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Voorwoordvan de voorzitter
Beste lezer,
 
Als ik deze bijdrage aan onze “Jachtopzichter” schrijf, weet ik niet 
wat er tussen nu en de verschijningsdatum allemaal is gebeurd , 
ook niet in onze natuur.  Als wij het lezen, zullen wij het wel weten.
 Vandaag is het 18 november, een prachtige zondag en de komende 
week kunnen wij wellicht genieten van mooie dagen. Ik hoop 
eigenlijk dat de voorspellingen die een zware storm aankondigen 
aan het einde van november, niet bewaarheid worden:
storm vind ik een te spookachtig natuurverschijnsel.

Maatwerk 
In mijn laatste bijdrage aan ons 
blad heb ik er geen misverstand 
over laten bestaan dat ik, met 
U, behoorlijk vreesde voor de 
negatieve consequenties van 
de door het rijk voorgenomen 
maatregelen met betrekking tot de 
opleiding van de Buitengewone 
opsporingsambtenaar  “in het 
groen”. 
U zei op de Algemene 
Ledenvergadering al, dat de 
voorgestelde opleidingseisen 
zouden leiden tot afvloeiing van 
veel van onze werkers in het 
buitengebeuren en daarmee 
natuurlijk ook tot vermindering 
van het toezicht en van de 
kwaliteit van de  handhaving in het 
buitengebied.
Wij hebben er overigens toen ook 
al geen misverstand over laten 
bestaan, dat de kwaliteit van ons 
werk geen discussiepunt was, maar 
dat het over de inhoud van het 
werk en het daarop toegesneden 
maatwerk van de opleiding zou 
moeten gaan.
Ik heb U toen verteld, dat wij 
er aan werkten een gesprek 
met de verantwoordelijk 
minister  te hebben, opdat 
hij op de hoogte zou worden 
gesteld van de inhoud van ons 

buitenwerk en de daarbijhorende 
“maatwerkopleiding” die wij in 
ons hoofd hadden. Met een kleine 
groep van onze leden zijn wij 
daarna een paar keer bij elkaar 
geweest om een gespreksnotitie 
met een “eigen”-opleidingsidee te 
ontwikkelen om dat aan de minster 
van Justitie voor te leggen. 

In het middenblad van deze 
aflevering treft u onze opleidings-
filosofie aan.

Bezoek aan de minister 
Op vrijdag 16 november vond het 
overleg plaats op het ministerie 
van Justitie. Ben Tamminga en Jan 
Otter waren er met mij namens 
uw vereniging en -super !- met 
ons waren de heren S. E. baron 
van Voorst tot Voorst, namens een 
grote terreinbeherende organisatie 
en R. van Woudenberg van de 
Nederlandse Federatie Particulier 
Grondbezit aanwezig. 
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Wat wij ook goed vonden was, dat namens de K.N.J.V. 
en Sportvisserij Nederland in de richting van het 
ministerie al eerder bij brief, ondersteuning van onze 
opvatting was verleend.  Na een zeer plezierig gesprek 
waarin het echt over de inhoud ging, zei minster Hirsch 
Ballin, dat hij ons werk buitengewoon belangrijk vond en 
dat hij de specifieke deskundigheid die wij met ons werk 
leveren, noodzakelijk vond. “Ik vind het goed dat jullie er 
waren” waren zijn letterlijke woorden.

Opleiding 
Maar nu de inhoud. Uiteraard spraken wij over het 
voorgenomen opleidingstraject van het LOM. Maar, 
zeiden wij, als wij tóch bij de minister van Justitie zijn, 
willen wij ook graag praten over de samenwerking met 
de reguliere politie en ook over onze bevoegdheid op 
grond van de Wet wapens en munitie, dat hadden wij u 
ook beloofd.
 
Wij verlieten na een uur overleg het ministerie met een 
heel goed gevoel, want wat was het resultaat?

- De minister is bereid met ons verder te spreken 
en na te denken over een op ons werk afgestemd 
opleidingstraject. Wij mogen met het Directoraat 
Rechtspleging en -   Handhaving daar verder over 
nadenken. Overigens meent de minister, dat dat ook 
samen met het ministerie van LNV zal moeten gebeuren. 

-  De minister vindt, dat de samenwerking tussen U en 
de reguliere politie goed dient te zijn: de Politiewet 1993 
voorziet daar overigens ook in. Hij wil er voor zorgen, 
dat, ook via het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, deze samenwerking via het 
“korpsbeheerdersoverleg” onder de aandacht wordt 
gebracht.

-  De minister deelde mede, dat de Wet Wapens en 
Munitie-bevoegdheidsproblematiek van U via een 
reparatiewetsvoorstel inmiddels aan de “Kamer” is 
voorgelegd. Omdat reparatiewetgeving volgens hem 
nooit veel problemen oplevert, verwacht hij dat deze 
bepalingen snel van kracht zullen kunnen zijn.

Enerzijds als dank voor het gesprek en de positieve 
gevolgen ervan en anderzijds om hem te laten zien 
hoe ons werk in elkaar zit, hebben wij de minister een 
exemplaar aangeboden van het boek van Hans van 
Engeldorp Gastelaars over de belevenissen van een 
duinwachter. Hij was er zichtbaar blij mee.
Na afloop van het gesprek zijn er met de aanwezige 
ambtenaren al afspraken gemaakt over de follow-up. 
Wij allen hebben een heel goed gevoel aan het overleg 
overgehouden.
 
Ik wens U goede Kerst en een gezegend 2008.

Uw voorzitter, 
Herman Kemperman.

Rubriek “Den Haag Vandaag”
Uitreiking eerste
 BOA-insignes
Op maandag 5 november jl. werden de eerste BOA-insigne’s uitgereikt. 
Voor deze bijzondere bijeenkomst waren 13 BOA’s, werkzaam in 
verschillende discipline’s, afgereisd naar de Koninklijke Schouwburg 
te Den Haag. Onder hen bevonden zich collega’s werkzaam bij de 
Nederlandse Spoorwegen, Connexxion, de H.T.M. en milieu inspecteurs. 
Als men bedenkt dat Nederland 25.000 BOA’s telt, werkzaam bij circa 
1100 verschillende werkgevers, mag de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht trots zijn op het feit dat er 
maar liefst 3 groene Boa’s present waren. Zij werden ook als zodanig door de presentator van deze leuke middag, 
naar voren gehaald. Johan Fokke, werkzaam bij Groenservice Zuid-Holland, Ger Verwoerd, werkzaam bij het 
Geldersch Landschap en ondergetekende Hans van Engeldorp Gastelaars, in dienst bij Duinwaterbedrijf 
Zuid-Holland, kregen als eersten uit handen van minister van justitie, Ernst Hirsch Ballin, het insigne uitgereikt. 

Alle sprekers, onder wie de minister, benadrukten in hun toespraken het grote belang van het BOA-insigne. 
Staande houden, proces-verbaal opmaken en het uitdelen van bestuurlijke boetes; het zal burgers duidelijk 
maken dat mensen in uniform met dit insigne op hun tenue, opsporingsbevoegdheden hebben. En of men nu 
boswachter, jachtopzichter of duinwachter is in Friesland, Utrecht of Limburg; hoewel klein in formaat staat het 
insigne voor grote landelijke uniformiteit voor alle BOA’s.
Aan de uitreiking van het insigne werd landelijk grote bekendheid gegeven. De schrijvende pers was ruim 
vertegenwoordigd en ook radio en tv schonken aandacht aan deze speciale bijeenkomst.
Ook van werkgevers wordt verwacht dat zij medewerking verlenen aan het bekendmaken van het BOA- insigne 
en wat het voor hun werknemers en dienst betekent. Men kan hiervoor informatie en een affiche downloaden via 
de website van het ministerie van justitie: www.justitie.nl via ‘Boa-insigne’ en ‘Boa-insigne toolkit.’
 
Hans van Engeldorp Gastelaars 

FOTO: VRIES STROOKMAN
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Rubriek “Den Haag Vandaag”
Medio september vergaderde 
het BOA-platform weer en het 
was meteen een memorabele 
bijeenkomst, want na zeer veel 
jaren nam Claudia Boekenstein 
afscheid. Zij zal vanaf 1 oktober in 
een nieuwe functie werkzaam zijn 
bij de Directie Rechtsbestel van het 
ministerie.
Tijdens deze vergadering 
is er met betrekking tot het 
begrip BOA’s gesproken over 
de circulaires bekwaamheid, 
klachtenbehandeling en 
betrouwbaarheid. De bedoeling 
van dit overleg was om te bezien of 
de circulaires nog steeds voldoen 
aan de huidige eisen. Uit het 
overleg kwam vast te staan dat 
de eerstgenoemden een kleine 
aanpassing nodig hebben.
Voor wat betreft de circulaire 
betrouwbaarheid is meer 
tijd nodig. Momenteel wordt 
nagedacht over een nieuw en beter 
screeningsprofiel, alsmede het in de 
toekomst moeten overleggen van 
een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) bij iedere aanvraag tot 
verlenging.

