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Voorwoordvan de voorzitter
Beste lezer,

Zoals bijna altijd moet ik mijn bijdrage aan “de Jachtopzichter” onder tijdsdruk 

schrijven: altijd is er wel een redelijk argument het maken ervan uit te stellen 

totdat ik de laatste relevante informatie beschikbaar heb voor afronding van de 

tekst. Omdat ons vakblad een kwartaaluitgave is, wil je bij het verschijnen ervan 

zo dicht mogelijk bij “de toekomst” zitten, lijkt wel.

Om te voorkomen dat onze eindredacteur mij zou gaan ”vermanen”, neem ik 

bij het inleveren van mijn copy nog snel even de laatste informatie uit de HB+-

vergadering van 21 februari jl. mee.

SAMENWERKING.
In ons landelijk gebied en in onze 
natuur is momenteel veel in 
beweging. Europees -,  
nationaal - en provinciaal beleid 
heeft grote invloed op het 
gebruik van het landelijk gebied. 
Er zal nóg meer natuur komen, 
zowel bij particulieren als bij 
natuurbeschermingsorganisaties. 
Die natuur zal beheerd moeten 
worden en omdat er bovendien 
sprake is van vele, diverse, 
gebruikers ervan, zal er ook 
handhavend moeten worden 
opgetreden. Daarmee zal ook 
de rol van onze toezichthouders 
toenemen. Recent hebben 
wij over deze ontwikkelingen 
met Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, de provinciale 
landschappen, Park de Hoge Veluwe 
en met enkele korpsbeheerders 
van politie gesproken. De 
conclusie was, dat gezien 
voornoemde ontwikkelingen, de 
samenwerking in de handhaving 
beter georganiseerd dient 
te worden. Wij hebben op ons 
genomen een notitie te maken over 
het functioneren van bestaande, 
goede samenwerkingsvormen die 
landelijk navolging zouden kunnen 

krijgen.  Op basis van die notitie kan 
gezamenlijk overleg met relevante 
posities in “Den Haag”plaats 
vinden. 
Interessant is in dit verband te 
melden, dat Natuurmonumenten 
recent een evaluatie heeft 
opgesteld van het toezicht in haar 
beheersgebied.  (elders in ons 
blad, maar bijvoorbeeld ook in het 
februarinummer van het vakblad 
voor handhavers op het gebied 
van Dier en milieu wordt daarover 
geschreven.)
Onder de kop “Samenwerking” 
wordt in dat rapport overigens 
geschreven:
“De goede samenwerking tussen 
diverse partijen in het buitengebied 
vormt overigens geen adequate 
vervanging van het verdwijnen 
van de veldpolitie. Dit heeft 
onmiskenbaar geleid tot een 
afname van het toezicht in het 
buitengebied van Nederland.”
Als wij verdere verloedering van 
ons landelijk gebied tegen willen 
gaan, zullen wij er gezamenlijk de 
schouders onder moeten blijven 
zetten.

VAN ONDEROP.
In onze ledenvergadering van 
oktober, maar ook in voorgaande 

bijdragen in “de Jachtopzichter” 
heb ik er voor gepleit dat wij 
het werk van onze vereniging 
met zijn allen schragen: het 
kan niet zo zijn, dat uw bestuur 
het allemaal alleen doet. In dat 
verband ontstond de gedachte 
tot het instellen van commissies 
die verantwoordelijkheid zouden 
moeten gaan dragen voor het 
voorbereiden van bepaalde 
werkzaamheden van het bestuur.  
Inmiddels hebben wij besloten tot 
de instelling van zulke commissies, 
of werkgroepen zo U wilt.
Enkele voorbeelden;
Wij zien dat er in Nederland 
sprake is van zeer uiteenlopende 
wijzen van samenwerking 
tussen organisaties die 
verantwoordelijkheid dragen voor 
de opsporing en handhaving in het 
buitengebied. De kwaliteit van 
de handhaving verschilt navenant. 
In een aantal regio’s bestaan zeer 
succesvolle samenwerkingsvormen 
tussen handhavingspartners. 
Samenwerkingsvormen die win-
win-situaties opleveren voor de 
partners, maar bovenal voor de 
kwaliteit van het landelijk gebied. 

Lees veder op pagina 2
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Wij vinden dat er een commissie zou dienen te bestaan, 
die een en ander in beeld brengt en die voorstellen 
doet de goede voorbeelden ook elders in Nederland 
ingevoerd te krijgen. 
Wij constateren, dat er over “het landelijk gebied”, maar 
ook over handhaving veel studiedagen, symposia, 
etc. worden georganiseerd, maar dat er daarbij weinig 
aandacht wordt besteed aan de zgn. “groene wetten”. 
Wij vinden dat er een commissie moet komen, die er 
over na gaat denken samen met anderen ( b.v. Politie/
justitie, Min.LNV/AID, Ver.Politie Dier en Milieu) een 
nationaal symposium over de “groene wetten”te 
organiseren. 
Meerdere keren bleek de behoefte onze vereniging en 
haar werkzaamheden ruimere bekendheid te geven. Er 
zal daarom een commissie Public Relation worden 
ingesteld. Overigens, de nieuwe folder is bijna klaar en 
deze zal zo spoedig mogelijk weer ruim beschikbaar zijn. 
Ook ten behoeve van het werven van nieuwe leden.
Bovendien is er een nieuwe website in ontwikkeling 
waar u allen aan kunt bijdragen.  Het ontwerp wordt 
momenteel gemaakt, met de homepagina als 
nieuwsarchief.  
Bezoekers zien direct de actuele berichten en kunnen 
bovendien alle artikelen terugvinden.   De webredactie 
vraagt u dan ook om elk artikel, bericht of nieuwtje dat u 
geschikt lijkt, in te sturen naar het secretariaat.
Ook ten behoeve van opleiding van onze leden zal een 
commissie worden ingesteld. 
Vaker hebben wij gesteld, dat de buitenwacht van ons 
mag verwachten, dat onze mensen (BOA’s/ Groene 
Brigade) adequaat opgeleid zijn.

De commissies behoeven niet alleen maar door onze 
eigen leden te worden “bemenst”: er zal nadrukkelijk 
ook worden gekeken in hoeverre externen ons bij het 
werk kunnen helpen. Het is onze bedoeling U op de 
ledenvergadering meer informatie over deze opzet te 
geven en daarover van gedachten te wisselen.

BESTUUR
In de laatste vergadering van het Dagelijks Bestuur 
hebben wij stilgestaan bij het vertrek van Tinus 
Reitsema. Jarenlang was hij intensief betrokken bij 
het werk van onze vereniging, vooral ook in de rol van 
penningmeester. Wij hebben hem voor al dat werk 
bedankt en een cadeau en bloemen voor zijn vrouw 
overhandigd.
Inmiddels hebben wij in de persoon van Jaap van 
de Waerdt een opvolger van Tinus gevonden. Wij 
vertrouwen erop, dat hij een goede opvolger van Tinus 
zal zijn en wij hopen, dat hij daarin ook plezier vindt.

Binnenkort zal er gestart worden met een 
voorlichtingscampagne ter introductie van het nieuwe 
BOA-insigne (zie pagina 4). Alle buitengewone 
opsporingsambtenaren/ wetshandhavers zullen voor 
1 januari 2008 van deze insignes worden voorzien. Wij 
gaan ervan uit, dat U, als de leden van onze vereniging 
het insigne in waardigheid zullen dragen. 

Het ga U goed.

Uw voorzitter,
Herman Kemperman.

Vervolg van pagina 1

ledenvergadering NVvN
          | Wordt 23 juni een dag met een superopkomst?

Uw dagelijks bestuur roept u nu reeds op tijd vrij te houden voor deelname 
aan onze ALV van 23 juni as.
Een dag bij uitstek om bij te praten met collega’s, op de hoogte gesteld te 
worden van de nieuwste ontwikkelingen, mee te praten over de toekomst van 
uw NVvN en uiteraard is er alle tijd voor een hapje en een drankje.  
Een superopkomst in Restaurant “De Koperen Kop”in het fraaie park 
de Hoge Veluwe is ook voor uw bestuurders een steun in de rug bij alle 
belangenbehartiging het jaarrond. Praat en denk mee om de toekomst van 
uw vak veilig te stellen en te promoten! Noteert u de komende ALV alvast 
in uw agenda? En neemt u nu al contact op met collega’s om dit jaar eens 
gezamenlijk naar de Hoge Veluwe te gaan? Van harte welkom!

