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COLOFON

Jaargang 27, - Zomer 2016

In dit nummer:

 � 4 De ziekte van Lyme
Boa’s maken tijdens hun werk van alles mee. 
Bedreigingen door wandelaars die aangesproken 
worden op hun gedrag, motorcrossers die een 
stiltegebied illegaal als oefenterrein gebruiken of 
agressieve loslopende honden die reeën opjagen.

 � 8 Geweld gebruikt wat nu?
Dit betreft ons laatste artikel omtrent Geweld 
gebruikt, wat nu? Hetgeen wij met u in dit en in 
onze vorige artikelen hebben gedeeld is op basis van 
huidige wet- en regelgeving. 

 � 12 Fenologie
Ik kijk er elk jaar naar uit. En ik niet alleen. Zelfs niet-
vogelaars maken bij het horen van de eerste koekoek 
een vreugdesprongetje, of schrijven een briefje naar 
de krant (zoals een eeuw lang het geval was in The 
Times, niet zo gek voor het meest ornithomanische 
volk ter wereld, de Engelsen).

 � 14 Vereniging het Edelhert 70 jaar
Een mijlpaal om bij stil te staan! Oorspronkelijk 
opgericht als ‘Vereeniging tot behoud van het 
Veluwsch hert’ in 1946, zijn wij nu zeventig jaar 
verder en heten na een naamsverandering ‘Vereniging 
het Edelhert’.

 � 18 en 19 Mededelingen en berichten
Onder deze kopjes verschijnen er telkens 
interessante Mededelingen en Berichten; ditmaal o.a. 
Kentekenregistratie voor trekkers en vangkooien in 
de strijd tegen wilde zwijnen
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VAN DE VOORZITTER

De groene boa moet als beroepsgroep nu eindelijk eens 
serieus genomen worden!

Dat is namelijk nog steeds niet het geval en dat stoort me enorm; vandaar die hoofdletters. En het wordt 
weer eens bevestigd doordat er een brief circuleert waarin staat dat de boa’s geen aanvraag GBA/RDW via 
de meldkamers meer mogen doen. Ook nu weer mocht de brief nog niet voortijdig naar buitenkomen en 
ook nu weer is dat toch gebeurd. Er komt waarschijnlijk een brief achteraan dat er een overgangsregeling 
komt om werkgevers de gelegenheid te geven het alsnog op een andere manier te regelen.

PHB

De permanente her- en bijscholing 
krijgt een andere vorm. Op pagina 
10 staat een uitleg over deze 
verandering. Wat wij u alvast 
kunnen meedelen is dat de 
KNVvN druk bezig is met ons 
op deze markt te begeven als 
opleider. Zodra wij zover zijn, 
zullen wij u informeren maar 
houd ook de website en de 
berichtenservice in de gaten.

Dit is alweer het tweede 
nummer van 2016. Er is in dit 
eerste half jaar veel gebeurd 
binnen de Vereniging en 
daarbuiten. Het bestuur 
gaat genieten van een 
welverdiende vakantie, en 
namens het bestuur en secretariaat 
wens ik u en uw naasten een heerlijke vakantie toe.

Met collegiale groet,

Ronald Vorenhout
Voorzitter

Volgens mij zijn met name kleine werkgevers het nu wel een 
keer zat. Weer extra werk en rompslomp omdat de boa’s een 
overheidstaak uitoefenen. En voor de zoveelste keer extra 
kosten. Door deze nieuwe maatregel worden de groene boa’s, 
die niet in overheidsdienst zijn, weer de dupe. Degene die wel 
bij de Overheid werken, beschikken gelukkig nog steeds over de 
mogelijkheid om GBA-gegevens op te vragen. Want dat is nodig 
om de juiste identiteit van betrokkene/verdachte te controleren 
voor het proces-verbaal. 

Wanneer neemt onze overheid nu een keer haar 
verantwoordelijkheid? Vorige jaar, tijdens de BOA-driedaagse in 
Apeldoorn, heb ik hele mooie woorden gehoord: meer en beter 
samenwerken, informatie delen, op basis van gelijkwaardigheid. 
Er is niets van terecht gekomen.

De Wet Politiegegevens (WPG) is een steeds terugkerend 
onderwerp van gesprek en behoeft enige toelichting. Zeker 
omdat momenteel een brief circuleert die voor onduidelijkheden 
en verwarring zorgt. In de herfsteditie van de Jachtopzichter 
wordt daar een artikel aan gewijd. Het berust namelijk op een 
misverstand dat de meldkamercentralisten geen informatie 
mogen delen met boa’s. Dat heeft niets met de ambtseed of 
belofte te maken, maar met wet- en regelgeving. Die bepaalt 
dat de verstrekte informatie in relatie moet staan tot de 
werkzaamheden die de boa uitvoert. Wanneer het cruciaal is 
voor het functioneren van een boa, kan op basis van de WPG 
weldegelijk informatie worden verstrekt. De werkelijkheid is 
helaas weerbarstiger en onze groene boa’s stuiten geregeld op 
praktische problemen.

Cursus leidinggevende

Voor de eerste keer dit jaar heeft op 23 juni de cursus voor 
werkgevers van groene boa’s plaats gevonden. Verderop in deze 
Jachtopzichter vindt u een korte sfeerimpressie. De cursus was 
weer een succes. De cursisten waren uiterst tevreden en vonden 
de cursus bijzonder waardevol. De cursus kreeg het rapportcijfer 
9 en de docent een 9,5! Het heeft ze inzicht gegeven in de 
verantwoordelijkheden van de boa en die van de werkgever. 
In september vindt de tweede cursus voor leidinggevende in 
Oisterwijk plaats, heeft u belangstelling meldt u dan aan.
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VERENIGINGSZAKEN

Nieuw bestuur

Functieverdeling

Op 19 maart 2016 zijn er tijdens de ALV drie nieuwe bestuursleden gekozen: Günther Sparenberg, Reinout 
Scheffers en Peter van Tulden. Samen met zittend voorzitter Ronald Vorenhout zijn we direct aan de slag 
gegaan. Het zijn roerige tijden in de vereniging en er moet veel gebeuren als gevolg van het financiële 
overzicht dat scheidend penningmeester Ton Groothuis tijdens de ALV heeft gepresenteerd. Voordat begonnen 
kon worden aan de lopende zaken, moest eerst bepaald worden hoe de nieuwe functieverdeling onder de 
bestuursleden eruit moest gaan zien. In goed overleg is de volgende verdeling gemaakt:

Voorzitter:  Ronald Vorenhout 
Secretaris:  Peter van Tulden
Penningmeester a.i.: Jaap van der Hiele
Algemeen bestuurslid: Günther Sparenberg
Algemeen bestuurslid: Reinout Scheffers

Penningmeester

De functie van penningmeester kon niet definitief worden 
ingevuld, waardoor deze tijdelijk wordt waargenomen door 
Jaap van der Hiele. We doen een beroep op iedereen die 
een leuke uitdaging zoekt. Werk je graag met cijfers en wil 
je meewerken en meedenken om de vereniging vooruit te 
helpen? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden of het 
secretariaat.

Oneven aantal

Om de besluitvorming in het bestuur wat eenvoudiger te 
maken is gekozen voor uitbreiding van het bestuur van vier 
naar vijf leden. Moet er door stemming worden beslist dan 
geeft een oneven aantal per definitie een uitkomst.

Communicatie

Een van de speerpunten van het bestuur is het fors verbeteren 
van de communicatie binnen de vereniging. Vanuit het 
bestuur en de regiocoördinatoren naar de leden; en vice 
versa. De komende tijd wordt daar flink op ingezet en veel 
aandacht aan besteed. Günther Sparenberg en Reinout 
Scheffers gaan zich hier voornamelijk mee bezighouden.

Samenwerken

We roepen iedereen die ideeën en op-of aanmerkingen 
over de communicatie heeft, op dit te ventileren naar het 
bestuur. Wij willen samen met jullie aan de gang om meer 
transparantie, een betere samenwerking een directere 
communicatie te realiseren. Mochten zaken onverhoopt toch 
niet naar wens verlopen, schroom dan niet ons daar op aan te 
attenderen of aan te spreken.
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JUBILEUM

Huub Koch 40 jaar jachtopzichter

Veertig jaar geleden, in 1976, begon Huub Koch in de toenmalige gemeente Melick en Herkenbosch 
als jachtopzichter bij J. Belau. De geboren en getogen Kerkradenaar is jager met als grootste passie het 
verzorgen van zijn jachtveld, gelegen op het plateau van het Nationaal Park De Meinweg. Een gebied met 
een grote variatie aan wild: reeën, wilde zwijnen, vossen, bunzings, hermelijnen en steenmarters.

Koch begon zijn carrière als onbezoldigd ambtenaar bij het 
Korps Rijkspolitie. Er was grote behoefte aan de sterke arm 
der wet want stropers uit de regio Roermond en vooral de 
grofwildstropers uit Zuid-Limburg wisten De Meinweg 
gemakkelijk te vinden. Door goede samenwerking met de 
veldpolitie Limburg heeft Koch menig stroper ‘in het boek 
weten te zetten’.

In 1979 verliet Koch De Meinweg en werd jachtopzichter voor 
baron de Weichs de Wenne in Geisteren (Noord-Limburg). 
Ook daar was werk te over als gevolg van stroperij. Er 
werd door de stropers veel gewerkt met de wildstrik en de 
wildklem. Om dat tuig te ontdekken moet de jachtopzichter 
veel kennis en ervaring hebben. In zijn nieuwe veld werd 
gestroopt met lange honden; vooral door lieden vanuit 
Noord-Brabant. Die (hazewind)honden zijn door de hoge 
snelheid in staat een haas of een konijn te achtervolgen, te 
vangen en te doden.

Voordat Koch in 1983 jachtopzichter in de gemeente 
Echt-Susteren (het buurtschap Putbroek bij Maria-Hoop) 
werd, werkte hij nog twee jaar als velddienstassistent bij 
de veldpolitie Limburg. Maar Koch volgde zijn hart en 
ondanks zijn mooie baan bij de veldpolitie trad hij in dienst 
bij de jachtcombinatie J.Lintzen uit Beek. Hij verhuisde en 
kwam wederom middenin het jachtveld te wonen. Toen de 
jachtcombinatie J. Lintzen stopte, werd het complete jachtveld 

inclusief jachtopzichter overgenomen door de naburige 
jachtcombinatie M.P.G. Stassen uit Echt. Tot op heden is 
Koch nog steeds werkzaam voor deze jachtcombinatie.

Aan het einde van een jachtdag in februari dit jaar, werd 
Koch te midden van zijn jachtvrienden in het zonnetje gezet. 
Arie Schakel, voorzitter van de afdeling Brabant-Limburg 
van de KNVvN, hield een korte toespraak en overhandigde 
Koch de speld en oorkonde die horen bij veertig jaar trouwe 
dienst als jachtopzichter.

Heeft u in uw regio ook een jubilaris – 12 ½, 25 of 40 jaar? 
Meld hem aan bij Jaap Wansinck.

Zijn e-mailadres is wansinck48@live.nl.
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TEKEN 

De ziekte van Lyme: het gevaar zit in een klein spinnetje
Boa’s maken tijdens hun werk van alles mee. Bedreigingen door wandelaars die aangesproken worden op 
hun gedrag, motorcrossers die een stiltegebied illegaal als oefenterrein gebruiken of agressieve loslopende 
honden die reeën opjagen. De boa is getraind en opgeleid om met dit soort situaties om te gaan. Helaas 
loopt dit niet altijd zonder kleerscheuren af maar dat hoort bij de risico’s van het vak. Maar misschien 
wel het grootste risico dat de boa loopt, is gebeten te worden door een teek. Is die teek drager van de 
ziekteverwekkende bacterie Borrelia burgdorferi, dan is de kans groot dat de boa de ziekte van Lyme krijgt.

