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Voorwoordvan de voorzitter
Beste lezer,

Het is vandaag 15 augustus, de wolken razen prachtig langs de hemel en op 

de stoppels vliegen toch wat duiven af en aan.

Ik hoop dat u een goede 
zomerperiode heeft gehad, wellicht 
met een goede vakantie die de 
batterij weer heeft opgeladen.

Hoewel ik mij voorgenomen had, 
na de Algemene Ledenvergadering, 
een aantal weken mijn hoofd bij 
wat andere bezigheden te hebben, 
lukte mij dat maar steeds niet. 
Steeds bleef de discussie over de 
voorgenomen, te vernieuwen BOA-
opleiding door mijn hoofd woelen. 
Steeds weer dacht ik dat wij toch 
over een kwalitatief goede opleiding 
beschikken, die ons bovendien door 
regelmatige bijspijkeren scherpt op 
actualiteit en steeds weer schrok ik 
toch wat op van de mededeling, dat 
het allemaal anders zou moeten.

KWALITEIT
Wij hebben het vaker gezegd, er 
moet geen enkel misverstand 
bestaan over onze opvatting met 
betrekking tot de door ons te 
leveren kwaliteit van opsporing en 
handhaving. Echter, of de thans 
voorgestelde opleidingsinhoud 
nodig is voor ons werk, wagen wij 
in twijfel te trekken. Zo zei U het ook 
op onze ledenvergadering en zo 
zei de laatste HB-+-vergadering het 
weer.

Inmiddels wordt er hard aan 
gewerkt om op zo kort mogelijke 
termijn een gesprek te hebben met 
de minister van Justitie, de heer 
Hirsch Ballin. In mijn vorige bijdrage 
aan ‘de Jachtopzichter’ pleitte ik 
wederom voor samenwerking. 
Wij zullen de ontwikkelingen ook 
met onze partners en ook met de 
werkgevers bespreken.
Tijdens het gesprek met de minister 
zullen wij ook aandacht vragen voor 
de door ons gewenste en aan ons 
beloofde aanpassing van de Wet 
wapens en munitie.
Als er in voorgaand opzicht nieuwe 
ontwikkelingen te melden zijn, 
houden wij U daarvan uiteraard op 
de hoogte.

REANIMATIE
Hoewel het volgende ook over 
opleiding gaat, toch iets heel 
anders.
Van de Eindredacteur van ons 
vakblad Jaap Beekhuis, kreeg ik een 
prachtige suggestie.
De laatste weken loopt er een 
reclamecampagne die onze 
aandacht vestigt op de eerste zes 
minuten na een hartaanval: hoe 
belangrijk die minuten wel niet 
zijn voor het slachtoffer. Er zijn 
voorbeelden bekend, dat mensen 
hulpeloos bij een slachtoffer staan 
in afwachting van de komst van een 

ambulance of arts, zonder zelf te 
(kunnen) reanimeren.
Jaap deed het voorstel al onze 
leden in samenwerking met de 
Hartstichting een reanimatiecursus 
aan te bieden. Uiteraard vallen 
er ook in de door ons beheerde 
terreinen hartslachtoffers: wat is 
het dan fantastisch als wij in staat 
zouden zijn die maatregelen te 
nemen die binnen zes minuten 
moeten worden genomen.
Wij zullen dit onderwerp in onze 
eerstvolgende DB-vergadering 
bespreken.

Tot de volgende ‘Jachtopzichter’

Uw voorzitter,
Herman Kemperman.
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Vanuit “Den Haag” is weinig tot niets te melden ; het is 
nl. de tijd van het “zomerreces”. 
Medio september komt het BOA-platform weer bijeen. 
De agenda is nog niet bekend, maar het lijkt er op dat 
het dit keer zal gaan over een aantal zaken betreffende 
het BOA-insigne. In het vorig overleg is de laatste versie 
samengesteld en momenteel is de producent bezig 
met het maken van de prototypes, zowel in de stoffen- 
als in de badge-uitvoering. Deze eindversies worden 
einde deze maand verwacht. Hoogstwaarschijnlijk zal 
er gekozen kunnen worden uit een speld- en / of een 
magneetsluiting.
De NVvN heeft aangegeven dat zij graag per groene 
BOA 5 exemplaren zou willen hebben, te weten 2 
metalen (badge) en 3 stoffen exemplaren. Of dit 
voorstel gehonoreerd zal worden moeten we nog 
afwachten. Daarnaast is voorgesteld om, in het kader 
van een eerste aanschaf, een subsidie te verstrekken, 
althans de kostprijs zo laag mogelijk te houden. We zijn 
benieuwd hoe daar op gereageerd wordt.

Verwarring en verbazing
Vanuit het LOM is nog niets vernomen. Er was een 
toezegging dat na twee pilot – cursussen met de 
partners overlegd zou worden. Of dat gaat gebeuren en 
wanneer moeten we afwachten.
Natuurlijk is iedereen benieuwd. Uiteindelijk gaven 
de gebeurtenissen op onze ALV voldoende aanleiding 
voor commotie, verwarring en verbazing. Het HB heeft 
hierop gereageerd en is op 11 juli j.l. bijeen geweest om 
de ontstane situatie te bespreken. 
Voor diegenen die het niet meer begrijpen, schets ik het 
verloop van een aantal gebeurtenissen.
In het verleden werd door het Functioneel Parket bij 
de behandeling van ‘milieuzaken’ opgemerkt dat 
het kennisniveau van een aantal milieuBOA’s voor 
verbetering vatbaar was. Naar aanleiding hiervan zijn 
door het LOM (Landelijk Overleg Milieu) een tweetal 
werkgroepen geformeerd die zich respectievelijk over 
“het instituut BOA” en over “opleidingen” zouden 
buigen. Deze bevindingen zijn samengebracht in het 
zgn. ‘visiedocument milieuBOA’s.’ Naar aanleiding 
hiervan werd vastgesteld dat er specifieke cursussen 
moesten komen voor milieuBOA’s. Deze zouden dan 
moeten worden gegeven door speciaal aangewezen 
(overheids)opleidingsinstituten, zoals Politieacademie, 
Opleidingsinstituut AID, Unie van Waterschappen 
en de Bestuursacademie. Deze cursussen zouden 
gevolgd moeten worden en dan niet alleen tegen 
bepaalde kosten, maar ook met een bijbehorende 
studiebelasting.

Inspanningen leveren
Tijdens de presentatie en opzet van de eerste 
cursus (bijspijkercursus) door dhr. Liezen van de 
Politieacademie, kwamen er tijdens onze Algemene 
Ledenvergadering op- en aanmerkingen uit de zaal, 
waar op haar beurt mevr. Schreijer – Pierik (2e Kamerlid 
CDA en tevens voorziter Vaste Kamercommissie 
Landbouw) in eerste instantie op reageerde. 

Aansluitend deed de directeur van het Nationaal 
Park De Hooge Veluwe een duit in het zakje met 
de opmerking, dat opleiding prima was, maar niet 
tegen deze kosten en niet gepaard gaand met zo’n 
studiebelasting. Opgemerkt moet worden dat de 
“grote werkgevers” overigens wel in het LOM werden 
vertegenwoordigd.
Einde verhaal, einde gebeurtenissen ?

Ik denk dat er de komende tijd heel wat op stapel staat. 
Er zullen inspanningen geleverd moeten worden, 
zowel door de bestuurders als leden. We zullen 
onze stem moeten laten horen. De NVvN heeft een 
initiatief genomen in het zoeken van samenwerking 
met gelijksoortige belangenorganisaties. Een eerste 
kennismaking is gepland in september. De NVvN is 
uiteindelijk een kleine organisatie en als zodanig krijg je 
alleen niet altijd veel voor elkaar, dus is er een streven 
naar samenwerking in een groter verband. Dat zou 
ook een samenwerking kunnen zijn binnen de politieke 
organisaties en haar kanalen.

Wat willen we nu doen ?
De NVvN wil richting politiek Den Haag komen met 
een eigen opleidingsplan, waarbij de cursist niet per se 
gebruik hoeft te maken van een pc en geen cursus via 
de digitale weg.
De NVvN is zeker niet tegen opleiding en vorming 
en is dat ook nooit geweest! Maar dan graag op een 
acceptabele manier en als het even kan wel met een 
groot deel vakgerichte lessen. Het opleidingsplan moet 
uitgaan van een niveau dat feitelijk ligt tussen LBO en 
MBO. Om tot zo’n opleidingsplan te komen moet een 
commissie Opleidingen worden samengesteld. Dat 
is nog steeds niet het geval. Vanuit de afdelingen is, 
ondanks herhaalde verzoeken, één aanmelding binnen 
om mee te willen denken. Maar het kan toch niet zo zijn 
dat de portefeuillehouder opleidingen en de aanmelder 
beiden uit één afdeling komen ? Mijns inziens moeten 
de te vormen commissies (denk respectievelijk aan 
Opleidingen en Public Relations) toch meer draagvlak 
kunnen creëren binnen onze vereniging.