BOA-insigne
De BOA- insignes zijn klaar en 
binnenkort leverbaar.
De eerste exemplaren zijn op 
maandag 5 november jl. door de 
minister van Justitie Hirsch Ballin 
uitgereikt een aan aantal BOA’s. 
Verschillende organisaties werd 
gevraagd om vertegenwoordigers 
naar deze bijeenkomst af te 
vaardigen. Ook de NVvN was 
vertegenwoordigd, zelfs met 3 
groene BOA’s, hetgeen aangeeft 
dat wij ons als NVvN goed weten 
te presenteren. Op pagina 2 doet 
duinwachter Hans Van Engeldorp 
Gastelaars verslag van deze 
bijzondere bijeenkomst.
Voordat het zover was moesten de 
eerst vervaardigde exemplaren nog 
uitgeprobeerd worden i.v.m. de 
keuze uit de diverse sluitingen. Dit 

moest in kort tijdsbestek gebeuren 
en de keuze viel op de NS en de 
NVvN. De volgende dag reeds 
werden een aantal exemplaren 
verstrekt aan twee groene BOA’s, 
die na 1 week verslag uit moesten 
brengen van hun bevindingen en 
dit werd meteen doorgegeven aan 
de producent. Advies: het stoffen 
insigne (mouw-insigne) en de leren 
borstzakhanger met juweliersluiting 
(voor zomeroverhemd) voldoen. 
Bij de metalen insignes hebben 
wij geadviseerd te kiezen voor de 
juweliersluiting of de 2 x pin met 
luxe knijper. 

Aanvraag BOA-insignes
Als het goed is hebben ondertussen 
de werkgevers een brief gekregen 
van het ministerie v.w.b. de 
aanvraag van BOA-insignes, 
inclusief opgave van type sluitingen 
en kosten. Het streven is erop 
gericht dat de eerste verstrekkingen 
na medio november gaan 
plaatsvinden. Het is de bedoeling 
dat de draagplicht van het insigne 
ingaat op 1 januari a.s., maar 
met de restrictie dat het later kan 
worden voordat alle bestellingen 
geleverd zijn. 

Draagwijze insigne 
Het metalen BOA-insigne wordt 
gedragen op de linkervoorzijde van 
de (uniform) kleding. Dit kan zijn 
op de revers, op de borstzak of op 
het voorpand. Het metalen insigne 
met leren borstzakhanger wordt 

gedragen op de linkerborstzak van 
het overhemd. Het stoffen insigne 
is bedoeld als mouwembleem en 
wordt links op de mouw bevestigd. 
Alle reeds aanwezige emblemen en 
logo’s mogen blijven. 

Commissies
Na onze oproep in het vorige 
nummer konden we vrij snel 
de commissies Opleidingen en 
Public Relations formeren. Deze 
zijn meteen aan de slag gegaan. 
De commissie Opleidingen 
moest op korte termijn een notitie 
samenstellen, die goedkeuring 
behoefd van het HB, omdat deze 
moest dienen als “praatstuk” bij het 
overleg met de minister van justitie 
op 16 november jl. 
De PR-commissie heeft voorstellen 
gedaan m.b.t. onze web-site en ons 
vakblad “de Jachtopzichter”. Beide 
onderwerpen werden door het HB 
in haar vergadering van 
10 oktober jl. besproken. 

Opmerking
Aan het totstand komen van het 
visiedocument Milieuboa hebben 
diverse partijen deelgenomen, zo 
ook een paar ‘grote werkgevers’, 
echter niet allen. Hierdoor is het 
misverstand ontstaan dat alle 
grote werkgevers op de hoogte 
waren van o.a. de komende 
opleidingsplannen. Dit blijkt niet het 
geval te zijn. 

Vervolg pagina 4

FOTO: VRIES STROOKMAN
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Om die reden willen ook een paar van deze 
werkgevers in Den Haag duidelijk maken dat zij niet 
meteen instemmen met de nieuwe voorgestelde 
opleidingseisen en – plannen, zoals deze momenteel 
door de Nederlandse Politie Academie worden 
voorgesteld. 

Inbreng omissie.
Door Willem Saris werd het DB gewezen op een artikel 
in het blad Handhaving. [Zie middenblad] Uit dit artikel 
bleek dat een toezichthouder /opsporingsambtenaar in 
een zaak een vordering had gedaan tot medewerking, 
welke door de verdachte werd geweigerd. Hierop 
werd proces – verbaal opgemaakt wegens overtreding 
artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Deze zaak is 
gegaan tot de Hoge Raad. Deze oordeelde dat de 
opsporingsambtenaar in deze niet bevoegd was, omdat 
artikel 184 Sr. niet in zijn akte stond vermeld. 

Tijdens de rondvraag in het BOA-platform heb ik deze 
zaak aangekaart en op het ministerie wordt bezien of 
de artikelen 179 (tegenwerking of ambtsdwang), 180 
(wederspannigheid of verzet) en 184 (niet voldoen 
ambtelijk bevel) in de toekomst standaard in de 
akte van beëdiging van de BOA kunnen worden 
opgenomen.

Vooralsnog is het zaak om bij een nieuwe aanvraag of 
een verlenging uw werkgever op het bovenstaande te 
attenderen. 

Voor zover de laatste ontwikkelingen uit het Haagse.

Ben Tamminga 

De BOA staat volop in de belangstelling ; opleidingen, 
het nieuwe BOA- insigne, de drukjacht. Allemaal items 
waar we als vereniging mee te maken hebben. Items 
waarbij we als vereniging óók gevonden worden door 
de pers en andere belangstellenden. Het secretariaat 
en het bestuur moet alle zeilen bijzetten om hier zoveel 
mogelijk rendement uit te halen.

Videoverslag
Over de opleidingen en de ontwikkelingen daarvoor 
kunt u elders in dit nummer lezen. Op het moment 
van dit schrijven is de gespreksnotitie gereed en al 
verzonden aan de minister. 
De introductie van het BOA- insigne is inmiddels 
achter de rug en het is verheugend om te zien dat 
we als groene BOA volop in beeld zijn. Niet alleen bij 
de pers, maar óók bij het ministerie. Op de website 
van het ministerie van Justitie staat een videoverslag 
van de uitreiking van het insigne (zie www.minjus.
nl) en daarbij staan groene BOA’s als een duidelijke 
beroepsgroep in beeld en volgt ook nog een interview 
met één van onze leden. Over de uitreiking van het 
insigne is door één van onze groene BOA’s een 
sfeerverslag gemaakt. [Zie pagina 2]

Toename donateurs
De website blijkt inmiddels veel bezocht te worden en 
het aantal aanmeldingen van donateurs is aanzienlijk 
gestegen. Ook de betrokkenheid van leden bij de 
vereniging neemt toe en er is al een aantal leden in 
commissies volop aan de slag gegaan. Dat deze aanpak 
werkt blijkt wel uit het feit dat de gespreksnotitie voor het 
gesprek met de minister (deze notitie geeft weer waar 
wij als vereniging naar toe willen met de opleidingen 
voor onze leden) in korte tijd gereed was. Een heldere 
powerpoint presentatie door Hans van Engeldorp 
Gastelaars, op de HB+ vergadering gaf weer wat we 

met de minister gaan bespreken en uw HB kon daarmee 
instemmen. Ook een persaanvraag om mee te doen met 
een TV- programma kan snel opgepakt worden door een 
lid uit de PR- commissie. Kortom, niet alleen uw bestuur 
is actief, maar ook uw collega-leden in de commissie 
schietdag, commissie opleidingen en de PR- commissie 
en met de web-site. 
Daarnaast maken onze leden en donateurs ieder 
kwartaal natuurlijk dankbaar gebruik van de kennis en 
inzet van onze Redactiecommissie. Zij werken “achter 
de schermen” consequent en stipt aan het uitkomen van 
ons vakblad.

Afscheid Mieke Lenting
Onze secretariële ondersteuning, Mieke Lenting, moet 
helaas stoppen met haar werkzaamheden voor onze 
vereniging. Haar eigen bedrijf, Woordhuis, neemt zoveel 
tijd in beslag, dat ze dit niet meer kan combineren met 
het werk voor onze NVvN. Uiteraard is dit voor Mieke 
een goede ontwikkeling, maar ze geeft aan het óók 
jammer te vinden. Ze voelde zich “een van ons” en 
dat bleek ook wel uit haar betrokkenheid bij alle zaken 
die de afgelopen periode op de rit zijn gezet. Zij denkt 
momenteel volop mee bij het zoeken naar een opvolger.
Kortom, positieve zaken. 

Maar ook minder prettige zaken komen binnen op het 
secretariaat. Het niet verlengen van de BOA- aanstelling 
van één van onze leden kost ook weer hoofdbrekens en 
op zo’n moment blijkt dan maar weer dat we nog veel te 
doen hebben. Vooral de verschillen in het BOA- beleid in 
de verschillende politieregio’s is wat dat betreft nog een 
uitdaging om aan te pakken in de komende tijd.

