord, hij zij op de hoogte van alles, wat hem te pas 
kan komen bij het opsporen van eenige verkeerde daad op 
jachtgebied.
Verlaat hij zijn huis, hij zij altijd gewapend. Over dag met 
het geweer, om rooftuig te kunnen bemachtigen, des nachts 
met revolver of Browning repeteerpistool en een electrische 
lantaarn. Een goed gedresseerde politiehond is in den 
tegenwoordigen tijd bijna onmisbaar.
Een zeer nuttig instrument is een veldkijker, waarmede hij 
op grooten afstand en zelf verdekt opgesteld, het terrein kan 
overzien. De jachtopzichter drage geen schoenen of laarzen, 
die van zolen met groote spijkers zijn voorzien, wanneer hij op 
tournee is, want dan kan een ieder zijn voetstappen herkennen 
en zien, welke richting hij is uitgegaan. Hij moet echter juist 
altijd dáár zijn, waar men hem allerminst verwachtte.
Zijn kleeding zij van een kleur, die zoo min mogelijk van 
verre zichtbaar is; niet te donker en nie te licht. In de meeste 
gevallen zal een grijsblauwachtig groen aan dien eisch 
voldoen. Ook verdient het aanbeveling niet altijd in dezelfde 
kleeding te verschijnen; door zich als arbeider of marskramer 
te vermommen kan hij vaak achter dingen komen, die anders 
voor hem geheim zouden zijn gebleven.
De jachtopzichter zij indachtig, dat hij des nachts het veiligst 
loopt midden op den weg; een mogelijke aanvaller, achter 
boom of struik verborgen, moet dan één of meer passen doen, 
alvorens bij hem te zijn.
Het behoeft nauwelijks vermelding, dat de jachtopzichter, 
daartoe in staat gesteld door zijn jachtheer, het vakblad de 
Nederlansche Jager geregeld behoort te lezen om op de hoogte 
van de jachtwetenschap te blijven.
Hij vergete nimmer, dat hij niet in betrekking is bij de 
jachtgasten, maar bij zijn jachtheer, en daarom ruimere-
jachtfooien-gevende jachtgasten niet op betere posten mag 
plaatsen dan minder milde gevers.
Daar jachtopzichters menigmaal elkanders hulp behoeven in 
het jachtveld, is het hun aller plicht zoowel onderling als met 
de Rijkspolitie in goede verstandhouding te leven, daar alsdan 
wederkeerige behulpzaamheid verzekerd is.
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En zoo zijn er tal van 
omstandigheden, te 
veel om op te noemen, 
waaraan de jachtopzichter 
zijn aandacht moet 
schenken.”

Jaja, die goeie ouwe tijd… 
Ook de rest van het boek 
is leerzaam en vermakelijk 
om te lezen. Zo wordt in 
hoofdstuk II beschreven 
hoe de jachtopzichter het 
haar- en vederroofwild 
kon herkennen én 
bemachtigen. Zo’n 
beetje alle uilen- en 
roofvogelsoorten worden 
hier beschreven. 

Zou de jachtopzichter van toen ooit vermoed hebben dat hij in de huidige tijd voor dergelijke werkzaamheden direct door zijn 
moderne collega ‘in den kraag gevat’ zou worden?

Hoofdstuk III is geweid aan het nuttige wild. Het zal u niet verbazen dat het hier uitsluitend de jachtwildsoorten van destijds 
betrof. Konijn, haas, ree, snippen, patrijzen, eenden en fazanten, maar ook het Korhoen werd toen nog als nuttig wild 
beschouwd. Tegenwoordig is de kans dat je door de bliksem wordt getroffen groter dan dat je één van de allerlaatste wilde 
Nederlandse Korhoenders ziet…

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op voeren van wild, verbetering van de wildstand door o.a. stroperij tegen te 
gaan, maar ook door te fokken met fazanten en eenden. Uiteraard komen de verschillende jachtmethoden aan de orde en hoe 
de jachtopzichter bijvoorbeeld drijfjachten moest voorbereiden. Hoe de jachtopzichter zich tijdens en na jachten zich moest 
gedragen jegens de heren jagers, hoe met jachthonden om te gaan en hoe sporen en prenten te herkennen. In de 2e druk is ook 
een hoofdstuk over de betreffende wetten opgenomen, alsmede een instructie (‘wenken’) voor het opmaken van een geldig 
proces-verbaal.

