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In dit nummer:
3 Afscheid Jubileumcommissie

Afgelopen juni werden tijdens de ledenvergadering 
de leden van de Jubileumcommissie in het zonnetje 
gezet. Zij werden bedankt voor hun inzet bij de 
organisatie van alle activiteiten welke ter ere van het 
100-jarig bestaan van de vereniging zijn georganiseerd

5 APV-beVelen niet lAnger mogeliJk

Je staat een bekeuring uit te schrijven, en omstanders 
beginnen zich ermee te bemoeien. Of je wilt tijdens 
een horecadienst een groepje jongeren wegsturen. 
Als je dan een bevel tot verwijdering geeft, en iemand 
volgt je bevel niet op, kon je tot voor kort doorpakken 
op grond van de APV. Het OM laat weten dat dit niet 
meer kan.

6 ontwikkeling in gPs
Ook de techniek in smartphones heeft niet stilgestaan 
zodat je er nu ook fatsoenlijk in het veld (i.e. in de 
regen, het zand en de modder) mee kunt werken.

8 Afscheid VAn ben tAmmingA 
Ik heb dit ervaren als de afsluiting van een periode in 
mijn leven. Ik heb hier bewust naar toe geleefd. 7 jaren 
heb ik mij als bestuurder zo goed mogelijk ingezet 
voor de KNVvN. 

11 onze nieuwe secretAris 
Mijn naam is Pieter Rust en ik ben op de laatste 
Algemene Ledenvergadering door jullie verkozen tot 
secretaris van onze vereniging.

12 een dAg toezicht oP het wAter

Onder verantwoordelijkheid van de politie werd de 
dag georganiseerd. De controle dag zou van 14.00 tot 
22.00 uur gaan duren.

Coverfoto: Arjan van Dijk
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Lidmaatschap en Donaties:
Het lidmaatschap van de KNVvN staat open voor beëdigde Buitengewone 
Opsporingsambtenaren (BOA’s) die belast zijn met het toezicht in bos en veld. 
Contributie € 65,- per jaar voor gewone leden. Niet-beëdigde toezichthouders 
kunnen de status van buitengewoon lid aanvragen. Na acceptatie bedraagt 
hun contributie € 45,- per jaar; inclusief een abonnement op het vakblad  
“de Jachtopzichter”. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden 
tegen het einde van het verenigingsjaar (=kalenderjaar), mits schriftelijk en 
met in achtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) weken.
Ieder die niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap maar die toch de 
belangen van het natuurtoezicht in Nederland wil ondersteunen, kan zich 
opgeven als donateur. De minimum donatie bedraagt € 25,- per jaar.

Schenkingen en Legaten;
Ook kunt u de vereniging en haar doelstellingen steunen door middel van 
schenkingen of legaten. Hierover zullen wij u graag nader informeren.

Advertenties;
Bedrijven of instellingen die in ons geïnteresseerd zijn als doelgroep of die de 
vereniging wensen te steunen door plaatsing van een advertentie in ons blad, 
kunnen inlichtingen hierover verkrijgen bij de eindredacteur.
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Van de Voorzitter

Beste lezer,
 
Mag ik hopen, dat de zomerperiode u de mogelijkheid heeft gegeven weer goed ‘bij te 
tanken’ om de komende maanden, waarin de inzet van onze BOA’s toch wel weer zal 
worden geïntensiveerd, weer goed fit te zijn. In de herfst- en winterperiode is er toch 
altijd en overal  weer van alles aan de hand, dat extra ogen en oren vraagt en dus 
werk oplevert. Ik hoop, dat u er, opgeladen door de zomer, weer zin in heeft en dat het 
werk u voldoening geeft. De kwaliteit van ons landelijk gebied heeft het nodig.

BeBOa

Als uw bestuur zijn wij op 13 augustus jl. al weer met frisse moed begonnen met de eerste 
vergadering van het dagelijks bestuur. Kijkend naar de agenda valt vooral op, dat de uitwerking 
van het besluit van uw hoofdbestuur om de samenwerking met de beroepsgroep buitengewone 
opsporingsambtenaren (BeBOA) verder op te pakken en uit te werken, veel aandacht 
vraagt. Vaker gaven wij aan, dat de situatie in onze relatief kleine vereniging deze samenwerking 
echter onontkoombaar maakt. Inmiddels hebben wij ook wel de ervaring opgedaan, dat door 
deze samenwerking een goede plek in ‘Den Haag’ kan worden georganiseerd: een ‘must’ omdat 
daar zoveel beslist wordt met directe gevolgen voor onze vereniging en voor onze leden.
Verder is er natuurlijk wéér over de opleidingen en de financiële gevolgen en de gevolgen qua 
tijdsbeslag gesproken. Wat was het goed, dat wij in deze samen konden werken met de grote 
werkgevers die natuurlijk ook het meest de effecten van het opleidingsbeleid voelen. Ik heb echter 
de indruk dat die samenwerking met enkele partijen onder druk is komen te staan, die maakt 
dat het front ‘barsten’ vertoont. Ik betreur dat buitengewoon. Het lijkt wel of de slogan ‘Wie 
betaalt, bepaalt’ op deze ontwikkeling van invloed is geweest, terwijl de werkgevers die de meeste 
BOA’s in dienst hebben er toch juist het grootste belang bij hebben, dat alles op alles wordt gezet 
om van de vakopleiding een maatwerkopleiding te maken, die wat tijd en geld betreft optimaal 
op het werk is afgestemd. Ik vertrouw er op, dat de samenwerking met de Federatie Particulier 
Grondbezit en met de KNJV ook in dit opzicht door blijft gaan. 

Vuistvuurwapen

Hoewel het om een ‘komkommer-persperiode-issue’ lijkt te gaan, is het toch van belang 
stil te staan bij het besluit van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten om haar 
buitengewone opsporingsambtenaren geen vuistvuurwapen meer te laten dragen. Uiteraard staat 
het de vereniging als werkgever vrij om een dergelijk besluit te nemen, maar het argument, dat 
er in de praktijk nauwelijks dan wel geen gebruik meer wordt gemaakt van een pistool en dat dit 
risico’s zou opleveren in een enkel geval dat het nog wél zou moeten gebeuren, kan geen stand 
houden. Immers voor de BOA’s gelden in dit opzicht dezelfde opleidings- en trainingseisen als 
voor de politie: dat gebeurt ook ‘gewoon’ samen, dus de ervaring is gegarandeerd. Elders in deze 
uitgave zal er verder aandacht aan dit onderwerp worden besteed, maar ik noem het in mijn 
bijdrage ook, omdat ik, met het genoemde respect voor het werkgeversstandpunt, als voorzitter 
van de belangenvereniging die wij zijn, op wil wijzen, dat werkgevers zich bij besluitvorming 
in deze óók moeten realiseren dat buitengewone opsporingsambtenaren in het buitengebied, vaak 
alleen opererend, in omstandigheden kunnen komen te verkeren, dat het de beschikking hebben 
over genoemd wapen uiterst noodzakelijk is. Vooral ook in preventief opzicht. Het argument dat 
in dit soort situaties de politie moet worden geroepen, zal in de andere bijdrage wel aandacht 
krijgen, vermoed ik.

Ik vertrouw er op en ga er ook van uit, dat onze nieuwe eindredacteur, Arjan van Dijk er met zijn 
team in slaagt, dat de kwaliteit van ons vakblad zodanig blijft, dat u van het lezen ervan blijft 
genieten en er inhoudelijk wat van blijft opsteken.

Met vriendelijke groet,

Herman Kemperman.
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Den Haag VanDaag...

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de temperaturen in Drenthe 
boven de 30 graden beland. Het bruggetje wat ik wil slaan met deze 
temperaturen zijn de ontwikkelingen voor de vervolgopleiding die in 
concept klaar zijn en de PHB module 2. Daar lopen de temperaturen 
soms ook hoog op. 

Bij de presentatie van de vervolgopleiding door de NVWA werden wij niet vrolijk. 
Na het CITO examen moet men eerst de vervolgopleiding volgen alvorens te 
kunnen instromen in de permanente her- en bij scholing (PHB). De gesprekken 
over de invulling hiervan zijn nog steeds niet afgerond.

De opzet van deze vervolg opleiding is acht contactdagen van 8 uur op een nader te 
bepalen locatie in het land (opzet is NVWA locatie Horst Limburg), gevolgd door 
7½ dagen aan zelfstudie. De kosten van deze vervolgopleiding worden geraamd op 
ca € 1.350,00.

Voor de PHB module 2 zijn de gesprekken met de NVWA nog in volle gang. Over 
de inhoud van de opleiding en hoe men deze praktisch kan invullen verschillen 
de werkgevers en de KNVvN nog van mening met de NVWA. Het gesprek 
dat onlangs heeft plaats gevonden tussen de NVWA, OM/FP en V&J met een 
afvaardiging van de werkgevers en de KNVvN, heeft helaas weinig opgeleverd. Het 
lijkt erop dat de overheid het alleenrecht voor de groene opleiding bij de NVWA 
wil laten. Over de opleiding die door alle partijen werd omarmd, namelijk die van 
SBNed, wordt niet meer gesproken. Wat ons betreft is dit een gemiste kans op een 
zeer praktische opleiding.

Dit brengt mij gelijk op de ontwikkeling in de samenwerking met BeBOA. 
De KNVvN heeft in de laatste HB vergadering de wens uitgesproken om te bezien 
of er een goede samenwerking met BeBOA mogelijk is om de positie van de groene 
BOA en die van de vereniging te versterken. Samen met BeBOA wordt er achter de 
schermen gezocht naar mogelijkheden om te zien hoe de opleiding van de groene 
BOA een betere positie kan krijgen en om een vrije marktwerking ten aanzien van 
de opleiding te verkrijgen.

Via diverse wegen word er achter de schermen gelobbyd om het tij te keren en te 
zorgen dat de groene BOA in Nederland zijn bestaansrecht houdt en verstevigd. 
Deze samenwerking is hard nodig omdat gebleken is dat van de groene BOA’s 
die de bijspijkeropleiding hebben gevolgd, 29% niet is ingestroomd in de module 
1 van de PHB (bron BRS). Een zorgelijke ontwikkeling, het zegt iets over het 
voortbestaan van de groene BOA als ook van onze vereniging.