Jan Otter
Algemeen- secretaris
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Minister beperkt vissen met grote vistuigen 
op binnenwateren
Vanaf 1 mei 2008 wordt het vissen met grote vistuigen op de binnenwateren beperkt. Alleen vissers die voldoen 
aan bepaalde criteria op het gebied van areaal en inkomsten mogen vanaf 1 mei 2008 nog vissen met grote 
vistuigen.
De Regeling gebruik grote vistuigen is recent gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Verburg neemt deze 
maatregel om de visstand beter te kunnen beheren. Met de regeling wordt duidelijk wie wel en niet mogen 
vissen met grote vistuigen. 

Onder grote vistuigen worden verstaan;
spieringtuig, visfuik, aalfuik, ankerkuil, aaskuil, aalhoekwant, aaldogger, zegen, aalzegen, aaskuil, staand net, 
gebbe, kruisnet en elektrovisapparaat.

Met de vistuigen kunnen vissers veel vis vangen. De visstand kan hierdoor sterk beïnvloed worden.
De regeling geldt niet voor de hengel en peur.
De beperking is toegezegd aan de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de wijziging van de Visserijwet 
1963 op 15 juni 2006. In oktober 2006 heeft Minister Veerman de regeling in concept aan de Kamer voorgelegd. 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van Kamerleden is de regeling aangepast op het punt van het 
areaal- en het inkomstencriterium. Deze zijn nu voor alle vissers gesteld op minimaal 250 hectare viswateren 
en minimaal 8.500 euro visserij-inkomsten per jaar. Daarnaast geldt de regeling nu ook voor beroepsvissers die 
zowel in kustwater als in binnenwater vissen.

Tot slot is de datum van inwerkingtreding opgeschoven van 1 januari 2008 naar 1 mei 2008. Zo wordt de 
vissers een langere periode gegund om zich goed te kunnen voorbereiden op deze regeling.

Willem Saris

Gratis veldgids
Door Sportvisserij Nederland werd aangeboden een gratis Veldgids bij te sluiten bij de decemberaflevering van ons vakblad.

Veel groene BOA’s hebben tijdens hun veldtoezicht te maken met de handhaving Visserijwet.   Sommigen zelfs 
zo intensief, dat zij de bekende opleidingsdag Visserijwet voor toezichthouders hebben gevolgd.
Het is handig om in het veld een handzaam naslagwerkje met alle feiten en foto’s onder handbereik te hebben.
Dankzij het aanbod van Sportvisserij Nederland is hiermee ieder NVvN- lid voorzien van deze documentatie.
In het komende maartnummer van “de Jachtopzichter” volgt van de zijde van Sportvisserij Nederland een 
artikel over handhaving aan de waterkant.

Eindredactie
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Bescherming van werknemers tegen 
risico’s op het werk is geregeld 
in de Arbeidswet en de daaruit 
voortvloeiende regelingen zoals het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.
Deze Nederlandse wetgeving 
is opgelegd door het Europees 
Parlement en de Raad van de 
Europese Unie.
De richtlijn nr. 2000/54/EG van het 
Europees Parlement, betreffende 
de bescherming van werknemers 

tegen de risico’s van blootstelling aan biologische 
agentia (waaronder Borrelia burgdorferi) op het werk, 
is dwingend aan de lidstaten, dus ook Nederland, 
opgelegd. (zie hiervoor het hoofdstuk Biologische 
agentia van het Arbeidsomstandighedenbesluit).
Deze richtlijn onderscheidt biologische agentia in 4 
categorieën.
Borrelia burgdorferi valt in categorie 2 van deze richtlijn. 

Wat is de betekenis van deze wetgeving voor 
werknemers die door en tijdens hun werk besmet 
zijn met Borrelia burgdorferi en waarbij de diagnose 
Lyme borreliose is gesteld?

Stelplicht werknemer
De werkgever heeft een zorgplicht. Hij moet er onder 
andere voor zorgen dat werknemers goede voorlichting 
krijgen en beschermende middelen worden verstrekt. 
De bedrijfsarts is wettelijk verplicht elke werknemer die 
beroepsmatig besmet is met Borrelia burgdorferi, (en 
andere met name genoemde ziektes) aan te melden 
bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 
Werknemers hebben een zogenaamde “stelplicht” 
en moeten bewijzen dat men door het werk besmet 
is geraakt. De wetgever komt de werknemer hierin 
tegemoet . De werknemer hoeft alleen aan te tonen dat 
hij onder omstandigheden heeft gewerkt waarin hij
is blootgesteld of kan worden blootgesteld aan 
Biologische agentia zoals Borrelia burgdorferi.
Simpel gezegd loopt men het risico om tijdens het werk 
een tekenbeet op te lopen. De werkgever moet dan 
aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan.
Maar ook als de werkgever aan zijn zorgplicht heeft 
voldaan, gaat hij niet altijd vrijuit als een werknemer 
een beroepsziekte oploopt. 

Zorgplicht werkgever
De werkgever dient er eveneens zorg voor te dragen 
dat de risico’s die werknemers lopen om besmet 
te worden met een Infectieziekte zoals Borrelia 
burgdorferi, opgenomen worden in de wettelijk 
verplichte Risico-inventarisatie en Evaluatie (ook wel 
RI&E genoemd).
Deze RI&E dient, net als een lijst met 
bedrijfsongevallen, voor elke werknemer ter inzage 
te liggen. De ondernemingsraad heeft hierbij een 
belangrijke rol. 

Kosten en leed
Wettelijk is geregeld dat een werknemer, binnen 5 
jaar na het stellen van de diagnose Lyme borreliose 
en hij of zij de ziekte beroepsmatig heeft opgelopen, 
de werkgever hiervoor aansprakelijk moet stellen. De 
consequenties hiervan zijn dat, als men beroepsmatig 
ziek is geworden en daarbij arbeidsongeschiktheid 
is geraakt, de werkgever het loon volledig moet 
doorbetalen. Ernaast kan een civiele procedure 
gestart worden om de bijkomende kosten en leed 
op de werkgever te verhalen. Ook als men niet ziek 
is geworden na een tekenbeet, moet men dit melden 
aan de werkgever. Dus elke tekenbeet moet gemeld 
worden. Ernaast moet men de werkgever aansprakelijk 
stellen en de verjaringstermijn stuiten. Dit houdt in 
dat als men na vijf jaar ziek wordt, de termijn van 
5 jaar opschuift en men nog steeds de werkgever 
aansprakelijk kan stellen.

Definitie
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten geeft het 
oplopen van de ziekte van Lyme als volgt aan: Iedere 
medewerker die buiten de paden moet werken loopt 
het risico om een tekenbeet op te lopen en besmet te 
worden. 
Elke werkgever moet voorlichting geven, 
beschermende middelen verstrekken en instructies 
geven. De werknemer hoeft niet te bewijzen dat hij door 
het werk besmet is.

De financiële gevolgen voor de werkgever zijn 
behoorlijk. Volledige doorbetaling bij ziekte,
inclusief alle bijkomende kosten, alle materiële en 
immateriële schade moet worden betaald
evenals voortgang van de pensioenrechten. Deze 

“Laat je niet Lymen”
Achtergronden van grote gevolgen voor werkgevers en hun werknemers

Ieder jaar worden duizenden mensen besmet na contact met een simpele teek. Ogenschijnlijk een kleine aanleiding, maar wel 

met soms grote gevolgen. Zowel lichamelijk, emotioneel als financieel. Een deel van de slachtoffers is werkzaam “in het groen” 

en dus werknemer, zodat de besmetting opeens een beroepsziekte kan opleveren. TON RIEMSLAG is ervaringsdeskundige op dit 

gebied, heeft zich intensief verdiept in deze zaak en nam de moeite om de formele kanten van deze beroepsziekte voor de lezers 

van ons vakblad eens op een rij te zetten.
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rechten gaan over op de nabestaanden als de 
werknemer komt te overlijden. Dit is incidenteel het 
geval omdat Lyme ook de hartspier kan aantasten en 
in de hersenen zoveel schade aanricht dat men aan de 
ziekte kan overlijden.
Tot zover de wetgeving. 

Kwetsbare beroepsgroepen
De Infectieziektebulletins van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), spreken over 
tienduizenden besmettingen met Borrelia burgdorferi 
per jaar.
Bij de volgende beroepsgroepen worden elk jaar 
duizenden medewerkers besmet met Borrelia 
burgdorferi : boswachters, jachtopzichters, hoveniers, 
medewerkers van Natuurmonumenten, provinciale 
landschappen en (particuliere) landgoederen, 
politiemensen, onderzoekers in het veld en andere 
buitenwerkers.

Voor toezichthouders in natuurgebieden is het 
tekenseizoen het gehele jaar geopend !
Men kan beroepshalve te maken krijgen met 
valwild (denk aan rood-, dam- en reewild).
Genoemde soorten zijn reservoirs voor teken en 
dragen naast volwassen teken ook nymfen en 
larven bij zich. Ook in de winterperiode kan men 
– bijvoorbeeld tijdens stroperijbestrijding – in 
aanraking komen met teken. Denk aan het uit de 
strik halen van wild, inbeslagname en vervoeren 
van gestroopt wild. Bescherming en controle zullen 
dan ook het gehele jaar moeten plaatsvinden.