Uw meedenken is dringend gewenst!

Het DB zal e.e.a. in haar vergadering op 29 augustus 
a.s. dit nader bespreken.
U hoort zo snel als mogelijk van mij als er nieuwe 
ontwikkelingen te melden zijn.

Ben Tamminga
 

Rubriek “Den Haag Vandaag”



Bezig met het downloaden van 227 berichten gaf mijn e-mail programma aan toen ik na de vakantie de computer opstartte. 

Het mailtje van Jaap Beekhuis viel mij als eerste op….. 15 augustus deadline voor de copy van het eerst volgende nummer 

van ‘de Jachtopzichter’! Graag zo spoedig mogelijk je bijdrage voor de rubriek “Actuele bestuurszaken”. 

Op het moment dat ik dat las was het 21 augustus…. De tijd vliegt en de periode dat alles stil lag in de maanden juli en 

augustus is helaas ook al niet meer. 

Uw Hoofdbestuur heeft naar aanleiding van de ALV van 
23 juni jl. een extra vergadering gehouden op 11 juli 
om te komen tot een plan van aanpak met betrekking 
tot de wensen van de opleidingen. Het Hoofdbestuur 
heeft namens u gesproken en de wensen zijn duidelijk. 
Praktijkgerichte opleidingen die voor een ieder 
haalbaar zijn, zo nodig voor de ouderen onder ons 
een aangepast programma waarbij de computer geen 
rol heeft, ontwikkelingsmogelijkheden voor leden die 
verder willen met hun opleidingen en, heel belangrijk, 
een acceptabel aantal studie uren. Allemaal zaken die 
besproken zijn tijdens die vergadering. Werk genoeg 
voor uw bestuur.

Zoals u misschien al gezien heeft, is de site 
www.natuurtoezicht.nl inmiddels in de lucht en zijn 
we druk bezig om het geheel te vullen. Nieuwsberichten 
zijn al geplaatst en de komende maanden zal de site 
zijn voltooiing krijgen.

Commissies
Er is inmiddels een aantal mensen gevonden die 
in een commissievorm aan de slag gaan om een 
bepaald onderwerp uit te werken. Één van de eerste 
zaken die aangepakt gaat worden is het ontwerpen 
en samenstellen van voorlichtingspakketten voor 
de afdelingen. Meerdere afdelingen hebben al vaak 
aangegeven dit nodig te hebben en Cees van Geel 
kan uiteraard niet alles afreizen. Dit nog te ontwikkelen 
voorlichtingsmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
aantal panelen met informatie over de vereniging en 
de afdeling kan dit dan eventueel aanvullen met extra 
informatie over de regio. Zo kan een afdeling zichzelf 
presenteren op een fair of een open dag van de politie.

Kortom, uw bestuur met ondersteuning van diverse 
leden kan na deze vakantieperiode weer volop 
aan de slag met alle ontwikkelingen die er plaats- 
vinden. Omdat ik nu na de vakantieperiode toch 
wat schrijfruimte over heb wil ik nog graag even de 
aandacht vestigen op ons secretariaat. U heeft haar 
vast wel gezien op een vergadering en u krijgt haar 
aan de lijn als u het secretariaat belt, 
Mieke Lenting. 

Zij heeft een eigen bedrijfje en schrijft bijvoorbeeld 
teksten voor reclameburo’s. Een deel van haar tijd 
werkt ze voor ons en zij verzet heel wat werk voor de 
vereniging, ledenmutaties, verzenden van informatie 
pakketten, plannen van vergaderingen, notuleren, 
beantwoorden telefoontjes enzovoort. U kunt zich 
voorstellen dat een bestuur zonder een dergelijke 
ondersteuning vandaag de dag het werk niet aan zou 
kunnen. 

Tot zover deze blik op de bestuurszaken in de afgelopen 
periode.

Jan Otter
Algemeen Secretaris NVvN

we druk bezig om het geheel te vullen. Nieuwsberichten 

kan uiteraard niet alles afreizen. Dit nog te ontwikkelen 
voorlichtingsmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan uit een 

presenteren op een fair of een open dag van de politie.
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Ontwikkeling van het 
Boaregistratie© Systeem

informatie inzake zijn werknemers 
en de politie in de vorm van 
signaleringen, overtredingen, 
handhavingsmaatregelen en 
document- en procesbewaking bij 
justitiële documenten.

Tegenwoordig is het ketengericht 
denken, waarbij diverse partijen 
inzicht hebben in gedeelten van 
elkaars processen, zeer actueel, 
in 2006 was dit nog bijzonder. 
Bewust is er toen gekozen voor een 
constructie waarbij men eenvoudig 
de éénmalig ingevoerde data 
op verschillende plaatsen en op 
verschillende manieren zichtbaar 
kon krijgen.

Een werkgever of een politie 
organisatie kan een contract 
afsluiten met NatuurNetwerk, 
de formele beheerder van de 
BOAregistratie©, waarbij de 
volgende zaken onder andere aan 
de orde komen:

De gebruiker heeft niet het 
exclusieve recht op de door hem 
ingevoerde data, in die zin dat 
diens data beschikbaar zijn voor 
andere gebruikers, voor zover;
a)  daartoe een redelijk 

belang aanwezig is voor 
het functioneren van de 
Boaregistratie®, met het oog 
op het doel hiervan en/of van 
de daarbij betrokken partijen 
en

b)  voor zover het niet de 
belangen schaadt van de 
overige gebruikers. 

Belangrijk is om te beseffen dat 
NatuurNetwerk geen eigenaar 
is van de data en daar zelfs niet 
over kan beschikken voor zover de 
bovenstaande spelregels niet van 
toepassing zijn. NatuurNetwerk 
garandeert dat de gegevens op een 
veilige en wettelijk toegestane wijze 

Ruim 350 groene BOA’s communiceren al actief binnen BRS

Door een samenloop van omstandigheden kwam in begin 2005 vanuit 
de BOA- coördinatie in de politie regio Noord- en Oost-Gelderland 
de vraag om een digitaal systeem voor BOA’s, vergelijkbaar met het 
Afschotregistratie systeem (ARS) zoals toen al een jaar op de gehele 
Veluwe gebruikt werd. De afschotregistratie had aangetoond transparant 
en heel simpel te zijn. Bovendien gaf dit systeem real-time inzicht in de 
afschotcijfers voor de jachthouder, WBE, FBE en provincie. Bovendien bleek 
het stabiel en storingsvrij met een 1200 jagers, 300 jachthouders en ca. 
5000 meldingen per jaar.

Na een eerste inventarisatie werd met de bouw van de website www.
boaregistratie.nl begonnen. Een eerste werkbare versie kwam in oktober 
2005 beschikbaar, waarna circa 50 BOA’s uit de regio Noord-Veluwe het 
BRS begonnen te gebruiken. Dit resulteerde al snel in veel enthousiasme 
op de werkvloer, waarna besloten werd door te gaan met de ontwikkeling. 
Vanaf oktober 2005 is er fulltime gewerkt aan de verdere ontwikkeling 
van het BRS en deze is voorlopig nog niet afgelopen. Hierdoor past het 
systeem zich snel aan de wensen van de gebruikers aan. Uiteraard zorgt 
de ontwikkeling voor het nodige denkwerk over invulling, toepasbaarheid 
en wettelijke kader. Dit is een continuproces waarbij het Regionaal Milieu 
Team Noord- en Oost-Gelderland bij monde van Gerrit Hobbelink een 
beslissende stem heeft.

Data eigendom
Het werd al snel duidelijk dat er binnen het BRS drie groepen 
belanghebbenden zijn. Dit zijn de BOA’s, de werkgevers en de politie. Het 
belang van de BOA ligt in het inzichtelijk maken van zijn vele activiteiten 
in het buitengebied, de werkgever in het verkrijgen van management-
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worden opgeslagen en beschikbaar worden gesteld. 
Om deze rede is BRS aangemeld bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 
m1323529. 

Voor wie is BRS bedoeld?
BRS is bedoeld voor opsporingsambtenaren en 
toezichthouders. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen personen met -, en personen zonder 
opsporingsbevoegdheid. Toezichthouders zonder 
opsporingsbevoegdheid kunnen wél registreren in 
het BRS en meekijken, maar bepaalde zaken zoals de 
persoonsgegevens van verdachten blijven voor hen 
verborgen.
Zij vormen wel een “oog- en oorfunctie” voor de 
BOA’s en kunnen ook zien wat er in de handhaving 
sfeer met hun meldingen is gedaan. Hoewel BRS is 
opgezet voor de groene BOA is de systematiek en 
inrichting van het systeem zodanig gekozen dat ook 
andere soorten BOA’s eenvoudig kunnen instromen.