Een afvaardiging van de KNVvN heeft het afscheid bijgewoond van Gustaaf 
Biezeveld, officier van Justitie van het Functioneel Parket. Dit afscheid was in 
Schiedam en was voor ons een mooie gelegenheid om even kennis te maken met 
mensen die voor ons iets in de toekomst zouden kunnen betekenen.

Zoals jullie bemerken is het druk aan het opleidingsfront, maar wij kunnen er 
nog steeds geen positief gevoel aan overhouden. En zoals de bal nu rolt zie ik de 
buitentemperatuur dalen, maar zal die voor de opleiding voor de groene BOA nog 
lang hoog blijven!

Wij houden jullie op de hoogte.

  Ronald Vorenhout, Vice Voorzitter KNVvN 
Augustus 2012 

Raam-cao bos
en natuur 
nu ook per 
ondernemings-
deel
De raam-cao bos en natuur is dit 
jaar voor het eerst ook in deel-cao’s 
verkrijgbaar. Naast de complete cao, 
bestaande uit het Algemeen Deel en 
de drie Ondernemingsdelen, zijn er 
nu ook drie afzonderlijke deel-cao’s 
beschikbaar. Het gaat daarbij steeds 
om de combinatie van het Algemeen 
Deel met één Ondernemingsdeel: 
Bosbouw, De Landschappen of 
Natuurmonumenten. Elke deel-cao 
is voorzien van een eigen inhouds-
opgave en trefwoordenregister, dat 
maakt de cao gebruikersvriendelij-
ker. De complete cao en de drie deel-
cao’s zijn te vinden op ‘downloads’ 
van het Bosschap.
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BeDankt

Afscheid van de Jubileumcommissie

Afgelopen juni werden tijdens de ledenvergadering de leden van de 
Jubileumcommissie in het zonnetje gezet. Zij werden bedankt voor hun 
inzet bij de organisatie van alle activiteiten welke ter ere van het 100-jarig 
bestaan van de vereniging zijn georganiseerd.

Wie nog nooit een vrijwilligersfunctie bij een vereniging, club of wat dan ook 
heeft bekleed, kan zich waarschijnlijk niet voorstellen hoeveel werk en tijd er in 
het organiseren van evenementen gaat zitten. En wanneer alles goed loopt, zult u 
als bezoeker ook niets van al die voorbereiding merken. Daarom, om u een idee 
te geven, zitten er betreffende het Jubileumjaar van de KNVvN maar liefst 3 jaren 
voorbereiding in het evenement! Van de Waerdt: “De commissie werd in 2009 uit 
verschillende geledingen samengesteld, namelijk het DB, HB, PR-commissie en de 
afdelingen, om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te hebben.” Van der Horst: 
“In uren weet ik het niet te benoemen, maar vele dagen, nee, eerder weken hebben we 
hieraan besteed. Mensen hebben geen idee, maar vinden het prima als alles pasklaar 
voorgeschoteld wordt.” Houtveen: “Jaap nam als voorzitter veel voor zijn rekening, 
wij fungeerden veelal als klankbord.” Van der Waerdt kon dat naar eigen zeggen ook 
omdat hij met FPU was en zodoende overdag veel zaken kon regelen met bedrijven. 
Al met al schat hij in dat hij zo’n 3 à 4 duizend (!) uren in het Jubileum heeft gestoken. 
Houtveen: “Maar we hebben het er graag voor over gehad!”

De Jubileumcommissie heeft diverse activiteiten ontplooid. Voorbeelden zijn 
het forum met een receptie, de Doe-dag, een PR film, het Jubileumboek en een 
schietwedstrijd. Van der Waerdt: “Het meest trots ben ik op het feit dat wij het 
predicaat ‘Koninklijke’ mochten ontvangen. Ruim een jaar voor het jubileum heb ik 
een uitvoerige aanvraag ingediend met zeer veel bijlagen! Pas enkele weken voor het 
jubileum kreeg ik een telefoontje dat het Hare Majesteit had behaagd ons het predicaat 
toe te kennen. Het verkrijgen van het predicaat Koninklijk is niet zo gemakkelijk 
meer als vroeger, toen bij wijze van spreken elke harmonie koninklijk werd.”

Niet alles verliep zoals gepland. Houtveen: “Ik vond het erg jammer dat we de 
Doe-dag moesten afblazen. We wilden daar een groot feest voor onze leden van 
maken. Activiteiten voor jong en oud, een hapje en een drankje, demonstraties en 
diverse standhouders. Alles was al gereserveerd en geregeld. Helaas viel het aantal 
aanmeldingen erg tegen. Door het wegvallen van deze dag ontstond bij een aantal 
leden het gevoel dat er voor hun te weinig was georganiseerd. Ik denk dat die niet 
helemaal doorhadden wat we voor hen in petto hadden, maar letterlijk bij gebrek aan 
aanmeldingen moesten afblazen…”

Nu het Jubileumjaar afgesloten is, kunnen de oud-commissieleden terug kijken 
op deze periode. Vragend naar het algemene gevoel over het verloop van het 
100-jarig jubileum zijn tevreden, blij, positief en trots de overheersende klanken. 
Toch valt er ook een kritische noot aan het adres van de redactiecommissie, de 
Jubileumcommissie had op wat meer medewerking gehoopt en vindt het jammer 
dat er bijvoorbeeld over het forum en de receptie zou weinig is geschreven. Van 
der Horst: “Maar we kijken met trots terug op een mooi 100 jarig bestaan van onze 
vereniging en hopen dat er nog vele jaren mogen volgen!” Houtveen tot slot: “Ik 
hoop dat we met het boek en de DVD weer wat beleidsmakers en politici kunnen 
bereiken en hen te overtuigen van de noodzaak van groen toezicht in Nederland. Als 
zij er voor zorgen dat wij ons werk goed kunnen blijven doen, zou dat het mooiste 
jubileumcadeau zijn!”

 Tekst: Arjan van Dijk

N.B.: John Veldman was helaas niet bereikbaar voor commentaar.

Leden van de 
Jubileumcommissie:
Jaap van de Waerdt 
(voorzitter)
Theo van der Horst
Jos Koopmans, later
John Houtveen 
John Veldman
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twitteren

Twitter 1

In het juni nummer van de Jachtopzichter is een artikel opgenomen 
over sociale media en groene BOA’s. Daarin werd o.a. gevraagd naar uw 
ervaringen. De redactie ontving o.a. de volgende reacties:

Beste mensen:

N.a.v. het verhaal twitteractiviteiten BOA reageer ik even. Wij twitteren met een account 
voor het @vuurwerkteam en het account @milieupolitieMN voor de politieregio›s Utrecht, 
Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. Enige weken geleden hebben wij hierover een artikel geschreven in het blad Dier en 
milieu. Dit artikel is ook opgenomen als praktijk voorbeeld op de site van CCV (zie http://www.hetccv.nl/dossiers/handhaven-
als-professie/midden-holland--twitter-milieupolitie)

Wanneer we de link volgen, blijkt dat de Milieupolitie en het vuurwerkteam Midden-Nederland een half jaar hebben 
proefgedraaid met Twitter accounts. De proef was succesvol vanwege het grote bereik en interactie met het publiek. De 
accounts worden dan ook voortgezet.
In het eerste half jaar is de milieupolitie door ruim zeshonderd mensen gevolgd. Ook zijn twee onderzoeken naar daders van 
dumpen van afval/asbest door oproepen via Twitter succesvol afgerond. Daarnaast blijkt dat verandering van wetgeving veel 
sneller bekend raakt. Zaken die voor maatschappelijke onrust zorgen over bijvoorbeeld asbest/natuurwetgeving worden snel 
via Twitter opgepakt en veranderingen in de brancheorganisaties zijn snel bekend.

Scan de QR-code met uw smartphone om het gehele artikel te openen!

Twitter 2
Mijn ervaringen met twitter als boswachter in het Goois natuurreservaat zijn ontzettend positief. Ik word zelfs in het veld 
herkend: “He, jij ben toch @John Didderen? Ik volg jou op twitter, ha ha!” Ik kreeg laatst via twitter een noodkreet met foto 
over een illegale afvaldump in ons natuurgebied de Naardereng. 
Ik ben de volgende dag ter plaatse gegaan en vond in het afval GBA gegevens van een mogelijke verdachte. Samen met 
taakaccenthouder Milieu van Politie Gooi en Vechtstreek een onderzoek ingesteld en uiteindelijk een bekennende 
verdachte gehoord. Over de voortgang hield ik de meldster via twitter op de hoogte. Deze tweets werden gevolgd door een 
journalist die na afloop een mooi bericht met foto in de Gooi en Eemlander plaatste en ik werd via twitter ‘gecoacht’ door @
milieupolitieMN, een twitter account van het aankomende regionale milieuteam Midden Nederland. Ontzettend interessant 
dus allemaal, die nieuwe ontwikkelingen. Het gaat razendsnel!
 
Met milieuvriendelijke en groene groet,
 
 @John Didderen, Boswachter Goois natuurreservaat

Redactie vakblad de Jachtopzichter voltallig
Traditiegetrouw vergadert de redactie één maal per editie om de inhoud van het net opgeleverde nummer te evalueren 
en die van het volgende al weer te bespreken. Zo ook op 9 juli jl. Op zich was dit een bijzondere bijeenkomst daar oud 
eindredacteur Jaap Beekhuis nog één keer met ‘zijn’ team ‘zijn’ vakblad evalueerde, om vervolgens definitief het stokje aan 
Arjan van Dijk over te dragen.
Op ons verzoek was bij deze vergadering ook Willie Jansen uit Bemmel aanwezig om nader kennis te maken en om hem de 
vraag voor te leggen of hij bereid is zitting te nemen in de redactie. Willie heeft daarmee ingestemd waardoor de redactie nu 
weer een voltallige bezetting heeft. 

De redactie bestaat nu uit: Gerrit Dengerink, Cees van Geel, Joop Assink, Herbert Hoekerswever, Willie Jansen, Jaap 
Wansinck en Arjan van Dijk.
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Uitspraak Hoge raaD

APV-bevelen niet langer mogelijk
Je staat een bekeuring uit te schrijven, en omstanders beginnen zich ermee te bemoeien. Of je wilt tijdens 
een horecadienst een groepje jongeren wegsturen. Als je dan een bevel tot verwijdering geeft, en iemand 
volgt je bevel niet op, kon je tot voor kort doorpakken op grond van de APV. Het OM laat weten dat dit niet 
meer kan.