Deze werknemers worden zelden aangemeld als 
werknemer met een beroepsziekte. Om een voorbeeld 
te geven in 2003 zijn er volgens het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten maar 3 werknemers 
aangemeld. Een van de redenen is volgens het 
genoemde Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
en het RIVM dat werkgevers en de bedrijfsartsen bang 
zijn voor claims.

In de Algemene Wet Bestuursrecht staat hoe de 
ambtenaar een bezwaarprocedure tegen zijn 
werkgever aanhangig kan maken. Het bijzondere van 
deze wet is dat de werknemer zich aan de termijnen 
die in de wet staan moet houden. Is men 1 dag te 
laat, dan wordt het bezwaar als niet ontvankelijk 
beschouwd en is men uitgeprocedeerd. De werkgever 
hoeft zich echter niet aan de wettelijke termijnen te 
houden. Hierdoor kan het jaren duren voor men zijn 

bezwaar aanhangig kan maken bij de Bestuursrechter. 

De Arbeidsinspectie heeft een controlerende en 
toezichthoudende rol in de Arbeidswetgeving en 
de daaraan gerelateerde beroepsziektes. Helaas 
heeft dit bij de Arbeidsinspectie geen prioriteit en 
wordt er niet op gecontroleerd. In de toekomst 
worden werkgevers beboet die zich niet aan de 
wettelijke termijnen houden. Dit staat echter in geen 
verhouding tot de kosten die men moet maken als 
werknemers in het gelijk worden gesteld. Hier is dus 
sprake van rechtsongelijkheid. De werknemer dient 
zich aan de wettelijke termijnen te houden, doet hij 
of zij dit niet, dan kan men een procedure tegen de 
werkgever wel vergeten. De werkgever krijgt een 
kleine geldboete en kan de zaak jaren traineren 
en ophouden. M.i. zou het beter zijn dat als een 
werkgever de termijnen niet nakomt, de werknemer 
altijd in het gelijk wordt gesteld. Diverse vakbonden 
geven juridische ondersteuning bij procedures die 
betrekking hebben op beroepsziekten. In het bezit zijn 
van een rechtsbijstandverzekering is natuurlijk altijd 
van voordeel ! 

Teek en fiscus
Als laatste wil ik opmerken dat men via de belasting 
teruggaaf kan krijgen bij chronische Lyme borreliose 
(zie hiervoor de belastinggids). Ook als men, 
onder bepaalde voorwaarden, meer dan 45% 
arbeidsongeschikt is. (in 2006 is dit 787 Euro.)
Denk hierbij ook aan aanvullende kosten, zoals 
pro-biotica en andere hulpstoffen, reiskosten, niet 
vergoede medicijnen en hulpmiddelen, aanpassen 
van de woning en dergelijke.

RI&E
Werkgevers zijn sinds 1996 verplicht een Risico-
inventarisatie en Evaluatie te hebben.
Deze RI&E moet voortdurend worden bijgesteld 
waarbij nieuwe ontwikkelingen in de (medische) 
wetenschap in de RI&E moeten worden opgenomen.
Veel werkgevers hebben, na de verplichte invoering 
10 jaar geleden, nog steeds geen RI&E, een sterk 
verouderde of onvolledige RI&E.

Gezien bovenstaande ligt er m.i. nog voldoende 
werk voor de wetgever, controlerende instanties, 
vakbonden, werkgevers, werknemers en 
patiëntenorganisaties. 

A.H.J.M. Riemslag

Bronvermelding: 
Europese wetgeving, Algemene Wet Bestuursrecht, 
Arbeidswet en Arbeidsomstadighedenbesluit, 
Diverse CAO’s,
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Verbond 
van Verzekeraars,
Arbeidsinspectie, Arbo-unie, Belastinggids 2006, 
Infectieziektebulletins RIVM,
Ministerie van VWS, Ministerie SZW. Nederlandse 
Vereniging voor Lymepatienten.

“Laat je niet Lymen”
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BAARN (KNHS) – Op het fraaie landgoed Kasteel 
Groeneveld in Baarn organiseerde de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sportfederatie op 7 
november het symposium ‘Toegang te paard’. 
Het doel van deze dag: “Toegang te paard in het 
landelijk gebied” promoten bij terreinbeheerders 
is ruimschoots gehaald. De dagvoorzitter mw. 
Clémence Ross (bestuurslid KNHS) concludeerde 
aan het einde van de dag dat er voldoende 
draagvlak is voor een gemeenschappelijke 
aanpak van de groeiende behoefte aan 
paardensportmogelijkheden in het landelijk 
gebied. De KNHS zal hierin het initiatief nemen.

Er is behoefte aan meer veilige en mooi gelegen ruiter- en 
menpaden en routes. Voor alle duidelijkheid: de paardensport 
kent 450.000 actieve beoefenaars waarvan zo’n 80 procent 
er regelmatig op uit trekt voor een buitenrit. Dit is goed 
voor 17 miljoen buitenritten per jaar. De medewerking van 
terreinbeheerders (waaronder particuliere terreinbeheerders 
en de overheid) is hard nodig voor uitbreiding, verbetering en 
onderhoud van het ruiter- en menpadennetwerk.

Voor de terreinbeheerders die medewerking willen verlenen 
aan het ruiter en menpadennetwerk gaf het symposium in 
een viertal workshops, verzorgd door de Grontmij, Federatie 
Particulier Grondbezit, Wandelplatform, Stichting Recreatie 

en de KNHS informatie over financiering, aansprakelijkheid, 
inrichtingsmogelijkheden, oplossen van barrières en 
toekomstvisie van het ruiter- en menpadennetwerk. 

Veiligheid, aansprakelijkheid en de financiële kant van de 
zaak bleken belangrijke issues voor velen, zeker voor hen die 
particuliere gronden eventueel openstellen voor gebruik door 
derden. Mogelijkheden over hoe kostendekkend te werken 
werden gezien in bijvoorbeeld slim gebruik te maken van 
subsidies en samen te werken onder andere op het gebied 
van marketing. 

Duidelijk kwam naar voren dat veel (particuliere) 
grondeigenaren de financiële en meedenkende rol van de 
overheid te beperkt vinden. De uitvoering van de nota Paard 
en Landschap van LNV werd dan ook als zeer gewenst 
ervaren. De Stichting Recreatie is momenteel bezig met een 
onderzoek naar het vraag en aanbod van ruiter en menpaden 
in Nederland. Aan de hand van dit onderzoek zal de komende 
tijd worden ingezet op sluitend fijnmazig netwerk van paden 
voor de paardensporter.

Want zoals KNHS voorzitter Martien van de Heuvel in zijn 
uitnodiging voor het symposium schrijft: De paardensport is 
niet voor niets onlosmakelijk met de natuur verbonden.

SYMPOSIUM Toegang te paard
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CELSTRAF VOOR VOGELVANGER
Dat het illegaal vangen van vogels door de rechtbank 
van Den Bosch als een serieus delict wordt gezien, 
bewijst de volgende uitspraak van 24 juli 2007:
De rechtbank heeft een 61- jarige man uit Helmond 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 270 dagen 
(waarvan 203 dagen voorwaardelijk) en een werkstraf 
van 180 uur voor het onder meer vangen van 
inheemse beschermde vogels. De Rechtbank stelt 
vast dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het 
herhaaldelijk opzettelijk overtreden van de Flora- en 
Faunawet met betrekking tot beschermde vogels.
De Helmonder is veroordeeld voor het opzettelijk 
plaatsen van lijmstokjes en een lokkooitje met een 
levende vogel om beschermde diersoorten te vangen 
op 13 december 2006 in de gemeente Nederweert.
Daarnaast heeft de verdachte van december 2006 
tot en met april 2007 in Helmond beschermde 
inheemse diersoorten (98 vogels en 2 eekhoorns) 
onder zich gehad, terwijl hij wist dat ze door misdrijf 
waren verkregen. De Rechtbank heeft de man, die 
al jarenlange ervaring heeft als vogelhouder, ook 
veroordeeld voor het opzettelijk gebruik maken van 
valse gesloten pootringen.
De Helmonder is ten slotte veroordeeld voor het 
onder zich hebben van een dode bruinvis in de 
periode van 16 februari 2006 tot en met 7 juni 2007.
De Rechtbank legt de Helmonder ook een werkstraf 
op van 112 uur inzake een eerdere voorwaardelijke 
veroordeling.

Willem Saris
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Veilig werken in het bos
Wat houdt dat in ?
De groene BOA’s die als bosbaas of als terreinmedewerker betrokken zijn 
bij het beheer van bos weten het als geen ander ; boswerk geeft kans op 
ongevallen, letsel of ziekteverzuim. Aanleiding voor het Bosschap om actief 
te zijn op het vlak van preventie. Boswerkers en bosaannemers zijn volgens 
de Arbowet als eersten verantwoordelijk voor veiligheid op de werkplek. 
Door het uitgeven van het Handboek Arbeidsomstandigheden voor 
Boswerk zet het Bosschap zich voor de gehele branche in. Het Handboek 
bestaat uit een kloeke map waarin de zg. Arbo- informatiebladen Bosbouw 
zijn opgeslagen. Ieder jaar worden er nieuwe onderwerpen behandeld 
en in zeer leesbare, begrijpelijke en toepasbare taal aangeboden. Voor de 
praktijk, door de praktijk ! 