Tekenbeetziekten

Volgens Sabeth de Clercq, 
vrijwillige voorlichter bij de 
stichting Tekenbeetziekten, 
is 25 tot 30% van de teken 
in Nederland besmet met de 
Borrelia bacterie. De Clercq 
is zelf diverse keren gebeten 
door een teek maar heeft 
gelukkig nooit de ziekte van 
Lyme opgelopen. Bevriende 
jagers helaas wel. Omdat ze met 
hun lot begaan was besloot De 
Clercq mee te doen in de strijd 
tegen de ziekte van Lyme. Lyme 
begint meestal allerlei vage 

klachten zoals pijnlijke gewrichten, ernstige vermoeidheid en 
duizeligheid. En pas na diverse gecombineerde onderzoeken 
kan worden vastgesteld of iemand de ziekte van Lyme heeft. 
Lyme kan gelukkig goed behandeld worden met antibiotica 
maar kent een langdurig herstelproces. De Borrelia bacterie 
ondermijnt namelijk het immuunsysteem in ernstige 
mate; het gebruik van antibiotica versterkt dat. De kans 
op complicaties is daardoor groot. De Clercq: ‘Klachten 
verdwijnen heel langzaam en uiteindelijk keert je energie 
terug. Doordat de meeste patiënten hun levensstijl aanpassen 
– ze zorgen voor meer rust en regelmaat en gaan gezonder 
leven – verloopt hun herstel meestal voorspoedig; maar voor 
Lyme geldt dat de ene dag helaas de andere niet is.’

Kennis delen

Door goede voorlichting is het mogelijk om de kans op 
een tekenbeet naar bijna nul terug te brengen. Zijn mensen 
toch gebeten, dan kunnen ze op een wat prettiger wijze het 
diagnose- en behandelproces doorlopen omdat ze – door 
goede voorlichting - weten wat ze te wachten staat. De 
Clercq is regelmatig te vinden op beurzen en evenementen 
waar jacht en buitenleven het centrale thema vormen. Om 
bezoekers te informeren over de teek, het meest onderschatte 
gevaar in de natuur. 

De Clercq roept iedereen op die in het groen actief is om 
zich te aan te melden bij de stichting Tekenbeetziekten om te 
helpen informatie te verstrekken over de ziekte van Lyme.

De teek

De teek is soort mini-spinnetje en leeft van het bloed 
van vogels, zoogdieren en de mens. De teek komt in heel 
Nederland voor: in de bossen, op de hei, in weilanden, in 
parken en tuinen en verhoudingsgewijs nog het meest in 
de duinen. Om bij zijn gastheer te komen klimt de teek op 
grassprieten, planten en 
struiken tot een hoogte 
van maximaal 1,5 meter 
en laat zich vandaaruit 
op zijn slachtoffer vallen. 
Hij zoekt een warme, 
vochtige plek op waar 
de huid dun is; de teek 
moet tenslotte makkelijk 
bij een bloedvat kunnen. 
Hij ‘metselt’ zich vast en 
na ongeveer 24 uur zuigt 
hij zich vol met bloed. 
Dat is tevens het moment 
waarop de overdracht van virussen en bacteriën plaatsvindt. 
Dat kan al eerder gebeuren als de teek onoordeelkundig 
wordt verwijderd en daardoor in het nauw gedreven wordt; 
bijvoorbeeld met een brandende sigaret, giftige stoffen, 
alcohol of door knijpen. 
Alle virussen en bacteriën worden dan in een keer 
uitgescheiden en kunnen in de bloedbaan van de gastheer 
komen.

Vier levensfasen

Aan het einde van haar leven legt de vrouwtjesteek 
honderden tot soms wel duizend eitjes (1). De larve (2) die 
uit het eitje komt, is de eerste fase waarin de teek in wording 
drager wordt van virussen en bacteriën. De larve heeft al 
bloed nodig voor de volgende fase krijgt dat van mogelijk 
besmette gastheren. De larve wordt na de eerste vervelling 
een nimf (3). Omdat de nimf voor het blote oog slecht 
zichtbaar is, wordt zijn aanwezigheid vaak niet opgemerkt. 
Grote kans dat de nimf genoeg tijd heeft om te bijten en zich 
daarna vol te zuigen met bloed. Na de tweede vervelling is de 
teek volwassen (4). Alleen het vrouwtje gaat nu nog op zoek 
naar een gastheer om zich voor de laatste keer vol te zuigen. 
Vervolgens laat zij zich vallen en gaat een partner zoeken. Na 
de paring legt zij haar eitjes.

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening 
als gevolg van een belasting die in overwegende 
mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft 
plaatsgevonden. (NCvB)
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TEKEN

Ziektebeeld ziekte van Lyme

In de eerste drie tot vier weken na de tekenbeet kan rond 
de plek van de beet een rode, ringvormige plek ontstaan die 
geleidelijk groter wordt en in het midden verbleekt. Deze 
plek heet erythema migrans. Als die zichtbaar wordt dan is 
het advies om direct naar de huisarts te gaan. Het duidt zo 
goed als zeker op een besmetting met de Borrelia bacterie. 
Omgekeerd is niet het geval. Geen erythema migrans wil niet 
zeggen dat er geen besmetting is. Lyme kent een groot aantal 
symptomen die door de tijd qua intensiteit sterk kunnen 
verschillen. 
Geregeld voorkomende symptomen zijn hoofdpijn, pijn in 
armen en benen, gezwollen en pijnlijke gewrichten, dubbel 
zien, aangezichtsverlamming, flauwvallen, hartklachten of 
een donkerrode tot paarse verkleuring van de huid.

Diagnostiek

Bij de ziekte van Lyme wordt de diagnose voornamelijk 
gesteld op basis van de symptomen. Als daarnaast antistoffen 
worden gevonden in het bloed of in het hersenvocht kan 
de diagnose met zekerheid worden gesteld. Het ontstaan 
van de ringvormige rode verkleuring met het bleke midden 
(erythema migrans) is een hulpmiddel. Maar niet meer dan 
dat omdat hij niet altijd optreedt. Mensen die in de natuur 
werken hebben dezelfde antistoffen in het bloed zonder de 
ziekte van Lyme te hebben. Daarnaast zijn er mensen die wel 
de ziekte van Lyme hebben opgelopen maar bij onderzoek 
geen antistoffen in het bloed blijken te hebben. Het is daarom 
niet zinvol antistoffen in het bloed te bepalen bij mensen die 
geen klachten hebben. 

De diagnose word altijd gesteld aan de hand van een 
combinatie van onderzoeken.

Tekenbetendossier aanleggen

Wanneer de ziekte van Lyme is ontstaan als gevolg van 
een tekenbeet die tijdens het werk is opgelopen, dan is 
sprake van een beroepsinfectieziekte. Het is belangrijk dat 
een beroepsziekte wordt geregistreerd zodat (financiële) 
middelen worden vrijgemaakt om het herstelproces zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. Voor deze aandoening 
is een registratierichtlijn beschikbaar en de bedrijfsarts 
kan de ziekte melden bij het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten (NCvB). Omdat het moment waarop de ziekte 
van Lyme zich openbaart zeer onvoorspelbaar is moet van 
iedere beet een dossier worden gemaakt. Leg zo nauwkeurig 
mogelijk de locatie, de omgeving (soort natuur) en de datum 
vast. Maak foto’s, ook in de dagen en weken erna, en beschrijf 
de ondernomen acties.

Is de huisarts bezocht? Welke medicijnen zijn 
voorgeschreven? Waren er al zichtbare symptomen? Wat is 
fysiek en psychisch na de beet anders dan voor de beet? Alle 
informatie kan helpen om een juiste behandeling te vinden 
voor de ziekte van Lyme en om de ziekte in dit specifieke 
geval erkend te krijgen als beroepsziekte.

Preventie

De ziekte van Lyme is te voorkomen door de kans op 
tekenbeten te minimaliseren; het verkleinen van het risico. 
Tussen maart en oktober is die kans het grootst omdat de 
teken dan het meest actief zijn. Het is echter te simpel te 
suggereren om in die periode het bos niet meer in te gaan 
want teken komen overal voor en bijten ook buiten die 
periode. Blijf zoveel mogelijk op wegen en paden en kom 
zo min mogelijk in aanraking met (hoog) gras, planten 
of struiken. Draag lange sokken over de broek en draag 
bovenkleding met lange mouwen, aan de polsen afsluitbaar. 
Een pet of een hoed helpt ook. Op lichte kleding zijn teken 
goed zichtbaar. Verder zijn er allerlei sprays, gels en stiften in 
de handel waar het middel DEET in zit. 

Te gebruiken op kleding 
of direct op de huid. 
Het meest effectief is 
het dragen teekwerende 
kleding. Maar ondanks 
de voorzorgsmaatregelen 
kan het gebeuren dat u 
door een teek gebeten 
wordt. Daarom is het 
vooral belangrijk om 
na wandelingen of 
werkzaamheden in de 
natuur uw huid en kleding 

goed controleren op teken. Als een teek binnen 24 uur op de 
juiste wijze wordt verwijderd (alleen met een speciale pincet, 
een ‘lepeltje of schepje’ of tekenkaart) wordt bijna 100% van 
de Lyme-infecties voorkomen. Treden er toch verschijnselen 
op zoals de erythema migrans dan moet zo snel mogelijk een 
(huis)arts worden geraadpleegd.

Teekwerende kleding

De werking van teekwerende kleding is simpel. De stof wordt 
geïmpregneerd met permetrine. De teek komt in aanraking met 
de stof, laat direct los en valt op de grond. In een lage dosering 
is permetrine zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek; het 
doodt insecten zoals luizen, eitjes van luizen en schurftmijt. 
De Commissie Arbeidsomstandigheden van het Bosschap 
heeft in 2011 een praktijkproef met teekwerende kleding uit 
laten voeren door Stigas. De belangrijkste uitkomst van het 
onderzoek was dat de met permetrine geïmpregneerde broek 
significant minder tekenbeten opleverde dan een gewone 
werkbroek. Stigas adviseerde daarom deze broek in te zetten bij 
werkzaamheden met een hoog risico op een tekenbeet. Er zijn 
een paar leveranciers van teekwerende kleding zoals HaVeP en 
CrossHatch maar veruit de grootste is Heigo uit Elst. Zij leveren 
Rovince-kleding.

Honden en teken

Honden hebben een veel grotere kans om gebeten te worden door 
teken dan mensen. Ze lopen meestal naast het pad en geen struik 
blijf onbesnuffeld. 
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TEKEN

Om honden tegen teken te beschermen zijn er tekendodende 
middelen zoals een tekenband (Seresto), pipetjes in de nek 
(Frontline Combo) of pillen (Bravecto). Volgens dierenarts 
Michel Schoolmeesters van dierenkliniek De IJsselvallei uit 
Klarenbeek is Bravecto het beste wat er momenteel verkrijgbaar 
is. Schoolmeesters: ‘Een hond wordt met deze pil gedurende 
12 weken van binnenuit beschermt tegen teken en vlooien. De 
werkzame stof is fluralaner en is veilig voor zoogdieren. Een teek 
die zich vastzet is binnen twaalf uur dood en valt van de hond af. 
Dat is snel genoeg want de overdacht van de ziekte veroorzakende 
Borellia-bacterie vindt op zijn vroegst na 24 uur plaats. Ondanks 
alle anti-tekenmiddelen is het raadzaam om uw hond dagelijks 
op teken te controleren. Het liefst na iedere keer uitlaten, want 
teken zijn overal. Honden worden gelukkig nauwelijks ziek nadat 
ze gebeten zijn. Wel kan hun loopvermogen en energieniveau 
afnemen.’

centrale zenuwstelsel. Tekenencefalitis, meestal TBE-virus 
(Tick borne encepahlitis virus) genoemd komt in Nederland 
nog niet voor maar in Duitsland is de zuidelijke helft van het 
land al risicogebied. In het noorden zijn diverse geïsoleerde 
gevallen geregistreerd. Op een TBE-virusverspreidingskaartje 
in de Deutsche Jagd Zeitung (DJZ) nummer 6/2016 is duidelijk 
te zien dat TBE-virus onze kant opkomt. Langs de grens ter 
hoogte van Enschede en Venlo zijn al meldingen van TBE-
virusbesmettingen.