Grappig te lezen dat er in die tijd discussie bestond over het versimpelen van PV’s. Er waren voorstanders om een eenvoudig 
formulier samen te stellen waarop de jachtopzichter dan alleen een paar onderwerpen en feiten moest aankruizen. Zeg 
maar een ‘Mulderbonnetje’. “Het geven van een stel formulieren, die maar voor het invullen zijn, zooals sommige jagers 

wenschten, vond Mr. Prins 
(red. de auteur van het 
betreffende hoofdstuk) een 
te gevaarlijk procédé. Zoowel 
de burgemeester als de 
ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie zal in moeilijke 
gevallen zeker altijd bereid 
gevonden worden den 
jachtopzichter behulpzaam 
te zijn.” De burgemeester ziet 
je aankomen..!

Kortom, een prachtig 
stukje geschiedenis 
uit de begintijd van de 
Nederlandsche Vereeniging 
van Jachtopzichters. 

Echt de moeite waard om op 
zoek te gaan naar dit boekje!



Faunabeheerders moeten betaald worden

Wildbeheerders zoals jagers moeten subsidie krijgen voor hun werk in de natuur, 
vindt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Dat heeft ze in het Europees 
Parlement bepleit. “De wildbeheereenheden zorgen voor een goede balans in 
de natuur”, volgens Schreijer. “Maar het is lastig dat ze nog steeds vrijwilligers 
zijn. Zo staan ze op achterstand bij overleg met de provinciale overheid en 
gesubsidieerde natuurverenigingen. Daar moeten we wat aan doen.” 
 
Annie Schreijer heeft de Europese Commissie nu gevraagd om financiële hulp voor de inspanningen van wildparken, 
gekwalificeerde jagers, fauna- en wildbeheereenheden. Daarbij denkt Schreijer aan belastingvoordeel, subsidies en fondsen. 
Het voorstel komt waarschijnlijk in december al ter stemming in de Europarlementscommissie voor Milieu. Schreijer heeft 
het ingebracht in een rapport van het Vlaamse Europarlementslid Demesmaeker, dat gaat over de tussentijdse evaluatie van de 
biodiversiteitsstrategie van de EU.
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Financiële steun voor opruimen gedumpt 
drugsafval

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt 
tot eind 2017 € 3 miljoen uit om gedupeerde 
grondeigenaren en gemeenten te helpen met 
het opruimen van gedumpt drugsafval. Met een 
convenant dat op 3 december is getekend, maakt 
het ministerie afspraken met de provincies hoe zij 
dat geld gaan verdelen onder gedupeerden. In het 
convenant staat ook dat provincie Brabant een loket 
inricht waar gemeenten en grondeigenaren hun 
aanvraag voor medebetaling kunnen doen.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu): 
‘Drugscriminelen maken enorme winsten, maar 
zadelen gemeenten en grondeigenaren zoals boeren en 
natuurbeheerders op met de opruimkosten voor hun 
chemisch afval. Hier moet een eind aan komen. Er wordt 
aan gewerkt door provincies, gemeenten en politie, maar het 
vraagt een lange adem en ondertussen gaan de dumpingen 
door. Vandaar dat ik samen met de provincies ga bijdragen 
aan het opruimen van dit giftige afval.’

Veruit de meeste drugsdumpingen vinden plaats in de 
provincie Noord-Brabant, maar ook in Limburg is de 
problematiek groot. Andere provincies krijgen er steeds vaker 
mee te maken. Eigenlijk moeten de opruimkosten worden 
verhaald op de daders, maar die zijn meestal lastig op te 
sporen. Het Openbaar Ministerie bekijkt wat de juridische 
mogelijkheden zijn om de kosten te gaan verhalen op de 
exploitanten van drugslaboratoria of dumpers van het afval.

Het convenant is opgesteld na een amendement dat door 
de Tweede Kamerleden Cegerek en Dijkstra in 2014 werd 
ingediend. Daarin werd het kabinet opgeroepen om de 
problematiek rond drugsafval aan te pakken nadat er 
berichten naar buiten kwamen over vooral particuliere 
grondeigenaren welke in ernstig financiële problemen 
kwamen doordat zij opdraaiden voor de opruimkosten.

■ Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ondernemen met natuur. Tips voor grond-
eigenaren

Natuurbeheerders zorgen voor de instandhouding 
van ons mooie, cultuurhistorische landschap en 
voor recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. 
Daar heeft iedereen baat bij. Grondeigenaren 
hebben daar wel een gezonde financiële basis voor 
nodig. Deze publicatie biedt een overzicht van de 
vele mogelijkheden waarmee eigenaren hun grond 
rendabel proberen te maken.

De overheid trekt zich de laatste jaren terug als subsidiegever 
voor natuur en landschap. Dit nieuwe beleid dwingt 
natuurbezitters om minder afhankelijk te worden van 
overheidssubsidies en vraagt om creatieve oplossingen. 
Deze publicatie biedt voor het eerst een totaaloverzicht van 
bijna 350 verdienmodellen en besparingsmogelijkheden. In 
24 interviews vertellen particuliere landgoedeigenaren en 
terreinbeherende organisaties hoe zij in de praktijk komen 
tot een gezonde bedrijfsvoering. De essentie van het boek 
luidt: Er kan heel veel! Natuurbeheer kan zonder subsidie, 
dat illustreren diverse landgoederen. De toekomst ligt in 
multifunctionele natuur: hoe meer functies groen heeft, 
hoe minder afhankelijk ze is van subsidies en politieke 
maatregelen.

Ondernemen met natuur. Tips voor grondeigenaren is niet 
alleen een praktische inspiratiebron voor landeigenaren, 
maar is ook een rijke bron van informatie voor 
beleidsmakers. Natuurbezitters en mensen die natuur willen 
inrichten of beheren, vinden hier veel manieren om te zorgen 
voor duurzame financiering van natuur en landschap.

Boekinformatie

Ondernemen met natuur. Tips voor Grondeigenaren | Hans 
Kamerbeek | 208 blz. | 22 x 28 cm | genaaid gebonden | ISBN 
978-90-5345-505-0| Prijs € 29,95 | te koop op www.matrijs.
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INVASIEVE EXOTEN

Staatssecretaris wil 65 van 90 schadelijkste exoten 
ongemoeid laten

Staatssecretaris Martijn van Dam (Natuur) wil alleen de 37 uitheemse planten en dieren aanpakken die 
volgens de Europese Commissie van belang zijn voor de bescherming van de natuur in Europa. Daarmee 
negeert hij het advies van een door het ministerie ingesteld expertpanel om daarnaast nog 65 schadelijke 
soorten nationaal gecoördineerd aan te pakken, vanwege het gevaar dat die opleveren voor de natuur 
in Nederland. Dit bleek tijdens een door het ministerie georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst over de 
Europese exotenverordening. 

Deze zomer stelde een expertpanel in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken een lijst vast van 
90 uitheemse planten en dieren die in Nederland de 
grootste risico’s opleveren voor de biodiversiteit. Volgens 
de experts dienden de exoten uit deze ‘Top 90’ nationaal 
gecoördineerd te worden aangepakt. De aanpak kan 
variëren van het verbieden van import, handel en bezit tot 
beheersing dan wel uitroeiing van gevestigde populaties.

Ook deze zomer stelde de Europese Commissie een 
conceptlijst van 37 invasieve exoten vast die in de hele 
Unie moeten worden aangepakt. Dit ter uitvoering van de 
Europese Verordening over invasieve exoten die begin dit 
jaar in werking is getreden. Van die lijst staan 25 soorten 
in de Nederlandse ‘Top 90’.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform 
Stop invasieve exoten: “Er is vanuit natuur- en 
dierenwelzijnsorganisaties veel kritiek gekomen op het 
feit dat de Europese lijst zo kort was. De verordening 
biedt echter aan lidstaten de ruimte om aanvullend op 
de Europese lijst een nationale lijst op te stellen van 
soorten die op hun grondgebied een probleem vormen. 
De verbazing was dan ook groot dat vertegenwoordigers 
van het ministerie van Economische Zaken tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst vertelden dat de Staatssecretaris 
geen gebruik zou maken van die mogelijkheid. Als reden 
werd aangevoerd dat Nederland in principe nooit meer 
doet dan vanuit Brussel wordt voorgeschreven, en dat de 
provincies verantwoordelijk zijn voor de aanpak.”