Jaren geleden werd al duidelijk dat art. 2 Politiewet geen bevoegdheid geeft om dit soort bevelen te geven. Daarom hanteren we 
in dit soort situaties meestal art. 2:1 van de APV. Daarin staat dat mensen bij ongeregeldheden of dreigende ongeregeldheden 
verplicht zijn om op bevel van een ambtenaar van politie hun weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te 
verwijderen. Als iemand zich niet aan zo’n bevel houdt, kunnen we verbaal opmaken wegens overtreding van de APV.

De Hoge Raad heeft in januari een uitspraak gedaan waaruit kan worden afgeleid dat ook art. 2:1 APV geen 
bevelsbevoegdheid inhoudt. Het Openbaar Ministerie heeft daarom laten weten dat wij geen verbalen meer kunnen insturen. 
Er wordt op landelijk niveau hard gewerkt aan een oplossing. We kunnen binnen 2 weken nadere berichten hierover 
verwachten. Tot nader order zullen we in de tussentijd moeten uitwijken naar andere artikelen. Wat zijn de alternatieven?

alternatieven  

In de APV’s staan nog andere mogelijkheden die je kunt gebruiken. In voorkomende gevallen kun je kijken naar de volgende 
alternatieven.

Artikel 2:1, lid 1 (samenscholing en ongeregeldheden). Verbod tot deelname aan een samenscholing, onnodig opdringen of 
door uitdagend gedrag aanleiding geven tot wanordelijkheden (feitnummer cat. 8 F 055, niet transigabel).

Artikel 2:1, lid 3 (negeren afzetting). Verbod om zich te bevinden of begeven op openbare plaatsen die door een bevoegd 
bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet of afgesloten 
(feitnummer cat. 8 F 050, niet transigabel).

Artikel 2:47 (hinderlijk gedrag op of aan de weg). Verbod tot klimmen op beelden, monumenten hekken, wegmeubilair e.d. 
(feitnummer cat. 8 F 120a, € 85). Dan wel een verbod zich op de weg zodanig te gedragen dat weggebruikers of bewoners 
onnodig overlast ondervinden (feitnummer cat. 8 F 120b, € 120).

In het feitenboekje staat onder het hoofdstuk (Pl.V.) nog meer mogelijkheden. Blader het eens door. Er zijn in het Wetboek van 
Strafrecht en de Gemeentewet nog meer mogelijkheden, maar die komen in de praktijk minder voor.

 Bron: Politie Midden-Nederland
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gps werelD

Ontwikkelingen in GPS
Sinds de vorige serie artikelen is er alweer veel veranderd in 
de GPS wereld.
Een samenvatting van de ontwikkelingen:
•	  EGNOS is volledig operatief en beschikbaar; maak er 

gebruik van!
•	  Compass in China is bijna klaar; bijna alle satellieten 

hangen in de lucht en zijn operatief.
•	  De ontwikkeling van Galileo gaat nog altijd traag; 

twee test-satellieten (GIOVE-A en GIOVE-B) ervan 
zijn gelanceerd. In 2014 moet het klaar zijn volgens de 
laatste berichten. Het belooft wel een erg nauwkeurige 
plaatsbepaling te geven, tot minder dan een meter.

•	  Wil je over erg nauwkeurige GPS gegevens (ca. 20 
centimeter) kunnen beschikken voor bijvoorbeeld 
een project? Dan kun je tegenwooridg gebruik maken 
van zgn. RTK metingen. Dit is een afgeleide vorm van 
dGPS. Er komt hier wel duurdere apparatuur aan te 
pas om de signalen te verwerken en bovendien is een 
vergunning nodig om de signalen uit te mogen zenden: 
het betreft UHF (Ultra High Frequency) golven en 
dit is een zeer druk bezet frequentiegebied. Er zijn 
loonbedrijven en landmeters die deze precieze metingen 
kunnen verrichten.

•	  Smart-telefoons hebben tegenwoordig allemaal een 
GPS ontvanger, veelal de zogenaamde aGPS. (aGPS 
staat voor “assisted GPS”, dat betekent dat de telefoon 
satellietsignalen gebruikt, aangevuld met informatie 
die de telefoonaanbieder verstrekt. Hiervoor wordt 
data-overdracht gebruikt en dat kan betekenen dat je 
daarvoor moet betalen!)

•	  Met deze laatste ontwikkeling zijn er al veel GPS-
gerelateerde apps gemaakt voor op de smartphone. 

Ook de techniek in smartphones heeft niet stilgestaan zodat 
je er nu ook fatsoenlijk in het veld (i.e. in de regen, het zand 
en de modder) mee kunt werken.

Bouwvakkersmartphone

Sinds kort zijn er smartphones op de markt 
die ook geschikt zijn voor het buitenwerk. 
Deze smartphones voldoen aan de IP67 
norm en worden vaak aangeduid als 
bouwvakkertelefoon. Wat het fragiele uiterlijk 
niet doet vermoeden is het goede vermogen 
van deze telefoons om zich staande te houden 
in de regen, de modder en het zand.
Er zijn inmiddels genoeg van deze telefoons, 
bijvoorbeeld de Samsung-galaxy-xcover (afbeelding 
1) of de Motorola defy+ (afbeelding 2). Ze beschikken 

over o.a. EDGE, HSPDA, WIFI, 
Bluetooth en een aGPS ontvanger. 
Bovendien hebben ze een camera, 
een redelijk groot touchscreen en 
een uitbreidmogelijkheid met een 
MicroSD kaartje (er zijn MicroSD 
kaartjes waar 32 Gigabyte op past). 

Dit zijn functies die nu eigenlijk wel op alle telefoons zitten, 
maar een belangrijk verschil tussen de telefoons kan zitten 
in de processor; een 1GHz processor (de Motorola in dit 
voorbeeld) kan beter overweg met verschillende apps tegelijk 
en kaartmateriaal dan een processor van 800 MHz (de 
Samsung in dit voorbeeld).
En als je bluetooth bijvoorbeeld alleen gebruikt om je externe 
GPS-ontvangertje te koppelen aan je telefoon, dan hoef je niet 
per se een telefoon met bluetooth 3.0 te hebben, bluetooth 2.1 
zal dan prima voldoen.
Een goede en duidelijke uitleg over de technische termen 
van een (smart)telefoon kan helpen een gedegen keuze te 
maken. Welk model het beste zou zijn voor een specifieke 
gebruikerssituatie is hier te vinden:
http://http://computerworld.nl/article/12517/30-essentiele-
smartphone-termen.html#.T4_Yn17SBos.email
“30 Essentiële Smartphone-termen”.

Bluetooth gPS ontvanger

De bluetooth verbinding stelt je in staat om een extern 
bluetooth GPS ontvangertje aan de telefoon 
te koppelen waarmee je je nauwkeurigheid 
op kunt schroeven. Er is een app (Bluetooth 
GPS Provider ook voor android, gratis op 
het moment van schrijven) die de interne 
aGPS ‘overruled’ (je telefoon gebruikt nu 
altijd het GPS signaal van je bluetooth 
ontvanger); zodat je niet bang hoeft te zijn 
dat je een hoge data-rekening krijgt van je 
provider en wel zeker weet dat je positie 

zo nauwkeurig mogelijk is en ook vaker 
ververst (geen onnauwkeurige of foutieve berekening van 
de telefooncentrale). Ook scheelt het niet gebruiken van de 
interne GPS in je batterijverbruik (ook al gebruik je wel de 
bluetooth). Neem voor een externe bluetooth GPS ontvanger 
eentje die EGNOS kan ontvangen, met een SiRF Star III 
chipset met 20 parallele kanalen, of nieuwer als je die kan 
vinden. SiRF Star V is het nieuwst en wordt in de tweede helft 
van 2012 voor het eerst in apparaten gestopt, bijvoorbeeld de 
BT-368 (afbeelding 3).

groter scherm nodig

Ook zijn er tablets te krijgen die voldoen aan de IP67 norm, 
zogenaamde touhgpads. Voor als de IP67norm wat minder 
belangrijk is voor het werk kan ook gekozen worden voor een 
i-pad met een hoes. Het voordeel van zo’n tablet is dat het 
scherm wat groter is zodat je tekst beter kunt lezen en meer 
van de kaart kunt zien. 

afbeelding 4

afbeelding 3

afbeelding 1

afbeelding 2
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Door ing. l. reitsma

Documenten zoals bijvoorbeeld een verleende vergunning in 
pfd-formaat zijn zo ook makkelijker te lezen. Een voorbeeld 
van zo’n apparaat is de Panasonic Toughpad A1 (afbeelding 4).
Custom kaarten met GPS-positiebepaling op je telefoon in het 
veld

Je eigen kaart op je 
smart-telefoon met 
daarop je gps locatie/
signaal? Dat kan 
met de Maverick-
app (afbeelding 5, 
gratis op het moment 
van schrijven, voor 
android). Een eigen 
(lokaal op je telefoon 
opgeslagen) kaart geeft 
je de details die je zelf 
wilt (bijvoorbeeld 
een afdelingslegger) 
en scheelt erg in de 
tijd van het laden van 
bijvoorbeeld een via het 
internet verkrijgbare 
luchtfoto. Je kunt je 

eigen kaart erin zetten door deze eerst op je computer te 
converteren met een programmaatje als MAPC2MAPC. 
Dit kun je gratis proberen, dan komen er rode kruisjes over 
je kaart, voor ongeveer een tientje kun je het programma 
kopen. Let wel, je kaartje móet over georeferentie gegevens 
beschikken!
Er zijn meerdere manieren op je eigen kaart op de telefoon 
of ipad weer te geven met je gps positie. Beschik je over ESRI 
GIS, dan kan dit ook met de ESRI ArcGIS app.