Vaccinatie tegen TBE-virus

Kleine zoogdieren zoals knaagdieren zijn belangrijke dragers 
van TBE-virus. Door milde winters en grotere populaties wilde 
dieren gaat de verspreiding van TBE-virus relatief snel. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert 
mensen die gaan wandelen of kamperen in gebieden waar de 
ziekte voorkomt om zich te laten vaccineren. Er zijn nog geen 
medicijnen maar er is wel een effectief vaccin beschikbaar dat in 
95% van de gevallen beschermt. Vaccinatie is belangrijk omdat 
direct na de tekenbeet TBE-virus wordt overgedragen. Wordt de 
tekenbeet ontdekt, dan is het al te laat Dit in tegenstelling tot de 
overdracht van de ziekte van Lyme die een ‘wachttijd’ kent van 
ongeveer 24 uur.

Besmettingskans 1:10.000

In zijn artikel over TBEV in de eerder aangehaalde DJZ beschrijft 
doctor Ulrich Heim de kans op besmetting. Iedere tiende teek 
is drager van TBEV. Ongeveer tien procent daarvan draagt het 
virus over. Tien procent van de gebeten mensen wordt besmet en 
uiteindelijk tien procent daar weer van wordt daadwerkelijk ziek. 
Dus is de kans op het krijgen van TBEV 1 op 10.000 nadat men 
door een teek gebeten is. De kansberekening van Heim gaat over 
de risicogebieden in Duitsland. Alles beneden de lijn Leipzig – 
Wiesbaden is risicogebied. Heim adviseert iedereen die in deze 
gebieden veel in de natuur is, zich te laten inenten. Daarnaast 
blijft het noodzakelijk om maatregelen tegen tekenbeten te 
nemen omdat de vaccinatie niet beschermt tegen de ziekte van 
Lyme en andere teken-gerelateerde ziekten.

Tekenradar

Eind juni 2016 meldde tekenradar.nl dat er in Nederland jaarlijks 
1,3 miljoen tekenbeten voorkomen waarvan 400.000 in de 
maand juli. In de eerste helft van 2016 zijn er tot nu toe 8 procent 
meer tekenbeten gemeld dan het gemiddelde van de voorgaande 
drie jaren. De helft van alle tekenbeten dit jaar zijn in het bos 
opgelopen en een derde in de tuin. Alle reden om de website goed 
in de gaten te houden en zeker te raadplegen wanneer u voor 
langere tijd in de natuur bent.

Bronnen en handige websites:
www.tekenbeetziekten.nl
www.beroepsziekten.nl
www.tekenbeetziekten.nl
www.teekwerendekleding.nl
www.tekenradar

Lyme-patiënt herstelt

Al tien jaar heeft Arnoud Jacobs, ondernemer en jager, de 
ziekte van Lyme. Het duurde echter tot eind 2015 voordat 
de definitieve diagnose werd gesteld. Al die tijd ging hij van 
dokter naar dokter en steeds werd wat anders geconstateerd; 
en steeds niet bevredigend. Het klopte niet. Maar Jacobs 
hield vol en wilde weten wat er met hem aan de hand was. 
Hij dacht zelf aan de ziekte van Lyme en is in die richting 
gaan zoeken. Zo kwam hij op het spoor van een in Lyme 
gespecialiseerde kliniek in Duitsland. In het Borreliose 
Centrum Augsburg werden zijn klachten serieus genomen 
en na een hele serie onderzoeken stelden de artsen vast dat 
Jacobs inderdaad de ziekte van Lyme had. Daarna volgde in 
Augsburg een intensieve behandeling van drie weken waarna 
de behandeling in Nederland kon worden voortgezet. Jacobs 
moest dagelijks een grote cocktail aan medicijnen nemen 
en geregeld had hij het gevoel dat het middel erger was dan 
de kwaal. Maar hij hield vol en nu acht maanden later is 
Jacobs al zover hersteld dat hij onlangs in staat was om een 
meerdaags zweethondenseminar te volgen.

Los van de symptomen en gevolgen van de ziekte van 
Lyme heeft Jacobs het heel zwaar gehad. In Nederland 
kreeg hij nauwelijks gehoor voor zijn klachten, zijn 
ziektekostenverzekeraar gaf niet thuis en als hij al 
werd onderzocht dan volgde meestal een slepende en 
energievretende procedure. Informatie over teken en de 
ziekte van Lyme is er genoeg. Waar volgens Jacobs behoeft 
aan is, is praktische ondersteuning. Het vaststellen van de 
ziekte van Lyme bij patiënten is de eerste belangrijke stap 
naar genezing. Vervolgens moet de patiënt behandeld gaan 
worden. Bij al die stappen moeten patiënten ondersteund 
worden. Wie in contact wil komen met Jacobs kan dat via de 
redactie doen: redactie@natuurtoezicht.nl.

Tekenencefalitis

Een andere ziekte die in het kielzog van de teek meekomt is 
Tekenencefalitis; een zogenaamde co-infectie. Dit virus is een 
van de belangrijkste veroorzakers van ontstekingen in het 6
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Operationeel draaiboek wolf gepubliceerd

In maart vorig jaar werd Nederland bezocht 
door een jonge wolf uit Duitsland. Er is toen veel 
praktijkervaring opgedaan over de te nemen stappen 
en maatregelen. Deze ervaringen zijn verwerkt in 
het Wolvendraaiboek Nederland, opgesteld door het 
Interprovinciaal Overleg (IPO), BIJ12/Faunafonds en 
het ministerie van Economische Zaken. De provincies 
zullen dit draaiboek gebruiken om eenduidig en 
effectief te kunnen handelen als er in Nederland 
rondzwervende wolven opduiken. Tevens zijn afspraken 

rondom een tegemoetkoming 
in schade veroorzaakt door een 
zwervende wolf in Nederland 
vastgesteld.

De terugkeer van wolven in 
Duitsland sinds 2000 en de 
snelle groei van de populatie 
daar vormde de aanzet voor 
een wolvendraaiboek voor 

Nederland. De contouren van een wolvendraaiboek 
zijn in 2013 gepubliceerd door Alterra en nu verder 
uitgewerkt in een draaiboek. De wolf is een beschermde 
diersoort in Nederland. Dat houdt in dat het doden, 
verwonden of vangen van wolven verboden is. In het 
wolvendraaiboek wordt beschreven welke handelingen 
er in verschillende situaties nodig zijn en wie daarbij 
betrokken zijn. Het voorziet in richtlijnen voor de 
omgang met rondzwervende wolven.

Operationeel draaiboek: www.bij12.nl/assets/
Operationeel-draaiboek-wolf.pdf

Bron: Nieuwsbrief Groen Ruimte
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GEWELD GEBRUIKT WAT NU?

DEEL 3

Geweld gebruikt, wat nu?
Stelselherziening geweldsaanwending door 
politieambtenaren - GDPA

Dit betreft ons laatste artikel omtrent Geweld 
gebruikt, wat nu? Hetgeen wij met u in dit en in 
onze vorige artikelen hebben gedeeld is op basis 
van huidige wet- en regelgeving. Landelijk gaan 
er steeds meer stemmen op om tot verandering 
te komen betreffende de beoordeling en (rechts)
afhandeling wanneer een opsporingsambtenaar 
geweld heeft moeten gebruiken. 

Voordat wij ingaan op de materie nemen wij u mee in een 
landelijke mailwisseling onder politiemedewerkers. Wellicht 
dat meerdere van u als boa reeds van het navolgende op de 
hoogte zijn gebracht door uw politiecontact of anderszins. De 
inhoud van de e-mail is wat beperkter dan de oorspronkelijk 
versie, echter qua essentie is er niets veranderd. Het woord 
politieagent kan worden vervangen door boa. In aanvang 
werd deze mail landelijk verspreid onder politiepersoneel 
maar is eveneens op de boa van toepassing, daar waar het 
gaat om geweldsaanwending. De mogelijkheid om de petitie 
in te vullen eindigt op 1 november 2016, zo valt te lezen op de 
website www.petities.nl.

 De e-mail:

Stelselherziening geweldsaanwending door 
politieambtenaren

Hallo collega,
Deze mail gaat naar meerdere collega’s in den lande. Ik 
wil je aandacht en steun vragen voor het volgende: sinds 1 
november 2015 loopt er een petitie ‘Stop het criminaliseren 
van politiepersoneel’. Misschien ben je er al van op de 
hoogte, misschien ook niet en daarom deze mail. Deze petitie 
dient als ondersteuning van het proces ‘stelselherziening 
geweldsaanwending door politieambtenaren’- GDPA. De 
minister wil voor deze zomer met voorstellen komen i.v.m. 
deze stelselherziening. De petitie is een signaal van de 
werkvloer dat het anders moet op het moment dat een 
politieagent geweld moet gebruiken. De petitie gaat over 
het toevoegen van een specifieke strafuitsluitingsgrond in 
het Wetboek van Strafrecht en loopt nog tot 23 mei a.s. (de 
website meldt 01-11-2016). De petitie houdt een verzoek aan 
de Tweede Kamer in om het Wetboek van Strafrecht aan te 
passen. Er moet naar onze mening in het wetboek een artikel 
(of meerdere artikelen) opgenomen worden waarin een 
betere bescherming wordt geregeld voor de politieagent die 
geweld heeft moeten gebruiken. Een politieagent die geweld 
gebruikt is namelijk niet gelijk aan een crimineel die geweld 
gebruikt. Momenteel maakt het Wetboek van Strafrecht hier 
vrijwel geen onderscheid in. De petitie heeft ook als doel een 
maatschappelijke discussie op gang te brengen over de rol 

van de politie in de samenleving en om een steuntje in de rug 
te leveren aan de lopende discussie over de ‘stelselherziening 
GDPA’. Voor deze zomer komt de minister met voorstellen in 
het kader van de ‘stelselherziening GDPA’. Het zou goed zijn 
wanneer er vanaf de werkvloer een signaal afgegeven wordt 
dat het echt anders moet bij de afhandeling van geweldszaken 
door politieambtenaren. Als je het eens bent met de inhoud 
van de petitie, verzoek ik je deze mail zoveel als mogelijk ook te 
verspreiden onder je contacten, zowel privé als werk.
Onderteken de petitie ‘Stop het criminaliseren van 
politiepersoneel’. Kijk op www.petities.nl/petitions/stop-het-
criminaliseren-van-politiepersoneel

Onderzoekshandelingen Rijksrecherche

Wanneer de Rijksrecherche een onderzoek instelt naar 
geweldsaanwending door een opsporingsambtenaar, dan 
stelt zij tijdens het verhoor vragen over de loopbaan, de 
dienst die werd uitgevoerd, de bijzonderheden van die dag 
of nacht en stelt zij vervolgens vragen over het incident. 
Dit wordt gedetailleerd in een proces-verbaal van verhoor 
vastgelegd. Er wordt gestreefd om de ambtenaar één keer 
te verhoren. Een tweede verhoor kan voorkomen maar 
meestal is dat naar aanleiding van uitslagen van forensisch 
onderzoek De toetsingscriteria voor de opsporingsambtenaar 
van de Rijksrecherche zijn onder andere de rechtmatigheid, 
de subsidiariteit en de proportionaliteit. De belangrijkste 
toetsingscriteria zijn:

• de ambtenaar dient aangesteld te zijn voor zijn taak;
• hij moet in de rechtmatige uitoefening van zijn 

bediening zijn;
• het doel moet niet op andere wijze te bereiken zijn;
• het beoogde doel moet, mede gelet op de daaraan 

gekoppelde gevaren, het geweld rechtvaardigen;
• indien mogelijk moet vooraf gewaarschuwd worden;
• het geweldsgebruik moet, in verhouding tot het beoogde 

doel, redelijk en gematigd zijn;
• indien een geweldsmiddel gebruikt wordt, moet dit de 

ambtenaar zijn toegekend;
• de ambtenaar moet in het gebruik van het geweldsmiddel 

geoefend zijn;
• indien in groepsverband is opgetreden, alleen onder 

leiding van een meerdere, tenzij …
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De Rijksrecherche doet een volledig opsporingsonderzoek 
en kan forensisch onderzoek laten doen, getuigen horen, 
camerabeelden bekijken en eventueel reconstructies 
uitvoeren. Andere opsporingsbevoegdheden zoals tappen, 
observeren etc. zet de Rijksrecherche zelden in. 
De Rijksrecherche probeert het onderzoek binnen 42 dagen 
af te ronden.