Vanaf  1 juni kunt u via de vernieuwde website www.natuurtoezicht.
nl de agenda van de ALV 2007 oproepen en printen. Maakt u nog geen 
gebruik van internet? Dan svp rond die tijd even contact opnemen met uw 
afdelingssecretaris voor toezending van een exemplaar. Wellicht kunt u via 
hem ook carpoolen met collega’s uit de afdeling.

Algemene

2007

23 juni 2007
ALV

Hoge Veluwe



Wat ik graag wil benadrukken is het feit dat ik geen 
secretaris ben geworden “omdat toch iemand dat 
moet doen.” Je maakt als secretaris deel uit van het 
Dagelijks Bestuur en er is een goed contact met het 
Hoofdbestuur waarin alle afdelingen vertegenwoordigd 
zijn. In deze vergaderingen merk je dan ook dat er 
veel gemotiveerde mensen zijn die overal in het land 
intensief bezig zijn met het promoten van ons vak en 
actief zijn in de vereniging. Met andere woorden, ik 
zie het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur als een 
team. Een mooie ontwikkeling is bovendien de door 
onze voorzitter, Herman Kemperman, al een paar keer 
genoemde “bottum-up”- module. De leden vormen de 
vereniging en met de te vormen “commissies”zal dat 
hopelijk in het komende jaar zijn beslag krijgen, maar 
daarover straks meer.

Wisseling van de wacht.
Vers van de pers is dat we een vervanger hebben 
gevonden voor Tinus Reitsema, onze penningmeester. 
Jaap van de Waerdt, bij velen bekend, is inmiddels 
al bezig met “warmdraaien”voor zijn taak als 
penningmeester. U zult in deze of een volgende 
“Jachtopzichter”hier meer over hun lezen.

Nieuwe website en folder.
Op korte termijn, misschien al op het moment dat 
u ons vakblad in de bus krijgt, zal onze vernieuwde 
website weer beschikbaar zijn. Edwin van Keulen heeft 
in nauwe samenwerking met het bestuur een compleet 
nieuwe site gemaakt. Het beheer en actueelhouden van 
de site wordt gedaan door een “webteam” met o.a. 
Mieke Lenting, Edwin van Keulen en ondergetekende.
Voor nu en de toekomst zal de website vaak het eerste 
contact zijn met nieuwe leden, bestuurders, enzovoort 
en daarom is dit hét visitekaartje van de vereniging. 
Er komt een afgeschermd ledengedeelte en zelfs een 
forum. Ook is er een nieuwe folder over de vereniging 
in de maak

Commissies
Leden meer betrekken bij de vereniging hoe doe je dat? 
Op afdelingsniveau gebeuren er natuurlijk veel dingen 
waar leden intensief bij betrokken zijn.
Denk aan het organiseren van schietdagen en het 
deelnemen aan fairs met een voorlichtingsstand. 
Maar er zijn ook diverse zaken die landelijk spelen en 
waarbij uw bestuur “handen en voeten” tekort komt. 
Het Hoofdbestuur heeft een aantal ideeën die in de 
komende jaren (en ook al op korte termijn) veel tijd 
gaan vergen. Hierbij kunt u denken aan PR (leden-
werving, website), advies, scholing, het voorbereiden 
van een landelijk symposium, het in diverse regio’s 
promoten van goede ontwikkelingen elders in het land. 
(denk bijvoorbeeld aan het “groene netwerk”op de 
Noord-West Veluwe).  Allemaal zaken waarin leden een 
rol kunnen spelen. Uw Hoofdbestuur buigt zich hier 
momenteel over en u zult hier binnenkort meer over 
horen.

Tot slot.
Als secretaris ben ik op een “rijdende trein”gestapt. 
Hiermee bedoel ik dat het verenigingsbestuur altijd 
actief is geweest en alle ontwikkelingen in Den Haag 
en in het land heeft bijgehouden.  Ik hoop dat we ons 
als actieve NVvN de komende jaren verder zullen 
ontwikkelen en dat ook het ledental mag gaan groeien.

Jan Otter
Algemeen secretaris NVvN

Toen Gerard Hampsink mij vroeg om hem op te volgen als landelijk secretaris, heb ik daar toch enige tijd over na moeten 

denken. Als afdelingssecretaris van Gelderland had ik eigenlijk wel genoeg te doen en bovendien vergt mijn werk soms meer 

tijd dan mij lief is. Daarnaast heeft mijn gezin natuurlijk ook de nodige aandacht nodig. Gelukkig kon ik wat taken kwijt bij 

een aantal collegae- bestuursleden van het Gelderse afdelingsbestuur.

Bovendien hebben we natuurlijk onze professionele ondersteuning van Mieke Lenting, die het Dagelijks Bestuur veel werk 

uit handen neemt.

de Jachtopzichter        �

Actuelebestuurszaken
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Rubriek “Den Haag Vandaag”

BOA-platform
Zoals ik in het vorige nummer schreef, zitten we in 
Den Haag nog steeds met de gevolgen van de laatste 
verkiezingen. 
Wij zijn natuurlijk benieuwd naar het beleid van de 
nieuwe regering. Hopelijk komt er binnenkort meer 
zicht op de nog lopende zaken. 
Intussen heeft het BOA- platform wel stappen kunnen 
zetten. Dat kon omdat de Minister van Justitie het 
voorgestelde BOA-insigne reeds had goedgekeurd. 
Inmiddels is dit insigne “gedeponeerd”, hetgeen 
betekent dat het beschermd is.  Hierop ontstond 
meteen de vraag: “Hoe gaan we de invoering van dit 
insigne bekendmaken aan werkgevers, bestuurders, 
overheden enz.”? Hiervoor werd op 16 januari jl. een 
speciale bijeenkomst gehouden, waarvoor naast de 
vaste vertegenwoordigers binnen het BOA-platform, 
ook vertegenwoordiging werd gevraagd van een 
communicatiedeskundige. Omdat ik voor dit overleg 
verhinderd was werd onze vereniging op deze 
bijeenkomst vertegenwoordigd door onze landelijk 
secretaris Jan Otter en onze administratrice Mieke 
Lenting. Mieke is nl. vanuit haar professie ook bekend 
met “communicatie”. 
Deze bijeenkomst had alles te maken met de 
toekomstige verspreiding en de in gebruik name van 
het BOA-insigne en het bekend maken daarvan aan het 
Nederlandse volk. Uit een eerder gehouden enquête 
was namelijk al gebleken dat de Nederlander over het 
algemeen niet weet wat BOA betekent.  Daarom wordt 
er, in samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst, 
een zogenaamde kernboodschap opgesteld. 
Hieruit zal moeten blijken dat een Buitengewoon 
Opsporingambtenaar een persoon is met opsporing- 
en / of toezichthoudende bevoegdheden, maar dat deze 
daarnaast ook mede zorg draagt voor een leefbare 
publieke ruimte. De BOA doet dit door middel van 
toezicht, hulpverlening en handhaving.

Groene BOA
Binnen het begrip BOA nemen de leden van onze 
vereniging als groene BOA een aparte plaats in. Dat 
heeft niet alleen te maken met specifieke vakkennis en 
vaardigheden, maar ook met de omgeving waar deze 
veelal werken, namelijk in het buitengebied.  Daarom 
wordt i.v.m. het te houden communicatietraject 
een extra interview gehouden door een lid van de 
Rijksvoorlichtingsdienst met een vertegenwoordiger  
van “een groene BOA- organisatie”. Het zal hier gaan 
om de mening van deze organisatie te horen m.b.t. 
dit communicatietraject . Voor dit gesprek ben ik als 
vertegenwoordiger van de NVvN door het Ministerie 
van Justitie uitgenodigd. Ik denk dat we als vereniging 
blij mogen zijn met het feit, dat we als “groene BOA - 
organisatie ”een specifieke plaats innemen in het totale 
BOA – gebeuren en als zodanig ook gekend en erkend 
worden.  