Open data

Sinds kort wordt 
er steeds meer 
kaartmateriaal 
openbaar gemaakt; 
voor iedereen 
beschikbaar en te 
gebruiken. De ESRI 
ArcGIS app kun je 
ook installeren zonder 
verder over ESRI te 
hoeven beschikken. 
ESRI heeft veel van dit open data-kaartmateriaal verzameld. 
Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om over de hoogte kaart 
te kunnen beschikken in het veld, of over de Natura 2000 
kaart.
Tip, zoek in de app naar “pdok” (Publieke Dienstverlening 
Op Kaart) op ArcGIS Online, dan vind je kaarten als AHN 
25 (hoogtekaart) en Natura 2000.
In de ESRI ArcGIS app kun je ook je GPS signaal ontvangen; 
dus je huidige locatie op de kaart weergeven.

Dit artikel is geschreven door Ing. L. Reitsma, werkzaam 
bij Borgman Beheer Advies B.V., in aanvulling op de reeks 
die eerder verscheen over GPS en GIS. 
Bij vragen over deze materie kunt u contact opnemen met 
Borgman Beheer Advies B.V.; neem ook eens een kijkje op 
de website: www.borgmanbeheer.nl

IP67-NOrM

IP Ingress Protection (beschermingsgraad van een 
omhulsel tegen binnendringen)
1ste cijfer: 6: stofdicht (de hoogste bescherming tegen 
stof)
2de cijfer: 7: waterdicht: beschermd tegen 
onderdompeling tot 1 meter diep – 30 minuten lang (er 
is nog één hogere norm, 8: drukwaterdicht; beschermd 
tegen verblijf onder water)

Leuk weetJe:

De Bluetooth verbinding is vernoemd naar koning 
Harald Blauwtand (ook wel Harald II) van Denemarken 
die Denemarken en Noorwegen verenigde. Omdat de 
bluetooth verbinding verschillende apparaten met elkaar 
verbindt, net zoals de koning de verschillende landen 
met elkaar verbond, is dit type verbinding naar deze 
koning vernoemd.

apps

Zoals gezegd zijn er al veel apps gemaakt voor GPS 
gerelateerde toepassingen op de smartphone. Er zijn 
mogelijkheden te over om je eigen app te bedenken, 
ontwerpen en te (laten) maken. Een app om je flora 
en fauna gegevens bij te houden? Of een app om 
alle markante bomen van je gebied te fotograferen, 
beoordelen en beheren? Je kunt het zo gek niet bedenken 
of het kan nu. De smartphones beschikken allemaal over 
GPS (of bluetooth), een camera en een mogelijkheid om 
de telefoon met de computer te verbinden en dat is het 
enige dat je nodig hebt... 
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Ben tamminga

Afscheid van een politieman 
met een groen hart

In het juni nummer heeft u kunnen lezen dat, inmiddels 
Lid van Verdienste Ben Tamminga als bestuurder afscheid 
van de vereniging heeft genomen. In de verschillende 
functies welke Ben bij de politie heeft gehad, onderhield 
hij contacten met jachtopzichters en BOA’s. Als bestuurder 
van de vereniging bouwde hij zijn netwerk verder uit en 
behartigde onze belangen in o.a. politiek Den Haag. Alle 
reden dus om deze oud-bestuurder te vragen naar zijn 
ervaringen en beeld van de toekomst.

De ontvangst in het Duitse Uelsen, de woonplaats van de familie 
Tamminga, net over de grens bij Hardenberg, is hartelijk. Volgens 
traditie in deze streek staan de ‘Kuchen en Torten’ klaar en teckel 
Üpi vindt het, mede door het warme weer, allemaal prima. Het is 
eind augustus, ongeveer 2 maanden na de laatste ALV waarin Ben 
afscheid nam. 

Hoe heb je deze ALV en het afscheid ervaren?

“Ik heb dit ervaren als de afsluiting van een periode in mijn leven. 
Ik heb hier bewust naar toe geleefd. 7 jaren heb ik mij als bestuurder 
zo goed mogelijk ingezet voor de KNVvN. De waardering die ik 
hiervoor tijdens de ALV kreeg uitgereikt heeft mij echt geraakt en 
daardoor was zelfs ik ‘sprakeloos’.”

Kun je jouw werkzaamheden voor de vereniging als een verlengstuk 
van je carrière bij de politie beschouwen? 

“Gedeeltelijk misschien, maar dan bedoel ik meer de contacten 
met de BOA’s, zowel binnen als buiten de vereniging. Natuurlijk 
kwam ik bij de diverse overleggen ‘oude bekenden’ tegen, maar 
de onderwerpen die daar besproken werden lagen vaak op een 
wat ander vlak. En het valt niet te ontkennen dat contacten vaak 
makkelijker verlopen als je elkaar kent.”

Je hebt als lid van het DB de portefeuilles ‘Haagse 
contacten’ en ‘Opleidingen’ gehad. Om met de laatste 
te beginnen, hoe kijk je aan tegen de ‘evolutie’ van 
de opleidingen voor jachtopzichters of BOA’s? Wat 
zijn daarbij goede en wat zijn slechte ontwikkelingen 
geweest?

“Laat ik beginnen te zeggen dat ik altijd een 
voorstander van opleiden ben geweest. Zo was 
ik vroeger als docent o.a. ook actief binnen de 
toenmalige Jachtopzichtercursus, die helaas in het 
begin van de 90-er jaren door de nieuwe Politiewet 
moest worden aangepast en daardoor van haar 
oorspronkelijke glans verloor. Ik vind het een goede 
zaak dat onze overheid zich ook uitsprak voor het 
opleiden en/of nascholen van BOA’s. Vanuit het DB 
zijn wij ook naar de toenmalige minister Hirsch 
Ballin geweest en hebben hem gezegd wat onze 
visie was. Helaas hebben ambtenaren later anders 
beslist en werden wij geconfronteerd met eerst de 
bijspijkercursus en daarna met de PHB. Helaas vind 
ik de inhoud van beide cursussen niet ideaal voor een 
BOA in het algemeen en zeker niet voor de groene 
BOA.”

Hoe ziet de ideale opleiding in er in jouw visie uit?

“Ik denk dat het moeilijk is om te zeggen wat de 
ideale cursus is, maar volgens mij moet het zeer 
wel mogelijk zijn om een cursus samen te stellen 
waarin voldoende theorie en praktijk verweven 
zit. Kijkend naar de huidige cursussen vraag ik mij 
soms af, wat men wil. De stof gaat voor mij soms 
te ver -ik vergelijk dat met de stof voor de doorsnee 
politiefunctionaris- en is totaal niet gericht op wet- en 
regelgeving alsmede de taakuitoefening, waarvoor de 
groene BOA zich gesteld ziet. Ik ben een voorstander 
van een cursus zoals deze enige tijd geleden in het 
overleg aangaande de PHB cursus werd gepresenteerd 
door de Stichting BOAopleiding Nederland (SBNed). 
Deze cursus kent een goede verhouding theorie / 
praktijk, voldoet aan de door de minister vereiste 
competenties en kan gegeven worden door docenten 
die goed thuis zijn in de betreffende wetgeving en in 
de praktijk. Deze cursus bevat tevens een groeimodel 
voor zowel de cursist als de docent. Helaas wil onze 
overheid -o.a. het Functioneel Parket en de nieuwe 
Voedsel en Waren Autoriteit er niet in mee. Vele 
(grote) werkgevers zijn het met ons standpunt eens. Ik 
denk dat het moeilijk wordt voor de overheid om het 
huidige beleid vol te blijven houden. Het uitgangspunt 
-opleiden- van het FP is goed verdedigbaar, maar de 
inhoud en de uitvoering door de nVWA maken het 
geheel minder gelukkig.”

Is realisatie van jouw visie reëel?

“Ik zie mijn visie zeker als reëel. Ik weet dat er 
opleidingsinstituten zijn die met hun docent(en) graag 
mee willen doen met het geven van een cursus zoals 
deze door SBNed werd gepresenteerd.”

Ben Tamminga
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Je bent veel in ‘het Haagse’ geweest, zie je jezelf als een lobbyist? 
Hoe belangrijk is het voor een vereniging als de KNVvN om te 
lobbyen? Zou de vereniging daar nog meer op moeten inzetten?

“Ik zie me zelf niet als een lobbyist pur sang. Ik heb wel 
gelobbyd, maar naar mijn mening moet je om goed te lobbyen 
regelmatig je gezicht laten zien en dus ook vaker contact 
hebben met speciale instanties en/of personen. Ik denk dat ik 
meer aan het netwerken ben geweest.”

Je hebt aangegeven dat bijvoorbeeld het Besluit BOA is 
vastgesteld zonder dat de vereniging als brancheorganisatie 
daarop enige invloed heeft kunnen uitoefenen, dit door het 
ontbreken van overleg met het ministerie van Justitie. Waar is 
het in dat proces naar jouw mening verkeerd gelopen?

“Dit mislopen is ontstaan toen het t.z.t. fungerende BOA 
Platform door het toenmalige ministerie van Justitie eenzijdig 
werd opgeheven. Genomen besluiten vernamen wij later en ik 
moet zeggen soms ook tot onze grote verrassing. Het Besluit 
BOA is daar een duidelijk voorbeeld van.”

Is er naar aanleiding van dit voorbeeld binnen het bestuur 
lering uit deze situatie getrokken en heeft dat geleid tot nieuwe 
afspraken of contacten om een dergelijke situatie in de toekomst 
te voorkomen?

“Samen met onze voorzitter ben ik naar Den Haag geweest 
en we hebben daar o.a. gesproken met de SG van het 
ministerie van Justitie en hem deze problematiek voorgelegd. 
Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat we op dit ministerie een 
aanspreekpunt hebben gekregen in de persoon van de heer 
Alain Renier. Daarmee was nog niet ondervangen dat we weer 
voor een verassing zouden komen te staan, daarom zijn we ook 
in contact getreden met een stichting in oprichting, te weten 
BeBOA. Zij hebben een sterkere link en daarmee lobby richting 
het ministerie.”

Over toekomst gesproken, er hangen op sommige vlakken wat 
donkere wolken boven de vereniging. Zo neemt het ledenaantal 
gestaag af. Wat is jouw toekomstvisie betreffende het beleid van 
de vereniging om naast een gezonde vereniging ook een serieuze 
gesprekspartner en belangenbehartiger voor het natuurtoezicht 
in de breedste zin te blijven? 