Beslissing Openbaar Ministerie

Na afronding van het onderzoek door de Rijksrecherche gaan 
alle resultaten naar de zaaksofficier. Deze officier van justitie 
neemt het besluit om wel of niet te vervolgen. Overweegt 
de officier van justitie om de zaak te seponeren, dan moet 
dit voornemen langs de hoofdofficier van justitie en de 
commissie Vuurwapengebruik. Dat laatste uiteraard alleen 
in het geval er een vuurwapen is gebruikt. De hoofdofficier 
van justitie neemt de definitieve beslissing. Mocht de zaak 
geseponeerd worden, dan wordt deze beslissing meegedeeld 
aan onder andere de (rechtshulpverlenende) ambtenaar. 
Het sepot krijgt een speciaal nummer, namelijk sepot 09 - 
rechtmatige geweldsaanwending. 
Dit wordt toegekend indien na onderzoek blijkt dat de 
ambtenaar heeft gehandeld binnen de wettelijke kaders 
en rechtmatig geweld heeft gebruikt. In de Justitiële 
Documentatie is deze code ook te zien. In alle andere 
registers zijn deze gegevens niet opgenomen dan wel 
verwijderd. In de Ambtsinstructie is geregeld op welke 
manier de ambtenaar op de hoogte wordt gebracht van de 
OM-beslissing. 

Artikel 12 (Sv) procedure

In toenemende mate hebben ernstige geweldsincidenten 
geleid tot het indienen van een klacht door nabestaanden 
of slachtoffers op grond van artikel 12 van het Wetboek 
van Strafvordering (art.12 Sv). Alleen een belanghebbende 
mag klagen over het niet (verder) vervolgen. Betreft het 
beklag een strafbaar feit waarvoor aan de verdachte een 
kennisgeving van niet-verdere vervolging is betekend, dan 
moet het beklag worden gedaan binnen drie maanden 
nadat zich de omstandigheid heeft voorgedaan waaruit 
voortvloeit dat de rechtstreeks belanghebbende met de 
kennisgeving is bekend geworden (betreft een aanwijzing van 
de procureurs-generaal). Wanneer een klacht gegrond wordt 
verklaard, moet het OM vervolgen. Mocht de ambtenaar 
tijdens het onderzoek door de Rijksrecherche als getuige zijn 
aangemerkt, dan wordt deze automatisch verdachte als gevolg 
van de art. 12 Sv procedure. Er kunnen jaren overheen gaan, 
voordat een zaak uiteindelijk is afgesloten.

Zitting

Vaak moet op de rechtszitting bekeken worden of rechtmatig 
gebruik is gemaakt van de bevoegdheid tot geweldsaanwending 
door de ambtenaar en of dat er strafuitsluitingsgronden van 
toepassing zijn. Na de uitspraak van de rechtbank kan er nog 
een hoger beroep bij het gerechtshof volgen of eventueel beroep 
in cassatie bij de Hoge Raad. De officier van justitie beslist of 
de naam van de ambtenaar in het dossier wordt weggelaten, dit 
wanneer er sprake is van bijvoorbeeld bedreigingen ten aanzien 
van betreffende ambtenaar.

Civielrechtelijke aansprakelijkheid

Naast de strafrechtelijke behandeling bestaat er ook een 
civielrechtelijke behandeling. Door geweldsaanwending kan er 
schade en/of letsel veroorzaakt zijn. De aansprakelijkheid en de 
vergoeding van schade en/of letsel is in het Burgerlijk Wetboek 
(BW) geregeld. Vanwege de complexheid van deze materie 
hebben wij gemeend er goed aan te doen hier verder niet op in 
te gaan en willen wij volstaan met uitsluitend te vermelden dat 
een en ander in het BW geregeld is. Wel willen wij opmerken 
dat er omstandigheden kunnen zijn die er toe bijdragen dat 
de ambtenaar die geweld heeft aangewend aansprakelijk kan 
worden gesteld ten aanzien van schade en/of letsel. Vrij vertaald 
kan dit plaatsvinden wanneer een ambtenaar (fors) buiten zijn 
boekje is gegaan bij de geweldsaanwending.

Rechtsbijstand

Landelijk zijn de rechtsbijstandsverleners geïnventariseerde 
die (politie)ambtenaren hebben bijgestaan na het toepassen 
van geweld. Deze hebben hier dus ervaring in. De namenlijst 
staat op het landelijk intranet van de Nationale Politie. 
De ambtenaar is uiteraard vrij in de keuze voor een 
rechtsbijstandverlening. Het advies is overigens om gebruik 
te maken van rechtsbijstandsverlening indien u met een 
geweldsaanwending te maken krijgt. Met name wanneer hier 
schade en/of letsel uit voortgekomen is. Betrek deze jurist 
hier in een vroeg stadium bij!

Slotopmerkingen
Hetgeen door ons hierboven is beschreven, is een feitelijke 
weergave en is ontheven van iedere meningsvorming. Wij 
ontkomen er echter niet aan door hiervan af te wijken bij 
onze slotopmerkingen. Wij zijn op persoonlijke titel een 
voorstander van de Stelselherziening GDPA. ‘In een tijd 
waarin verandering op verandering plaatsvinden, wordt 
geweldsaanwending op een niet tot nauwelijks veranderde 
wijze tegen het licht gehouden. Naar ons idee rechtvaardigt 
dit de roep tot vermelde stelselherziening.’

� Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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OPLEIDING

Cursus voor BOA-werkgevers

Eind juni is de KNVvN-cursus voor BOA-werkgevers voor de 
derde keer gegeven. Ruim vijf uur uiterst nuttige informatie voor 
werkgevers die een of meerdere groene domein II boa’s in dienst 
hebben. De cursus is ontwikkeld door ‘Natuurlijk! Opleidingen’ 
in opdracht van de KNVvN die erachter kwam dat werkgevers 
vaak geen flauw benul hebben van de bevoegdheden van hun 
boa en geen notie hebben van hun eigen verantwoordelijkheden. 
Maar ook voor werkgevers die wel goed op de hoogte zijn, 
is de cursus een welkome aanvulling. Puzzelstukjes vallen 
op hun plaats en de herkenbaarheid van de onderwerpen en 
situaties is groot. Een werkgever had op advies van zijn boa een 
samenwerkingsconvenant gesloten met een terreinbeherende 
organisatie. Tijdens de cursus kwam de werkgever er pas achter 
hoe belangrijk het convenant voor zijn organisatie was.
Rode draad tijdens de cursus is: wie heeft welke bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden en op basis van welke wet- en regelgeving 
wordt gehandeld of worden geweldsmiddelen ingezet. Geen 
zware kost; alles aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
Cursusleider en praktijkman Aart van de Sluijs moedigt de 
aanwezigen aan om situaties uit hun organisatie naar voren 
te brengen. Door te benoemen wie wat moet doen en op basis 
van welke wet- en regelgeving zaken plaatsvinden, krijgen de 

deelnemers op eenvoudige wijze antwoorden op hun vragen.
Om een boa optimaal te laten functioneren is een duidelijke 
taakomschrijving onontbeerlijk. De boa moet het gevoel hebben 
‘ik ben bevoegd ter uitoefening van mijn taak’. Werkgevers 
moeten bijvoorbeeld constant met de boa in gesprek blijven over 
het verantwoord omgaan met geweldsmiddelen. Voor de boa en 
de werkgever moeten duidelijk zijn wat zij verstaan onder een 
belediging of bedreiging. Op het moment dat daar bewust mee 
om wordt gegaan, dan kan de werkgever de boa makkelijker 
ondersteunen wanneer er zich een incident voordat en de boa 
aangifte wil doen.
Doordat de politie zich steeds meer terugtrekt uit het 
buitengebied en zich meer en meer richt op zijn kerntaak, 
ontstaat er een vacuüm tussen de boa en de politie. Daar komt 
nog eens bij dat de mogelijkheden en de middelen van de groene 
boa steeds meer onder druk komen te staan. Werkgevers kunnen, 
door goed samen met hun boa op te trekken, voorkomen dat de 
zich terugtrekkende politie een probleem gaat worden voor het 
realiseren van de organisatiedoelstellingen.

De KNVvN-cursus voor BOA-werkgevers geeft handvatten voor 
beleid en praktische invulling voor de dagelijkse gang van zaken. 
Meer informatie: www.natuurtoezicht.nl/wp/academie-voor-
natuurtoezicht/

Permanente Her- en Bijscholing krijgt een andere vorm m.i.v. 1 september 2016 

De Permanente Her- en Bijscholing (PHB) voor domein 2 wordt per 1 september 2016 vrijgegeven aan de markt. Om ervoor 
te zorgen dat deze opleiding via de KNVvN gevolgd kan worden is vorig jaar de Academie voor Natuurtoezicht opgericht. In 
september wordt gestart met de eerste modules van de PHB onder de vlag van de Academie. Dit is een groot succes voor de 
vereniging en het bestuur is er trots op de PHB als vanouds voor haar leden te kunnen verzorgen.

Hoe is de Permanente Her- en Bijscholing ingericht?

De PHB is in vier modules verdeeld. Twee theoretische modules - strafrecht en strafvordering - en twee praktijkmodules. Voor de 
theoriemodules zijn de eindtermen vastgesteld door Exameninstelling Toezicht en Handhaving, de ExTH. Deze zijn vrijwel identiek 
aan de eindtermen van PHB domein 1. Het ministerie wil dat de onderdelen strafrecht en strafvordering makkelijk uitwisselbaar zijn 
over de verschillende domeinen. De KNVvN zal deze modules afstemmen op de wet- en regelgeving voor het werkgebied van de boa’s 
in domein 2.

Praktijkmodules

Het praktijkdeel is domeinspecifiek. De KNVvN ontwikkelt op dit moment het praktijkdeel (module 3) speciaal voor domein 2 onder 
de vlag van de Academie voor Natuurtoezicht en stemt dit af met ExTH zodat ook deze aansluit op de exameneisen. De eisen voor de 
vierde module zijn nog niet ingevuld door ExTH. Hiervoor zet KNVvN haar expertise in. 

Hoe is examinering geregeld?

ExTH neemt de examens af. Als eerste worden de theorie examens afgenomen. Deze staan gepland aan het eind van dit jaar. Door 
ExTH is verzekerd dat de kosten voor examinering gelijk zullen blijven aan de huidige examenkosten. Daarnaast is het bestuur 
in overleg met ExTH om de praktijkexamens (module 3) af te laten nemen in het werkveld van domein 2 boa’s op drie locaties in 
Nederland. Hierover volgt nog nadere informatie via de website www.natuurtoezicht.nl.

Vragen en aanmelden

In september 2016 start KNVvN met de theorie modules van de PHB. De exacte datum wordt binnenkort doorgegeven. Zodra de 
cursusdata bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de PHB of wilt u zich aanmelden? Neem contact op 
met het secretariaat via secretariaat@natuurtoezicht.nl.
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REGIONIEUWS

ACTUELE STAND:
LEDEN 593 EN DONATEURS 311

Activiteitenagenda
2016

26 – 27 - 28 augustus – Jacht & Buitenleven
Op het landgoed Velder bij Liempde kunt u in 
een landelijke sfeer genieten van alles wat de 
jacht en het buitenleven te bieden hebben. Info: 
jachtenbuitenleven.nl

2 september - Jaarlijkse Schietdag KNVvN

7 – 8 september Demo-dagen
De Demo-Dagen is de grootste totaalvakbeurs 
voor sport, spel, recreatie en openbare ruimte in de 
Benelux. Info: demo-dagen.nl

30 september – Beheerdersdag
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd. De jaarlijkse 
dag rondom beheer van bos, natuur en landschap, 
georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, 
samen met diverse partners. Info: beheerdersdag.nl

5 november - Natuurwerkdag
Elke eerste zaterdag van november vindt de 
Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kunnen 
die dag werken aan het behoud en herstel van 
natuur en landschap dichtbij huis! Dankzij de 
inzet van vrijwilligers krijgt het landschap een 
opknapbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van 
LandschappenNL. Info: natuurwerkdag.nl

2017

31 januari t/m 5 februari – Jagd und Hund
In Dortmund presenteren meer dan 800 
standhouders presenteren hun producten en 
diensten aan meer dan 80.000 bezoekers. Info: jagd-
und-hund.de 

12 maart – Einde Jacht
Een gratis evenement voor jagers door jagers. 
Diverse experts delen hun kennis met de bezoekers 
over de natuur en het buitenleven. Info: broeks.org/
programma-2017

Secretariaat KNVvN - Postbus 693, 4200 AR Gorinchem - Bezoekadres: 
Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem

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

KNVvN cursus 
voor BOA-werkgevers 2016

Voor u als werkgever 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. U heeft als werkgever dan ook een belangrijke 
taak en verantwoordelijkheid als het gaat om uw medewerker(s) 
met opsporingsbevoegdheid.