Landelijk overleg milieuhandhaving (LOM)
Vanuit het LOM is momenteel geen nieuws te melden. 
Het wachten is op de nieuwe regering waarvan we 
inmiddels weten dat zij milieu hoog op haar lijstje 
heeft staan. Laten we hopen dat we hiervan snel 
iets terugzien, niet alleen bij het uitoefenen van onze 
professie, maar ook bij opleidingen en om- her- en 
bijscholing. 
Ik hoop een volgende keer wat dat betreft meer nieuws 
voor u te hebben.

Ben Tamminga  

het BOA- insigne
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Voorbeeld dat navolging verdient

Binnen het thema Veilig Leven in Limburg hebben Gedeputeerde Staten een 
ambitie geformuleerd m.b.t. de totstandkoming van een nieuwe, adequate 
handhavingsinfrastructuur in Limburg. Een van de actiepunten heeft betrekking 
op het bevorderen van de veiligheid in het publieke domein en inrichtingen 
(fysieke leefomgeving en milieu). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de 
kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied beneden de maat is. Tevens hebben 
onderzoeken aangetoond dat de handhaving in het buitengebied te versnipperd 
plaats vindt en dat de informatie-uitwisseling onvoldoende tot zijn recht komt en 
als gevolg daarvan de verloedering van het buitengebied niet efficiënt en effectief 
wordt aangepakt.

Groene Brigade in Limburg

Slagvaardig
Met dit initiatief wil de Provincie 
gericht de versterking van het 
toezicht in het buitengebied 
aanjagen. Hiermee wordt de 
operationele slagvaardigheid van 
de handhaving in het buitengebied 
verstevigd. 
De “bemensing”van de Groene 
Brigade bestaat uit een groep 
specialisten die flexibel inzetbaar 
zijn, met name in de avond- en 
weekenduren. Deze Groene 
Brigade bestaat uit provinciale 
medewerkers en medewerkers van 
relevante partijen. 

Groene Brigadiers
Inmiddels zijn 3 fte (3 manjaren) 
extern aangetrokken door de 
provincie Limburg. Met de 
Stichting Samenwerkingsverband 
Maasplassen Limburg, de 
regiopolitie Limburg-Noord 
en Chemelot is reeds een 
overeenkomst gesloten 
voor de inzet van 2 fte. Na 
onderhandelingen tussen de 
Stichting Limburgs Landschap en 
de regiopolitie Limburg-Zuid is 
inmiddels besloten om ook namens 
deze partijen 1 fte binnen de Groene 
Brigade in te zetten. Hiermee 
is de sterkte in eerste aanleg 
gerealiseerd. De Groene Brigade is 
m.i.v. 1-11-2006 operationeel en zal 
gebiedsgericht worden ingezet.
Het accent van de uitvoering ligt 
buiten kantoortijden. Gedurende 
de looptijd van het project zal 
voortdurend onderzoek worden 

gedaan naar een mogelijke 
uitbreiding van de samenwerking.
Door de frequente aanwezigheid 
in het gebied vervullen de Groene 
Brigadiers een belangrijke 
signaalfunctie en fungeren zij 
als aanspreekpunt voor andere 
overheden, grondgebruikers, 
ondernemers, terreinbeheerders, 
agrariërs, recreanten en anderen.

Versterking toezicht
Met de oprichting van de Groene 
Brigade wordt voor de korte termijn 
een stevige impuls gegeven aan 
de uitvoering van de bestuurlijke 
ambitie van het college van 
Gedeputeerde staten.

 Voor de langere termijn wordt het 
toezicht versterkt en structureel  
ingebed in de Limburgse 
handhavingsinfrastructuur 
(Bovenregionale 
handhavingsorganisatie).

Hans van Cruchten
Provincie Limburg
Afdeling Handhaving en Monitoring
Projectleider Groene Brigade
06-29076449

- info -
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Wandelaars en 
hun honden…….

Dat ons vakblad “de Jachtopzichter”ook gelezen wordt door andere mensen dan opsporingsambtenaren, wisten wij wel.  

Inmiddels heeft de burger ons verenigingsblad  ook gevonden als vraagbaak.

Tot de redactie wendde zich een dame die in het bezit is van een Spaanse windhond. (Galgo Español). Zij volgt met deze hond een 

gehoorzaamheidstraining. Tijdens de cursus werd zij er door de trainer opgewezen dat zij deze hond nooit onaangelijnd mocht 

laten lopen en dat zij altijd moest kunnen aantonen dat zij niet aan het jagen was met die hond.

De schrik zat er goed in! Ook bij het raadplegen van allerlei sites en forums op internet was haar gebleken dat windhonden niet 

mochten loslopen. Al deze stellingen waren gebaseerd op de Flora- en Faunawet!

Hoe zit het nu eigenlijk?

ARREST
Van de windhond kunnen we 
zeggen dat het een zogenaamde 
‘lange hond’ is. Dit soort honden 
kunnen onder het Arrest van de 
Hoge Raad van 20 december 1955 
worden gebracht. Er bestaat nl. 
geen wettelijke definitie met 
betrekking tot de ‘lange hond’ dus 
grijpen we nog steeds terug op dit 
Arrest.
De Hoge Raad heeft over een ‘lange 
hond’ gezegd:
“Niet is beslissend, het ras waartoe 
de hond behoort en evenmin 
het spraakgebruik. Onder een 
dergelijke hond moet worden 
verstaan een hond die door zijn 
voldoende lichaamsbouw in staat 
is in open veld, bijvoorbeeld een 
volle volwassen haas op het zicht 
te achtervolgen, in te halen en te 
grijpen.”

Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet zegt dus 
niets over wat een lange hond 
is.  De wet gebruikt de benaming 
wel daar waar het gaat om de 
middelen die zijn toegestaan bij de 
uitoefening van de jacht en of bij 
beheer en schadebestrijding van 
dieren.
Het artikel 50 lid 1 onder b van de 

Flora en Faunawet luidt; 
“Tot jagen geoorloofde middelen 
zijn;  honden, niet zijnde lange 
honden.”

Ook van toepassing is artikel 72  
lid 1 van de Flora- en Faunawet 
in relatie met artikel 5 lid 1 onder 
b van het Besluit beheer en 
schadebestrijding dieren;
 “Onverminderd artikel 50 van de 
wet, zijn als middelen als bedoeld in 
artikel 72 lid 1 van de wet waarmee 
dieren mogen worden gevangen of 
gedood aangewezen; ”honden, niet 
zijnde lange honden”.

Met alle honden mag worden 
gejaagd (dan wel dat ze worden 
gebruikt bij schadebestrijding of 
beheer), als de hond maar niet valt 
onder de omschrijving zoals die 
door de Hoge Raad is gegeven.

Verbod
Het verbod tot het gebruik van 
bijvoorbeeld lange honden bij de 
jacht vinden we terug in artikel 53 
lid 1 onder b van de wet. “Het is 
verboden te jagen; met andere dan 
tot jagen geoorloofde middelen, als 
bedoeld in artikel 50 eerste lid”.



de Jachtopzichter        �

Ook van toepassing kan zijn het 
artikel 50 lid 3 van de wet;
”Het is verboden zich ter 
uitoefening van de jacht in het veld 
te bevinden met andere dan tot 
jagen geoorloofde middelen”.
In dit artikel moet er sprake zijn dat 
een persoon zich ter uitoefening 
van de jacht in het veld 
bevindt met niet- geoorloofde 
middelen.
Onder jagen wordt verstaan het 
bemachtigen, doden of het met 
het oog daarop opsporen van wild 
alsmede het doen van pogingen 
daartoe. Het bemachtigen en of 
doden moet gericht zijn op een of 
meerdere dieren die aangewezen 
zijn als wildsoort. De aanwijzing 
als wildsoort vindt plaats via artikel 
32 van de Flora- en Faunawet.  
De overtreding kan alleen plaats 
vinden in het veld. En wat er onder 
“veld” wordt verstaan vinden we 
terug in artikel 1 van de Flora- en 
Faunawet.