Risico’s beheersbaar maken
Of het nu om de ARBO, RI&E, VCA, BHV of HGA gaat, er zijn inmiddels 
50 informatiebladen die kort en krachtig informeren over de meest 
uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld:

• houtoogst met de motorkettingzaag
• infectieziekten
• veilig werken langs de weg
• werken in de buurt van kabels en leidingen
• handlieren als hulpmiddel bij vellen
• lawaai en uw gehoor
• EHBO, levensreddend handelen en verbandtrommel
• bedrijfshulpverlening in bos en natuur

De informatiebladen zijn op te vragen bij het Bosschap,
Princenhof Park 9, Postbus 65, 3970 AB DRIEBERGEN. (030) 6930130. 
Daar is ook verkrijgbaar het bekende overzicht Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen. Een overzicht dat op het prikbord van iedere 
boswerkplaats thuishoort !
Wie de Arbo- informatiebladen als naslagwerk wil gebruiken kan een 
kloeke map bestellen. Uiteraard is al deze informatie ook in te zien via de 
website van het Bosschap (www.bosschap.nl).

Eindredactie

Een boek voor 

de groene BOA
In de vorige aflevering van onze 
“Jachtopzichter” werd aandacht 
besteed aan het boek ‘Belevenissen 
van een duinwachter’ geschreven 
door ons lid Hans van Engeldorp 
Gastelaars. Omdat hij zijn boek had 
opgedragen aan al de groene BOA’s 
in Nederland en er op ons vakgebied 
niet zoveel is terug te vinden in de 
boekenkast, was de Eindredacteur 
benieuwd hoe het de schrijver met 
zijn boek inmiddels is vergaan. We 
gingen daarom eens informeren in 
het duin. “De reacties zijn erg leuk” 
zo vertelde Hans. “Sommige collega’s 
herkennen zich in situaties die ik 
beschrijf, want wat ik meemaak in 
mijn veld gebeurt ook op de Veluwe 
of in de polder. Die collega’s reageren 
allemaal erg positief en vinden het 
goed dat dit soort belevenissen eens 
op papier zijn gezet. Want het gaat 
over de dagelijkse praktijk anno 2007, 
waarin ook zaken over bewapening 
en uitrusting aan de orde komen.” 
Hans heeft het boek weliswaar 
opgedragen aan zijn collega’s, maar 
hoe reageren de lezers die geen weet 
hebben van wat een groene BOA 
zoal doet of meemaakt? “Die mensen 
vinden het geweldig om eens in onze 
‘groene keuken’ rond te kijken. Want 
ze hebben echt geen idee waar wij 
mee te maken krijgen. Ook vanuit de 
politiek heeft men belangstelling voor 
het boek.” 

Hebben de media ook belangstelling voor 
je boek?
“Ja, regionaal maar ook de landelijke 
schrijvende pers, zoals het AD/
Haagsche Courant, Leids Dagblad, De 
Posthoorn en de Telegraaf hebben al 
contact opgenomen. Ik heb al diverse 
interviews mogen geven en daarbij 
tevens ons mooie vak onder de 
aandacht kunnen brengen.” 

‘Belevenissen van een duinwachter’ kunt u 

bestellen via de website:

www.duinwachter.nl Bellen naar Hans kan 

ook. Tel. 071-5619936.

Boekbespreking; septemberaflevering

“de Jachtopzichter” pagina 9 
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In het werkgebied van de politieregio Gelderland- Zuid 
komen de blauwe politiemensen en de groene BOA’s 
elkaar regelmatig tegen. In het veld, maar ook op het 
politiebureau in Wychen waar allerlei zaken die ons 
beiden aangaan worden doorgesproken. Vaak gevolgd 
door een gezamenlijke controle in het veld.
Eenmaal per jaar wordt door de regiopolitie een zg. 
BOA- dag georganiseerd en dat was dit jaar op 12 
oktober jl. In een lange reeks van jaren worden wij in de 
gelegenheid gesteld onze praktische- en wetskennis te 
toetsen aan de hand van interessante gevallen.
Sinds jaar en dag wordt het particuliere landgoed 
Heerlijkheid Horssen hiervoor door de eigenaren ter 
beschikking gesteld. Dit is een niet- opengestelde 
“ouderwetse” buitenplaats met een slingerende 
oprijlaan, een oud Huis, groene gazons en een 
historisch parkbos met zeer oude bomen.
Voor ons en voor de organisatoren een pracht locatie 
om te oefenen.

Van elkaar leren
Dit jaar waren zeven opdrachten bedacht en in het 
terrein uitgezet. Met kleine tussenpozen gaat een 
koppel van een politieman en een groene BOA op pad. 
Ter plekke aangekomen is er een opstelling met een 
figurant (die meestal een oud- politieman blijkt te zijn) 
en is het de bedoeling uit te zoeken wat er aan de hand 
is. Bedoeling is natuurlijk dat de wederzijdse kennis en 
ervaring benut wordt om een probleem op te lossen of 
niet met lege handen terug te keren.
Na al die jaren kan ik rustig stellen dat dit bijzonder 

leerzaam is en de contacten met de politie (die goed 
zijn) worden er ook nog eens door verstevigd.

Hilariteit
Naast nuttig mag de “Horssendag” natuurlijk ook 
gezellig zijn. En er mag af en toe ook eens gelachen 
worden, vooral als er iets misloopt. Een leuk voorbeeld 
is de casus waarbij de figurant (een ons bekend en 
inmiddels gepensioneerd lid van de Veldbrigade) direct 
het bos in rende bij onze komst. Verdacht optreden, dus 
de groene BOA en de politieman er achteraan. Nu bleek 
op het bospad een nauwelijks waarneembaar mistnet 
te zijn opgesteld, waarmee je prima wilde vogels kunt 
vangen. Het komische was dat de politieman het net 
wél zag, maar dat de BOA er in volle snelheid dwars 
doorheen liep. Het kan dus anders lopen dan gedacht 
bij gezamenlijk optreden!

Afronding
Tegen een uur of vijf is het “einde dienst”. 
Iedereen heeft zijn opdrachten afgerond en dan komt 
het belangrijke moment dit met elkaar eens goed door 
te spreken. Ieder jaar blijkt weer dat groene en blauwe 
politiemensen veel van elkaar kunnen leren !
Ter afsluiting was er deze keer een warm- en koud 
buffet dat iedereen zich, na een dag buiten, goed heeft 
laten smaken.
Al met al een geslaagde en leuke dag en dan ook nog 
eens midden in een zeer mooie natuur.

Gerrit Dengerink 

Samen oefenen 
- nuttig en ook gezellig
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In Memoriam Wim Koopmans
Op 7 oktober jl. kregen we bericht van het 
overlijden van ons lid Willem Koopmans.
Willem mocht slechts 62 jaar oud worden. 
De ziekte waar hij tegen vocht, kon hij niet 
overwinnen. Willem was nog een van onze 
traditionele jachtopzichters, met het hart 
op de juiste plaats. Je kon altijd een beroep 
op hem doen en we hebben diverse mooie 
stroperijzaken gehad. Hij had moeite met 
de vele veranderingen die de laatste jaren 
op ons allen af zijn gekomen. Maar telkens 
weer probeerde hij er tóch het beste ervan te 
maken, maar wel met pijn in zijn hart. Vooral 
de naamswijziging van Jachtopzichters-
vereniging naar NVvN raakte hem. 
Willem is ruim 37 jaar jachtopzichter geweest 
en heeft altijd hard gewerkt om de zaak 
draaiend te houden ; een goede wildstand en 
onderhoud van het landgoed Geerestijn.
Willem was duidelijk en direct en zei wat hij 
ervan vond.

Willem, we zullen je missen tijdens de verga-
deringen en evenementen van onze afdeling.
De leden en bestuur van onze afdeling 
Utrecht wensen Minie, kinderen en kleinkin-
deren veel kracht en sterkte toe in de komen-
de moeilijke periode. 
Minie, je zei zo nadrukkelijk: “Willem is er niet 
meer, maar we hebben wel de goede herin-
neringen aan een échte jachtopzichter ”.

Namens het bestuur afdeling Utrecht.
Theo van der Horst

Actuele stand: 764 leden - 474 donateurs
Inleveren kopij vóór 15 februari 2008

PIET GROENESTEIJN  
40 jaar jachtopzichter op landgoed 
Pijnenburg te Soest.