Reinhold: “Dit betekent dat de Staatssecretaris 65 van 
de 90 meest riskante invasieve exoten ongemoeid zal 
laten. Voor een deel betreft het exoten die nu al veel 
voorkomen en schade veroorzaken, zoals zonnebaars, 
nijlgans, halsbandparkiet, muskusrat, ambrosia, Japanse 
duizendknoop, reuzenberenklauw, watercrassula en de 
hooikoortsplant ambrosia. Daar is nationale coördinatie 
essentieel om ervoor te zorgen dat deze zich niet verder 
verspreiden. Er staan ook soorten in de Top 90 die nu 
nog niet of nauwelijks hier voorkomen, zoals diverse 
soorten rattenslangen, de klauwkikker, de Nieuw-
Zeelandse platworm, de Chinese modderkruiper, de 
monniksparkiet (zie foto), het gestreept stinkdier, 
de indigostruik en de trosbosbes. Voor deze soorten is 
het instellen van import- en bezitsverboden essentieel 
om verdere introductie te voorkomen. De bevoegdheid 
hiervoor ligt bij de Staatssecretaris, niet bij de provincies.”

“Het ongemoeid laten van die 65 schadelijke exoten zal niet 
alleen leiden tot grote negatieve effecten op de inheemse flora 
en fauna, maar ook tot aanzienlijke economische schade. De 
Japanse duizendknoop, die zelfs door asfalt en funderingen 
heen groeit en slechts tegen zeer hoge kosten verwijderd kan 
worden, is hier een voorbeeld van. Het is teleurstellend om te 
moeten constateren dat de Staatsecretaris daar kennelijk geen 
oog voor heeft,” aldus Reinhold.

� Bron: Janine Budding, Medicalfacts 
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VERBODEN MIDDELEN

Alles in een klap!

Het is inmiddels al weer even geleden dat ik op Landgoed De Utrecht werkte. Een groot landgoed van 
zo’n 2200 hectare gelegen in Esbeek, tussen Hilvarenbeek en Reusel. Het landgoed was opengesteld van 
zonsopkomst tot zonsondergang en ondanks de recreatiedruk zat er veel kleinwild en hadden we een 
mooie reeënstand. Ik heb daar 32 jaar met veel plezier gewerkt en ben in al die jaren geconfronteerd met 
vele vormen van stroperij, dumpingen, motorcrossen, gagelknippers, enzovoort.

Het landgoed ligt met de westkant helemaal tegen België aan, 
dus aan zwarte wapens geen gebrek! Ik werkte er heel veel 
samen met blauw en zeer veel met een collega jachtopzichter 
van een aangrenzend groot landgoed. We waren veel samen 
op pad, over en weer bij elkaar in het veld. Een goede 
samenwerking met je buur is belangrijk, er zijn natuurlijk 
altijd zaken die je niet alleen afkan. En als het erg druk was, 
of de zaak was groot, kregen we nog assistentie van een 
collega van de Marechaussee.

In de weekenden was het bij ons nogal druk met crossers, ook 
omdat er op het landgoed een uitspanning was waar de heren 
halverwege hun illegale rit koffie gingen drinken, en dat 
was nou weer net aan een openbaar zandpad wat het er niet 
gemakkelijker op maakte… Maar we hadden geregeld beet, 
soms twee crossers, dan weer drie, dan weer Quadrijders, 
enzovoort. Zo bleef je druk met posten, zoals gezegd ook bij 
mijn maat.

Ik had het grote voordeel dat mijn collega jachtopzichter zelf 
een verwoed crosser was, en niet zo maar één. Hij kon echt 
gas geven, dat zeg ik jullie! Ja, hij kon super rijden op zo’n 
ding, samen met zijn maat van de Marechaussee, die kon het 
ook. En dus kwam het nogal eens voor dat als ik er één te 
pakken had met de jeep en er twee of drie wegkwamen, het 
niet lang duurde of ik had een hijgende maat aan de lijn die 
dan meldde dat de andere crossers ook gepakt waren. Even 
later stonden we dan met zijn drieën om de bijeen gedreven 
crossers om de zaak op papier te zetten. Afhandelen en 
vervolgens een kop koffie halen.