VELD
Daarom is van belang te weten 
wat de wet onder “veld” verstaat.  
Immers, is dit element veld niet 
aanwezig, kan er ook nimmer 
sprake zijn van een overtreding van 
bijvoorbeeld het artikel 50 lid 3.
Onder “veld” wordt verstaan; 
stranden, gorzen, kwelders, 
slikken, wadden, binnenwateren en 
territoriale wateren, alsmede wegen 
en paden, voor zover deze geacht 

kunnen worden deel uit te maken 
van een voor de uitoefening van de 
jacht bestemd of geschikt terrein.

Een ander artikel dat van 
toepassing kan zijn is het artikel 16 
lid 3 van de Flora- en Faunawet;
“Een ieder is verplicht te 
verhinderen dat een dier dat 
hem toebehoort of onder zijn 
toezicht staat, in het veld dieren 
opspoort, doodt, verwondt, vangt of 
bemachtigt”. 
Ook hier geldt weer dat aan alle 
elementen moet zijn voldaan 
voordat er sprake is van een 
strafbaar feit ingevolge dit artikel.
Het artikel spreekt over “een 
ieder”. Het maakt dus niet uit wie 
het is, het betreft iedereen. Er 
wordt vervolgens gesproken over 
het element “dier”. Het kan dus 
een hond zijn, maar ook een kat! 
Ook het reeds besproken element 
“veld” komt weer terug. 
Dit artikel gaat in zijn bescherming 
ver!   Er moet nl. verhinderd 
worden dat er dieren worden 
opgespoord, gedood of gevangen. 
En onder het element dieren wordt 
verstaan;
“dieren in al hun 
ontwikkelingsstadia, met 
uitzondering van eieren”. (zie 
hiervoor artikel 1 van de wet).
 
A.P.V.
Behoudens de Flora- en Faunawet 
kent de Algemene Plaatselijke 

Verordening (A.P.V.) ook regels voor 
honden. 
Standaard is nagenoeg voor 
iedere gemeente opgenomen dat 
honden binnen de bebouwde kom 
moeten zijn aangelijnd en buiten 
de bebouwde onder direct toezicht  
moeten staan.
Wil je als BOA optreden op grond 
van de A.P.V., dan moet je wel door 
de Burgemeester als zodanig zijn 
aangewezen.  Raadpleeg zonodig 
uw akte van aanstelling!
Niet onbelangrijk zijn natuurlijk 
de regels die grondeigenaren 
hebben gesteld. Met name de bos- 
en landgoedeigenaren ondervinden 
veel last van bezoekers die zich 
niet aan de regels houden die 
op de Openstellingsborden zijn 
aangegeven.

Samenvattend nog even terug 
naar het probleem van onze 
vraagstelster:
Mijn conclusie is: ‘als zij met haar 
windhond conform de regels in 
het veld aan het wandelen is, is 
er voor haar niets aan de hand.’ 

Willem Saris.
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Is er echt iets veranderd met 
de komst van de vispas ?

Er zijn nieuwe 

spelregels aan de 

waterkant.

Voor 2007 had de 

sportvisser een 

sportvisakte én 

een schriftelijke 

vergunning van de 

rechthebbende op het visrecht nodig. 

Sinds 1 januari 2007 bestaat de 

sportvisakte niet meer!

Vanaf 2007 heeft de sportvisser 

(“visvergunning”/ art. 21) een 

schriftelijke toestemming nodig van 

de rechthebbende op het visrecht. 

Dit is eigenlijk alles: schriftelijke 

vergunning is schriftelijke 

toestemming geworden.

Hoe zit dat nu met de VISPAS?
De vispas is eigenlijk niets 
anders dan een schriftelijke 
toestemming van de vereniging 
waarvan de sportvisser 
lid is om te vissen in het 
viswater van de betreffende 
visvereniging en het viswater 
dat door de eigen vereniging en 
de aangesloten verenigingen is 
ingebracht in de - voor 2007 zijnde 
- grote vergunning van de NVVS.
De NVVS heet nu 
SPORTVISSERIJ NEDERLAND.
Deze schriftelijke vergunning 
wordt uitgegeven door de eigen 
vereniging in de vorm van een 
hard geplastificeerd kaartje, hierbij 
hoort wel een boekje waarin 
de bedoelde wateren worden 

omschreven. Deze vispassen 
hebben een eigen nummer en dit 
wordt verwerkt door Sportvisserij 
Nederland.

Hoeveel soorten Vispassen zijn er ?
•  De Vispas 

zoals hierboven omschreven.
•  De Kleine Vispas 

Dit is een vispas die men alleen 
kan gebruiken indien men 
vist met een (1) hengel met 
de aangewezen aassoorten 
geaasd en vist in een water dat            
behoort tot de lijst van de wateren 
(“kleine lijst van viswateren”).

•  De Jeugdvispas 
Zoals omschreven voor de 
vispas (maar dan bestemd voor 
jeugdigen tot 14 jaar)

Wat kan men aan de waterkant bij 
controle nu aantreffen  ?
•  Een visser die vist met een Vispas. 

Het water waarin hij vist moet  
omschreven zijn in het   
bijbehorende boekwerk. Laat de 
visser aan u als controleur tonen 
waar het betreffende water  
beschreven staat.

•  Een visser die vist met een kleine  
Vispas.  
Ook hiervoor geldt dat deze 
visser alleen mag vissen in de 
wateren die op de”kleine lijst 
van viswateren”staan. Deze 
visser mag maar met 1 hengel 
vissen met de door de minister 
aangewezen aassoorten.

•  Een visser met een Tijdelijke Vispas 
(één maand geldig) met lijsten van 
Viswateren

•  Een jeugdige visser die vist met 
een JeugdVispas. Ook deze visser 
mag vissen in de lijst die bij deze 
Jeugdvispas hoort.

•  Een visser die vist met een 
geschreVen Vergunning  
Dat met toestemming van de 
rechthebbende van het visrecht.

Nieuw is dat een visser die in 
het bezit is van de vereiste Vispas 
( c.q. schriftelijke toestemming 
jeugdige visser(s) onder zijn hoede 
mag hebben en deze hebben 

dan geen Vispas c.q. schriftelijke 
toestemming nodig.
Ook is nieuw dat de voorwaarden 
genoemd bij de Vispas (boekwerkje) 
bindend zijn. Houdt men zich hier 
niet aan dan wordt men geacht te 
vissen zonder toestemming. (Artikel 
21 Visserijwet).
In deze voorwaarden kan de verg
unning(toestemming)verstrekker 
dus ook aangeven met hoeveel 
hengels men mag vissen.

Hoe zit het met de vroegere 
grote visakte?
De vroegere grote visakte heet nu 
simpelweg AKTE.
Deze akte is alleen voor het vissen 
met beroepsvistuigen en is geldig 
voor drie jaar. 
Maar voor het vissen met 
beroepsvistuigen moet men 
met ingang van 2008 persoonlijk 
voorkomen op een lijst van 
beroepsvissers die aan diverse 
eisen moeten voldoen. Deze lijst 
wordt samengesteld door het 
ministerie van LNV. 

Waar kan ik dit allemaal 
nalezen?
Duizelt het u een beetje en heeft u 
graag een handig en klein naslag 
werk onder handbereik? Dit is 
vooral bij de veldcontrole aan te 
raden en gemakkelijk bij u te steken.
Voor dit doel heeft Sportvisserij 
Nederland heeft een zeer handig 
boekwerkje ter beschikking “de 
Veldgids controle visdocumenten”. 
Deze gids is gratis te bestellen bij:
Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Tel  030 -  60 58 400

Ook kunt u alles nalezen en 
bestellen via de website :  
www.sportvisserijnederland.nl

Succes met de controles aan de 
waterkant!