“Ik vind het jammer dat het ledental daalt. Dit wordt deels 
ingegeven door het verplicht volgen van de door de overheid 
voorgeschreven cursussen. De kosten van deze cursussen 
zijn van dien aard dat verschillende (kleinere) werkgevers 
zijn gestopt met het in dienst houden van een BOA. Dit is 
ook bij het FP bekend geworden en namens het FP heeft de 
Hoofdofficier de werkgevers nog eens een brief gestuurd 
waarin zij het e.e.a. uiteenzet en vraagt om dit te overdenken 
en de BOA als zodanig te handhaven. Helaas is dit advies niet 
altijd opgevolgd. Als ik naar ons ledenbestand kijk, dan kan 
ik niet anders concluderen dan dat er velen zijn die een grote 
kennis hebben van hun vakgebied. Dat alleen al maakt dat je 
gesprekspartner en belangenbehartiger kunt zijn. Dit betekent 
wel een behoorlijke tijdsinvestering. Helaas ontbreekt het 
daaraan bij vele leden. Kijkend naar de ontwikkelingen in de 
laatste jaren denk ik dat ons HB onlangs een goede beslissing 

heeft genomen door een projectgroep opdracht te geven 
een eventuele samenwerking met BeBOA nader te 
bekijken en uit te werken. De eerste stappen hiertoe zijn 
al gezet. Ik denk dat hierin de sleutel kan liggen voor 
een mooie combinatie daar waar we het hebben over 
gesprekspartner en belangenbehartiging.”

Je opvolger in het DB, Ronald Vorenhout, loopt al sinds 
begin dit jaar met je mee om ingewerkt te worden op deze 
belangrijke functie. Heb je nog een persoonlijk advies voor 
hem?

“Het was voor mij bijzonder prettig om Ronald in te 
werken. De meeste adviezen heb ik hem al gegeven. Hij 
weet dat hij -zo nodig- altijd op mij terug kan vallen.”

Tot slot, waar ga je jezelf, na je werkzame / bestuurders 
carrière, mee bezig houden?

“Eerst nog een beetje KNVvN, want ik zit samen met 
Ronald in de projectgroep die omtrent de eventuele 
samenwerking KNVvN – BeBOA met een voorstel 
voor het HB moet komen. Verder ben ik nog actief als 
docent en geef voor een opleidingsinstituut zo af en toe 
nog een BOA-cursus of een cursus Bijzondere Wetten. 
In mijn woonplaats ben ik actief als kerkbestuurder en 
één keer per week ben ik vrijwilliger/dierenverzorger 
op een soort kinderboerderij. Mijn vrouw en ik maken 
graag fietstochten en doen ieder jaar een fietsvakantie. 
Daarnaast zingen wij graag en zijn beiden lid van een 
tweetal koren. Dat betekent twee keer per week een 
repetitieavond en natuurlijk de diverse concerten. 
Zo gaf één van onze koren vorig jaar samen met een 
koor uit Enschede een prachtig kerstconcert in het 
muziekcentrum aldaar. Natuurlijk bezoeken we onze 
beide kinderen in Nederland ook nog eens. Daarnaast 
lees ik graag en misschien pak ik in de toekomst wel weer 
een oude hobby op, zoals tekenen en kalligraferen.”

 Tekst en Foto: Arjan van Dijk
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nieUwe regio-inDeling

Nationale politie
Afgelopen juli is de Eerste Kamer akkoord gegaan 
met de invoering van de nationale politie, welk 
op 1 januari 2013 ingevoerd zal worden. De wet 
van minister Opstelten kreeg de steun van de VVD, 
PVV, CDA, ChristenUnie en SGP. Volgens Opstelten 
kan de politie in deze vorm slagvaardiger 
werken. Nu zijn er nog 25 regiokorpsen en is er 
een Korps landelijke politiediensten. Ze gaan op 
in één landelijk korps, dat zal bestaan uit tien 
regionale eenheden, een landelijke eenheid en een 
ondersteunende dienst voor bedrijfsvoeringstaken, 
zoals ICT en personeelszaken. De korpschef 
wordt belast met de leiding en het beheer van 
de nationale politie. Hij is ondergeschikt aan de 
minister van Veiligheid en Justitie en legt ook 
verantwoording aan hem af. De aanstaande 
reorganisatie zal mogelijk de bestaande contacten 
tussen BOA’s en de politie doen verschuiven. Het 
is daarom ook voor de individuele BOA van groot 
belang het proces in de gaten te houden of, beter 
nog, actief aandacht te vragen voor de positie 
van de BOA’s. Een goed voorbeeld is het gesprek 
dat de heren Saris en Rauwerdink met korpschef 
Heijsman hadden.

Korpschef Stoffel Heijsman geïnformeerd over 
werk in buitengebied

Per 1 januari 2013 worden de bestaande politieregio’s 
samen gevoegd tot een Nationaal politiekorps. De 
wetsvoorstellen zijn door het parlement aangenomen 
zodat er geen beletselen meer zijn voor de vorming van de 
Nationale politie.

De kwartiermakers Nationale politie zijn druk doende om 
de nieuw te vormen eenheden van de Nationale politie 
gestalte te doen geven.

Hoofdcommissaris Stoffel Heijsman, beoogt politiechef 
van de nieuw te vormen Eenheid Oost1, bracht op 
dinsdag 24 juli een werkbezoek aan de Achterhoek. In 
het internationale politiebureau in Dinxperlo sprak hij 
met de Willem Saris, wijkagent-buitengebied van het 
politieteam Winterswijk en BOA Hans Rauwerdink, 
boswachter en jachtopzichter in dienst bij de Vereniging 
voor Natuurmonumenten en werkzaam onder andere in 
het Winterswijkse buitengebied. De Hoofdcommissaris liet 
zich informeren over de handhaving in het buitengebied en 
grensstreek en over de samenwerking met- en het werk van 
de BOA’s.

Dit was voor beiden een mooie gelegenheid om de BOA 
problematiek in de breedste zin des woords aan de orde te 
stellen en op de agenda te krijgen. Het ijzer smeden als het 
heet is.

Korpschef Heijsman was zeer geïnteresseerd in het politie-
werk in het buitengebied en het werk van de BOA. De uit-
gestrektheid van het gebied, grensoverschrijdende crimi-
naliteit en de handhaving van het milieubeschermingrecht 
kwamen aan de orde. Hij liet zich uitvoerig voorlichten. 
Ook de lastige onderwerpen waarmee de BOA te maken 
heeft zoals de verplichte her- en bijscholingscursus, de CJIB 
perikelen, BOA-bevoegdheden en de uitwisseling van poli-
tie informatie kwamen nadrukkelijk aan de orde.

Het gesprek duurde ruim een uur. Na afloop van het 
gesprek, overhandigde Hans Rauwerdink de Korpschef 
het jaarverslag van de stichting Het Groene Netwerk. 
Dit om het belang van het werk van de BOA nog eens te 
onderstrepen.

Uit handen van wijkagent Willem Saris ontving hij het 
Jubileumboek van onze vereniging. 

 Willem Saris / Hans Rauwerdink

1 Regio’s Gelderland Midden, Zuid, Noord-en Oost, Twente en IJsselland.
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Onze nieuwe secretaris

Mijzelf voorstellen op papier is iets wat ik niet zo vaak 
doe, ik ben dan ook benieuwd hoe het stukje na de 
laatste regel geworden is…
Mijn naam is Pieter Rust en ik ben op de laatste 
Algemene Ledenvergadering door jullie verkozen tot 
secretaris van onze vereniging, waarvoor oprechte 
dank! Het geeft een nieuwe en leuke wending in mijn 
leven waarbij ik vele mensen zal leren kennen, en 
verdieping zal kunnen vinden in ons boeiende vak. 
Verdieping omdat vele zaken nog betrekkelijk nieuw 
zijn, daar ik pas sinds twee jaar boswachter ben.
Net als bij velen van ons was het boswachtervak 
een jongensdroom van mij, maar mijn scholing en 
carrière verliepen anders. Namelijk van werken in de 
psychiatrische zorgverlening, via het begrafeniswezen 
naar het anatomisch laboratorium in Leiden en 
vervolgens van het Nederlands Forensisch Instituut 
naar het Amsterdamse Bos als boswachter.
 
Enkele jaren geleden had ik al eens gesolliciteerd 
in het Amsterdamse Bos maar werd toen niet 
aangenomen. Zo’n twee en een half jaar geleden 
raakte ik opnieuw in contact met de leidinggevende 
aldaar en na twee gesprekken is het er toch nog 
van gekomen. En ik kan je zeggen dat ik nog geen 
seconde spijt heb gehad van deze overstap! En van al 
mijn vorige beroepen kan ik elementen gebruiken bij 
contact met bezoekers. 
Ik ben terecht gekomen in een leuk en dynamisch 
team en heb zelfs de mogelijkheid gekregen te mogen 
werken met een diensthond!
Ik ben nu 38 jaar en woon samen met Stella, op 
moment van dit schrijven, nog in Hoogmade. Onze 
woning staat te koop omdat we graag dichterbij, liefst 
in een bos willen wonen, met het rijpaard van Stella 
in de buurt. En het ziet er naar uit dat dit op korte 
termijn gaat lukken.
Steeds meer raak ik vertrouwd met de structuren in 
onze vereniging, en krijg ik een steeds mooier uitzicht 
over een leuke en leerzame periode.