Zo ook op een zondagmorgen. Ik was al vroeg in het veld, 
had mooi wat reeën, hazen en fazanten gezien. Af en toe 
heb je van die dagen dat al het wild buiten loopt, zo ook die 
ochtend. Ik was van plan tegen half tien naar huis te gaan 
voor een bakkie, toen ik in de verte een hels kabaal hoorde. Ik 
reed snel mijn jeep in de kerstdennen en wachtte af, mooi uit 
het zicht. Het geluid was enorm en ik hoorde wel dat dit iets 
aparts was, waarschijnlijk iets dat ik niet alleen aan kon. En ja 
hoor, na tien minuten scheurde er een crosser over een smal 
paadje aan de buitenkant van mijn veld. En toen gebeurde 
het, na die ene volgden er nog tien anderen! Ik kon ze qua 
geluid goed volgen en wist daardoor ongeveer hoe ze reden. 
Toen het circus weg was belde ik mijn maat hoe ik gevaren 
was en wat ik gezien had. Hij lachte en geloofde mij maar 
amper. ‘11 man?!’ vroeg hij nog. ‘Jazeker!’… We spraken af 
dat ik het de volgende week weer in de gaten zou houden en 
als ze weer kwamen, dan zouden we er samen op toeslaan.

De zondag erop volgde hetzelfde protocol: om ongeveer 
dezelfde tijd herhaalde zich het hele schouwspel. Tjonge, wat 
ging dat hard, levensgevaarlijk als je daar met kinderen of 
een hond zou wandelen! Ik sprak met mijn maat af om op 
woensdag op die plek te gaan kijken hoe we dat het beste aan 
konden pakken. Hier en daar haalden we een boom weg om 
een goede doorgang voor mijn jeep te maken, vervolgens met 
oude takken een soort dwangwissel gemaakt en twee plaatsen 
in de dichte dekking voor de motoren van ons. Zo moest het 
gaan lukken, dachten wij tenminste.

Ik kon maar moeilijk wachten tot zondag. Maar goed, de dag 
was daar en de maten waren mooi op tijd bij mij om het plan 
van aanpak nog eens goed door te praten. Dat is belangrijk, 
anders gaat het geheid mis. En wat nog belangrijker is, is dat 
je van elkaar weet wat je aan elkaar hebt. 

Het was een smal paadje waar ze over kwamen, ongeveer 
een meter breed. Ik zou, zodra ik door het hout de eerste 
zag, mijn auto er voor gooien. Vervolgens vloog de groep 
dan natuurlijk op een hoop en dan zaten de jongens er al 
achter met de motorfiets. Het plan was goed voorbereid, we 
waren op tijd op post en dan maar wachten. En dat is altijd 
spannend, komen ze of staan we voor niets?

Het liep weer tegen haf tien toen we ze in de verte aan 
hoorden komen. Met zoveel lawaai kun je ze ook niet 
missen. Auto gestart en voet op het gas, want het moest 
snel gebeuren. En ja hoor, daar kwam het spul aan! Ik zag 
de eerste door het hout en toen ging het er op. Gas op de 
plank en ik stond mooi dwars op het pad. Het hele stel ging 
in de ankers, een paar wilden er terug. Maar daar waren de 
collega’s met de motorfiets al. Eentje wilde er nog een door 
de sloot weg, maar dat ging ook niet. Een hoop geschreeuw 
en gevloek, maar ze zaten er mooi tussen en dat beseften 
ze al vrij snel. Ze konden geen kant meer op, de motoren 
gingen uit, helmen af. Iedereen moest zijn papieren inleveren 
en vervolgens achter ons aanrijden naar het bureau in 
Hilvarenbeek. Super mooie zaak en zeker als je dan in de 
spiegel van de auto kijkt! Het was net een kudde makke 
schapen achter mij met de collega’s op de motor er achter. 
Op het bureau alles afgewerkt, de hele morgen zoet maar wel 
een super zaak: 11 crossers in één klap! Zo zie je dat goede 
samenwerking met vertouwde collega’s heel belangrijk is!
 
Ik wens een ieder een hele goede jaarwisseling en veel 
gezondheid in 2016.

� Cees van Geel
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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  
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 .

Verkrijgbaar via de betere jachtspeciaalzaak 
of via www.jagen.nl/jagersagenda

Ook leuk om cadeau te geven!
Samen in één uitgave.
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Verkrijgbaar via de betere achtspeciaalzaak
of via www.jagen.nl/jagersagenda



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.