Jaap Wansinck
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Een wegwijzer voor eigenaren en beheerders

Eigenaren van bossen en natuurterreinen kunnen 
geconfronteerd worden met schadeclaims van 
bijvoorbeeld bezoekers.
Een dikke dode tak die al maanden boven een 
wandelpad schommelt, een vermolmde boom 
die uitgerekend tijdens een excursie plat gaat, het 
ontbreken van een betredingsbord bij een trilveen, 
resten van een oud raster die uitsteken boven het 
maaiveld, Schotse hooglanders die zich bedreigd 
voelen door wandelaars; er zijn voorbeelden te over 
van gevaarlijke situaties die de”gulle gastheer”(men 
loopt immers het jaarrond gratis te genieten?) lelijk 
kunnen opbreken.
De tijd is echt voorbij dat een klacht kon worden 
afgedaan met de opmerkingen “wat heb je eigenlijk te 
zoeken in mijn bos?”.

Zorgplicht
Na een ingrijpende aanpassing van het Burgerlijk 
Wetboek al weer enkele jaren geleden is voor alle 
Nederlanders de zorgplicht enorm aangescherpt.   
Dit geldt heel duidelijk ook voor eigenaren van 
(opengestelde) bossen en landgoederen.
Het Burgerlijk Wetboek geeft aan wie in welke situatie 
aansprakelijk is voor andermans schade.  De hoofdlijn 
is dat dit heel ver gaat!  De meest bekende is de 
schuldaansprakelijkheid (ook wel onrechtmatige daad) 
waar het vaak al snel duidelijk is wie tekort schiet en 
daarnaast diverse risicoaansprakelijkheden.   Daarnaast 
is er natuurlijk een enorme stapel jurisprudentie 
ontstaan.
Een passende verzekering afsluiten is verstandig.  
Maar een 100% dekking voor bossen en 
natuurterreinen is lastig te krijgen.  Achterover ploffen 
in de kantoorstoel en de boel de boel laten is er ook 
dan niet bij.     Een oude laan met loofbomen die al 
twintig jaar niet gecontroleerd is op dood hout, laat 
staan waar in “geen eeuwen”gevaarlijke bomen 
of takken jaarlijks zijn verwijderd, wordt door geen 
enkele verzekering afgedekt, want ook zij gaan uit van 
“zorgplicht”, lees verstandig en deskundig beheer!

Chekclist
Het Bosschap heeft veel tijd en energie gestoken 
in het project Veiligheid.   In het land zijn 
voorlichtingsavonden georganiseerd voor eigenaren 
en beheerders.  Daarnaast is een zeer informatieve 
brochure gedrukt, waarin alle hoofdlijnen beknopt maar 
duidelijk behandeld worden.
Met name de daarin opgenomen checklist is 
voor de mannen van het buitenbeheer een grote 
steun. De eigen situatie kan worden ingeschat op 
aansprakelijkheidsrisico om – waar nodig – passende 
maatregelen te nemen.

Dat kan bijvoorbeeld zijn dat alle lanen langs 
opengestelde wegen en paden eenmaal per jaar 
worden gecontroleerd op gevaarlijke bomen en takken.  
Een stip op de boom betekent velling en op een kaart 
wordt aangegeven waar de bomen staan, wanneer de 
controle is uitgevoerd en wie hiervoor verantwoordelijk 
zijn.
Maar ook de dieren in het bos (denk aan de grote 
grazers, adders in de heide, extreem veel teken in 
een duingebied), de onderhoudstoestand van de 
openbare wegen, de permanente aanwezigheid van 
aanwijzingsborden, giftige planten in bos en natuur 
of de staat van onderhoud van speeltoestellen op de 
recreatieweiden verdienen aandacht.

De groene BOA wordt aangeraden bij het Bosschap 
een aantal brochures te bestellen voor zichzelf en de 
collega’s van de dienst om daarna met open ogen door 
het eigen bewakingsgebied te gaan. Kijken naar iets 
bekends kan dan wel eens het zien van een gevaarlijke 
situatie worden!

De brochure Aansprakelijkheid in bos en natuur is te 
bestellen bij het Bosschap tel. 030 – 693 01 30.
Ook via de website van het Bosschap is Hier over 
informatie in te winnen; www.bosschap.nl

Eindredactie 

NB  In het Bosschap werken samen de boseigenaren 
verenigd in de NVBE, de aannemers van boswerk 
verenigd in de AVIH en de werknemers in de bosbouw 
verenigd in CNV en FNV Bondgenoten.

Aansprakelijkheid 
in bos en natuur

- Voor u gelezen -
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Afdelingsnieuws
Afdeling Groningen/Drenthe
Voorzitter: B.C.W.M. Faber 
Witte Menweg 4a-62c 
7917 TK Geesbrug
Tel. 0524-581541 / 06-54724035
ben-ineke.faber@planet.nl
Secretaris: J.E. Smit
Oude Groningerweg 2
9431 BC Westerbork
Tel. 0593 331 610
 je.smit@hetnet.nl

Afdeling Friesland
Voorzitter: B.F. van Harinxma thoe Slooten
Groot Hoefijzerlaan 51
2244 GE Wassenaar
Tel. 070 514 4005 / 06 4612 0110
f.harinxma@planet.nl
Secretaris: G. Teijema (a.i.)
Kerkepad 4 
8401 DJ Gorredijk
Tel. 0513 466 020
g.teijema@hccnet.nl
Nieuw lid:
Dhr. M.K.J. Inia, Wijns

Afdeling Overijssel
Voorzitter: G.H.P. Hampsink
Vivaldistraat 74 
7651 RH Tubbergen 
Tel. 0546 622 683 / 06 2504 7655
ghampsink@home.nl
Secretaris: A.A.M. Westendorp
Fazantstraat 5 
7622 AL Borne
Tel. 074 266 5095 / 06 4236 0886
alwywestendorp@hotmail.com 
Secretaris: G.W. Kutterik 
Bolkhoeksweg 40 
7607 TL  Almelo 
Tel. 0546 817 277 / 06 5105 6369 
Overdag: 06 1878 1017
kutterik49@zonnet.nl

In memoriam 
Arnold (A.J.M.) Hegeman.
Vierendertig jaar lang heeft Arnold Hegeman 
zijn taak als opzichter op het landgoed De 
Noetselenberg in Salland vervuld. Geheel 
onverwacht en veel te jong heeft zijn plotselinge 
dood daaraan een einde gemaakt. Nog tot 
slechts enkele weken vóór zijn overlijden heeft 
Hegeman zijn taken in en rond het landgoed 
vervult. Hegeman’s taakvervulling werd tot het 

laatst toe gekenmerkt door zijn niet-aflatende 
plichtsbetrachting, zijn rechtschapenheid en zijn 
trouw. Als geen ander kende hij zijn bos, zijn 
omgeving en zijn mensen. Opvallend was dan ook 
juist zijn diepgewortelde liefde en zorgzaamheid 
voor alles en iedereen bij wie hij zich betrokken 
voelde of voor wie hij zich verantwoordelijk 
achtte. Niemand deed tevergeefs een beroep 
op hem. Een rotsvast geloof in God was hem 
daarbij tot grote steun. Voor de eigenaren van het 
landgoed betekent het heengaan van Hegeman 
een diepgevoeld verlies. Hun rest de herinnering 
aan de jarenlange vriendschap, ontstaan tijdens 
lange dwaaltochten door het terrein en vele 
gesprekken over zijn zorgen en inspanningen voor 
het landgoed.  Het overlijden van Hegeman is 
niet slechts voor zijn familie en voor het landgoed, 
maar naar mijn stellige overtuiging voor de gehele 
omgeving van de Sallandse Heuvelrug een groot 
verlies. Wij herdenken hem in genegenheid en 
dankbaarheid.

Namens het landgoed De Noetselenberg,
H.M. de Jong Schouwenburg.