  Afdeling groningen/drenthe

Voorzitter: R. Vorenhout,
Rijksweg 248
9423 PH Hoogersmilde
0521-591296
voren039@planet.nl

Secretaris: vacant

  Afdeling frieslAnd

Voorzitter A.I.: Gerrit Stuiver 
Tj. Harkeswei 56
8409 CN Hemrik
gerritstuiver@xs4all.nl
06-303 134 68
0516-471447

Secretaris: G. Teijema,
Kerkepad 4
8401 DJ Gorredijk
teijema_gerrit@kpnmail.nl
0513-466020
06- 13559039

  Afdeling overijssel

Voorzitter: G.D. Velten,
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
gvelten@rocvantwente.nl;
06-29076243

Secretaris: A. Eertink,
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
natuurtoezicht@live.nl 
0548-513450
06-22601279

  Afdeling gelderlAnd/flevolAnd

Voorzitter: 
C.P.G. de Meijer
Hagemanswei 54,
6843 XN Arnhem
026-325 7003

Secretaris: vacant

  Afdeling Utrecht/’t gooi 
Voorzitter: 
Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr.
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: J. van Eijk, 
Sanderburgerlaan 3
jvaneijk@hetnet.nl
06-27077287

  Afdeling noord-hollAnd

Voorzitter: J. Engelhart, 
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
patricia-jeroen@quicknet.nl;
0255-502268

Secretaris: A.D.A. van der Velden, 
Rijstvogelstraat 31
1171 SH Badhoevedorp
jachtopzichter@live.nl;
06-51842408

  Afdeling ZUid-hollAnd

Voorzitter: J. Wansinck, 
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
wansinck48@zonnet.nl;
0172-408620 of 06-20571805

Secretaris:P.H. Korstanje,
Albert Cuypplein 1
3141 GA Maassluis
Kabako@kabelfoon.nl;
010-5910154 of  06-50662731

  Afdeling ZeelAnd

Voorzitter: A. Sol,
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
info@soladvocaat.nl;
0115-689568 of 06-51337643

Secr/penningmeester:
P.J. Sinke 
Aalbessenstraat 14
4413 DE Krabbendijke
petersinke@hotmail.com
06 – 14249835

  Afdeling BrABAnt/limBUrg

Voorzitter: A.J. Schakel, 
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
ajschakel@home.nl;  
0475-853659

Secretaris: A.J.G.P Cuppens,
Berkenstraat 14
6031 XB Nederweert
aj.cuppens@kpnplanet.nl;
06-29477369
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Controle

Een dag toezicht/controle op het water

In het vroege voorjaar werd het idee geboren 
om met diverse diensten een gezamenlijke 
toezicht dag te houden. Zoals zo vaak bleek dat 
het moeilijk is om op korte termijn met diverse 
partners iets te plannen. De eerst mogelijkheid 
werd zondag 19 augustus. Laat het nou net 
een van de warmste weekenden van dit jaar 
worden dus volop gelegenheid om te kijken of dit 
probeersel werkt.

Onder verantwoordelijkheid van de 
politie werd de dag georganiseerd. 
De controle dag zou van 14.00 tot 
22.00 uur gaan duren. Personen die 
meededen waren: 5 man politie met 
een politieboot, 2 man van de ge-
meente met een auto, 2 man van de 
Omgevingsdienst (milieu) en 4 man 
van Natuurmonumenten met drie 
boten. De 13 controleurs werden 
verdeeld over de vier boten en de 
auto en dan zodanig dat er verschil-
lende diensten bij elkaar kwamen, 
zodat de kennis gelijkwaardig 
verdeeld werd.

Na een briefing gingen we omstreeks 14.30 
uur het water op.

Het was zo enorm druk want alles wat kon drijven was op 
het water, de temperatuur bedroeg ongeveer 30 graden. Zijn 
er op normale zondagen een honderd boten op de plas te 
vinden, nu waren het er een veelvoud van dit aantal.

Even in het kort een paar regels die apart voor de Nieuw-
koopse plassen gelden. Voor alle mechanisch aangedreven 
boten is een vaarvergunning nodig (in de vorm van een 
stikker). Maximale vaarsnelheid is 6 km/pu, voor het 
hele gebied, Alleen mechanisch varen toegestaan tussen 
zonsopgang en een half uur na zonsondergang. Vissen is 
toegestaan met vergunning van Vissersvereniging Nieuw-
koop/Noorden (geen lid van sportvisserij Nederland, dus 
hier geen vispas).

Bij het begin van de controle omstreeks 14.30 uur was het 
megadruk op het water met veel stilliggende boten en veel 
zwemmers ook behoorlijk wat varende boten.
De controles richten zich voornamelijk op de varende boten 
en dan ook nog de snelle motorboten, de meest voorkomen-
de overtredingen waren het niet dragen van de verbinding 
naar de dodemansknop en het niet (genoeg) aan boord 
hebben van reddingsvesten. Gezien de enorme drukte is er 
voornamelijk preventief opgetreden. 

Ook de vaarvergunning (stikker) werd gecontroleerd, 
hiervan hadden we vooraf afgesproken dat hiervoor 
verbaliseerd zou worden. Dit werd inderdaad een paar maal 
geconstateerd.
Normaal zijn er redelijk wat vissers in het gebied maar 
gezien de drukte en de warmte hebben we er maar twee 
aangetroffen en hier waren de vereisten papieren aanwezig.
Tot ongeveer 17.00 uur hebben we voornamelijk preventief 
rondgevaren. Ook rond deze tijd was het al te merken dat 
vele dagjes mensen weer richting thuishaven gingen varen. 
Hierbij werd de vaarsnelheid opgevoerd tot bijna het niveau 
dat we niet meer preventief zouden handelen.

Maar ook wij gingen iets eten 
en net voor het eten toen we 
reeds aan tafel zaten, buiten op 
een terras met uitzicht op de 
plas, kwam er een speedboot 
met een veel te hoge snelheid 
over de plas varen. Deze 
schipper werd tussen een 
drankje en het voorgerecht 
nog even verbaliseerd voor 
zijn veel te hoge vaarsnelheid. 
Daarbij bleek ook dat hij geen 
vaarbewijs had. Een heel dure 
bekeuring van € 500,00. 

Toch maar weer even terug naar de eettafel maar erg veel 
tijd werd ons niet meer gegund want direct na het dessert 
snelden er weer een paar speedboten over de plas. Dit 
leverde drie snelheids overtredingen op. Uit een andere 
hoek van het plassengebied kwam ook een melding van 
racende speedboten. En ja hoor hier waren twee schippers 
een wedstrijdje aan het doen en ook deze schippers op een 
passende wijze beloond.

Het begon tegen 20.00 uur te lopen en de plas was nu 
nagenoeg leeg. Tijd om te debriefen en naar huis te varen.
Alle deelnemers waren het er over eens dat het een zeer 
geslaagde dag geweest was die zeker voor herhaling vatbaar 
was en ook de onderlinge samenwerking tussen al deze 
verschillende opsporings instanties werd als zeer positief 
ervaren. Wij met de boten richting huis, maar ja onderweg 
troffen wij nog een tweetal boten die al ruim een half uur 
niet meer mochten varen. Nadat deze schippers ook hun 
“beloning” hiervoor ontvangen hadden werd het toch echt 
tijd om naar huis te gaan want het onweer rommelde steeds 
luider.

Dit was dus een toezicht dag op de Nieuwkoopse Plassen 
met diverse partners. Prachtig weer, vreselijk druk, erg 
warm dus een dag die maar zelden voorkomt dus de 
omstandigheden waren niet representatief voor een 
normale toezichtdag. 
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Tijd voor iets anders...

Afscheid van Hans van Engeldorp Gastelaars

Jaren achtereen reden we samen naar de redactie-
bijeenkomsten in Renkum en de HB-vergaderingen 
in Maarsbergen. Dat carpoolen was praktisch, want 
zo namen we zowel de provinciale- als de landelijke 
verenigingszaken door. Nadat Hans zich enige tijd geleden 
niet meer herkiesbaar had gesteld in Zuid-Holland, is hij 
onlangs ook gestopt als redactielid van de Jachtopzichter. 
De redactie wilde hem niet onopgemerkt laten vertrekken, 
dus ging ik bij hem langs. 

Zo nu en dan schreef ik wel eens iets voor ons vakblad. Hier, vlak 
onder de rook van ‘Den Haag’ zit je dicht bij het politieke vuur 
en hoor je nog wel eens wat. Die artikelen vielen blijkbaar in de 
smaak, want op enig moment bracht Herman, onze voorzitter, mij 
in contact met eindredacteur Jaap Beekhuis. Het was het begin 
van leuke en leerzame jaren. Ik voelde mij direct erg welkom in de 
redactie en heb veel geleerd van betrokken collega’s en, niet op de 
laatste plaats, van Jaap. Het waren voor onze vereniging roerige 
jaren waarin wij door de Rijksoverheid werden geconfronteerd 
met zaken als nieuw op te zetten cursussen, de introductie van het 
BOA-insigne, deelname aan het BOA-platform en de introductie 
van de Bestuurlijke Strafbeschikking. Er was altijd wel nieuws te 
melden, hoewel niet altijd positief. Voor het 100-jarig bestaan van 
de vereniging werd gevraagd na te denken over wie, wanneer en vooral waarover we iemand wilden interviewen. Mij werd de 
gelegenheid geboden om namens de verenging aan al deze zaken een bijdrage te leveren.
Er is binnen de vereniging veel kennis in huis. De collega’s kunnen boeiend vertellen over allerlei praktijkzaken maar om 
dat ook op papier te zetten, is soms lastig. Dat vond ik één van de leukste taken als redactielid en ik heb het altijd met plezier 
gedaan. Het is fantastisch dat er weer collega’s bereid zijn gevonden om verder te gaan, zowel bestuurlijk als met de inhoud van 
ons vakblad. 

Naast mijn fulltimebaan als duinwachter, werkzaamheden voor verenigingen en de jacht en schadebestrijding, tekende en 
schilderde ik in de spaarzame vrije tijd. Voor die passie wilde ik meer tijd hebben; vrije tijd die niet werd geclaimd door 
agenda’s met afspraken. Volgend jaar ben ik 40 jaar actief met toezicht en handhaving. Dan is het op enig moment voldoende 
om alleen nog voor je werk met natuurtoezicht bezig te zijn en juist in je vrije tijd natuurtekeningen maken. ‘Man, het is 
hartstikke mooi om te doen, héérlijk ontspannend. Terwijl de verf droogt, pak ik de potloden weer op. Er is nog zoveel dat ik 
wil maken, eigenlijk kom ik tijd te kort.

De knipoog van Hans onderstreept deze mededeling en hij neemt mij even mee naar zijn atelier. Daar snap ik dat hij meer tijd 
wil hebben voor dit talent. Op zijn website www.natuurtekeningen.nl ziet u wat ik bedoel.