Het in dienst hebben van opsporingsambtenaren vraagt om 
kennis op het gebied van het vastleggen van (strafrechtelijke) 
informatie, opleidingen, geweldsmiddelen, samenwerking 
en klachten. De KNVvN merkt dat veel werkgevers hier mee 
worstelen en heeft dan ook besloten om een cursus aan te bieden.

De cursus is gebaseerd op de dagelijkse praktijk en waar nodig 
wordt de wet- en regelgeving nader toegelicht. Een prachtige 
gelegenheid om voor u als boa-werkgever, meer duidelijkheid te 
krijgen in het werkveld van de opsporingsambtenaar en uw rol als 
werkgever.

Cursusdata:
•  Donderdag 29 september 2016

Werkschuur van Natuurmonumenten,
De Logt 5a 5062TK Oisterwijk

•  Donderdag 17 november 2016
Stichting Groennetwerk,
Tongerenseweg 212 8162 PR Epe

Praktische informatie:
Ontvangst: 09.30 uur
Start cursus: 10.00 uur
Einde dag: 15.00 uur

Kosten:
De prijs voor deze cursusdag bedraagt € 295,- excl. BTW. Lunch 
wordt verzorgd tijdens de cursusdag. Het verschuldigde bedrag 
dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt 
onder vermelding van ‘KNVvN cursusdag’ en de naam van de 
deelnemer(s).

Aanmelding:
www.natuurtoezicht.nl/wp/academie-voor-natuurtoezicht/

-
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 � 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

 � Regio Utrecht-’t Gooi 
Voorzitter: dhr. E. van Keulen
Hazenhof 48
3451 LL Vleuten
06-53408107
ed@deboswachter.nl

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

 � 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
0172-488620 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
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Voorjaarsfenologie
Welkom thuis

De aarde is een wonderplaneet. Neem alleen al die scheve aardas, een ‘ontwerpersfoutje’ dat toch maar 
mooi de seizoenen heeft opgeleverd. In de gematigde klimaatzone waar wij leven, is de opeenvolging van 
seizoenen een bron van vreugde voor de buitenman. Elk seizoen heeft zijn charmes maar het zijn vooral 
de overgangen die spektakel opleveren. De start van het voorjaar is daarvan het ultieme voorbeeld. Een 
explosie van leven, extra aangezet door de terugkeer van vogels die de voorafgaande winter in Afrika 
(of Zuid-Europa) hebben doorgebracht. Nog voordat de bladknoppen openspringen hebben de eerste 
tjiftjaffen zich al laten horen. In rap tempo volgen dan de andere zomergasten, zoals boompieper, fitis, 
zwartkop, koekoek ...

niet meer. Uiteraard zitten er bij zo’n vergelijking allerlei 
methodologische addertjes onder het gras, maar toch! Dat 
spreeuwen in de tweede helft van de 19de eeuw pas eind mei 
voor het eerst in groepen werden gezien (uitgevlogen jongen) 
zegt wel iets. Tegenwoordig is dat half mei, twee weken 
eerder. Er zijn grootscheepse verschuivingen gaande in de 
timing van de aankomst op broedplaatsen en de start van de 
eileg, zij het niet voor alle soorten in dezelfde mate. Of dat 
met klimaat te maken heeft, of uitsluitend met klimaat, is 
een ander verhaal.

Een zwaluw maakt nog geen zomer

Zelf houd ik allerlei fenologische verschijnselen bij vanaf 
mijn kinderjaren. Dat bestrijkt ondertussen ruim een halve 
eeuw (en nog veel langer als ik daar de gegevens van de 
Vogelwerkgroep Wageningen aan toevoeg, actief in hetzelfde 
gebied als waar ik kind aan huis ben). Het voordeel van 
zo’n eenmansactie in één gebied, zeker indien ook nog de 
jaarlijkse inspanning min of meer gelijk is gebleven, is de 
goede vergelijkbaarheid tussen jaren. Immers, als je wilt 
weten of de waargenomen vervroeging van aankomst in 
de loop van de afgelopen decennia klopt, moet je er zeker 
van zijn dat het geen methodologisch artefact betreft. 
Bijvoorbeeld: het aantal vogelwaarnemers is geëxplodeerd, 
van tientallen een eeuw geleden tot vele duizenden nu. Dan 
is het niet zo vreemd dat zomergasten steeds vroeger worden 
opgemerkt. Die ene vroege uitbijter (een waarneming die niet 
bij de overige lijkt te passen) heeft een grotere kans te worden 
waargenomen als er 10.000 waarnemers actief zijn dan 
wanneer er maar een handjevol in het veld zitten. Kortom, 
eerste waarnemingen van het grote publiek zijn ongeschikt 
om iets over verschuivingen in fenologie in de tijd te kunnen 
zeggen (ook niet als je er allerlei statistische strapatsen op 
los laat, wat helaas maar al te vaak gebeurt). Standaardisatie 
en reproduceerbaarheid, dat is waar het om draait bij 
waarnemen.

Seizoensprogrammering

Vaststellen op welke datum knoppen uitbotten, bloemen 
ontluiken of vogels aankomen is leuk en aardig. Maar wat 
betekent het precies in termen van biologie? Niets meer 
en minder dan dat vogels, maar het geldt voor alles wat 
leeft, voorgeprogrammeerd zijn en aan de leiband van de 

Fenologie

Ik kijk er elk jaar naar uit. En ik niet alleen. Zelfs niet-
vogelaars maken bij het horen van de eerste koekoek 
een vreugdesprongetje, of schrijven een briefje naar de 
krant (zoals een eeuw lang het geval was in The Times, 
niet zo gek voor het meest ornithomanische volk ter 
wereld, de Engelsen). Ook in Nederland is er altijd veel 
belangstelling voor fenologie geweest, het noteren van de 
eerste waarnemingen van seizoensgebonden fenomenen. 
Eerst vooral met het oogmerk van nut, zoals blad- en 
bloemontluiking, zaai- en oogstdata en rijping van vruchten, 
maar ook toen al voorzien van een frivoler zweempje via de 
aankomst- en vertrekdata van zomergasten.

Historisch besef

Op landelijke schaal werden die gegevens vanaf halverwege 
de 19de eeuw bijeengebracht in de Meteorologische 
Jaarboeken, uitgegeven door het KNMI. Het is een 
schatkamer voor wie zelf zulke gegevens bijhoudt. Het 
aardige van die oude lijsten is bovendien dat ze een inkijkje 
geven in een verdwenen wereld, waar het noteren van 
de eerste hop nog vanzelfsprekend was (de hop is allang 
geen broedvogel meer in Nederland, een enkele poging 
daargelaten), maar ook de eerste paring van de ‘musch’ of het 
moment waarop de spreeuwen zich ‘in troepen’ verzamelen 
staan vermeld.

Tijden veranderen

De oude gegevens hebben extra waarde gekregen vanwege 
de recente belangstelling voor klimaatsverandering. 
Dankzij onze voorouders kunnen we de huidige fenologie 
afzetten tegen die van 50, 100 of 150 jaar terug. Als dat 
geen pleidooi voor bijhouden en opschrijven is, weet ik het 

VELDWAARNEMINGEN

fenologie: de leer van de jaarlijks terugkerende natuurver-
schijnselen. Voorbeelden van onderzochte verschijnselen 
zijn de tijdstippen waarop trekvogels terugkomen, de 
eerste bladeren aan bomen komen en de eerste vlinders 
gesignaleerd worden.
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VELDWAARNEMINGEN

seizoenen lopen. Dat programma laat echter ruimte voor 
variatie, precies de reden waarom vogels – evolutionair 
gezien ‒ zo succesvol zijn. Een strenge winter, een koud en nat 
voorjaar, een droge zomer, dat alles werkt door op overleving 
en broedsucces. Meestal zonder langdurige nadelige of 
voordelige gevolgen, want vogels passen zich aan (en zijn daar 
verdraaid goed in). Zo kon het gebeuren dat ik in 2016 de 
eerste bonte vliegenvanger al op 4 april zag en hoorde, dat die 
vogel op 8 april een vrouwtje had en dat zij op 16 april haar 
nest af had.

Vroege eileg goed voor soort

Alle ingrediënten voor een vroege eileg leken aanwezig. Een 
vroege eileg betekent dat de jongen vroeg uitvliegen en dus 
een langere tijdsspanne tussen uitvliegen en wegtrekken 
(naar Afrika) hebben dan laat geboren jongen. Die extra tijd 
verleent ze een voorsprong die ze de rest van hun leven met 
zich meedragen: meer tijd om ervaring op te doen, rond te 
kijken, op conditie te komen. Slechts een week eerder geboren 
zijn, en dan toch zoveel voordeel hebben van die paar dagen 
extra! Dat voordeel vertaalt zich in een betere overleving, een 
grotere kans later zelf tot broeden te komen (en vaak al het 
jaar volgend op het geboortejaar), meer jongen grootbrengen. 
Gemiddeld dan, want uiteraard loopt het niet altijd zo goed 
af.

Soms zit het tegen; soms zit het mee

Voor de bovengenoemde vliegenvanger, bijvoorbeeld, liep 
het anders. Hij was dan wel de eerste van 2016, en ook zijn 
vrouw was er vroeg bij, maar de maand april was ze niet 
gunstig gezind. Regen, koud en winderig, niet goed voor 
insecten (het hoofdvoedsel van vliegenvangers). Het vrouwtje 
droste en legde het aan met een ander mannetje tachtig meter 
verderop. Het vroege mannetje moest opnieuw langdurig en 
intensief zingen voordat hij een nieuwe vrouw wist te lokken. 
Dat was pas op 4 mei. Uiteindelijk legde die haar eerste ei 
op 9 mei, net iets meer dan een maand nadat haar partner 
zich op de broedplaats had gemeld. Kortom, misschien is je 
genetische gesternte gunstig geprogrammeerd (op een vroege 
aankomst, dus keuze uit de beste broedplaatsen en op de 
eerste rang als de vrouwtjes binnendruppelen), maar dan 
moet verder je omgeving wel meezitten. Hoe dan ook, als je 
al die individuele levens op een hoop gooit, zie je inderdaad 
dat vroege vogels niet voor de poes zijn (wat het spreekwoord 
wil), maar juist heel succesvol.

Tot volgend jaar

De veldwaarnemer die dat allemaal in zijn opschrijfboekjes 
heeft genoteerd, beleeft dubbel plezier aan zijn inspanningen. 
De variatie in de individuele levens laat zien dat vogels een 
schier eindeloos palet van aanpassingen tot hun beschikking 
hebben. Tegelijk worden algemene patronen zichtbaar die de 
wereld (of althans het minieme stukje ervan dat je observeert) 
verklaren. Je krijgt het idee iets te snappen. Totdat er zich een 
nieuw voorjaar aandient, en je steil achterover slaat van wat 
die vogels nu weer laten zien. En dat jaar, na jaar, na jaar …

Foto 1. De bladzetting van loofbomen volgt een vast 
stramien: eerst Amerikaanse vogelkers, lijsterbes en berk, 
vervolgens Amerikaanse eik en beuk, en als laatste zomereik 
(in mijn bossen komt de nóg latere acacia niet voor). Tussen 
de gemiddelde datum waarop lijsterbes (7 april) en zomereik 
(30 april) geheel in blad staan, zitten ruim drie weken. Jonge 
blaadjes zijn aantrekkelijk voor blad-etende insecten (er zit 
nog weinig gif in het gebladerte), en die zijn op hun beurt 
weer aantrekkelijk voor vogels. Gemengd bos, zoals hier 
op Berkenheuvel in Drenthe op 21 april 2016, heeft in het 
voorjaar altijd wel een boomsoort die op het moment van 
aankomst van zomergasten in blad komt. Hier staat berk 
bijvoorbeeld al geheel in blad, en is zomereik net begonnen 
met uitbotten.