Daarnaast behoren de werkgever en de Politie ook tot 
de gebruikers. Zij hebben aangepaste inlogniveaus 
zodat een werkgever geen persoonsgegevens, maar 
wél managementinformatie kan genereren. De politie 
heeft op het handhavingsvlak volledig inzicht in 
persoonsgegevens, processen en documenten.

Wat kost BRS?
Het gebruik van BRS kost een jaarlijks bedrag zoals 
ook een telefoonabonnement wordt afgesloten. 
Het vraagt geen investering omdat het niet hoeft 
te worden gekocht. Hierbij wordt de uiteindelijke 
bijdrage bepaald door het aantal gebruikers. Indien 
een groep van 20 BOA’s bij 1 organisatie in het BRS 
wil werken, zijn de jaarlijkse kosten een kleine 
€ 150,00 per jaar per man.

Tools BRS:
• Invoeren via PC of IPAQ.
• IPAQ heeft toegang tot primaire 

gegevensinvoer op locatie, waarbij via GPS 
de positie wordt opgeslagen en de melding 
wordt klaargezet om via de PC verder uit te 
werken.

• IPAQ voorziet in het melden van incidenten, 
wildaanrijdingen en het zoeken in 
persoonsgegevens.

• Registratie van incidenten en mutaties.
• Automatische e-mail van mutatie naar BPS 

contactpersoon.
• Via PC GPS positie aan mutatie en incidenten 

koppelen.
• Mutaties en incidenten geprojecteerd op 

kaart.
• Overzichten van handhavingszaken voor de 

BOA; werkverantwoording.
• Overzichten van handhavingszaken per BOA 

voor de coördinator.
• Overzichten indeelbaar naar datum (begin en 

eind).
• Genereren van project overzichten met 

invulling van begin en einddatum en 

specifieke handhavingsonderwerpen
• Genereren van overzichten t.b.v. de 

jaarverslagen.
• BOA kan in meerdere groepen werken.
• Gezamenlijke projecten van meerdere Boa’s 

worden in de persoonlijke overzichten 
meegeteld.

• Registratie wildaanrijdingen.
• Overzichten van handhavingszaken voor de 

werkgever.
• Interne berichtgeving binnen en eventueel 

buiten de werkgroep met aandachtsvestiging 
naar collega.

• Zoekfunctie op persoonskenmerken en 
voertuiggegevens.

• Aanmaken van toezichtgebieden met 
specifieke benaming.

• Urenregistratie met kilometerregistratie.

Document- en procesbewaking:
Daarnaast is het mogelijk om vanuit een ingevoerde 
mutatie een aantal formulieren te genereren. Denk 
hierbij aan een verkort proces-verbaal, kennisgeving 
van inbeslagname, bewijs van ontvangst, 
afstandsverklaring, proces-verbaal van bevindingen 
– van getuige en – van verdachte en afloopbericht. In 
ontwikkeling is het dossier Verbalen.

Omdat het systeem automatisch koppelingen maakt 
tussen strafbare feiten en wetgeving, genereert het 
BRS de volledige tekst voor een verkort verbaal. Dit 
verbaal en alle andere formulieren wordt opgeslagen 
binnen BRS en is direct in te zien door de BOA 
coördinator, die hierin kan aanpassen of adviezen 
kan geven aan de BOA vanaf zijn eigen locatie. 
Bij goedkeuring kan de BOA zelf de formulieren 
uitprinten, ondertekenen en opsturen.

Mobiel invoeren
Op dit moment voorziet BRS in de mogelijkheid om 
op locatie met een mobiele eenheid gegevens in 
BRS in te kunnen voeren. Indien dit apparaat voorziet 
in een GPS locator dan wordt automatisch de GPS 
positie van het feit in BRS vastgelegd. Het vastleggen 
van strafbare feiten en wildaanrijdingen is op deze 
manier al mogelijk. Ook is het mogelijk om mobiel te 
zoeken op personen die in BRS zijn geregistreerd.  
Ter plaatse kan men dan zien of een overtreder 
al eerder is gewaarschuwd of geverbaliseerd. 
NatuurNetwerk levert de benodigde hardware 
inclusief eventuele software werkend af.

Meerwaarde voor groene BOA
Medio juli 2007 is er ruim 2,5 jaar evaring met BRS 
en is het aantal gebruikers gestegen tot ca. 350. Dit 
heeft vanaf 01-01-2007 geresulteerd in 5028 controles, 
1837 waarschuwingen, 1089 verbalen en 178 
inbeslagnames.

Omdat BOA’s binnen een Politie Regio met elkaar 
kunnen meekijken, zie je in de afgelopen 2 jaren een 
aantal ontwikkelingen:
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• BOA’s worden door collega’s geattendeerd op 
zaken die ze anders lieten liggen.

• Er wordt duidelijk meer samengewerkt en er 
worden vaker diensten samen gedaan.

• Er is veel meer samenwerking met blauw, 
waarbij vanaf beide kanten waardering is 
voor elkaars expertise en kunde.

• Er ontwikkelt zich een teamgevoel tussen BOA 
en politie.

• Er komt bij de werkgevers meer inzicht in en 
waardering voor de activiteiten van de BOA’s.

In Ontwikkeling:
Momenteel wordt gewerkt aan de mogelijkheid om 
de Tobias formulieren op de IPAQ in te voeren, waarbij 
de melding automatisch in BRS wordt ingevoerd en 
deze digitaal wordt doorgestuurd naar Tobias. Een 
papieren exemplaar wordt door BRS gegenereerd en 
kan na ondertekening worden nagestuurd naar Tobias.

Hans Liekens

Bent u al lezend geïnteresseerd geraakt in de 
voordelen die het BOA- registratiesysteem u kan 
bieden? Overleg met uw werkgever of dit ook 
een goede ondersteuning voor u en uw collega’s 
kan worden. Voor aanvullende informatie kunt u 
gebruik maken van mijn mobiele telefoonnummer 
06 – 53 50 62 15.
Voor grotere groepen BOA’s en hun werkgever(s) 
kunnen wij ook op locatie een lezing houden en 
vragen beantwoorden.

DAMHERTENSTROPERIJ 
VOORKOMEN

350 groene BOA’s actief in het BRS

Inmiddels zijn al actief;

Politie Regio Noord- en Oost-Gelderland (180 BOA‘s)
Politie Regio Drenthe (40)
Sportvisfederatie Nederland (50)
Provincie Flevoland (4)
St. Het Geldersch Landschap (7)
Recreatieschappen Utrecht (15)
GZH Groenservice Zuid-Holland (20)
Waternet Amsterdam (15)
Gemeente Leek (2)

Op dit moment zijn gesprekken gaande met het Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Politie Regio Utrecht 
en Friesland, ProRail e.a.
Informatie is in te winnen via ; H.J.G. (Hans) Liekens / 06-53 50 62 15
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“Wordt er in het overvolle Zuid- Holland ook nog weleens 

ouderwets gestroopt?”.

Die vraag krijgen wij als groene BOA’s nogal eens 
gesteld. Het antwoord is kort en krachtig: JA!
Omdat een voorbeeld uit de praktijk altijd beter werkt 
dan ellenlange verhalen, hieronder een kort verslag 
van onze actie van eind april jl.

Collega Kees Klinkenberg (Flora- en faunabeheerder/
BOA in dienst van de Stichting Het Zuid- Hollands 
Landschap) en ondergetekende (Peter Apswoude, 
eveneens Flora- en faunabeheerder/BOA in dienst van 
Groenservice Zuid- Holland = dienstonderdeel van de 
gelijknamige Provincie) hielden donderdag 26 april jl. 
omstreeks 23.05 uur drie stropers op heterdaad aan 
en stelden een wapen, munitie en geluiddempers 
veilig.

VOLOP DAMWILD
Plaats delict was het terrein het Langeveld, eigendom 
van de Stichting Het Zuid- Hollands Landschap en 
gelegen in de gemeente Noordwijk. Het betreft een 
aangewezen en beschermd Monument in de zin van 
de Natuurbeschermingswet. Het terrein grenst aan 
de uitgestrekte Amsterdamse Waterleidingduinen 
(groot 3600 ha) waar volgens de laatste inventarisatie 
ca 1800 damherten zijn geteld. Dit trekt de aandacht 
van natuurliefhebbers, maar ook van “liefhebbers” 
die met de lichtbak en wapens hun deel willen 
wegnemen.