Afdeling Gelderland
Voorzitter: B.C. Tamminga
Drosselstrasse 5 
49843 Uelsen (Duitsland)
Tel. 0049 5942 988 695
bentamminga@hotmail.de
Secretaris: J. Otter
Groot Ginkelseweg 2 
6718 SL Ede 
Tel. 0318 619 371
jan.otter@ede.nl

Afdeling Utrecht/’t Gooi
Voorzitter: T.W.M. van der Horst
Dwarsweg 67
3959 AE Overberg
Tel. 0343 481 315 / 06 5312 9711
twmvdhorst@hetnet.nl
Secretaris: E. Roffel 
Eikenlaan 2
3941 GR Doorn 
Tel. 0343 416 025
fam-roffel@uwnet.nl

Afdeling Noord-Holland
Voorzitter: O. ten Napel
Orchideelaan 125 
1171 MG Badhoevedorp
Tel. 020 659 4207 / 06 5364 9268
onno.napel@wanadoo.nl
Secretaris: E. van den Brink 
Zuiderakerweg 122
1069 MK Amsterdam
Tel. 020 6109 402 
evdbrink@wanadoo.nl

Afdeling Zuid-Holland
Voorzitter: J. Wansinck
Voorweg 68B
2431 AR Noorden
Tel. 0172 408 620
wansinck48@zonnet.nl

Actuele stand: 793 leden - 505 donateurs
Inleveren kopij vóór 15 juni 2007

Secretaris: P. H. Korstanje
Albert Cuypplein 1 
3141 GA Maassluis 
Tel. 010 591 0154 / 06 5066 2731 
kabako@kabelfoon.nl
Nieuwe leden:
Dhr. M.B. Jonker, Katwijk
Dhr. G. Griffioen, Zevenhoven

Afdeling Zeeland
Voorzitter: L. Van der Weele
Kraaijensteinweg 138 
4328 RD Burgh-Haamstede 
Tel. 0111 653 153 / 06 2245 2800 
leenc@zeelandnet.nl
Secretaris: J.G.J. van der Hiele
Koninginnelaan 43A
4335 BA Middelburg
Tel. 0118 640 673 / 06 5376 3628 
info-nvvn@zeelandnet.nl
Nieuw lid:
Dhr. K. Tanis, Ouddorp

Afdeling Noord-Brabant/Limburg
Voorzitter: A.J. Schakel
Stevensweerterweg 9 
6051 GP Maasbracht
Tel. 0475 462 517
arie.schakel@planet.nl
Secretaris: A.J.G.P. Cuppens
Berkenstraat 14 
6031 XB Nederweert 
Tel. 06 2264 5063 (na 17.00 u.) 
Fax: 0495 624 741
aj.cuppens@kpnplanet.nl

- info -
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Actuele stand: 793 leden - 505 donateurs
Inleveren kopij vóór 15 juni 2007

Introductie nieuwe 
Algemeen secretaris 
NVvN
Ik ben Jan Otter, een geboren Fries (1962 Drachten), maar inmiddels woonachtig 
en werkzaam in Ede. De HAVO kon mij niet langer dan twee jaar boeien, 
maar het buitenleven trok me des te meer. Dus naar de landbouwschool in 
Heerenveen gegaan. Het was een strijd om toestemming te krijgen voor stages bij 
jachtopzichters in plaats van landbouwbedrijven, maar met medewerking van mijn 
mentor kreeg ik het voor elkaar. Ik mocht meedraaien met twee jachtopzichters in de 
Beetsterzwaagse bossen.

Daarna volgde ik de bosbouw praktijkschool in Schaarsbergen en toog aan het werk in de bosbouw. Zodoende 
kwam ik op de Veluwe terecht. Na vijf jaar bij de gemeentepolitie Ede, als één van de eerste milieuwachten in 
Nederland, kwam ik in dienst als jachtopzichter bij de gemeente Ede. Ik werk nu alweer bijna zestien jaar voor deze 
gemeente, die een uitzonderlijk groot natuurterrein zelf beheert; maar liefst 2300 hectare. Sinds anderhalf jaar loop 
ik nog één dag in de week het veld en besteed ik de rest van mijn uren als BOA- coördinator.
Nog wat persoonlijke feiten: ik ben getrouwd en vader van 3 kinderen (in de leeftijd van 14, 18 en 20 jaar). Mijn 
hobby’s zijn (afgezien van mijn werk): vissen met kunstaas, sleutelen aan mijn oude Volvo’s 240
en alles wat Zweeds is (van knackebrød tot Volvo). Met deze combinatie van werk, privé, NVvN en hobby’s kom ik 
iedere dag 24 uur tekort!

Jan Otter
- info -
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Toezicht bij Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is op 95.000 ha verantwoordelijk voor de bescherming van de natuur èn de mogelijkheid 

hiervan veilig en plezierig te kunnen genieten. Zonering, heldere toegangsregels, duidelijke bebording en 

goede voorlichting dragen daar aan bij. Maar ook in de gebieden aanspreekbaar zijn en de mogelijkheid om de 

regels te kunnen handhaven en zonodig op te kunnen treden tegen overtredingen zijn onmisbaar. 

Bij Natuurmonumenten zijn dan ook 157 toezichthouders actief (op ca 600 werknemers) en in 2005 

besteedden zij gezamenlijk 32.360 uur aan toezicht. Dit is bijna 40 % minder dan in 2002 in verband met 

toegepaste bezuinigingen binnen Natuurmonumenten. De wens tot inzicht in de gevolgen van deze 

bezuiniging vormde voor de huidige directie aanleiding om het toezicht bij Natuurmonumenten grondig te 

willen evalueren. De afdeling Kwaliteitszorg voerde deze evaluatie uit. 

Organisatie en tijdsbesteding
De natuurgebieden van 
Natuurmonumenten zijn ingedeeld 
in 34 beheereenheden. De 
beheereenheden zijn verdeeld 
over 6 regio’s. De beheereenheid 
(beheerder en beheerteam) is 
verantwoordelijk voor het beheer 
van deze gebieden. Ook het 
toezicht in de natuurgebieden valt 
onder de verantwoordelijkheid van 
de beheerder. Een helder centraal 
beleid over toezicht ontbreekt bij 
Natuurmonumenten, al is enkele 
jaren wel veel discussie geweest 
binnen Natuurmonumenten 
omtrent toezicht. 
In totaal werd in 2005 door eigen 
personeel 19,7 fte aan toezicht 
besteed. Dit komt neer op 0,4 uur/
ha. Tussen de beheereenheden 
varieert de hoeveelheid toezicht 
van 0 tot 2,23 uur/ha. Deels zijn 
die grote verschillen te verklaren 
uit de aard van de gebieden: 
kwetsbaarheid van het gebied, 

recreatieve druk, ligging nabij 
bevolkingsconcentraties of ligging 
in de grensstreek. Maar ook de 
afweging van de lokale beheerder 
speelt hierbij een rol. 
De hoeveelheid toezicht is 40% 
minder dan in het verleden, maar 
de efficiëntie van het toezicht is 
verbeterd. Zo wordt het toezicht 
nu sterker geconcentreerd op de 
momenten dat het er ‘echt toe 
doet’. Er wordt met name in de 
weekenden toezicht gehouden, de 
uren waarop de meeste mensen 
in de gebieden te vinden zijn. Het 
toezicht door de week is beperkt. 
Ook ’s avonds en ‘s nachts is 
er zeer weinig toezicht. In veel 
beheereenheden wordt alleen bij 
geconstateerde incidenten (of bij 
sterke aanwijzing hiervan) zoals 
stroperij, nachtvisserij of overlast 
’s avonds en ’s nachts toezicht 
gehouden. 
Natuurmonumenten besteedde 
in 2005 ca 1,2 miljoen euro aan 
het houden van toezicht. Het gaat 
dan om salariskosten, reiskosten, 
kleding, communicatieapparatuur, 
opleidingen en kosten voor 
vrijwilligers. Dit is ruim 4% van 
het totale budget voor verwerving 
en regulier beheer van 28 miljoen 
euro (= kosten verwerving en 
beheer, exclusief projecten, minus 
inkomsten uit terreinbeheer. Bron: 
jaarverslag Natuurmonumenten, 
2005).