 Jaap Wansinck

Boswachters zien stijging van afvaldumpingen
De afvaldumpingen in de natuur zijn de afgelopen 10 tot 15 jaar geleidelijk gestegen, meldt Staatsbosbeheer. Het gaat niet 
alleen om zwerfvuil, maar ook om aanhangers vol tuinafval, gehele afgedankte huisraden, asbest, bouwafval, afval van 
drugslabs en hennepplantages. De spreiding over het land is divers. In sommige regio’s is het rustig, in andere gebieden 
gebeurt het vrijwel elk weekend. Alleen al bij Staatsbosbeheer worden de kosten voor het opruimen van afval op jaarbasis 
geschat op circa 500.000 euro. 
Staatsbosbeheer probeert altijd te achterhalen wie de eigenaar van het afval is, maar vaak komt het er op neer dat 
de organisatie het afval zelf opruimt. Dat gaat ten koste van gemeenschapsgeld, dat bedoeld is voor het beheer van 
natuurgebieden. Soms wordt bij het opruimen samengewerkt met de gemeente, de stort of een sociale werkplaats.

Bron: Staatsbosbeheer, 28/07/12
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Dierenpolitie en Boa’s

Als lezer was u de laatste tijd gewend om van ons een 
juridische uiteenzetting te krijgen over een onderwerp 
dat op uw vakgebied betrekking heeft. Zoals we hebben 
vermeld in de juni uitgave sluiten wij dit (voorlopig) 
af. Met het vertrek van de heer Jaap Beekhuis als 
eindredacteur en de start van onze nieuwe eindredacteur, 
Arjan van Dijk, gaan ook wij een volgend tijdperk in. 
Wij hopen onder het eindredacteurschap van Arjan een 
goede tijd tegemoet te gaan en tevens u van dienst te 
zijn met onze bijdrage aan de inhoud van het vakblad ‘de 
Jachtopzichter’.

Er is voor de september uitgave gekozen om u te informeren over 
de Dierenpolitie (DP). Vanuit het veld merken wij dat er nog veel 
onduidelijk is over de DP. Door deze onduidelijkheid ontstaat er een 
soort van afwachtende houding jegens de DP. Dit laatste zien wij als 
een gemiste kans. Want u als BOA bent voor de DP een belangrijke 
partner en andersom uiteraard ook.

Een elementaire vraag is of de DP blijft bestaan na de val van 
het kabinet Rutte. Om deze vraag te beantwoorden moeten we 
terug naar de oorsprong tot het ontstaan van de DP. De DP is 
een initiatief van de PVV, dat was opgenomen in het regeer- en 
gedoogakkoord. Nu het kabinet is gevallen voelt het CDA zich 
daar niet meer aan gebonden en is een voorstander van afschaffing 
van de DP (bron: NOS nieuws d.d. 24 april 2012). Dit betreft een 
politieke keuze welke van grote invloed is op het voortbestaan van 
de DP. 

Onafhankelijk van de politieke keuzes en voorkeuren ten aanzien 
van de DP heeft de Raad van Hoofdcommissarissen besloten om 
de DP te laten bestaan. Op welke manier hier invulling aan wordt 
gegeven is thans nog niet helemaal helder. Daar waar in het regeer- 
en gedoogakkoord werd gekozen voor 500 uitvoerende functies 
binnen de Nederlandse Politiekorpsen bestaat de mogelijkheid dat 
er een verkleind aantal politiemensen de DP als taakaccent hebben. 
Dit betekend in de praktijk dat deze politiemensen wellicht niet 
fulltime met DP taken bezig zijn, maar dit als taakaccent, naast de 
normale politionele werkzaamheden, uitvoeren.

Wij zullen u niet van beleidsmatige 
informatie voorzien, maar met 
informatie waarmee u in uw dagelijkse 
werkzaamheden te maken kunt krijgen. 
Het valt niet te ontkennen dat er 
vooroordelen bestaan over de DP. 

Het moge duidelijk zijn dat de bij de DP werkzame politiemensen 
hinder hebben gehad van de gebruikelijke opstartproblemen. Zo 
wordt bijvoorbeeld de opleiding van dierenagenten meer afgestemd 
naar de praktijk en maken de wat onervaren politiemensen gebruik 
van de kennis van de meer ervaren collega’s.
Omdat de DP een feit is waarvan inmiddels het nut en de noodzaak 
voldoende is bewezen, willen wij u op de hoogte brengen van de 
taken en werkzaamheden van de DP. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de inrichting van de DP 
binnen de Nationale Politie (NP) er uniform uit zal gaan zien.

In de samenwerking tussen 
DP en de BOA(s) is het 
kennen en gekend essentieel. 
Immers: eendracht maakt 
macht! Om te beginnen blijft 
het landelijk alarmnummer 
‘144 red een dier’ bestaan.

Taakveld DP

De DP zal, nadat op een melding van dierennoodhulp 
door de politie is gereageerd, zo nodig inzet leveren 
bij de afhandeling van die melding. De DP zal bij het 
meldnummer 144 binnengekomen meldingen over 
niet-noodhulp met betrekking tot gezelschapsdieren en 
in het klein gehouden hobbydieren, welke meldingen 
een indicatie bevatten van een overtredingsituatie, in 
behandeling nemen. Verder heeft de DP als basistaak 
de proactieve opsporing van overtredingen van de 
artikelen 254, 254a, 350 lid 2, 425 van het Wetboek van 
Strafrecht (SR), artikel 36 en 37 van de Gezondheid 
en Welzijnswet Dieren (GWWD) en stroperij van de 
Flora- en Faunawet (FFW) en de Visserijwet (VW).

Wat doet de DP, waar treedt de DP tegen op?

•	 254 SR: seks met dieren, hiervoor zal 
samenwerking gezocht worden met Jeugd en 
Zeden Zaken (JZZ)

•	 254a SR: ontuchtige handelingen met een dier, 
idem JZZ

•	 350 lid 2 SR: opzettelijk wederrechtelijk een dier 
dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort 
doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of 
wegmaakt

•	 425 SR: Hij die geen voldoende zorg draagt voor 
het onschadelijk houden van een onder zijn hoede 
staand dier

•	 36 GWWD: Het is verboden om zonder redelijk 
doel of met overschrijding van het hetgeen ter 
bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij 
een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de 
gezondheid of welzijn van een dier te benadelen

•	 37 GWWD: Het is de houder van een dier 
verboden aan een dier de nodige verzorging te 
onthouden

Taakverdeling dierenwelzijn.

•	 De Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
houdt zich bezig met landbouwdieren en het 
bedrijfsmatig houden van dieren

•	 De Landelijke Inspectie Dienst (LID) houdt 
zich bezig met het bestuursrechtelijke gedeelte 
aangaande gezelschapsdieren

•	 De DP neemt het strafrechtelijke gedeelte voor 
haar rekening en in samenwerking met de LID 
ook het bestuursrechtelijke gedeelte
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Wanneer DP?

•	 Daar waar dierenwelzijn in het geding is (strafbare feiten)
•	 Incidenten waarbij zijdelings dieren betrokken zijn

Straffen

Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en 
verwaarlozing.

Op 1 oktober 2011 is de Richtlijn voor strafvordering 
dierenmishandeling en dierenverwaarlozing in werking 
getreden. Hierdoor kan mishandelen of verwaarlozen van 
dieren harder aangepakt worden. Het terugdringen van 
dierenmishandeling en -verwaarlozing is een speerpunt van 
het kabinetsbeleid. Het voornemen om 500 ‘animal cops’ aan 
te stellen past daarin. Zo is er nu ook een nieuwe richtlijn 
voor de bestraffing van daders van dierenmishandeling en 
-verwaarlozing. De richtlijn is vooral bedoeld voor de aanpak 
van particulieren, waaronder houders van hobbydieren, die zich 
schuldig maken aan deze vergrijpen.

Zwaardere straffen

De straffen voor 
dierenmishandeling 
en -verwaarlozing 
worden hoger 
wanneer het meer 
dieren betreft, of 
naarmate het om 
een zwaarder letsel 
gaat. Gaat iemand 
binnen vijf jaar 

na veroordeling opnieuw in de fout, dan wordt de straf ook 
zwaarder. Wanneer er als gevolg van dit soort misdrijven sprake 
is van grote maatschappelijke verontwaardiging, er sprake is van 
een sadistische inslag bij de dader, langdurig lijden en andere 
verzwarende factoren, zal een reclasseringsrapport worden 
opgesteld. In zulke gevallen zal de dader ook zwaarder gestraft 
moeten worden. Doorgaans gaat het om een taakstraf (Bron: 
www.dierenwelzijnsweb.nl 26.10.2011).

Daarnaast kan het Openbaar Ministerie (OM) de rechter 
ook om een houdverbod vragen. Dit betekent dat iemand 
die veroordeeld is voor dierenmishandeling geen huisdieren 
meer mag hebben. Het OM stelt per arrondissement een 
contactpersoon aan voor dierenhandhavingszaken. Deze 
contactpersoon adviseert de handhavingpartners over het te 
volgen traject, bijvoorbeeld strafrechtelijk of bestuursrechtelijk 
optreden en de opslag van in beslag genomen dieren. Bij 
het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) komt een 
expertisecentrum voor onderzoek naar internationale illegale 
dierenhandel en verbanden tussen dierenmishandeling en 
andere strafbare feiten, zoals partner- en kindermishandeling.

Interview coördinator DP.

Door ons is er een interview gehouden met een 
actieve regionale coördinator van de DP. Middels 
onderstaande samenvatting willen wij u hiervan een 
impressie geven.
•	 90 % van de dierenagenten komen uit ‘het blauw’ 

en moeten netwerken opbouwen voor een goede 
taakuitoefening

•	 Zonder een goed netwerk kan dierenwelzijn niet 
optimaal worden uitgevoerd

•	 De BOA is een belangrijke netwerkpartner
•	 Vanwege de hoge werkdruk komt de DP te weinig 

in het veld
•	 Deel kennis en informatie met elkaar, want kennis 

is macht
•	 Met een proces-verbaal alleen los je verstoord 

dierenwelzijn niet op
•	 Er bestaan ook niet opzettelijke overtredingen 

ontstaan door bijvoorbeeld ziekte of sterfgevallen
•	 De BOA wordt verzocht met de ‘eigen’ 

dierenpolitieagenten in contact te komen, dit in 
het belang van het dierenwelzijn

•	 De kennis van het gebied zit bij de BOA (en ook de 
jager)

•	 Gebruik elkaars expertise en wees laagdrempelig 
om elkaar te benaderen

•	 Er bestaat veel verstoord dierenwelzijn waartegen 
opgetreden moet worden

Wij hopen met deze informatie te bereiken dat er een 
meer intensievere samenwerking tot stand komt tussen 
u als BOA en de (dieren)politie. Vanuit uw expertise en 
kennis van uw werkgebied bent u een erg belangrijke 
netwerkpartner. Bij verstoord dierenwelzijn is het 
van belang dat hiertegen opgetreden wordt en is het 
goed om hierover in contact te treden met uw ‘eigen’ 
dierenpolitieagenten. Wij adviseren u dan ook om niet 
te wachten totdat er zich een zaak aandient voordat 
u kennis gaat maken met de DP van het regiokorps 
waarbinnen u werkt.