Op basis van vermoeden van stroperij van damherten 
zagen collega Klinkenberg en ondergetekende op 
genoemde donderdagavond een voertuig rijden van 
waaruit de inzittenden aan het lichtbakken waren.
Er werd volop over de percelen bloembollen en 
wildweiden geschenen, kennelijk met het doel om 
wild of beschermde inheemse diersoorten te kunnen 
lokaliseren en daarna te bemachtigen.
Na het voertuig ongeveer drie kwartier(!) te hebben 
geobserveerd en onopvallend te hebben gevolgd, 
namen wij strategisch positie in op een fietspad dat 
door het terrein loopt.
Toen de bestuurders de fout maakten het genoemde 
fietspad in te rijden, plaatsten wij ons dienstvoertuig 
voor de auto en gaven een stopteken. Op grond van 
de Flora- en faunawet hebben wij de drie inzittenden 
staande gehouden en een onderzoek ingesteld in het 
voertuig.

SUCCES
Onze controle was niet overbodig!
Naast de passagier, die zich aan de rechterzijde op de 
achterbank bevond, zagen wij een kogelgeweer staan. 
Het betrof een kogelbuks kaliber .308.
Daarnaast troffen wij twee geluiddempers, ongeveer 
40 hagelpatronen kaliber 12 (waarvan 1 loodpatroon) 
en 25 longrifle- patronen aan.
De verdachter werden door ons ter plaatse 
aangehouden en overgedragen aan de regiopolitie.
Het Milieu Handhavings Team is belast met de 
afhandeling van het proces-verbaal.

Peter Apswoude

DAMHERTENSTROPERIJ 
VOORKOMEN
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HET BLIJFT OPPASSEN VOOR DE 

OPSPORINGSAMBTENAAR
Minipistool bedreiging persoonlijke 
veiligheid 
Recent werd de aandacht gevestigd 
op een gevaarlijk wapen. Het betrof 
een vuurwapen in de vorm van 
een dubbelloops pistool, merk 
Derringer, kaliber .22 Magnum. 
Zoals op de foto’s te zien is gaat het 
om een heel klein pistool. Het heeft 
slechts een totale lengte van 13 
cm, de looplengte bedraagt 8 cm. 
Dit pistool werd door de collega’s 
van de politie in Antwerpen 
aangetroffen.
Het is dan ook niet denkbeeldig 
dat deze wapens ook in ons land 
al gedragen worden. De wijze 
van opbergen en dragen doet 
bij een fouillering denken aan 
een portemonnee, terwijl je in 
werkelijkheid te maken hebt met 
een geladen dubbelschots pistool. 
De uitwerking van het kaliber .22 
Magnum mag zeker niet worden 
onderschat, zodat we kunnen 
stellen dat we hier te maken 
hebben met een heel gevaarlijk 
vuurwapen.

Wet wapens en munitie
Terug naar onze wetgeving. Het 
gaat hier om een vuurwapen als 
bedoeld in artikel 1 onder 3e van de 
Wet wapens en munitie. Immers 
aan alle elementen van de definitie 
van een vuurwapen is voldaan. 
Het voorwerp is in dit geval zelfs 
voorzien van twee boven elkaar 
liggende lopen. Door deze lopen 
kan een projectiel van het kaliber 
.22 Magnum worden verschoten 
en het afschieten van het projectiel 
geschiedt door het teweegbrengen 
van een scheikundige ontploffing.

Slechts dan is sprake van een 
vuurwapen in de zin van de Wet 
wapens en munitie, als is voldaan 
aan alle elementen van het artikel 1 
onder 3 van de wet.

Ontbreekt één van de elementen, 
dan is er nooit sprake van een 
vuurwapen.

Categorieën
De vuurwapens komen we tegen 
in de categorieën II en III van de 
wet. De overige categorieën I en 
IV kennen dus geen vuurwapens 
in de zin van deze wet. In dit geval 
van de aangetroffen Derringer gaat 
het om een vuurwapen als bedoeld 
in artikel 1 onder 3e gelet op de 
Categorie III onder 1e.
Het juist categoriseren van in 
beslaggenomen wapens en 
vuurwapens is van”levensbelang” 
voor het onderzoek en wat te 
denken van de toe te passen 
bevoegdheden. Hier kom ik 
verderop in dit artikel nog op terug.

Van onder naar boven…..
Het verbod op het bijvoorbeeld 
voorhanden hebben van een 
vuurwapen uit Categorie III, staat 
omschreven in artikel 26 lid 1 
van de wet. De strafbaarstelling 
vinden we terug in artikel 55 van de 
wet. De relatie in dit geval tussen 
het artikel 26 lid 1 en artikel 55 is 
onlosmakelijk.
Een juiste toepassing van het artikel 
55 geeft in de dagelijkse praktijk 
nogal eens problemen.
Artikel 55 bestaat uit het lid 1 t/m lid 
5. Hierin zien we onder andere een 
opbouw in zwaarte van sancties. 
Zo zien we ook, dat het verbod van 
artikel 26 lid 1 terugkomt in artikel 
55 lid 1, lid 3a en 3b, lid 4 en 5.
Artikel 55 bouwt in zwaarte op 
vanaf lid 1 als het “lichtste vergrijp” 
tot lid 5 als het “zwaarste”. 
Om dit artikel goed toe te passen 
is het veel beter om artikel 55 van 
onder naar boven te gaan lezen. 
Op deze wijze kom je namelijk altijd 

bij de juiste strafbaarstelling uit, 
andersom (haast) niet! 

Om te beginnen toets je dus je 
casus (het voorhanden hebben van 
een vuurwapen) aan artikel 55 lid 
5. Dit lid 5 gaat over zaken in relatie 
met terreur, hetgeen in onze casus 
niet van toepassing is.
Dus naar lid 4. Dit blijkt ook niet 
van toepassing omdat er in onze 
casus geen sprake is van een 
beroepsmatig karakter of het 
gewoonte maken van…. handel in 
wapens.
Over naar lid 3 onder b. Het 
feit is niet gepleegd op een 
luchtvaartterrein, dus lid 3 onder b 
is óók niet van toepassing.

ARTIKEL 55 LID 3 ONDER A
Artikel 55 lid 3 onder a luidt: Met 
een gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaar of een geldboete 
van de vijfde categorie wordt 
gestraft: ”Hij die handelt in strijd 
met de artikelen 9 lid 1, 14 lid 1, 26 
lid 1 of 31 lid 1 en het feit begaat 
met betrekking tot een wapen van 
categorie II of een vuurwapen van 
de categorie III”;

Artikel 55 lid 3 onder a is dus van 
toepassing als het feit is begaan 
met een vuurwapen van de 
Categorie III. Het feit dat begaan is, 
is het voorhanden hebben ervan…, 
zoals bedoeld in artikel 26 lid 1 
en in dit geval gaat het om een 
vuurwapen van Categorie III onder 
1e.
Omdat lid 3 zegt dat er een 
gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaar genoemd staat tegen deze 
zaken, is een in verzekeringstelling 
van de verdachte mogelijk!
In veel vuurwapenzaken is dit 
zeer wenselijk om een gedegen 
onderzoek te kunnen doen.

Als wij in de praktijk over 
vuurwapens praten, dan wordt 
er nagenoeg altijd mee bedoeld 
dat het vuurwapens zijn waar 
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mee projectielen (kogel of hagel) 
kunnen worden verschoten. Een 
groep óók echte vuurwapens 
die vaak vergeten wordt, zijn de 
zogenaamde gas- en of alarm 
pistolen of revolvers. Met deze 
wapens kun je naast de ‘knal’- 
munitie vaak ook patronen 
verschieten die geladen zijn met 
bijvoorbeeld traangas. 

De loop van een dergelijk 
wapen is veelal voorzien van 
een zogenaamde sper. Dit is een 
blokkering om te voorkomen dat er 
projectielen met het wapen worden 
verschoten.
Verschoten gas kan, ondanks 
de aanwezigheid van een sper, 
gewoon door de loop uit het wapen 
worden gedreven.
Artikel 1 onder 3e van de Wet 
wapens en munitie, het artikel dat 
de definitie van een vuurwapen 
geeft, spreekt niet alleen over 
het verschieten van projectielen 
maar ook over het verschieten van 
stoffen. Bijvoorbeeld traangas of 
een andere weerloos makende stof.
Ook hier is het artikel 26 lid 1 en 55 
lid 3a van toepassing!