BOA’s bij Natuurmonumenten
In 2005 waren 102 BOA’s bij 
Natuurmonumenten in dienst, 
in 2001 nog 170. De beheerders 
vinden het belangrijk dat er 
voldoende BOA’s aanwezig zijn, 
die ook daadwerkelijk kunnen 
optreden. In het ideale geval zou 
er altijd een BOA beschikbaar 
zijn. Het handhaven van regels 
is immers pas effectief als je ook 
kunt sanctioneren. Een deel van de 
BOA’s is bevoegd een vuurwapen, 
pepperspray, handboeien en/of 
een wapenstok te dragen (tabel 
1). De bevoegdheid vuurwapens 
te dragen houdt vooral verband 
met de risico’s die de BOA’s lopen 
bij met name nachtelijke acties. 
Het zijn dan ook de BOA’s op de 
Veluwe (stroperij op grofwild) en 
in Brabant en Limburg (stroperij, 
grensstreek) die vuurwapens 
dragen. Soms is het ook de 
politie die als voorwaarde voor 
samenwerking stelt dat de BOA’s 
tijdens gezamenlijke acties een 
vuurwapen dragen. 

Gemiddeld zijn de BOA’s en de 
overige toezichthouders vaak 
slechts weinig tijd (gemiddeld 
0,1 fte) als toezichthouder actief. 
Gezien de relatief hoge kosten en 
tijdsbesteding aan de benodigde 
opleidingen is de directie 
aanbevolen de inzet van BOA’s 
efficiënter te regelen.
Inzet vrijwilligers
In 2005 waren er in 15 
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beheereenheden in totaal 36 vrijwilligers actief met toezicht houden. 12 
Vrijwilligers beschikken over een BOA-aanstelling. Het aantal vrijwilligers 
is de laatste jaren toegenomen want in 2002 waren er slechts acht 
beheereenheden met vrijwillige toezichthouders. De vrijwilligers nemen 
samen 3774 uur toezicht voor hun rekening, ongeveer 10% van de totale 
hoeveelheid toezicht bij Natuurmonumenten.

De meningen over het inzetten van vrijwilligers voor toezicht lopen uiteen. 
De meeste beheereenheden zijn het erover eens dat vrijwilligers toezicht 
kunnen houden. Nog niet iedereen heeft hier al invulling aan kunnen 
geven. Er zijn ook beheerders die bewust geen vrijwilligers inzetten 
als toezichthouder. Redenen die opgegeven worden zijn de moeilijke 
aanstuurbaarheid van vrijwilligers en de relatief grote risico’s die een 
toezichthouder loopt. 

Veel beheerders noemen het belang van een goede opleiding van een 
vrijwillige toezichthouder. Daarbij denkt men aan cursussen op het gebied 
van omgaan met publiek en eventueel een BOA-opleiding. 

Toename aantal overtredingen
De meest geconstateerde overtredingen in de gebieden van 
Natuurmonumenten zijn loslopende honden en personen en voertuigen 

op verboden grond (figuur 1). In 
totaal werden in 2005 ruim 10.000 
overtredingen geconstateerd. In 
de meeste gevallen wordt met een 
waarschuwing volstaan. De ernst 
van de overtreding en het effect 
op het gebied bepalen of er een 
proces- verbaal wordt aangezegd. 
In 2005 gebeurde dit bijna 1400 
keer. 
Hoewel harde gegevens ontbreken 
geeft het merendeel van de 
beheerders aan dat er een toename 
van het aantal overtredingen is 
waar te nemen. Daarbij worden 
vooral loslopende honden en de 
aanwezigheid van ATB’ers, ruiters 
en crossmotoren buiten wegen 
en routes genoemd. In hoeverre 
deze toename samenhangt met 
de bezuinigingen op toezicht bij 
Natuurmonumenten of aan het 
drukker worden van de gebieden 
en de algemene ‘verharding’ van 
de maatschappij is helaas niet te 
achterhalen.

Ook maken beheerders zich zorgen 
over de toenemende hoeveelheid 
afval in de gebieden. Dit is vooral 
een gevolg van gemeentelijk 
afvalbeleid, waarbij vaak voor 
de stort van afval betaald moet 
worden. In 2005 werd ruim 
1100 keer een grotere vuilstort 
geconstateerd. Het gaat daarbij om 
bijvoorbeeld bouwafval, koelkasten, 
bankstellen, autobanden en afval 
van wietplantages en xtc-productie. 
Natuurmonumenten besteedt 
elk jaar een heel mensjaar (plus 
de nodige kosten) aan het weer 
opruimen van alle rotzooi.
Een goed centraal 
registratiesysteem voor de 
geconstateerde overtredingen 
ontbreekt overigens bij 
Natuurmonumenten. Elke 
beheerder registreert op zijn eigen 
manier. Dit maakt het moeilijk 
een beeld van de overtredingen 
en inzicht in de ontwikkelingen te 
verkrijgen. 

Samenwerking
De toezichthouders van 
Natuurmonumenten werken 
veel samen met regio-politie en 
collega- toezichthouders van o.a. 
Staatsbosbeheer en particuliere 
landgoedeigenaren. Gezamenlijke 
acties tegen bijvoorbeeld 
loslopende honden, stroperij 

de Toegangsregels Voor de gebieden Van naTuurmonumenTen worden duidelijk op de 

Terreinbebording Vermeld. (foTo: kina/naTuurmonumenTen
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en motorcrossers komen in de meeste gebieden 
meermalen per jaar voor. 
De mate van samenwerking varieert sterk per 
beheereenheid. Er zijn 12 beheereenheden met een 
officieel convenant/samenwerkingsovereenkomst 
met de politie. Slechts 7 beheereenheden werken 
vrijwel niet met anderen samen. In gevallen van goede 
samenwerking zijn de beheereenheden erg positief 
en zien zij veel voordelen in de samenwerking. Deze 
voordelen variëren van informatie-uitwisseling en 
gezamenlijke acties tot het krijgen van trainingen 
en communicatiemiddelen. Dit draagt bij aan een 
effectiever en efficiënter toezicht. Het belangrijkste 
voordeel is misschien wel het vergroten van de affiniteit 
en prioriteit bij de politie voor de handhaving in het 
buitengebied. Ook verschillende politieambtenaren 
die bij de samenwerking zijn betrokken zijn hierover 
positief. 
De goede samenwerking tussen diverse partijen in 
het buitengebied vormt overigens geen adequate 
vervanging voor het verdwijnen van de veldpolitie. 
Dit heeft onmiskenbaar geleid tot een afname van het 
toezicht in het buitengebied van Nederland.
Natuurmonumenten benut de voordelen die 
samenwerking met zich mee kan brengen nog niet 
optimaal en zou meer moeten investeren in deze 
samenwerking. 
De goede voorbeelden zijn inspirerend. 

Conclusies evaluatie
In de evaluatie is geconstateerd dat in het toezicht 
bij Natuurmonumenten diverse kwalitatieve 
verbeteringen zijn aan te brengen. De directie heeft 
al toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Er zal 
centraal een aanspreekpunt worden aangesteld, die 
het beleid ten aanzicht van toezicht zal aanscherpen, 
een registratiesysteem zal opzetten, mee kan denken 
in specifieke situaties en zorg draagt voor informatie-
uitwisseling. Toezichthouders zullen daarnaast 
meer geschoold worden en een betere registratie 
van incidenten maakt het ook mogelijk het toezicht 
effectiever in te zetten. Ook wil Natuurmonumenten de 
samenwerking met politie en collega-organisaties nog 
versterken om zo een effectief en efficiënt toezicht te 
realiseren.

De hoeveelheid toezicht bij Natuurmonumenten blijft 
voorlopig gehandhaafd, hoewel ongeveer de helft van 
de beheerders aangeeft op het absolute minimum 
te zitten. Met behulp van het registratiesysteem van 
overtredingen en toezichturen moet de komende jaren 
meer inzicht komen in de ontwikkeling van het aantal 
overtredingen. Daarna zal opnieuw bekeken worden of 
de hoeveelheid toezicht voldoende is. In de wetenschap 
dat het bij toezicht heel moeilijk, zo niet onmogelijk is, 
te definiëren wat genoeg is, hoeveel schade aan natuur- 
en recreatiedoelstellingen acceptabel is.