Op zaterdag  6 oktober jl. is Piet Groenesteijn 
in restaurant Kievitsdal te Baarn, tijdens 
een druk bezochte receptie, namens het 
hoofdbestuur van de NVvN, uit handen van 
de voorzitter van de afdeling Utrecht  de oor-
konde en gouden speld overhandigd ter ere 
van zijn 40- jarig ambtsjubileum.
Op 7 augustus 1967 is Piet als onbezoldigd 
ambtenaar van het Korps Rijkspolitie aange-
steld op landgoed Pijnenburg te Soest.
Ruim 40 jaar heeft Piet  als beëdigd ambte-
naar de belangen van het landgoed gediend.
De felicitaties van allen waren overweldi-
gend. Ook van onze vereniging gaan de 
felicitaties uit naar Piet en zijn vrouw Corry, 
die wij hebben bedacht met een prachtige 
bos bloemen.

Op verzoek van de eigenaar van het land-
goed de fam. Insinger en het rentmeester-
kantoor Dasselaar kreeg de vereniging het 
verzoek om de fel begeerde versierselen aan 
Piet te overhandigen.
Dit hebben wij graag gedaan omdat het 
maar weinig leden overkomt, of gegund is, 
om een 40- jarig jubileum als opsporings-
ambtenaar te volbrengen.
Piet is altijd een trouw bezoeker van de ver-
gaderingen en evenementen van de afdeling 
Utrecht.
Het bestuur van de NVvN afdeling Utrecht 
wenst jullie,  Piet en Corry nog een gezonde 
toekomst en Piet... op naar de 50!

Namens het bestuur afdeling Utrecht.
Theo van der Horst.
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Op pad met... Henk KetelaarAFDELING NOORD-HOLLAND
Voorzitter: vacature
Secretaris: vacature

Nieuw lid: Dhr. R.J. Prins, Haarlem

AFDELING ZUID-HOLLAND
Voorzitter: Wansinck, J. 
Voorweg 68b 
2431 AR  Noorden
Tel: 0172 408 620
E-mail: wansinck48@zonnet.nl

Secretaris: Korstanje, P.H. 
Albert Cuypplein 1 
3141 GA  Maassluis
Tel: 010 5910154 / 06 5066 2731
E-mail: kabako@kabelfoon.nl

AFDELING ZEELAND
Voorzitter: Weele, L. van der 
Kraaijensteinweg 138 
4328 RD Burgh-Haamstede
Tel: 0111  653 153 /  06 2245 2800
E-mail: leenc@zeelandnet.nl

Secretaris: Hiele, J.G.J. van der 
Koninginnelaan 43a 
4335 BA  Middelburg
Tel: 0118 640 673 / 06 5376 3628
E-mail: vdhiele@zeelandnet.nl 

AFDELING BRABANT/LIMBURG
Voorzitter: Schakel, A.J. 
Stevensweerterweg 9 
6051 GP  Maasbracht
Tel: 0475-853659
E-mail: ajschakel@home.nl

Secretaris: Cuppens, A.J.G.P. 
Berkenstraat 14 
6031 XB  Nederweert
Tel: 06 2947 7369
Fax: 0495 624 741
E-mail: aj.cuppens@kpnplanet.nl

HUUB KOCH
25 jaar jachtopzichter in PUTBROEK
Huub Koch, geboren en getogen te 
Kerkrade, was al vanaf de schoolbanken 
begaan met het buitengebeuren. Na 
opleiding in de bosbouw was hij onder 
andere werkzaam tot 1979 in het grens-
gebied Herkenbosch-Duitsland, het zg. 
Meinweggebied. In 1979 vertrok Huub naar 
Noord Limburg waar hij in dienst trad als 
boswachter bij Baron De Weichs De Wenne 
te Geijsteren.

In 1981 kwam hij in dienst van de toenma-
lige Groep Veldpolitie Limburg. 
Ondanks het mooie werk bij de Veldpolitie, 
lag zijn hart tóch meer bij het verzorgen van 
de jacht en de bosbouw. 
In oktober 1982 verliet Huub de Veldpolitie 
Limburg en werd jachtopzichter in 
PUTBROEK, gemeente Echt, alwaar hij 
werkzaam is voor de jachtcombinatie M.P.G. 
Stassen.
Op 22 november 2007 werd Huub voor zijn 
25 jaar trouwe dienst als jachtopzichter, door 
zijn jachtcombinatie in het zonnetje gezet, in 
het bijzijn van familie, kinderen en kleinkin-
deren. 
Ook Arie Schakel en Ton Cuppens van de 
NVVN Afdeling Brabant Limburg waren hier-
bij aanwezig. Na een huldiging door de Heer 
Stassen namens de jachtcombinatie, welke 
hem bedankte voor het vele goede werk van 
de afgelopen 25 jaar, waarbij hij de hoop 
uitsprak om nog vele jaren van zijn vak-
manschap gebruik te mogen maken, kreeg 
Arie Schakel namens de afdeling Brabant 
Limburg het woord. 

Hij prees het vakmanschap van Huub Koch 
en ging uitvoerig in op het zware vak van 
jachtopzichter. Hij reikte de oorkonde aan 
hem uit en door hem werd de zilveren speld 
25 jaar jachtopzichter van de NVvN opge-
speld.Het officiële gedeelte werd afgesloten 
door een saluut van een van de jachthoorn-
blazers van de combinatie.

AANDACHTSVESTIGING PURSCHUIMBOM
Aan de redactie van ons vakblad werd van politiezijde verzocht aandacht 
te schenken aan gevaarlijke ontwikkelingen die met name rond de 
feestdagen spelen. Gevaarlijk met name voor de handhaver die in het 
buitengebied onverwacht met deze “uitvinding” geconfronteerd wordt.

In het kort kom het hier op neer dat creatieve lieden een lawinepijl (of 
een andere zware vuurpijlkop) tapen aan een aantal spuitbussen. Vaak 
maakt een bus Purschuim hier onderdeel van uit. Reden is dat een bus 
PUR tot wel 15% brandbaar gas (butaan/of propaan) bevat als drijfgas.
Deze lieden zijn uiterst creatief en schromen niet te stunten via het 
internet. Hieronder een deel van een letterlijke tekst:
“……ammoniumnitraat + 6% benzine/diesel. Dit mengsel moet je dan 

in een afgesloten ruimte doen (bv. Een metalen pijpje). In het 

midden moet je iets doen dat redelijk hard knalt (acetonperoxide 

bv. Is wel erg gevaarlijk spul). Dit wordt ook wel een booster 

genoemd. Ik ga het zelf overmorgen proberen door er een 

strijker in het midden van het pijpje te doen. Dit mengsel is 

erg krachtig, je moet het dus echt niet onderschatten !!! Dit 

mengsel is ook door de Oklahoma bomber gebruikt…”

Nu is het in Nederland niet eenvoudig om aan pure ammoniumnitraat te 
komen, maar ook daarvoor heeft men een oplossing:

“…pure ammoniumnitraat kan je uit kunstmest krijgen door het 

volgende te doen; doe veel water bij de mest, laat het ongeveer 

24 uur staan. Haal daarna al het water/vloeibare mengsel eruit. 

Daarna het vloeibare mengsel indampen/verwarmen. Hetgene dat 

overblijft is ammoniumnitraat…”

Op sommige websites wordt gesproken over bommen met nitraat met 
een gewicht van 600 gram in de vorm van een pijpbom. Alle groene 
BOA’s wordt ten sterkste aangeraden uit eigenbelang uiterst voorzichtig 
om te gaan met lieden die voorzien zijn van dit soort uitvindingen. 
Gehoorschade, verwondingen en invaliditeit kunnen het gevolg zijn, om 
maar niet van erger te spreken.

Eindredactie
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Op pad met... Henk Ketelaar

faunabeheerder Nationaal Park de Hoge Veluwe
Op een mooie woensdag-middag en avond (en een 
klein stukje nacht!) was ik te gast bij Henk Ketelaar, 
jachtopzichter (zoals hij zichzelf noemt) in het Nationale 
Park de Hoge Veluwe.
Henk Ketelaar is inmiddels 5 jaar werkzaam in het park. 
Voorheen was hij in dienst bij het Geldersch Landschap.
Het Park, een cultureel erfgoed, gesticht aan het begin 
van de twintigste eeuw door het echtpaar Anton en 
Helene Kröller-Müller, is groot 5.500 ha en bestaat uit 
bos, heide, vennen en stuifzand.

Samen met 4 collega’s is hij verantwoordelijk voor het 
faunabeheer en toezicht op het Park. 

De grofwildpopulatie (grotere zoogdieren) bestaat 
uit ongeveer 200 stuks roodwild, 200 reeën, 50 stuks 
zwartwild en 150 moeflons; dit is de voorjaarsstand.
Hij begeleidt verder jagers bij het realiseren van het 
afschot, ± 105 wilde zwijnen, ± 115 edelherten en 
daarnaast nog de nodige moeflons. 

Reewild wordt in principe niet beheerd. Alleen zieke reeën worden afgeschoten door de faunabeheerders van 
het Park.

Het Park trekt jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers. Uitgezonderd de rustgebieden mogen zij overal in het  gebied 
“rondzwerven”. Bij het betreden van de rustgebieden worden bezoekers zonder pardon geverbaliseerd. In totaal 
worden er per jaar een kleine 100 verbalen opgemaakt.