Foto 2. Deze zingende fluiter, op Berkenheuvel in Drenthe 
op 3 mei 2016, weegt tien gram. Het is een echte insecteneter, 
die in het Congobekken overwintert. Bij aankomst op de 
broedplaatsen in de tweede helft van april moet deze soort 
het hebben van bladluizen op berken, later van rupsen op 
bladeren van berk en zomereik. In gemengde bossen is de 
variatie aan insecten enorm, veel groter dan in puur eikenbos 
(waar soms wel de biomassa van rupsen veel groter is). 
Fluiters zijn behendige generalisten, die een breed scala van 
insecten en spinnen bejagen.

� Tekst en foto’s: Rob Bijlsma

Foto 1

Foto 2
13



EDELHERT

Verder vinden er nog veel activiteiten binnen Vereniging het 
Edelhert plaats. Te denken valt aan de rasterploeg die onlangs 
zijn 25-jarig jubileum heeft gevierd en bestaat uit 45 gedreven 
vrijwilligers die twaalf maal per jaar over de gehele Veluwe 
(ont)rasterwerkzaamheden uitvoeren die variëren van het 
opruimen van oude rastering, het aanbrengen van manchetgaas 
over grofmazig raster tot controle van de hertenkerende 
rasters langs de rijkswegen. Ook assisteren de vrijwilligers 
van Vereniging het Edelhert bij diverse monitoringsprojecten 
betreffende wildzichtbaarheid en het uitlezen en interpreteren 
van camerabeelden bij ecoducten. Mede op initiatief van 
Vereniging het Edelhert is er een genetisch onderzoek gestart 
naar genendiversiteit onder rood- en zwartwild, dit onderzoek is 
op 15 juni 2016 gepresenteerd. 

Voor 2016 wil de Vereniging zich inzetten een grotere 
wildzichtbaarheid en voor dat doel het weer in ere herstellen 
en blijven onderhouden van de kleine wildweides. Hiermee 
willen wij onderzoeken hoe we het wild meer overdag zichtbaar 
kunnen krijgen waarbij wij wel in ogenschouw nemen dat voor 
grotere wildzichtbaarheid niet per definitie meer wild nodig is.
Voor meer activiteiten voor en door de leden en alles wat ons 
verder bezig houdt bezoek dan onze website hetedelhert.nl

Kortom, ook na 70 jaar is Vereniging het Edelhert nog zeer vitaal 
en actief en blijft de vereniging zich onverminderd inzetten voor 
het welzijn van edelhert en damhert in heel Nederland en blijven 
we streven naar zo optimaal mogelijke leefomstandigheden 
en bijbehorende biodiversiteit in de diverse leefgebieden van 
deze prachtige dieren. Dit alles doen wij met een geweldige club 
vrijwilligers, wil je hier meer over weten, stuur dan even een 
mailtje naar info@hetedelhert.nl. Je bent meer dan welkom om 
onze gelederen te versterken.

� Tekst en foto: Vereniging het Edelhert

Bij oprichting in 1946 was het voortbestaan van het edelhert in 
Nederland geenszins gewaarborgd en klonken er bij sommigen 
stemmen dat er voor dit prachtige dier geen plaats meer zou 
zijn in ons land. Gelukkig is dit geen realiteit geworden en 
ging Vereniging het Edelhert voortvarend aan het werk om 
de populatie edelherten weer op peil te brengen. Een van de 
belangrijkste gebeurtenissen was hierbij het oprichten van het 
zogenaamde ‘Staatswildreservaat’ en ook de nieuwe jachtwet 
in 1954 heeft bijgedragen aan een betere bescherming van het 
roodwild. Vereniging het Edelhert heeft er ook voor gezorgd dat 
het damhert is opgenomen op de lijst van inheemse diersoorten.

Nu de eerste stappen waren gezet en mede door Vereniging 
het Edelhert op de Veluwe gestreefd werd om zo optimaal 
mogelijke leefomstandigheden te scheppen voor het roodwild 
door middel van onder andere de aanleg van wildweiden en 
bladakkers, kwam er een totaal nieuwe uitdaging in beeld. De 
tijd van het ‘grote asfalt’ was aangebroken. Terwijl Vereniging 
het Edelhert in overleg en samenwerking met de diverse 
terreineigenaren bezig was om zoveel mogelijk obstakels zoals 
rasters te verwijderen om een zo groot mogelijk leefgebied 
te verwezenlijken, werd het Veluwemassief in rap tempo 
doorsneden met rijkswegen en een steeds verdere uitbreiding 
van het wegennet in het algemeen. De (deel)populaties herten 
werden van elkaar gescheiden door de schier onneembare 
obstakels. Door de bouw van diverse ecoducten waarvoor 
Vereniging het Edelhert zich ook ten zeerste heeft ingezet is er 
nu over de gehele Veluwe weer uitwisseling mogelijk tussen de 
populaties en hebben wij weer een prachtig en sterk bestand aan 
herten.

Ondanks het feit dat we nu weer een prachtige populatie herten 
op de Veluwe hebben rondlopen zit Vereniging het Edelhert 
niet stil daar het beheer van edelherten en ook damherten in 
andere delen van het land ons grote zorgen baart, vooral de 
Oostvaardersplassenproblematiek en het damhertenbeheer in 
onder andere de AWD is een constant punt van aandacht voor 
het bestuur. 

Vereniging het Edelhert 70 jaar
Een mijlpaal om bij stil te staan, Vereniging het Edelhert bestaat zeventig jaar! Oorspronkelijk opgericht 
als ‘Vereeniging tot behoud van het Veluwsch hert’ in 1946, zijn wij nu zeventig jaar verder en heten na een 
naamsverandering ‘Vereniging het Edelhert’.
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� MEDEDELINGEN 

� Penningmeester gezocht

Het is het nieuwe bestuur nog niet gelukt om de functie 
van penningmeester in te vullen. Daardoor is de functie 
nog steeds vacant. We doen een beroep op iedereen die 
een leuke uitdaging zoekt. Werk je graag met cijfers en wil 
je meewerken en meedenken om de vereniging vooruit te 
helpen? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden of het 
secretariaat.

� Acteurs en fotografen gevraagd

Om artikelen in De Jachtopzichter meer kracht te geven en 
aantrekkelijker te maken, hebben we uw hulp hard nodig. 
We zoeken een goede fotograaf die bereid is om meerdere 
fotoseries te maken. En we zoeken acteurs. Uiteraard 
worden de foto’s zo gemaakt dat personages niet herkenbaar 
zijn. Mocht het echter wel een doel dienen om iemand 
herkenbaar in beeld te brengen, dan alleen met uitdrukkelijke 
toestemming.

Om een idee te geven van de scenario’s waar we aan 
denken: een aanhouding, fouilleren, een getrokken 
vuurwapen, actie met de wapenstok, handboeien om, iets 
met pepperspray, observaties, een voertuig klem rijden, een 
corrigerend gesprek met mountainbikers, noem maar op. 
Dus nogmaals: één of meerdere fotografen, diverse acteurs 
en ideeën over scenario’s. Onze tegenprestatie: gegarandeerd 
veel plezier tijdens de opnames en een nog veel leuker 
verenigingsmagazine, tevens vakblad.

U kunt u aanmelden bij readactie@natuurtoezicht.nl. 
De eerste acteur heeft zich inmiddels aangemeld!

Berichtenservice KNVvN

� Rectificatie

Ton Grootenhuis heet 
in werkelijkheid Ton 
Groothuis. Omdat hij tijdens 
de laatste ALV uitgebreid 
aan het woord is geweest 
met betrekking tot het 
financiële reilen en zeilen 
van onze vereniging en 
ook nog eens afscheid nam 
als bestuurslid, kwam zijn 
foutief geschreven naam in 
de vorige Jachtopzichter veelvuldig voor. Onze excuses; we 
gaan er vanuit dat het hiermee is rechtgezet.

� E-mailadressen gevraagd

Om u nu en in de toekomst nog beter van dienst te kunnen 
zijn, willen graag uw e-mailadres hebben. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld op termijn De Jachtopzichter naast de gedrukte 
versie ook digitaal beschikbaar stellen. 

Via e-mail kunt u ook uitgenodigd worden voor 
vergaderingen en dergelijke. Dat scheelt de vereniging een 
hoop kosten.

Maar wees gerust, over echte veranderingen moet eerst het 
bestuur een besluit nemen. Vooralsnog willen we wel graag 
uw e-mailadres. 

U kunt dat sturen naar secretariaat@natuurtoezicht.nl met 
vermelding van uw naam en woonplaats.

� Berichtenservice

Via onze website natuurtoezicht.nl kunt u abonnee worden 
van onze dagelijkse berichtenservice. 

Momenteel is meer dan de helft van onze leden geabonneerd. 
We horen eigenlijk alleen maar positieve geluiden. Van 
wijkhandhaver buitengebied tot winterverblijfplaats voor 
meer vleermuizen en van kamervragen over wildstroperij tot 
de hazenpest. In onze berichtenservice is voor elk wat wils. 

Schrijf u nu in op www.natuurtoezicht.nl – helemaal 
onderaan de pagina. Zo bent u altijd op de hoogte van het 
laatste nieuws. 

15



OP PAD MET...

Jachtopzichter bij de grens met België

Een echte jachtopzichter

Dré Stuijts (53) woont net over de grens in België maar heeft 
zijn werkterrein in Nederland. Hij is namelijk jachtopzichter op 
het particuliere landgoed Gorp en Roovert. Dit ongeveer 2.000 
hectare grote landgoed strekt zich uit van net onder Tilburg 
tot aan de Belgische grens. De eigenaren van het terrein, drie 
broers Van Puijenbroek, jagen zelf erg weinig. Hooguit een keer 
of drie, vier per jaar. De jacht wordt meestal gegund aan hun 
vrienden en gasten, begeleid door Stuijts. Door de veelheid aan 
werkzaamheden, van jachttoezicht tot populatiebeheer, is Stuijts 
een echte jachtopzichter in de ruimste van het woord.

Veel (kwets)uren

Stuijts heeft werktuigbouwkunde gestudeerd en komt uit een 
niet-bejaagd nest. Stuijts was wel altijd in de natuur. Dat was en 
is zijn lust en zijn leven. Door zijn interesse in alles wat er buiten 
gebeurde, kwam hij in beeld bij toenmalige veldpolitie. Van 
hen kreeg hij de tip om te solliciteren bij het landgoed Gorp en 
Roovert. De gepensioneerde jachtopzichter kon het werk niet 
aan; de druk van de wildstroperij en criminaliteit was te groot. 
Zo is Stuijts daar als jachtopzichter 29 jaar geleden begonnen. 
De eerste jaren was er veel werk aan de winkel vooral omdat de 
woonwagenbewoners van het woonwagenkamp Broekhoven 
(bij Tilburg) dit gebied als hun werkterrein beschouwden. Er 
is menig robbertje gevochten en Stuijts was een redelijk vaak 
geziene man op de EHBO-post voor alle mankementen die hij 
tijdens zijn toezicht opliep.