BEVOEGDHEID
De Wet wapens en munitie is een 
bijzondere wet die verregaande 
bevoegdheden kent en geeft aan 
de opsporingsambtenaren. De 
wetgever heeft dat niet voor niets 
gedaan en zelfs de bevoegdheid tot 
het doorzoeken van een woning ter 
inbeslagneming toegekend aan de 
laagste opsporingsambtenaar.
Het is dan ook nog steeds des te 
opmerkelijker, dat de Wet wapens 
en munitie anno 2007 nog steeds 
spreekt over ambtenaren bij of 
krachtens artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering!

Bent u wel bevoegd?

Willem Saris.

Belevenissen 
van een 
duinwachter 

Groene Boa schrijft over toezicht

in de duinen

Waar stuifduinen met wuivend 
helmgras vochtige duinvalleien 
met hun prachtige bloemenpracht 
afwisselen, werkt Hans van 
Engeldorp Gastelaars. Hij is er 
duinwachter. Een beroep dat bij veel 
mensen sterk tot de verbeelding 
spreekt. 

Tijdens zijn werk merkte Hans uit 
vragen en opmerkingen van het 
publiek, dat veel bezoekers geen 
idee hebben wat een duinwachter 
en dus een ´Groene buitengewoon 
opsporingsambtenaar‘ doet of wat 
hij zoal meemaakt. Dus vond hij 
het tijd worden om daar eens een 
boek over te schrijven. Het is een 
vak vol afwisseling, waarbij oog en 
oor voor de natuur samen moeten 
gaan met een neus voor opsporing 
en handhaving. De duinen waar 
Hans werkt zijn door de beheerder, 
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, 
onder voorwaarden opengesteld 
voor het publiek. Hoewel het 
merendeel van de duizenden 
bezoekers per jaar er genieten van 
alles wat de natuur biedt, zijn er 
ook mensen die het niet zo nauw 
nemen met wet - en regelgeving. Zij 
menen er, op wat voor manier dan 
ook, hun gang te kunnen gaan. 

In ‘Belevenissen van een 
duinwachter’ beschrijft hij hoe 
hij opgroeide met jacht en 
natuurbeheer en hoe hij uiteindelijk 
zelf duinwachter werd. Vanuit de 
Achterhoek, via de Veluwe neemt 
hij de lezer mee op surveillance 
door de duinen van Meijendel en 
Berkheide waar men kennis maakt 
met zijn werk. 

De passie voor de natuur, 
ontmoetingen met allerlei mensen 
en dieren geven inhoud aan een 
fascinerend vak in deze unieke 
duingebieden die de Randstad nog 
rijk is. 

Heeft u belangstelling voor dit 
fraaie, door de auteur geïllustreerde 
299 pagina’s tellende boek, dan kunt 
u het rechtstreeks bij hem bestellen 
via duinwachter@hotmail.com of 
telefonisch 071-561 99 36

Titel  :  Belevenissen van een 
duinwachter.

Schrijver :  Hans van Engeldorp 
Gastelaars

ISBN   : 978-90-811876-1-9
Prijs  :  € 19,95 (+ 3,00 
verzendkosten)
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GROEN 
GEZICHT 
VOOR DE 
NVVN
Na een uitvoerige voorbereiding, we gaan niet over 
één nacht ijs, zijn de nieuwe brochure, antwoordkaart, 
website en jeugdflyer van de NVvN een feit. In alle 
uitingen komt de felgroene strook met daarin het logo 
naar voren, om de vereniging sterk en herkenbaar neer 
te zetten. Een vereniging van professionals, die het 
buitengebied door en door kennen. PR is natuurlijk niet 
hetzelfde als een lobby in Den Haag, maar het vormt 
wel een gedegen achterban. De brochure vertelt met 
trots over het vak Groene BOA, over hoe het toezicht 
in de natuur is georganiseerd en wat de NVvN daarin 
voor haar leden kan betekenen. De antwoordkaart 
geeft aspirant leden en donateurs de kans om zich 
aan te melden of om een brochure aan te vragen voor 
meer informatie. De jeugdflyer is tot stand gekomen, 
nadat de afdeling Overijssel brochures bestelde 
om op basisscholen te verspreiden. Aangezien de 
brochure op een volwassen publiek is gericht, besloot 
het bestuur tot een aparte flyer, die de jeugd in hun 
eigen taal vertelt over natuurtoezicht. Het resultaat 
mag er zijn; een jonge flyer met stoere, felle kleuren 
en aansprekende foto’s. Over de website ten slotte, 
vertellen we u hieronder wat meer. Natuurlijk kunt u 
ook brochures en flyers aanvragen om op een beurs 
of een ‘groen’ evenement te verspreiden. En als u een 
nieuw lid of een nieuwe donateur weet, voorziet het 
secretariaat u graag van antwoordkaarten. Mail naar 
secretariaat@natuurtoezicht.nl of bel 074 290 9237.

WEBSITE VOOR EN DOOR ELKAAR
U kunt de nieuwe website natuurlijk bezoeken 
op www.natuurtoezicht.nl, om zelf te zien wat we 
hieronder de revue laten passeren. De nieuwe site is 
zeer functioneel. Bij de kopjes ‘leden’ en ‘donateurs’ 
kunnen geïnteresseerden zich 
rechtstreeks aanmelden en 
dat werkt! In de maanden mei, 
juni en juli (dit artikel wordt 
begin augustus geschreven 
in verband met vakantie, dus 
de laatste maanden zijn niet 
meegeteld) meldden zich maar 
liefst 8 nieuwe donateurs en 
3 nieuwe leden via de site. Ter 
illustratie: in 2006 mochten 
we gedurende het hele jaar 5 
nieuwe donateurs en 7 leden 
verwelkomen. Daarnaast 

biedt ‘contact’ de gelegenheid om het secretariaat een 
bericht te sturen, bijvoorbeeld om een adreswijziging 
door te geven of een vraag te stellen; de reacties komen 
dagelijks binnen. Dat bespaart een hoop moeite met het 
schrijven van brieven en het plakken van postzegels. 
Internet is absoluut een snel en goedkoop medium. 

FORUM, WALLPAPERS EN JACHTOPZICHTER
Bovendien is de website een informatief platform. 
Een platform, voor al het nieuws over Groene BOA’s 
en natuurtoezicht. We kunnen uw berichten, verhalen 
en ervaringen dan ook goed gebruiken! Stuur uw 
nieuws, van regionaal tot landelijk, naar secretariaat@
natuurtoezicht.nl en de webredactie plaatst het op de 
site. Binnenkort is ook het forum actief; een besloten 
gedeelte waar onze leden met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen. Ieder lid krijgt een uniek wachtwoord 
dat toegang geeft tot het forum en u meldt zich 
natuurlijk aan via www.natuurtoezicht.nl, bij het kopje 
‘leden’! De Jachtopzichter is al jaren hèt vakblad bij 
uitstek. Alle waardevolle informatie die is gepubliceerd 
mag natuurlijk niet verloren gaan. Daarom is Wim Post, 
voormalig secretaris van de vereniging, begonnen 
om artikelen uit de Jachtopzichter samen te vatten. 
Hij maakt goed leesbare teksten, die in een groot 
archief op de site worden gezet. Zo kunt u over een 
paar maanden, als het archief al aardig wat artikelen 
bevat, via een zoekwoord allerlei informatie opvragen. 
Om alvast te kijken hoe het werkt: typ bijvoorbeeld 
het woord ‘leden’ rechts bovenin de balk bij ‘zoek’. Het 
resultaat is een overzicht van alle pagina’s waar iets 
over leden in staat. Zo kunt u elk gewenst zoekwoord 
intypen om een overzicht van relevante artikelen 
te krijgen. Ten slotte hebben we allerlei prachtige 
foto’s online geplaatst bij ‘wallpapers’. Deze kunt u 
downloaden en als achtergrond voor het bureaublad 
van uw beeldscherm instellen. Al met al heeft de 
nieuwe site de potentie om een informatieve en 
aantrekkelijke vertegenwoordiger van de vereniging te 
worden. 