Vooral de hertenbronst trekt veel kijkers en fotografen! In het begin van de middag zijn de wildobservatieposten bij 
de wildweides al bezet en tegen de avond is het soms “file-rijden.” 
Bij sneeuwval worden er in het park loipes uitgezet voor de skiliefhebbers.
Een activiteit die ook steeds meer deelnemers trekt is de Hoge Veluwe Loop [volgend jaar op 5 oktober]. 
Maar waar de Hoge Veluwe echt om bekend staat zijn natuurlijk de gratis Witte Fietsen [1.700!], het Kröller-Müller 
Museum [met de beeldentuin] en het Jachthuis St. Hubertus. 
Al met al is het Park zeker een bezoek zeker waard.

TEKST EN FOTO’S: JAAP VAN DE WAERDT
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Boekbespreking 

Handhaving Visserijwet 
Amsterdam e.o.

Als vissen van jongsaf je grote passie is en daarom de waterkant meer lokte dan 

de saaie schoolbanken, dan blijft het niet uit dat je probeert hiervan je beroep 

te maken. Bij Alex van der Velden ging dat langs wondere wegen, maar het is 

hem gelukt.

Hij is aangesteld door de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 
als jachtopzichter/BOA en controleert ook voor de Algemene 
Weesper Hengelaarsbond. Tevens is hij werkzaam als reservist 
bij de regiopolitie Amsterdam- Amstelland en gezien zijn grote 
praktijkkennis ondergebracht bij het regionaal projectbureau 
milieu. Daarnaast verricht hij hand- en spandiensten op 
toezichtgebied op twee grote groene terreinen van een 
zorginstelling.

Handhaving in en rondom grootstedelijke gebieden (w.o. het 
IJmeer, maar ook binnen de bebouwde kom) betekent
jaarlijks duizenden contacten met welwillende vissers/ leden, maar
ook met goedgebekte, breedgebouwde en soms helemaal niet welwillende
vissers of terreingebruikers.
In zijn boekje dat hij volledig in eigen beheer heeft uitgegeven, steekt Van der Velden niet onder stoelen of banken 
dat vissen zijn grote passie is, maar dat hij t.g.v. de visstand zeker bereid is als handhaver / groene BOA zijn 
handen uit de mouwen te steken. 

Vistechnieken, verboden vangmiddelen, anekdotes, soms “duwen-en-trekken” om een verdachte richting HOvJ te 
krijgen, assistentie door viscontroleurs zonder opsporingsbevoegdheid, niet- coöperatieve verdachten, werpnetten, 
beroepsvissers die het niet zo nauw nemen, dierenkwelling, samenwerking met de regiopolitie ; alles komt aan de 
orde in het precies 100 pagina’s tellende boekje. Maar wel steeds consequent bekeken vanuit de visie van groene 
opsporingsambtenaar.

Het moet voor Alex van der Velden een bijzondere ervaring zijn geweest 20 jaar Visserijwetcontrole en alles wat 
daar bij hoort op geheel eigen wijze op papier te zetten.
Voor collega- BOA’s een bron van informatie en vooral door de gemakkelijke schrijfstijl en ondersteunende 
kleurenfoto’s heel toegankelijk.

Eindredactie

Titel: De Jachtopzichter vertelt ; handhaving Visserijwet regio Amsterdam
Auteur: Alex D.A. van der Velden
ISBN-nr: 978 – 90 – 9022165 – 6
Omvang: 21 x 15 cm / 100 pag’s / kleurenfoto’s 
Prijs: € 16,75 (incl. verzendkosten)
Bestellen:  via bankrek. 98.63.76.264 t.n.v. A.D.A. v.d. Velden te Badhoevedorp

vermelding ; boekje (en controle complete naam/adres besteller)

Amsterdam e.o.
Als vissen van jongsaf je grote passie is en daarom de waterkant meer lokte dan Als vissen van jongsaf je grote passie is en daarom de waterkant meer lokte dan 

de saaie schoolbanken, dan blijft het niet uit dat je probeert hiervan je beroep de saaie schoolbanken, dan blijft het niet uit dat je probeert hiervan je beroep 

te maken. Bij Alex van der Velden ging dat langs wondere wegen, maar het is te maken. Bij Alex van der Velden ging dat langs wondere wegen, maar het is 

Hij is aangesteld door de Amsterdamse Hengelsport Vereniging 

jaarlijks duizenden contacten met welwillende vissers/ leden, maar
ook met goedgebekte, breedgebouwde en soms helemaal niet welwillende

Alex D.A. Van der Velden

De Jachtopzichter vertelt:

“Over de handhaving van de Visserijwet in

De regio Amsterdam-Amstelland”.
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Project “Graskarper”
De handhavings-estafette 2007

Dit jaar zijn er weer diverse “hoogtepunten” (eigenlijk meer dieptepunten, het 
is maar hoe je het bekijkt) aangetroffen langs en op de wateren in de regio 
Amsterdam-Amstelland. In maart jl. heb ik twee beroepvissers geverbaliseerd 
terzake visstroperij op wateren waar zij helemaal niet mochten vissen, het 
behouden van snoeken in gesloten tijd en gebruiken van vistuigen waartoe 
men ter plaatse niet gerechtigd was. In Diemen trof ik een bewoner van een 
weekendboot met een zelfgemaakt aalhoekwant die op geen enkele wijze 
wenste mee te werken. Uiteindelijk is tegen hem PV opgemaakt terzake 
het voorhanden hebben van het aalhoekwant, geen ID, en is hij door de 
Hengelsport Vereniging Amsterdam geschorst en is zijn vispas ingenomen.
Visbom

In het westelijk havengebied kwam ik tijdens een surveillance met de 
regionale projectleider Milieu een groepje Urkers tegen die massa-explosieven 
(vuurwerkbommen) klaar hadden liggen bij het water kennelijk met de bedoeling 
deze in het water te laten exploderen. Na detonatie komt alle vis in een omtrek van ca 
10 meter boven drijven (van één bom!!). De vis hoef je dan alleen nog maar bijeen te 
scheppen, een van de mannen stond al klaar in zijn gele oliepak ……
Op woensdag 26 september j.l. vond project “Graskarper” plaats in het kader van de 
jaarlijkse handhavings-estafette. 
Tijdens deze jaarlijks terugkerende handhavingsdag werken regiopolitie, 
opsporingsdiensten, gemeenten, provincie en andere natuurbeherende organisatie’s 
24 uur lang samen op het gebied van milieu en natuur en treden dan grootschalig op 
tegen overtredingen.
Dit jaar participeerde een tweetal controleurs van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging in het project 
“Graskarper” en draaiden een dienst mee met twee medewerkers van het regionaal projectbureau milieu van de 
regiopolitie Amsterdam-Amstelland.

Hoge score
Zoals de projectnaam al doet vermoeden werd er dit jaar (net als de 2 voorgaande jaren) wederom een 
Visserijwetcontrole gehouden in de wateren in de regio Amsterdam- Amstelland. Ondanks het niet bepaald fraaie 
weer, veel wind en regen waren de verwachtingen over aan te treffen vissers niet al te hoog gespannen. Tussen 
16:00 en 23:00 uur werd een groot aantal wateren gecontroleerd. Ondanks het slechte weer waren er toch nog wel 
wat hengelaars die weer en wind trotseerden en hun hengels te water hadden gelaten.
Daarvan was een flink aantal vissers in overtreding waartegen handhavend werd opgetreden. Bij de 21 
aangetroffen en gecontroleerde hengelaars werden maar liefst 15 overtredingen geconstateerd; te weten

Sloterplas: 2 x vissen met 3 hengels zonder geldige 3e hengel vergunning
 1 x parkeren in openbaar groen met de auto
Nieuwe Meer: 4 x niet op 1e vordering vispas kunnen tonen
 2 x geen ID bewijs kunnen tonen
Bosbaan: 1 x niet op 1e vordering vispas kunnen tonen
Diemen/NUON: 1 x 3 hengels / visverbod
 1 x vissen met levende aasvis
 2 x visverbod
Noordzeekanaal: 1 x ondermaatse snoekbaars behouden 
 (werd levend in emmer bewaard en is teruggezet)

Dat er nog flink wat niet in orde is in en op de AHV wateren bleek dus deze dag maar weer. De leden van het 
projectteam “Graskarper” kunnen terugkijken op een onverwacht geslaagde en ook leuke dag met aandacht voor 
het milieu en de Visserijwet in het bijzonder

Alex van der Velden,
Jachtopzichter / BOA
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Serie: 
Verboden middelen

FAZANTENSTROPERIJ
Het is gelukkig weer jachttijd! Een machtig mooie tijd voor de jachtopzichter 
en als ik dit schrijf heeft u er waarschijnlijk al een aantal jachtdagen of 
peuterjachtjes opzitten. En als u dit leest is het seizoen alweer bijna voorbij! 
Ook op het land is het beeld heel anders ; hier en daar nog een strook 
mais die er vanwege de nattigheid niet afkwam en soms nog een strook 
bieten. De rest van het bouwland is weer ingezaaid met winterrogge of een 
groenbemester. Rust op het land. Geen boeren of loonwerkers die nog tot 
’s avonds laat in de weer zijn. Dus óók rust voor het wild dat niet meer van 
perceel naar perceel gejaagd wordt.