Goed bewapend

Stuijts is volledig bewapend. Naast de wapenstok, handboeien 
en pepperspray heeft hij ook een dienstwapen, de Walther P99. 
Omdat Stuijts aan de grens met België woont en in Nederland 
werkt heeft hij ook een draagmachtiging in België. Stuijts: 
‘De wijkagent van Poppel, waar ik woon, houdt jachttoezicht 
op Nederland. We werken al jaren heel nauw samen en 
wisselen gegevens uit. Heeft hij op Nederlands grondgebied 
een akkefietje, dan spring ik hem bij en andersom.’ Maar zijn 
grootste wapen is wel zijn gecertificeerde diensthond. Altijd 
een kruising Mechelse herder. Altijd een reu. Stuijts: over zijn 
honden: ‘Het moet een heel harde hond zijn. Ik heb namelijk 
vaak te maken met woonwagenlui. Dat zijn mensen die vaak met 
de hondensport te maken hebben of er kort tegenaan zitten.  
Dan moet je een hond hebben die durft.’ De hond van 
Stuijts doet mee aan de verplichte trainingen bij de politie 
Zeeland/Noord-Brabant om gecertificeerd te blijven. De 
praktijktrainingen zijn voor Stuijts zijn hond wat anders 
ingevuld. Hij en zijn hond hebben vaak te maken met 
prikkeldraad, met roosters in stallen. Ze komen wild tegen, en 
koeien en andere honden. Stuijts: ‘Mijn hond kan trappenlopen 
want dat moet hij voor de keuring maar dat kan hij net even 
minder dan een hond die in de stad werkt. Waar ik honden op 
selecteer, is dat hij stil moet zijn; het mag geen blaffer zijn. Ik 
word door de politie Tilburg vaak ingezet om te posten en dan 
moet de hond wel zijn snavel houden anders ben ik stuk’.

Vervoer

Het ontbreekt Stuijts aan niets om zijn werk goed te kunnen 
doen. Hij heeft een terreinmotor; een heuse wedstrijdmotor 
met kenteken. De Yamaha WR450F is helemaal geprepareerd 
voor het zware werk en is supersnel. De vering is aangepast en 
alles wat overbodig is, is er afgehaald om optimaal te kunnen 
presteren. En dan zijn auto, ook wat bijzonders: een Ford Ranger 
met 250 pk. Een imposante terreinwagen die alleen al bij het 
zien ontzag inboezemt. Heeft Stuijts een verdachte auto in het 
vizier, dan zet hij zijn Ford het liefst frontaal voor de andere auto. 
Stuijts: ‘Dan kunnen ze kiezen. Of stoppen of de sloot in. Vaak 
proberen ze toch om achteruit te rijden of om langs mij heen te 
komen maar dat loopt voor hun nooit goed af.’

Tactiek

Stropers vangen wordt lastiger. Ze worden slimmer en maken 
gebruik van de laatste technische snufjes. Ze peilen bijvoorbeeld 
C2000 uit om te kijken of er iemand in het veld is. Stuijts heeft 
daarom de afspraak met de meldkamer dat hij zijn portofoon 
uit heeft staan. Hij doet dan alles telefonisch. De stropers 
beschijnen de paden op zoek naar bandensporen om te zien 
of Stuijts langs is geweest. Het gebeurt geregeld dat ze met 
twee auto’s tegelijk aan het lichtbakken zijn met lange honden. 
Vanuit de ene auto wordt dan gestroopt terwijl de andere wordt 
gebruikt om de boel af te schermen, voor het geval Stuijts ze 
betrapt. Zo kan er namelijk altijd een auto wegkomen. Heeft 
Stuijts vooraf informatie over ophanden zijnde stroperij, dan 
trekt hij op met een collega-boa van het SSiB; dat staat voor 
Samen Sterk in Brabant. Het is een samenwerking van meerdere 
Omgevingsdiensten, de Provincie Noord-Brabant, alle Brabantse 
gemeenten, de waterschappen, het Openbaar ministerie, politie 
en terreinbeheerders. Stuijts staat er dus niet alleen voor.

Registratie

Hij werkt niet met het boa registratie systeem (BRS)omdat 
dit niet goed communiceert met het BVH (Basisvoorziening 
handhaving); het incidentregistratiesysteem van de politie. 
Aanhoudingen in zijn werkgebied meldt hij bij de politie die dan 
de verdachte komt. Vaak moet Stuijts dan de politieauto naar via 
de portofoon de weg wijzen. Het aanhoudings-pv wordt op het 
bureau gemaakt in het BVH. Stuijts doet dat jaarlijks zo’n veertig 
tot vijftig keer. Mini pv’s die hij maakt, worden via Sportvisserij 
Nederland verwerkt. Deze hebben voornamelijk betrekking op 
motorcrossers en verboden terrein (art 461). Dit zijn er jaarlijks 
ook wel een stuk of vijftig.

Gezien de vele krantenknipsels en foto’s die Stuijts mij tijdens 
het interview toonde, kan ik alleen maar veel respect hebben 
voor deze jachtopzichter die zijn werk doet in een van de 
moeilijkste regio’s van Nederland. In een gebied, waar men 
denkt dat alles mag en moet kunnen.

Jaap Wansinck
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MEDEDELINGEN

Maaiperikelen

Natuurmonumenten verzoekt agrariërs om 
wildreddende maatregelen te treffen als 
zij hun gewassen gaan maaien. Aanleiding 
hiervoor is de vondst van een jong reetje met 
twee afgemaaide poten bij het Limbrichterbos 
in Limburg.
 
Gruwelijk
Boswachter Tim Koumans van 
Natuurmonumenten vond het kalfje bij een 
rondgang door het natuurgebied. Hij spreekt 
van een gruwelijke vondst. ‘Het diertje was 
nog in leven, maar een ree met slechts twee 
poten heeft geen kans’, zegt de boswachter. 
Het jonge diertje is uiteindelijk afgemaakt. 
Volgens de boswachter was het grasveld 
woensdag gemaaid, dus het gewonde diertje 
heeft de hele nacht bij het Limbrichterbos 
gelegen.
 
Maatregelen
Deze incidenten zijn volgens de boswachter 
makkelijk te voorkomen. ‘Op maaiers zijn 
zogenaamde wildredders aan te brengen. 
Het wild wordt dan gewaarschuwd wanneer 
een boer met zijn maaier aankomt’, zegt 
Koumans. ‘Een andere mogelijkheid is om 
contact op te nemen met een boswachter of 
jager. Dan gaan wij een kijkje nemen of er 
veilig kan worden gemaaid.’
 
Bron: Nieuwsbrief NOJG

Trekker krijgt kenteken en verplichte apk

Vanaf 2017 moeten alle trekkers voorzien worden van een kentekenplaat. 
Daarnaast wordt per 20 mei 2018 een apk verplicht voor trekkers die 
harder kunnen rijden dan 40 kilometer per uur.

De komende jaren gaat het een en ander veranderen voor 
landbouwvoertuigen. Na de invoering van het T-rijbewijs volgen nu ook 
een verplichte kentekenplaat voor trekkers en komt er een apk-plicht. 
De Tweede Kamer buigt zich over het wetsvoorstel voor invoering van 
kentekenplaten van verantwoordelijk minister Melanie Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu. Doelstelling is dat de wet op 1 
januari 2017 van kracht wordt.
 
Verhogen verkeersveiligheid
Belangrijkste reden voor de invoering van de kentekenplaten is het 
verhogen van de verkeersveiligheid. Daarnaast biedt het ook voordelen 
bij het traceren van gestolen voertuigen en geeft het een beter beeld 
van het aanwezige wagenpark in Nederland. Het feit alleen al dat de 
landbouwsector zelf inschatte dat er 250.000 voertuigen in aanmerking 
komen voor de verplichte kentekenplaten, terwijl de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer constateert dat het om 430.000 trekkende voertuigen en 
150.000 landbouwaanhangers gaat, geeft aan dat er weinig inzicht is in het 
machinepark.
 
Van de 580.000 voertuigen die gekentekend moeten worden, zijn 130.000 
mobiele machines, zoals aardappelrooiers en kranen. Machines smaller 
dan 1,30 meter, bestemd voor bijvoorbeeld maaien en vegen en machines 
die maximaal 6 kilometer per uur kunnen rijden, zijn vrijgesteld van de 
kentekenplicht. Ook aanhangwagens met een maximummassa van meer 
dan 750 kilo en een constructiesnelheid van meer dan 25 kilometer per 
uur moeten een kentekenplaat krijgen.
 
Bron: Boerderij.nl - Foto: Hero Dijkema [www.cumela.nl]
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BERICHTEN

Onkruidverdelger glyfosaat blijft voorlopig 
toegestaan

Onkruidverdelgers die het omstreden bestanddeel glyfosaat 
bevatten, blijven de komende achttien maanden toegestaan in 
de Europese Unie. De Europese Commissie besloot woensdag 
29 juni jl. dat het middel de komende tijd in de verkoop mag 
blijven.
Voorstanders van het middel, dat veel wordt gebruikt in 
de land- en tuinbouwsector, wilden dat het opnieuw voor 
de komende vijftien jaar zou worden toegestaan. Volgens 
EU-commissaris Vytenis Andriukaitis van Volksgezondheid 
heeft de industrie met de tijdelijke verlenging de kans om 
nieuwe informatie in te winnen over het bestrijdingsmiddel.

Kankerverwekkend

Uit onderzoek door onder meer de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou blijken dat 
glyfosaat kankerverwekkend zou zijn en schadelijk is voor 
mensen en het milieu. De WHO waarschuwt al jaren 
voor het middel, dat onder meer wordt gebruikt in de 
onkruidverdelger Roundup van de Amerikaanse fabrikant 
Monsanto.
De beweringen werden door verschillende experts ontkracht 
en ook de Commissie kon het eerder niet eens worden over 
een verbod op het middel. De sector krijgt nu de kans om 
nader onderzoek te doen.
Nederland is tegen een verbod op glyfosaat, maar stelt dat de 
vergunning voor het middel moet worden ingetrokken als 
definitief blijkt dat het kanker veroorzaakt. Verschillende 
tuincentra hebben het middel uit de verkoop gehaald.

Bron: NU.nl

Nieuwe BOA regeling open van  
1 t/m 30 september 2016

In de periode van 1 t/m 30 september 2016 
kunnen private groene werkgevers een 
vergoeding aanvragen voor maximaal 50% van 
de kosten voor de opleiding van de boa’s en voor 
de kosten van e-herkenning. De aanvraag zal 
digitaal zijn via een formulier op de website van 
de VBNE. De vergoeding is afkomstig van het 

ministerie van Economische Zaken en het ministerie van 
Veiligheid & Justitie. De uiteindelijke vergoeding per boa is 
afhankelijk van het aantal aanvragen dat binnen komt. Voor 
meer informatie: www.vbne.nl/nieuwsbericht/nieuwe-boa-
regeling-open-van-1-t-m-30-september-2016

Bron: VBNE Nieuwsbief

Vangkooi als nieuw wapen in strijd tegen wilde 
zwijnen in Leende

LEENDE - Een nieuw wapen in de jarenlange strijd tegen 
oprukkende zwijnen: de vangkooi. Er werden al proeven mee 
gedaan maar nu is het gebruik ervan ook echt toegestaan. 
Jagers hebben van de provincie vergunningen gekregen 
om in Zuidoost-Brabant 15 vangkooien te plaatsen. Wilde 
zwijnen die in zo’n kooi terechtkomen, worden vervolgens 
afgeschoten door de jagers.

Hoe groot de huidige populatie precies is, is niet bekend. 
Maar er worden er enkele honderden per jaar afgeschoten. 
’In de praktijk zullen maximaal zo’n 10 kooien tegelijkertijd 
worden ingezet’, verwacht Koffeman, Adjunct-secretaris van 
de FBE Noord-Brabant.

Bron: Eindhovens Dagblad

�  Teken-encefalitisvirus in Nederland 
aangetroffen

In teken op de Sallandse Heuvelrug is het teken-
encefalitisvirus (TBE-virus) aangetroffen. Het is voor het 
eerst dat in Nederland dit virus in teken is aangetroffen. 
Er zijn geen patiënten bekend die in Nederland besmet zijn 
geraakt met het virus. Hoewel het risico op besmetting met 
het TBE-virus na een tekenbeet veel kleiner is dan op de 
ziekte van Lyme, is de ontdekking van het virus een extra 
reden om alert te zijn op tekenbeten. 
 
Het RIVM heeft aanvankelijk reeën onderzocht op 
aanwezigheid van antistoffen tegen het TBE-virus. Een klein 
deel van de reeën was positief, met name op de Sallandse 
Heuvelrug. In dat gebied zijn daarna teken gevangen en in 
een paar teken werd het TBE-virus gevonden. Er zijn geen 
patiënten bekend die in Nederland besmet zijn geraakt met 
het TBE-virus. Er zijn wel Nederlandse patiënten met TBE-
virus maar zij zijn in het buitenland besmet geraakt met het 
virus. Binnen Europa komt het virus in meerdere landen 
voor, zoals Duitsland en Oostenrijk. Samen met andere 
organisaties onderzoekt het RIVM de verspreiding van het 
TBE-virus en hoe groot het risico is om in Nederland het 
TBE-virus op te lopen.