Mieke Lenting

Een groen rustpunt langs de digitale snelweg! 
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Afdelingsnieuws
AFDELING GRONINGEN/DRENTHE
Voorzitter: Faber, B.C.W.M.
Neulandstrasse 11
D – 49824 Ringe Duitsland
Tel: 0049 5943 999 414 / 06 5472 4035
E-mail: bernardus.faber@ewetel.net
Secretaris: Smit, J.E. 
Oude Groningerweg 2, 9431 BC Westerbork
Tel.: 0593-331610
E-mail: 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
E-mail: f.harinxma@planet.nl
Secretaris: Jong de, W.
Buorren 59, 8493 LD Terhorne
Tel.: 06 5310 4120
E-mail: wdjfar@hetnet.nl

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

AFDELING GELDERLAND
Voorzitter: Tamminga, B.C.
Drosselstrasse 5, 49843 Uelsen (Duitsland)
Tel: 0049 5942 988695 / 06 5026 0426
E-mail: bentamminga@hotmail.de
Secretaris: Otter, J.
Groot Ginkelseweg 2, 6718 SL  Ede
Tel: 0318 619 371 / 06 2246 9959
Werknummer: 0318 680 134
E-mail: jan.otter@ede.nl

Nieuw lid: Dhr. J.G. Liekens, Vaassen

AFDELING UTRECHT/’T GOOI
Voorzitter: Horst, T.W.M. van der
Dwarsweg 67, 3959 AE  Overberg
Tel: 0343 481315
E-mail: twmvdhorst@hetnet.nl
Secretaris: Roffel E. 
Eikenlaan 2, 3941 GR  Doorn
Tel: 0343 416 025
E-mail: fam-roffel@uwnet.nl

AFDELING NOORD-HOLLAND
Voorzitter: vacature
Secretaris: Brink, E. van den
Zuiderakerweg 122, 1069 MK Amsterdam
Tel.: 020 6109 402
E-mail: evdbrink@wanadoo.nl

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

Actuele stand: 766 leden - 508 donateurs
Inleveren kopij vóór 15 november 2007

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

Nieuw lid: Dhr. M.M. Heeren, St. Willebrord

“Wat krijgen we nu weer” zult u misschien wel denken...
Via “Op pad met …..” wil ik graag kennismaken met onze leden en hun werkzaamheden leren kennen. Ik wil 
graag een dag op pad om te zien wat leden zoal doen en tevens wil ik foto’s maken die worden gebruikt voor 
artikelen in “de Jachtopzichter”, onze website, etc. Gebleken is dat onze vereniging niet beschikt over een archief 
met opnames over leden en hun werkzaamheden. U heeft al wat werk van mij kunnen zien in de laatste uitgaven 
[opnames ALV en Landelijke Schietdag]. Tevens wil ik van elke ontmoeting een kort artikeltje plaatsen in ons 
vakblad. Inmiddels heb ik al enkele leden bezocht, kunnen zien wat hun werk inhoudt en tevens mooie opnames 
kunnen maken. Aangezien wij leden hebben met allerlei functies [boswachter, duinwachter, etc.] zou ik graag 
met leden kennismaken in diverse functies.
Tijdens een HB+vergadering heb ik deze wens geuit en al diverse reacties mogen ontvangen. Leden die mij 
willen ontvangen kunnen gerust contact met mij opnemen om een afspraak te maken.

Uw penningmeester,
Jaap van de Waerdt,  
Tel. 033 277 28 23 e-mail: waer.j.1946@sch-gld.demon.nl

Op p
ad 

met..
.
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Geslaagd Landelijk
Kampioenschap

Dinsdag 4 september jl. werd op de schietbanen in Ommeren het jaarlijkse kampioenschap van NVvN verschoten.

Uitgezonderd Noord-Holland en de ANPV waren alle afdelingen, zij het soms met een beetje hulp van een andere afdeling, 

vertegenwoordigd. 

Na de openingswoorden van Theo 
van der Horst kon rond tien uur een 
aanvang worden gemaakt met de 
wedstrijd. Helaas werden we tweemaal 
getroffen door een fikse bui, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 

Dat niet alle schutters even ervaren 
waren, bleek wel uit de resultaten 
bij zowel de buksbaan als bij het 
kleiduifschieten.

Na de lunch kon worden aangevangen 
met de “open” wedstrijd. Ook 
hier bleek wat ’s morgens al was 
geconstateerd nl. dat er een groot 
verschil was in de scores.

Gelukkig had een ieder het naar zijn 
zin en bleek in het algemeen dat de 
organisatie toch vooral door moet 
gaan met dit evenement. Er werd dan 
ook geen wanklank gehoord en alom 
tevreden gezichten.

Prijsuitreiking
Na afloop van de wedstrijd werd 
rond vijf uur begonnen met de 
prijsuitreiking. De aanwezigen 
waardeerden het zeer dat landelijk 
voorzitter Herman Kemperman 
hiervoor speciaal naar Ommeren was 
gekomen.  
Dankzij de sponsoren, waarvoor 
nogmaals onze dank, kon een groot 
prijzenpakket worden aangeboden 
voor zowel de wedstrijd als de 
verloting.
Last but not least rest ons een 
woord van dank uit te spreken aan 
de leden van de afdeling Utrecht die 
bereid waren de gehele dag hand en 
spandiensten te verlenen in de vorm 
van griffieren, e.d.

De wedstrijdcommissie

FOTO JAAP VAN DER WAERDT

Uitslagen

Teams Hagel Buks Totaal
N. Brabant/Limburg 181 44,25 225,25
Gelderland 174 44,75 218,75
Overijssel 158 42,00 200,00

Individueel
Allround
Visscher 41 9,50 50,50
Hagel 
Mulder 42
Buks
Hoogendijk 40

Sponsoren
Wapenhandel Bosch   Vorden
Ver. Het Reewild  Scherpenzeel
Geweermakerij Elspeet Elspeet
Graziani Gunshop  Harderwijk
Hofman Agrarische Producten Notter
Ksv de Betuwe  Lienden
Jacht & Schietcentrum Dorhout Mees Biddinghuizen
St. Nat. Park de Hoge Veluwe Hoenderloo
Hemker & Bekking  Twello
Ruud Snorn Country Sports Lienden
Gebr. van Wettum, palingrokerij Loosdrecht
Mibacu milieu  Schalkwijk
Outdoor Eddie  Nieuwegein
Peter Dijken amateurschilder Arnhem
Drukkerij “de Steegh”  Spakenburg
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Reacties van de waterkant

In de vorige afleveringen van ons 
vakblad kregen we informatie over 
de nieuwe Vispas.
Omdat ik als groene BOA veel te 
maken heb met voorlichting en 
controle langs de waterkant, wil ik 
hieronder iets laten horen over de 
reacties vanuit het Gelderse. 

In onze regio is de 
hengelsportvereniging “De Voorn” 
uit Nijmegen zeer actief op het 
gebied van de sportvisserij en het 
natuurbehoud.
Een paar voorbeelden van zaken 
waarmee bestuur en leden actief 
zijn;

• bij droogte en langdurige 
warmte, wanneer de stand 
van het water te laag 
wordt en er zuurstofgebrek 
optreedt, wordt vanuit die 
plekken de vis verplaatst naar 
dieper water

• men heeft geïnvesteerd in 
het maken van paaigebieden 
voor de vis

• de visvereniging heeft 
verschillende waterputten in 
eigendom en op eigen grond 
kikkerpoelen aangelegd

• er zijn meerdere leden die 
met regelmaat vrijwillig 
(dus onbetaald) allerlei 
onderhoudswerkzaamheden 
doen. Men maait met de 
tractor en met bosmaaiers 
langs de waterkant en houdt 
het gras kort op de paden

Dat men vist temidden van een 
pracht stuk natuur (oa de bekende 
Ooypolder ten Oosten van 
Nijmegen) blijkt wel uit foto’s die 
gemaakt zijn van een ijsvogel die op 
de punt van een werphengel zit te 
wachten op een visje! En dan zijn er 
nog mensen die beweren dat een 
sportvisser heel verstorend is langs 
de waterkant?

Duitse vissers
De hengelsportvereniging telt op 
dit moment meer dan 2000 leden. 
Zij mogen vissen op ca 30 plassen 
en waterputten en langs ruim 8 
km rivier langs de Waal. Omdat 
wij hier grenzen aan Duitsland, 

komen er heel veel vissers vanuit het Ruhrgebiet. Onder hen Russen die al 
heel lang in Duitsland wonen en werken. Vanwege de taalproblemen (bij 
controle spreekt opeens een groot deel van hen “spontaan” geen woord 
Duits meer), de drankgelagen tijdens het nachtvissen en de grote hopen 
rommel die men achterlaat, hebben de visvereniging, hun controleurs en 
de regiopolitie Gelderland- Zuid heel veel werk gehad om alles in het gareel 
te krijgen.
Misschien is het minder bekend dat men bij onze Oosterburen een 
“Prüfung” moet afleggen voordat een visakte wordt verstrekt. Dat is 
waarschijnlijk een reden dat veel Duitsers lid zijn van een Nederlandse 
hengelsportvereniging. Het hier gehanteerde systeem van “de-knip-
trekken-en-vissen” spreekt natuurlijk wel aan…..!

In 1995 heeft men mij verzocht als groene BOA een consequente controle 
aan de waterkant ter hand te nemen. Dit mede om de (geen BOA zijnde) 
controleurs te ondersteunen.
Een inzet die veel waardering krijgt bij de serieuze leden/sportvissers, die 
ook balen van onrust en rommel langs de waterkant, maar daar weinig van 
durven zeggen.