Maar ….. er blijft voor de jachtopzichter 
werk aan de winkel ! Het wild is veel 
meer zichtbaar, de hazen lopen 
herkenbaar op het vlak en zeker op 
de net opkomende gras en rogge. 
Neem van mij aan dat de ons bekende 
“natuurliefhebbers en vrienden van de 
lange hond” hun ogen niet in de zak 
hebben en weten waar wat te halen is. 
Actie met de lange hond en lichtbak te 
verwachten, dus werk aan de winkel 
voor de jachtopzichter die veel in het 
veld is.

Grootschalig slepen
Fazanten vallen wat dat betreft minder op. Eigenlijk het meest als ze na een 
flinke regenbui in het zonnetje op de rand van dekking zich laten drogen. 
En als ze opbomen, want ook onze “concurrenten” weten waar dat te 
verwachten is. In deze aflevering eens extra aandacht voor fazantenstroperij. 
Soms massaal met netten, vaak ook heel onopvallend vlak bij huizen, een 
verwaarloosde boomgaard of een rommelige houtwal. Let vooral op stroken 
bieten die er nog staan voor de laatste levering, want fazanten in de polders 
roesten daar graag in. En het is eigenlijk een klein kunstje om met een paar 
handige mannen en een groot sleepnet ’s nachts even flinke zaken te doen. 
Zo’n sleepnet is eigenlijk niets anders dan een groot net dat aan de achterkant 
is voorzien van gewichten. Men trekt dit tactisch door het (smalle) perceel 
en de fazanten die op het laatst willen opvliegen, verwarren zich in het net. 
Zeker weten dat lui die dit kunstje goed kennen, je in een paar nachten 
van flink wat fazanten kunnen afhelpen! Veel kleinschaliger, maar voor de 
jachtopzichter ook veel minder opvallend is het werk van een “ouwe vos” 
die niet ver van huis gaat, maar daar dan ook precies de weg weet. Dat kan 
met een zaklamp en een zware windbuks zijn om ze ‘s nachts van een tak te 
schieten. Wees alert als je een manke fazant ziet kreupelen. Vaak gevolg van 
een windbukskogeltje op een fazantenpoot! Klemmen gaat ook heel goed. Er 
worden dan bosjes mais opgehangen in de dekking en als die goed worden 
aangepikt, wordt er een klem onder gelegd. Vaak worden meerdere klemmen 
uitgelegd om de kans op succes groter te maken. Tref je dus mais en klem 
aan, zoek de hele omgeving scherp af, want het gaat die mannen niet om één 
fazant. 

Simpele middelen
Als er geen mais voorhanden is, gebeurt hetzelfde met wat graan. Een PVC- 
pijpje van ongeveer 50 cm lengte, waarin onderin sleufjes geslepen worden 

werkt perfect. De pijpjes worden zo 
hoog opgehangen dat een fazant 
er naartoe moet springen en dat 
geeft al snel effect met een klem 
eronder. Door de kleinschalige 
fazantenstroper zijn talloze simpele 
middelen uitgevonden om buit 
binnen te halen. Ik heb in mijn 
praktijk aangetroffen ; fietswielen, 
potten met rozijnen, frietzakjes, 
groenteblik met een stervormige 
opening erin, 7- upfles met de hals 
er op z’n kop in en noem maar 
op. Allemaal eenvoudige, simpele 
middelen die vaak uitstekend 
vangen. Wie wel eens in mijn stand 
is geweest, heeft kunnen zien hoe 
creatief de ouderwetse, kleinschalige 
stroper kan zijn !

Tijdig toeslaan
Wat ik mijn lezers niet wil onthouden 
is een zg. fazantenluik. Dat is een 
middel om meerdere fazanten 
tegelijk te vangen. Eigenlijk is het 
niets anders dan een koepeltje van 
gaas met een ingang. Daarin wordt 
gevoerd en als er goede aanloop 
is, dan wordt de ingang op scherp 
gezet en kunnen de fazanten er 
wel in, maar niet meer uit. Vaak 
wordt er al een lokker in geplaatst. 
Verder nog een tip; sla alleen 
toe als de verdachte bezig is een 
fazant te verwijderen of de fuik te 
herstellen. Als je te vroeg bent krijg 
je verbaasde gezichten en de reactie 
“nooit gezien, is niet van mij”. Zelf 
vind ik het ontdekken van verboden 
middelen op goed verborgen 
plaatsen door “sluwe vossen” 
die daar kleinschalig (maar wel 
permanent !) stropen, toch wel het 
échte vakwerk. Deze klanten wanen 
zich vaak onaantastbaar in hun eigen 
wereldje en dan is een volkomen 
onverwachte ontmoeting met een 
echte wildschut des te mooier. 

Ik wens u allen een goede 
Jaarwisseling en veel gezondheid 
in 2008.

Cees van Geel 



Een vanginstallatie voor damherten in Zeeland
Tijdens een reguliere controle eind 2005 door een 
collega BOA van de Provincie Zeeland  zag deze 
binnen het Staatsnatuurmonument van Schouwen een 
vanginstallatie voor damherten.
Op een particulier stuk grond was de collega ter 
controle aanwezig inzake mogelijke overtredingen van 
de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. 
Hij zag dat achter een camping werkzaamheden 
werden verricht. Hij constateerde dat er stukken grond 
werden afgegraven die binnen het Natuurmonument 
de Kop van Schouwen waren gelegen. Hij constateerde 
óók dat er een groot terrein was afgesloten binnen 
het particuliere stuk grond. Met andere woorden 
hij constateerde diverse overtredingen van de 
natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hij 
waarschuwde daarop het regionale milieuteam van de 
politie Zeeland.

Gezamenlijk heeft de collega samen met het r.m.t. een onderzoek ingesteld wat er nu precies aan de hand was.
Het volgende werd geconstateerd:
* Werkzaamheden verrichten binnen het natuurbeschermingsgebied zonder vergunning
* Illegale kap van bomen en struiken
* Het opzettelijk verwijderen van oude elzenruggen
* Het hebben van een afgesloten terrein waar illegaal beschermde dieren gevangen werden
   gehouden
* Het in werking hebben van een illegale vanginstallatie.

Na overleg tussen de verbalisanten, justitie en het bevoegd gezag werd besloten om verschillende processen 
- verbaal op te maken. Er werden twee onderzoeken opgestart. In deze onderzoeken stond een persoon centraal 
en dat was de zoon van de eigenaresse die een volmacht had om alles te regelen. De persoon was in het bezit 
van een jachtakte.
De eerste zaak ging om het feit of er vergunning was verleend voor de uitbreiding van een aangrenzende 
camping en de nieuwe aanplant van bomen en struiken. In dit onderzoek bleek dat er geen vergunning was 
verleend voor de uitbreiding van de camping. Er was geen vergunning verleend voor het kappen van bomen en 
struiken. De hoofdverdachte was een rechtspersoon met zijn bestuurders. Zij hebben uiteindelijk een schikking 
thuisgestuurd gekregen van justitie en hebben alles weer in de oude staat hersteld. Dit onderzoek was van korte 
duur. Hierbij werd de gevolmachtigde vrijgewaard van vervolging

De tweede zaak lag iets moeilijker. De camping waar de uitbreiding had plaats gevonden grensde aan een 
afgesloten terrein van vier hectare groot. In dit vier hectare grootte weiland, bestaande uit struikgewas, grasland 
en duinvegetatie liepen bij een eerste onderzoek zo’n 14 damherten. Het waren bijna allemaal dambokken. 
Verder onderzoek leerde dat er door het aangrenzende gebied (niet in de vanginstallatie) een compleet spoor 
van uitgelegd voer voor de damherten was gemaakt. Het spoor begon ergens in de bossen buiten de camping 
en buiten de vanginstallatie en eindigde binnen in de vanginstallatie. Er was een opening gemaakt in de 
afrastering van het terrein waar de damherten wel naar binnen konden springen maar niet naar buiten konden 
gaan. 
Men kon hier niet spreken van een simpele zaak om te bewijzen dat de beheerder / gebruiker illegaal damherten 
aan het vangen was. Er werd een plan gemaakt waarbij verschillende diensten en BOA’s betrokken zouden. 
Er werden collega’s betrokken bij het onderzoek van Staatsbosbeheer, jachtopzichters, Provincie Zeeland 
afdeling handhaving en het Regionaal Milieu Team. 
Na een periode van een half jaar onderzoek en controleren werd uiteindelijk de beheerder / gebruiker 
uitgenodigd aan het bureau van politie voor het afleggen van een verklaring. De verdachte wenste geen 
verklaring af te leggen.
Het onderzoek werd afgesloten en het proces – verbaal werd medio 2006 ingezonden naar het functioneel parket 
te Hertogenbosch. 
In augustus 2007 werd het onderzoek behandeld bij de meervoudige kamer van de rechtbank te Middelburg. 

J.G.J. van der Hiele