Bron: tekenradar.nl
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VERBODEN MIDDELEN

Weer raak
Het was alweer een tijdje geleden dat we succes 
hadden. Een paar vogelvangers en visstropers, 
dat ging gewoon door, maar sinds januari geen 
wildstropers meer. We hadden er wel bijna eentje te 
pakken maar bijna is helaas helemaal niks.

Het was eind februari, begin maart. Volgens de weers-
voorspellingen zou het ruig weer worden; en dan kan ik het 
thuis niet uithouden. De hele dag liep ik al met het plan in 
mijn hoofd om er die nacht uit te gaan. Uiteindelijk belde ik 
een bevriende politieman op, een groepsrechercheur. Hij was 
ook buiten zijn diensttijd een echte veldman en hij ging
‘s nachts graag met mij mee. Eropuit om boeven te vangen. 
Hij had niet veel tijd nodig om ja te zeggen. We spraken af 
om 23 uur bij mij. Hij was ook deze keer stipt op tijd. Tijdens 
de koffie smeedden we ons plan de campagne. Ik had een 
groot veld met veel grienden en populierenbossen - aan 
ruimte geen gebrek - dus moesten we vooraf bepalen welk 
deel van de polder we zouden nemen voor onze patrouille. 
Omdat we er niet echt goed uitkwamen besloten we om maar 
wat rond te rijden; we zouden het wel zien.

Het weer was geweldig. Lekker koud en het waaide hard; 
heerlijk guur. Ik zei tegen mijn maat dat als ik stroper was 
ik er nu op uit zou gaan. Maar na een paar uur te hebben 
rondgereden hadden we nog niks gezien. En dat kwam echt 
niet omdat zij ons gezien zouden kunnen hebben. Want ik 
kende het veld als mijn broekzak en reed daardoor meestal 
zonder licht. Zelfs bij het remmen waren we niet te zien 
want ik kon mijn remlichten uitschakelen zodat ik nooit 
een vergissing kon maken en per ongeluk toch gezien zou 
worden.

Om half twee parkeerde ik mijn auto achteruit in een 
doodlopende weg. Ramen naar beneden en opletten maar. 
Het bleef vooralsnog rustig. Tijd om even te gaan schaften. 
Ik pakte de thermoskan met bouillon en een paar stukken 
worst. Mijn diensthond, die achterin zat, werd onrustig. 
Of dat nu kwam omdat hij graag aan het werk wilde of dat 
het toch gewoon om een stuk worst ging, dat weet ik niet. 
Dat werken moest nog even wachten maar dat stuk worst 
kreeg hij altijd. Hij was mijn allerbeste maatje.

Tegen tweeën was de worst op. De thermosfles werd 
opgeruimd en we gingen weer een rondje rijden; uiteraard 
zonder verlichting. Na ongeveer een uur, het was inmiddels 
een uur of drie, trapte ik op de rem toen mijn maat zei: ‘Ik zie 
iets, Cees. Volgens mij zag ik een bak (red. lamp). In die hoek 
is normaal geen verlichting.’ Het werd heel stil in de auto en 
uiterst geconcentreerd keken we in de richting van waaruit 
mijn maat het licht had gezien. En ja hoor, na vijf minuten 
scheen de bak weer over de wei. In die hoek van mijn veld 
zaten veel hazen, dus daar waren die stropers waarschijnlijk 
nog wel even bezig. We besloten op ons gemak die kant op 
te gaan. Het was ver weg, zeker een kilometer, maar na een 
kwartier heel rustig rijden, zaten we er redelijk dichtbij. 

Onderweg hadden we al verschillende keren het licht over het 
veld zien schijnen.

Plotseling waren we de auto en het licht kwijt. Het zou toch 
niet waar zijn dat hij er vandoor was gegaan? Dat hij ons toch 
gezien had? Maar gelukkig zagen we de lichtbak weer. Nu 
echter op een andere weg. Haast was geboden want hij mocht 
ons niet ontglippen. Wat spannend! En ik kan jullie zeggen 
dat de adrenaline door je lijf giert. Met hoge snelheid reed ik 
zonder verlichting naar de kop van de weg waar zij aan het 
lichtbakken waren. Nu moest het maar gebeuren dachten wij. 
Mijn hond werd ook zenuwachtig want die wist allang wat 
er aan de hand was. Ik gaf nog wat gas bij om vervolgens op 
een kleine honderd meter van hun auto het volle licht erop te 
gooien. Ik zette mijn auto strak tegen die van hun aan.

Ze waren zo verbaast dat ze niet eens probeerden om weg 
te komen. Mijn maat sprong de wagen uit en was in een 
oogwenk bij de bestuurder. Alle vier de ramen waren open 
en hij zag direct de buks op de voorbank liggen. Hij wenkte 
mij om aan te geven dat we het bij het rechte eind hadden. 
Ik sprong ook uit de auto en snelde naar de BMW. Terwijl 
ik daar heen sprintte hoorde ik iemand op de achterbank 
zeggen: ‘Niet gaan lopen, blijven zitten. Hij heeft een hond.’ 
Dat had hij goed onthouden van de vorige keer, denk ik. De 
mannen waren sportief. Nu ze eenmaal gevangen waren 
konden ze toch geen kant meer op maar je maakte het ook 
wel anders mee. We zouden met het hele spul naar het 
bureau gaan voor verdere afhandeling en daar konden ze 
dan iemand bellen voor vervoer naar huis. Onderweg naar 
het bureau zat ik met de twee verdachten in mijn auto en 
mijn maat reed de andere auto. Mijn hond kwam bijna door 
het hondenrek heen waarop een van de verdachten tegen de 
andere over mijn hond zei: ‘Ik ken die joekel nog van twee 
jaar geleden. Ik zal het je straks wel laten zien.’

Op het bureau werd alles verder zonder problemen 
afgehandeld. We namen een enkelloops vuurbuks van 
het merk Voere in beslag; die hadden we in het veld al 
veiliggesteld. Verder een merkloze .22 met 56 patronen en 
nog een .22 met 11 lege hulzen. De BMW werd in beslag 
genomen en daarbij twee lichtbakken. Een daarvan was 
rechtstreeks aangesloten op de accu van de auto en een was 
voorzien van een losse accu. In een tasje zat twee geschoten 
hazen.

Nadat de lieden waren opgehaald gingen ook wij moe maar 
voldaan naar huis. Al met al het was het weer eens goed raak: 
een vruchtbare nacht.

� Cees van Geel 
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Verrekijker Leica 
Geovid 15 x 56 R

Een zeer lichtsterke 
verrekijker en uiterst 
precieze, supersnelle 
(0,3s) afstandsmeter 
- tot 1100 meter - in 
één product. Dit 
nieuwe model biedt 
fascinerend scherpe, 

heldere en contrastrijke beelden met een natuurgetrouwe 
kleurweergave. Zelfs op grote afstanden en bij slecht 
zicht zijn objecten met de Geovid R kijker duidelijk en 
nauwkeurig te herkennen. 

De waterdichte schokabsoberende behuizing is gemaakt 
van aluminium en met rubber bekleed voor een stevige 
grip. Een zeer lichtsterke verrekijker die bij minimale 
lichtomstandigheden uitstekend functioneert. Perfect voor 
observatiedoeleinden. Voor jagers en sportschutters is een 
ballistische functionaliteit geïntegreerd. Leverbaar in de 
modellen 8x42 R, 10x42 R, 8x56 R en 15x56 R. 

De verkoopprijs van de Leica Geovid 15x56 R is € 2.390,00

Wildcamera met SIM-kaart

De Trophy Cam HD Wireless is het 
allernieuwste model wildcamera 
van Bushnell. Deze camera’s zijn 
oorspronkelijk ontwikkeld om in 
een jachtveld, bos- of natuurgebied 
op een verborgen plaats te worden 

bevestigd zodat tijdens afwezigheid toch wordt vastgelegd 
wat er gebeurt. Inmiddels worden deze camera’s ook ingezet 
als beveiligingscamera bij (vakantie)huis of bedrijfspand. 
Voorbijkomende dieren of mensen worden waargenomen 
door de bewegingssensor van de camera, waardoor een 
opname wordt gemaakt. Of de camera foto’s of videofilmpjes 
maakt, kan worden ingesteld. Om de resultaten te bekijken 
moet de geheugenkaart uit de camera worden gehaald om op 
de PC of laptop te kunnen bekijken.

Dat is vanaf nu verledentijd. De nieuwe Bushnell Trophy 
Cam HD Wireless stuurt MMS-berichten of e-mails van 
gemaakte fotó s via GSM en GPRS netwerk direct naar uw 
smart Phone. Fotó s op tablet of PC te ontvangen is uiteraard 
geen probleem. Dit alles is mogelijk door een SIM kaart in 
de Trophy Cam te plaatsen. Voor de verschillende Europese 
Landen zijn de meest belangrijke providers met de daarbij 
behorende instellingen al voor geprogrammeerd in de 
camera. Verkoopprijs: € 350,00.

Rovince 
teekwerende broek 
Ergoline van Heigo

De all-season broek heeft 
een perfecte pasvorm en 
is uitgerust met ZECK-
Protec, het teekwerende 
middel. De All-Season 
broek is voorzien van 
een speciaal ontwikkelde 
technische coating 

waardoor deze beschermt tegen wind en regen. Door 
de speciale weving van de stof is de broek duurzaam, 
comfortabel, licht en vuilbestendig. Deze broek biedt niet 
alleen bescherming tegen teken maar zorgt ook voor een 
prettig draagcomfort gedurende de hele werkdag ongeacht 
de weersomstandigheden. 

De broek heeft diepe steekzakken, afsluitbare beenzakken 
en een meszak. Het verhoogde ruggedeelte zorgt dat 
de rug niet ontbloot is tijdens het bukken. De broek 
kan minimaal 80 keer gewassen worden voordat de 
teekwerende werking van ZECK-Protec afneemt. 
Verkoopprijs is € 128,00.

Yukon nachtkijker 
3,5 x 40

 De Yukon Binoculair 
Tracker RX 3,5 x 40 
inclusief Doubler is 
speciaal ontworpen voor 
observaties onder moeilijke 
omstandigheden. Dankzij 
de meegeleverde doubler is 
deze nachtkijker aan te 
passen van 3,5 x 40 naar 

2 x 24 zonder dat er kwaliteitsverlies optreed. Dit model is 
in de V.S. ontworpen om aan de eisen van bewakingsfirma’s 
te voldoen. Deze kijker is daarom perfect voor mobiele 
surveillance of bewaking. De kijker is spatwaterdicht en 
daarom onder alle weersomstandigheden te gebruiken.

Uiteraard is de Tracker RX nachtkijker voorzien van een 
zeer goede ingebouwde infraroodstraler zodat deze kijker 
ook bij moeilijk omstandigheden of totale duisternis prima 
blijft functioneren. Daarbij moet opgemerkt worden dat 
het gebruik van de infraroodstraler door anderen met 
eveneens een nachtkijker goed kan worden waargenomen. 
En een nadeel van digitale restlichtversterkers is dat ze 
zoveel licht afgeven dat men gedurende zeker vijf minuten 
verblind is of in ieder geval beduidend minder ziet. Maar de 
adviesverkoopprijs van € 649,00 vergoedt veel.
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“De kleding is optimaal afgestemd op bescherming
tegen teken, zonder dat extra behandeling van kleding
nodig is en met maximale aandacht voor uw gezondheid.”

100% veilig in gebruik 
“Onze kleding is minimaal 80 keer wasbaar zonder 

dat deze zijn teekwerende werking verliest.”

Teekwerendekleding
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Tel. 0481 - 36 41 41
www.teekwerendekleding.nl

Heeft u last van teken  
en wilt u tekenbeten voorkomen?  

Wij hebben de oplossing!   

KOM LANGS