De nieuwe Vispas
Met ingang van 1 januari jl. kreeg ik te maken met het nieuwe systeem van 
de Vispas.
Om eerlijk te zijn; ik ben er niet blij mee! Voor Sportvisserij Nederland en 
de hengelsportverenigingen mogen er dan wel grote voordelen zijn, de 
controle aan de waterkant is er zeker niet gemakkelijker op geworden.
Besloten is eerst een “gewenningsperiode” in te lassen met veel 
voorlichting. Maar als we niet oppassen blijven we “gewennen”. Hoe leg 
ik nl. aan moeizaam Duits sprekende Rus uit dat hij weliswaar een Vispas 
heeft, maar dat die is afgegeven door een visclub in Noord- Limburg of 
Overijssel en dus niet compleet en geldig is in ons controlegebied.
De visser heeft zijn zaakjes dus ogenschijnlijk voor elkaar (Vispas), maar 
ook weer niet (de in het boekje aangegeven visgebieden). Leg maar eens 
uit dat in ieder groot gebied weer een andere Vispas (dus schriftelijke 
toestemming) nodig is.
Voor mij is duidelijk dat deze vernieuwing zeker geen verbetering is.
En voor onze klanten geldt dat aan voorlichten en soepel optreden 
natuurlijk ook een keer een einde komt. 

G.J.J. Dengerink

Van Sportvisakte naar VISPAS



1� de Jachtopzichter

Bos en erfgrens
Zonder de “Rijdende rechter” in de wielen te willen rijden, komen er bij groene BOA’s met regelmaat vragen binnen over de 

kwestie eigendomsgrens en houtige gewassen.

Hij is immers voor de burger een herkenbaar aanspreekpunt en dan is het zaak om als professional op z’n minst de hoofdregels 

van “groene erfgrenzen” te kennen.

Hieronder een korte samenvatting uit “Bomen en wet 2001” door de bekende “groene jurist” mr B.M. Visser.

Bos en beplantingen op de grens 
tussen twee eigenaren kunnen 
reden zijn voor een conflictsituatie.
Onderstaand artikel gaat in op de 
volgende veelgestelde vragen:

•  Hoever moet een boom van de grens 
staan? 

•  Wat kan ik doen als ik last heb 
van overhangende takken van de 
buurman? 

Plantafstand van de erfgrens 
Volgens het Burgerlijk Wetboek 
dient een boom bij aanplant 
minimaal 2 meter van de grens van 
de ene eigenaar en de andere 
eigenaar te staan. Voor struiken is 
deze afstand 0,5 meter. De afstand 
dient steeds gemeten te worden 
vanaf het midden van de stam 
van de boom aan de voet. Binnen 
de genoemde afstanden is het 
in beginsel dus niet geoorloofd 
om bomen, struiken of heggen 
te hebben. Hierop zijn echter veel 
uitzonderingen. We noemen de meest 
voor de hand liggende:
• Andersluidende onderlinge afspraken. 
Onderlinge afspraken tussen buren 
overstijgen de hoofdregel. Er kan 
immers in onderlinge afspraak 
bijvoorbeeld een haag of bomenrij 
op de erfgrens worden aangeplant. 
In dat geval is er sprake van 
gemeenschappelijk eigendom. In 
andere gevallen zal er aantoonbare 
toestemming moeten zijn om 
bomen binnen de 2 meter van de 
grens te hebben. 
• “Openbare bomen” van 
overheidsorganen. De minimale 
afstanden gelden in beginsel niet 
voor beplantingen in openbare 
grond. 

Bijvoorbeeld bomen in eigendom 
van Rijkswaterstaat of een 
gemeente. 
• Kleinere afstanden door 
verordening of plaatselijke gewoonte. 
• Verjaring. Het recht om 
verwijdering te vragen van 
beplanting binnen de genoemde 
afstanden verjaart door het 
niet benutten van dit recht en 
verstrijken van de tijd. In beginsel 
is deze rechtsvordering na 20 jaren 
verjaard. In bepaalde gevallen 
is deze periode 10 jaar. In beide 
gevallen is daarna sprake van een 
erfdienstbaarheid tot het hebben 
en houden van beplantingen 
binnen de 2 meter (of 0,5 meter bij 
struiken). 
• Indien de beplanting niet hoger is 
dan een scheidsmuur (muur, schutting). 
Bij afwezigheid van een vermelde 
maximaal toegestane hoogte in een 
plaatselijke verordening geldt een 
hoogte van 2 meter. Beneden deze 
hoogte wordt 
geacht geen 
hinder van 
beplanting te 
ondervinden. 

Overhangende 
takken 
Volgens het 
Burgerlijk 
Wetboek 
heeft iemand 
het recht 
om zelf de 
overhangende 
takken van een 
naburige boom 
te verwijderen. 
Het gaat 
dan om de 
takken die 

hangen over de denkbeeldige lijn 
recht omhoog vanaf de erfgrens. 
Dit kan pas nadat de eigenaar 
van de beplanting schriftelijke is 
aangemaand en nadat de daarin 
gestelde termijn is verstreken. Dit 
recht geldt zowel voor beplanting 
binnen als buiten de 2-meter zone 
(zie vorige paragraaf). 
Er zitten echter grenzen aan dit 
snoeirecht. 
Het snoeirecht is geen vrijbrief 
om de beplanting onherstelbaar te 
beschadigen. De mate van ingreep 
moet ook in verhouding zijn tot 
de reden van de ingreep. Vaak is 
er bij rigoureuze snoei sprake van 
overtreding van andere regels, 
bijvoorbeeld het kapverbod. Voor 
stevig snoeien is meestal een 
kapvergunning nodig. Misbruik 
van dit recht kan optreden wanneer 
men dusdanig kapt of snoeit dat 
het voortbestaan van de boom of 
beplanting in gevaar komt.
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“Het valwild heeft in de toekomst 
niets meer in de levensmiddelketen 
te zoeken. Het is als levensmiddel 
ondeugdelijk. Wordt wild na een 
ongeval gewond en wordt het bij 
een nazoek alsnog gedood, dan 
moet er vanuit worden gegaan dat 
het dier ziek was voor het moment 
dat het gedood werd.
Er moet vervolgens een 
vleeskeuring plaatsvinden.
Belangrijk: bij alle wild dat 
veterinair onderzocht wordt 
omdat er bijvoorbeeld opvallende 
aanwijzingen voor ziekten waren, 
moet geheel inclusief het geweide 
worden getoond.
Hetzelfde geldt voor wild dat na 

enkele uren van nazoek verloederd 
wordt gevonden. Strikt genomen 
mag dit wild niet meer in de 
handel komen en ook niet meer 
worden afgegeven. Binnen twee 
uur na de dood van het wild is de 
bacterievermeerdering van dien 
aard vergroot, dat het vlees uit 
hygiënisch oogpunt niet meer voor 
de menselijke consumptie geschikt 
is.
Als u het wild zélf niet meer wilt 
eten, moet u het ook niet meer 
verkopen”. 

Bovenstaande tekst (vertaling) 
kwam ik tegen in het 
gezaghebbende Duitse jachtblad 

“Wild und Hund”. Het artikel, 
geschreven door de dierenarts 
en jager Dr. Volker During, maakt 
deel uit van een korte serie 
over de nieuwe Hygiënerichtlijn 
van de Europese Unie. Zoals u 
vermoedelijk al wel heeft gelezen, 
valt óók ons geschoten wild 
onder die richtlijnen en zijn vlees- 
wildkeuringen niet uitgesloten. 
Opleidingen hiervoor zijn via de 
KNJV in de maak. Vooral de illegale 
handel in valwild zal eindig zijn, wat 
het product ‘wild’ in al zijn facetten 
ten goede komt. 

Willem Saris.