ToezichT per booT op de wieden door 2 ToezichThouders Van naTuurmonumenTen. Vaak wordT ook gezamenlijk meT poliTie, sTaaTsbosbeheer, 

proVincie, gemeenTe en waTerschap ToezichT gehouden. (foTo: paul Van gaalen). 
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Meest voorkomende 
overtredingen in 2005 
in de gebieden van 
Natuurmonumenten. 

Gedumpt afval in de Wieden. 
Na onderzoek van het afval werden de daders 
achterhaald en beboet. Bovendien moesten ze het 
afval zelf opruimen. Helaas betreft het hier een 
uitzondering. (foto: Ronald Messemaker). 

In Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen worden veel nieuwe paden 
gevormd door ATB’ers die zich buiten de wegen en paden begeven. (foto 
Kina/Natuurmonumenten).

Nynke van der Ploeg, Bart van Tooren & Paul Dirks 
Vereniging Natuurmonumenten
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Serie: 
Verboden middelen

Na het lezen van het bovenstaande 
en het bekijken van de foto’s 
hieronder zullen sommige lezers 
wel denken dat Van Geel zijn kop 
nogal fors gestoten heeft tijdens het 
karnaval.
Ik kan jullie vertellen dat dit 
absoluut niet het geval is.   Cees 
viert geen karnaval en er is ook
niets misgegaan tijdens het 
schrijven van dit artikel.
Wat wel waar is, is het feit dat je 
soms mensen kunt redden met een 
voorwerp dat veel op een wapen 
lijkt.
In de zeevaartgeschiedenis is het 
seinpistool - dat hieronder is 
afgebeeld – van groot belang
gebleken in levensbedreigende 
situaties.
Maar wat heeft dat nu te maken 
met onze serie 
“Verboden Middelen “?

Seinpistool
Sommige mensen voelen zich 
uitvinder; als het goed is in het 
positieve, maar soms ook in het 
negatieve.
“Vindingrijke”geesten die 
ergens op zolder uit de Tweede 
Wereldoorlog nog een seinpistool 
hebben liggen, komen op het idee 
daar wat anders mee uit te halen.
Bij de smid wordt voor 50 eurocent 
een stukje gasbuis van 25 cm lang / 
maat ¾ gehaald.
Dat past nl. om en nabij in de loop 
van het seinpistool.   Vervolgens 
las je er een nokje op dat precies 
past in de uitsparing die in dat 
seinpistool zit.   Het insteekloopje 
kan er dus al niet meer uitvallen als 
je in actie moet komen.

Dubbele nullen
En dan begint het experimenteren; 
kun je er een hagelpatroon kaliber 
12 mee verschieten?
Of is een brenknikker, zijn dubbele 
nullen of baletten meer geschikt?
In ieder geval is met alle geknutsel 

bereikt dat er een  levensgevaarlijk 
wapen is ontstaan, zowel aan de 
ene als aan de andere kant van de 
loop!
Voor de grofwildstropers is er met 
een lading hagel nr 2 of 3 op korte 
afstand een big of zelfs een kleine 
overloper mee te pakken.

Eigen veiligheid
Maar bedenk vooral hoe 
levensgevaarlijk dit zelfgeknutselde 
wapen is bij een onverwachte 
confrontatie tussen stroper en 
jachtopzichter of politieman in het 
veld.
Blijf uit de buurt van dit soort 
knutselaars!

Cees van Geel

|  MENSEN  REDDEN

de losse onderdelen

seinpisTool geschikT Voor lichTspoormuniTie

seinpisTool meT “insTeekloop”en hagelpaTroon 

kaliber 12



BuiteN aaN 
het werk ?
Vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes

Een wet maken en goedkeuren door de Tweede en Eerste Kamer is een eerste stap.
Daarna wordt iedereen geacht de wet te kennen, dus zou het in de praktijk vanzelf moeten gaan lopen met nieuwe 
regels en verboden.

De	praktijk	van	alledag	is	dat	er	altijd	eerst	een	flinke	portie	voorlichting	nodig	is	om	begrip	te	
kweken	voor	veranderingen.	Dan	komt	het	element	van	handhaving	en	waar	nodig	optreden.
Ondanks	de	uitzonderlijk	lange	periode	die	nodig	was	om	de	Flora-	en	faunawet	(was	het	
eigenlijk	toch	een	wat	ongewenst	product?)	totstand	te	krijgen,	is	er	blijkbaar	nog	steeds	
behoefte	aan	voorlichting	over	de	werking	hiervan.

Omdat	de	FF-	wet	vooral	een	beschermingswet	is	met	veel	verboden	en	beperkingen,	heeft	
het	ministerie	van	LNV	aanleiding	gezien	opnieuw	een	brochure	te	laten	verschijnen	over	dit	
item.	Aan	de	orde	zijn:	•	vrijstellingen	•	ontheffingen	•	gedragscodes

De	jachtaktehouder/wildbeheerder	is	inmiddels	al	aardig	op	de	hoogte	van	de	vrijstellingen	en	
ontheffingen.	Nieuw	is	de	aanpak	waar	gewerkt	wordt	met	zg.	gedragscodes.
Een	sector,	organisatie	of	bedrijfschap	kan	deze	zelf	opstellen	en	ter	goedkeuring	voorleggen	
aan	de	minister.	De	eenmaal	goedgekeurde	gedragscode	wordt	dan	via	internet	gepubliceerd	
(www.minlnv.nl).

Voorbeeld
Een	duidelijk	voorbeeld	is	bijvoorbeeld	het	werken	in	bossen,	op	landgoederen	en	in	
landschappelijke	beplantingen.	In	de	winterperiode	wanneer	er	rust	heerst	in	veld	en	beemd	
vaak	geen	probleem.	Toch	wil	de	minister	zeker	weten	dat	mierenhopen,	dassenbouwen	
en	holle	nestelbomen		worden	gerespecteerd	tijdens	het	boswerk.		Vooral	als	dit	met	
indrukwekkende	machines	als	een	tonnen	wegende	(en	kostende)	harvester	gebeurt.
Zorgvuldig	handelen	door	de	boseigenaar	(of	zijn	beheerder)	en	de	uitvoerder	van	het	werk	
(in	dit	geval	de	houthandelaar)	is	verplicht.	De	eigenaar	door	bijvoorbeeld	kwetsbare	plekken	
op	kaart	aan	te	geven	en	te	markeren	met	rood-	wit	lint,	de	uitvoerder	van	het	werk	door	
voorafgaande	aan	het	werk	en	tijdens	alle	zorgvuldigheid	in	acht	te	nemen.
Het	Bosschap	biedt	via	haar	website	de	mogelijkheid	de	betreffende	overeenkomst	te	
downloaden	en	na	invullen	aan	de	werkovereenkomst	te	hechten.	Handhaving	is	dan	vrij	
gemakkelijk	uit	te	voeren.	Natuurlijk	blijft	ook	het	gezonde	verstand	een	grote	rol	spelen.		
Steenuilen	kunnen	al	heel	vroeg	hun	eieren	deponeren	in	oude	knotwilgen.			Als	een	
waterschap	door	omstandigheden	in	maart	nog	snel	even	wat	achterstand	wil	inlopen,	kan	
dit	problemen	geven	als	met	motorzagen	of	soms	zware	machines	het	takhout	van	de	stam	
wordt	gehaald.	Het	knotten	uitstellen	tot	de	komende	winter,	is	dan	wel	net	zo	verstandig!

Brochure LNV
De	groene	BOA	die	zich	nog	eens	even	goed	wil	inleven	in	deze	materie,	wordt	aangeraden	
de	brochure	“Buiten	aan	het	werk?”	van	het	ministerie	van	LNV	aan	te	schaffen	via	het	LNV-	
loket	:	0800	–	22	333	22.	Uiteraard	kunt	u	eea	ook	vinden	op	de	website	(www.minlnv.nl)

Eindredactie