Verkoop valwild uitgesloten

Serie 

Loslopende
honden
Regelmatig worden door de boswachters in het 
Nationaal Park “de Sallandse Heuvelrug” dode dieren 
aangetroffen; dat is altijd sneu, maar wel een natuurlijk 
proces. Extra jammer is het als er onnodig slachtoffers 
onder de dieren vallen die door menselijk handelen 
zijn veroorzaakt. Alleen al de afgelopen maanden zijn 
hierdoor een vijftal reeën gesneuveld en gevonden op 
de Sallandse Heuvelrug. Een voorbeeld waarmee de 
groene BOA’s werden 
geconfronteerd ;

Op zaterdag 9 juni jl. werd weer een reegeit gedood 
door een loslopende hond. De toezichthouder van het 
Nationaal park Arend Spijker kreeg een melding van 
een dood ree bij een woonhuis. Via de meldkamer was 
er in eerste instantie een dierenambulance bijgehaald. 
Deze goedwillende mensen hebben in het algemeen 
weinig ervaring met beesten uit de natuur. Ook was 
het al een paar uur geleden voordat de melding via de 
dierenambulance bij ons binnenkwam. Nadat ik van 
het voorval op de hoogte was gesteld en ter plekke bij 
de woning kwam, was er (letterlijk) geen hond meer 
te bekennen. Behalve de hond was óók de eigenaar in 
geen velden of wegen meer te bekennen.
Reconstructie leverde het volgende beeld op ; de 
reegeit was in doodsangst naar een aangrenzende 
tuin gevlucht, waar het door de hond letterlijk was 

verscheurd. Het ging hier helaas ook nog eens om een 
zogende reegeit! Zoals bekend zijn vooral jonge dieren 
en zogende moederdieren een gemakkelijke prooi voor 
honden omdat ze de kalveren niet in de steek willen 
laten en daardoor nooit ver wegrennen.
Ondertekende en collega- BOA André Eertink hebben 
nog uren gezocht naar de kalveren, maar hebben deze 
helaas niet kunnen vinden.
Achteraf bekeken hadden hond en baas getraceerd 
kunnen worden als de meldkamer de melding 
regelrecht had doorgegeven aan de groene BOA’s in het 
gebied. 
Helaas is dit niet gebeurd.

Gerrit Schippers
BOA Nationaal Park “de Sallandse Heuvelrug”
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Serie: 
Verboden middelen

WAAR MAIS AL NIET GOED VOOR IS…

Mais is (bijna) overal goed voor. Een perfect veevoer, 
waar met name onze turbokoeien voordeel van 
trekken. En de boer die op het maisland een flinke 
portie mest kwijt kan. Terwijl in het verleden het 
verbouwen van mais óók nog in aanmerking kwam 
voor een EG- subsidie.
Mais ; een soort van wondergewas dus.
Vanuit het gezichtsveld van de groene BOA valt daar 
ook nog wel het nodige op te zeggen.
Deze aflevering van Verboden Middelen is vooral 
bedoeld om de groene collega’s te attenderen op een 
paar randverschijnselen die controle verdienen.

Konijnen knuppelen
Vriend en vijand zullen het erover eens zijn dat mais 
een prachtdekking is. Vaak zit het wild er graag in ; 
dekking, uit het zicht zijn, koelte, minimaal parasieten 
en insecten, etc. Hier in het Zuiden begon de 
belangstelling vooral als het gewas gehakseld zou 
gaan worden. Jan en alleman stond met knuppeltjes 
klaar om de konijnen te lijf te gaan en ook “de 
vrienden van de lange hond” draaiden overuren. Boer en 
loonwerker werden geïntimideerd om vooral politie 
en wildschut niet te bellen, want anders …..!
Dus maakten Veldpolitie en jachtopzichters lange 
dagen om aan deze praktijken een einde te maken.

Politiehelicopter
Maar ook als het gewas nog vrolijk overeind staat 
is er voor de jachtopzichter van alles te beleven. 
Wie kent niet de krantenberichten waaruit blijkt 
dat na een moord op snelle wijze het lijk voor een 
aantal maanden aan het oog onttrokken wordt. Of 
een opengebroken brandkast die voor de recherche 
nauwelijks terug te vinden is. 

En wat te denken van wietplantages die keurig 
verstopt worden midden in een groot maisveld?
Daar zijn maar twee oplossingen voor ; de 
politiehelicopter en het wakende oog van de 
jachtopzichter!

Netten spannen
De laatstgenoemde heeft wel meer redenen om 
extra attent te zijn ; jaarlingen die door de oudere bok 
tijdens de bronst aan de zijlijn gezet zijn, lopen een 
goede kans in een maisveld te sneuvelen. Er worden 
voor dat doel netten gespannen op een gevaarlijke 
hoogte. En bij netten moeten we niet denken aan 
fretteernetjes, maar meer aan het formaat van 
voetbalnetten, stevig vastgezet met een grote stalen 
pen en goed uitgekiend op de bestaande wissels.
En dan een helper die op zijn gemak met of zonder 
hondje door het gewas kuiert. Ree natuurlijk in de 
stress, met geweld over de wissels de mais uit om 
zich dan in het net te verwarren.
Zo simpel is dat dus …..! 

Maar ook voor de vogelvanger is een maisveld een 
geweldige uitdaging. Ongezien twee of drie baantjes 
kappen, een voerbaantje maken en bijhouden, een 
mistnetje erop en vangen maar!

Er kan dus bijna ongezien veel rottigheid worden 
uitgehaald in maisvelden. Maar een zwak punt blijft 
dat iedere verdachte er heen moet lopen, zijn auto 
moet verstoppen, etc.
Voor de jachtopzichter dus een zaak om sporen van 
mensen die méér dan normale belangstelling hebben 
voor mais, eens goed na te trekken en na observatie 
op zijn beurt zijn slag te slaan.

Cees van Geel



EIGENTIJDSE AANPAK

NATUURBRANDEN
In de regio Noord- en Oost Gelderland heeft men gekozen voor een eigentijdse en vlotte 
aanpak van bos- en heidebranden.
Brandweer en terreineigenaar/-beheerder zijn als vanouds de belangrijkste spelers als de 
rode haan kraait in bos of heide.  Maar zelfs een kind weet dat een supersnelle aanpak met 
voldoende mankracht pure winst kan betekenen.
Daarom hangen er sinds jaar en dag in kurkdroge dagen enkele vliegtuigjes boven de Veluwe 
en de Achterhoek die ingeval van rook snel kunnen signaleren.  De tijden van de zwiepende 
vuurzweep en observaties vanuit de “good old” brandtoren op de rand van bos en hei is 
voorgoed voorbij. 

CEDERHOUT
De snelle signalering komt sinds kort niet alleen meer 
uit de cockpit van de vliegtuigen.   Er is een apparaat 
ontworpen waarin 4 cederhouten stokjes een grote 
rol spelen.   Het vochtig (dus zwaarder) of kurkdroog 
zijn van deze houten “verklikkers” wordt automatisch 
doorgegeven aan een centrale computer die alle 

berichten verzamelt en vervolgens als “natuurbrandthermometer” te zien is op internet 
(www.vnog.nl).
Natuurbeheerders en toezichthouders kunnen zich zelfs abonneren op een 
waarschuwingsmail, zodat in de periode 1 maart t/m 1 september een gratis 
waarschuwingssignaal wordt gegeven.
Aanvragen via h.vaneijk@vnog.nl of telefoon 055 – 53 99 358.

HELICOPTERS
Bij signalering hoort natuurlijk een vlotte verkenning en aanpak van de natuurbrand.
Standaard wordt uitgerukt met 4 voertuigen, waarbij vanuit de lucht aanwijzingen worden 
gegeven. De rol van de terreinbeheerder of groene BOA moet niet onderschat worden en 
mede dankzij de mobiele telefoon kan zijn terreinkennis heel effectief zijn.
Als het écht uit de hand dreigt te lopen, is het leger bereid bij te springen.  Tussen de 
Koninklijke Luchtmacht en de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland bestaan sinds 
2001 afspraken over de inzet van Cougar- en Chinook- helikopters tijdens grootschalige 
natuurbranden.  Sinds 2003 bestaat er zelfs een heus convenant. Tenzij... de helikopters in 
“brandend zand” in een ver land staan, natuurlijk!

PREVENTIE
Het meest is natuurlijk te “verdienen” door een begin van brand te voorkomen.  En goede 
communicatie tussen lokale brandweer en terreinbeheerder blijft de basis van een snelle en 
effectieve aanpak.   Het regelmatig houden van een oefening kan motivatie en terreinkennis 
van de brandweer oppeppen.   In sommige regio’s worden landbouwers en loonwerkers 
ingeschakeld die op hun giertank speciale koppelstukken kunnen plaatsen.  De wateraanvoer 
op moeilijk bereikbare plaatsen is met behulp van zware landbouwtractoren dan verzekerd.
Kortom; een actieve terreinbeheerder of groene BOA kan in de “stille” winterperiode al 
heel wat zaken voorbereiden die de gevolgen van een natuurramp in “zijn” terrein kunnen 
beperken.

Eindredactie

Tip: Brandweer Noord- en Oost- Gelderland, Bosschap en Recron hebben een pakkende 
publieksfolder uitgegeven onder de populaire naam “Mooi” hé? Zeker geschikt om 
tijdens corrigerend optreden door de groene BOA uit te reiken aan notoire rokers tijdens 
brandgevaarlijk weer. Verkrijgbaar via tel. 055 – 53 99 358 