  Tekst en afbeeldingen: 
Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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 Tekst en foto’s: Jaap van de Waerdt

op paD met...

Hugo Spitzen

Hugo is boswachter/BOA bij 
de beheereenheid Utrechtse 
Heuvelrug Zuid van de 
Stichting Het Utrechts 
Landschap. Sinds 1927 
heeft de stichting ruim 
5.000 ha natuurgebied in 
beheer genomen. Bijna 
alle landschapstypes 

zijn vertegenwoordigd. Zo zijn er heuvels, bossen, 
heidevelden, stuifzanden, weidegebieden, plassen, 
uiterwaarden en rivierkleilandschappen te vinden. 
De beheereenheid Zuid is ± 2.000 ha groot en 
verdeeld over 33 terreinen. Het Landschap maakt 
veel gebruik van haar vrijwilligers, ± 380, voor 
het organiseren van tentoonstellingen, fruitfeest, 
kerstmarkt, houden van lezingen, excursies en sinds 
kort ook voor toezicht.

Hugo, jij bent boswachter/BOa bij het 
Landschap. Welke werkzaamheden verricht jij 
zoal?

“Bij ons is de boswachter verantwoordelijk voor alles wat er 
in de natuurterreinen gebeurd. Dat de recreant er veilig kan 
recreëren, dat het beheer zoals vastgelegd in onze visies en 
beheerplannen uitgevoerd wordt, de natuurdoelen worden 
gehaald en verder het begeleiden van inrichtingsprojecten. 
Dit betekent veel overleg, zowel intern als extern en steeds 
meer heb ik een regel i.p.v. een doe functie”. Hugo hoeft deze 
werkzaamheden gelukkig niet alleen te doen. Het Landschap 
beschikt in totaal over zes boswachters met ieder zijn eigen 
regio. In de beheereenheid Zuid zijn naast de boswachter nog 
vijf terreinmedewerkers (waarvan 1 met een aanstelling), een 
Waardsman en zo’n 100 vrijwilligers actief, allemaal onder 
directe of indirecte aansturing van de boswachter.

Wanneer en waarom ben je dit werk gaan doen 
en wat deed je evt. voor die tijd?

“Sinds vijf jaar ben ik boswachter bij het Utrechts Land-schap, 
eerst twee jaar in de regio midden en nu alweer drie jaar in 
Zuid. Daarvoor was ik bedrijfshoofd op een beheer boerderij 
in Zuid West Drenthe (landgoed Rheebruggen) in dienst van 
het Drents Landschap en daarvoor nog een jaartje op een 
“natuur”boerderij bij het Fochteloërveen en daarvoor zat ik 
op de bosbouwschool (MBCS Velp). Mijn ouders hadden een 
kleine biologische boerderij tegen de Weerribben aan, daar is 
mijn interesse in de natuur ontstaan. Door als kind veel buiten 
te zijn, groeit de interesse in alles wat daar gebeurt en wist ik 
al dat als ik ooit de kans zou krijgen, ik graag boswachter zou 
willen worden”. 

Welke diersoorten komen er zoal in je 
werkgebied voor

“We beheren oud bos (fluiter, zwarte specht) op de landgoederen 
en delen van de Utrechtse Heuvelrug, jong struweel/bos 
(braam sluiper, nachtegaal) in de uiterwaarden, heide en 
schrale weides (roodborsttapuit, graspiepers), waterrijke 
uiterwaarden (lepelaar, waterral) en akkers (geelgors, ringmus). 
Al deze biotopen herbergen dus hun specifieke soorten. Op de 
overgangen van de Heuvelrug naar de uiterwaarden vinden we 
de dassen, tienduizenden padden en sinds kort ook damherten 
en een paar zwijnen. Met die laatste twee kun je als boswachter 
natuurlijk wel druk zijn, eerst veel praten en later met beheren. 
Maar dat zijn natuurlijk wel de krenten in de pap!”. 

Is er ook overleg met politie en zijn er 
gezamenlijke acties?

“Vooral omdat we met vele eigenaren in het Nationaal Park 
zitten, is er veel contact tussen de verschillende BOA’s, ook 
zien we elkaar op de gezamenlijk IBT trainingen. Nationaal 
park, Recreatieschap, de landgoederen en de TBO’s organiseren 
ook regelmatig samen met de politie en marechaussee 
handhavingdagen en helaas soms ook een zoekactie naar een 
vermist persoon. Verder is er goed contact met de verschillende 
wijkagenten over problemen die vaak meer met openbare orde 
te maken hebben dan specifiek flora en fauna gerelateerd, zoals 
jongeren die onder een ecoduct komen indrinken”. 

Hoeveel processen verbaal maak je per jaar op 
en voor welke overtredingen voornamelijk?

“Zoals uit bovenstaand takenpakket al wel blijkt, heb ik 
eigenlijk nauwelijks tijd om aan toezicht te spenderen. Ik 
spreek wel veel mensen aan en waarschuw hier en daar maar 
een bon uitschrijven kost me te veel tijd. Dit vind ik zelf nogal 
frustrerend en ook het Landschap vindt dat ongewenst. 
We zoeken hiervoor verschillende oplossingen om dit te 
ondervangen. Zo hebben we met de andere partners in het 
Nationaal Park twee BOA’s aangesteld die ook in onze terreinen 
toezicht houden. Sinds kort word ik ook erg geholpen door een 
vrijwillige BOA die in de weekenden en avonduren veel in onze 
gebieden te vinden is. Verder gaat 1 van onze boswachters eind 
dit jaar met pensioen. De salariskosten die daarmee vrijkomen, 
gaan we volledig gebruiken om toezicht via het recreatieschap in 
te huren”.
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illegale motorcross

Nieuwe aanpak voor overlastgevende crossers

Sinds jaar en dag worden de bossen, duin- en 
natuurgebieden door motorcrossers en quads 
gebruikt als crossbaan. Dit is om verschillende en 
begrijpelijke redenen niet toegestaan. De schade 
aan het milieu, de verstoring van het wild en het 
milieu, de overlast en het gevaar voor de wandelaar 
zijn er een paar. 

Daarnaast is het toezicht in die gebieden 
teruggelopen en de pakkans minimaal. Dus 
wanneer de crosser eens bekeurd wordt, zal het 
weer een aantal jaren duren voordat dat weer zal 
gebeuren. Dit werd ook bevestigd door bekeurde 
crossers en als motivatie genoemd om door te 
crossen. Immers, dit was goedkoper dan crossen op 
een reguliere crossbaan.

Bij de boswachters waren verschillende klachten 
binnengekomen over crossmotoren die regelmatig overlast 
veroorzaakten in de bosgebieden van de Utrechtse heuvelrug 
en nabij het militaire oefenterrein in Soesterberg. Op 
voordracht van de boswachters, werkzaam op de Utrechtse 
Heuvelrug en aangrenzende landgoederen werd door hen, 
in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de 
politie, een aantal controles gehouden in het uitgestrekte 
bosgebied.

Op strategische plekken werd de controle ingericht en 
twee dienst KTM crossmotoren werden ingezet. In totaal 
werden negen processen-verbaal uitgeschreven voor het niet 
voldoen aan de toegangsvoorwaarden (bordje Art. 461 WvS - 
verboden toegang). Dit betreft een boete van slechts 85 euro. 

In een aantal gevallen reden crossmotoren met hoge snelheid 
langs wandelaars. Van die bestuurders, zes in getal, werd 
het proces-verbaal verzonden naar het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen. Daar werd op grond van de inhoud 
van het proces-verbaal een educatieve maatregel gevorderd 
(zie http://www.cbr.nl/emg.pp). De bestuurders moeten dan 
een verplichte drie daagse cursus volgen. Deze cursus moeten 
zij zelf betalen (ongeveer 810 euro) en wanneer zij deze niet 
volgen zal het rijbewijs ongeldig verklaard worden. 

Ook in Utrecht waren twee quads aan het racen op de 
openbare weg en reden 40 kilometer per uur te hard langs het 
overig verkeer waaronder zich ook voetgangers bevonden. 
Een proces-verbaal voor de snelheidsovertreding is 
vanzelfsprekend op zijn plaats. 

Ook in deze twee gevallen is het proces-verbaal gezonden 
naar het CBR ter beoordeling voor een educatieve maatregel. 

Op dit moment lijkt de aanpak te werken. Er zijn de laatste 
maanden duidelijk minder meldingen geweest inzake 
crossers in het bosgebied. De educatieve maatregel is een 
nieuw wapen om op te treden tegen overtredingen waar op 
een lage sanctie staat in verhouding tot de overlast, schade 
en gevaar en zal in ieder geval in de Regio Utrecht door de 
politie en de BOA’s, indien van toepassing, worden gebruikt.

 Tekst en foto’s Rimmert Lauwers
Politie Milieudienst Politie Utrecht 
Regionaal Operationeel BOA-Coördinator
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illegale motorcross scHietDag

Landelijk Kampioenschap Schieten 2012
Op dinsdag 11 september organiseerde de KNVvN wederom de nationale schietkampioenschappen voor haar leden. Wij waren 
wederom te gast op de Kleiduivenschietbaan ‘De Betuwe’ in Ommeren in het fraaie nieuwe pand. Dat is er neergezet nadat het 
oude enige tijd geleden was afgebrand. Op Noord Holland na waren alle afdelingen vertegenwoordigd. 15 teams namen het tegen 
elkaar op op een hagelparcours van 5 banen. Op iedere baan moesten 8 kleiduiven geschoten worden. Voor de beste 4 teams 
lag er een mooi vleespakket te wachten. Dit jaar eiste het team Gelderland 2 met een score van 96 punten de nationale titel op 
en namen deze daarmee over van Brabant/Limburg 1, de kampioen van 2011, welk met 90 punten op de derde plaats eindigde. 
Brabant/Limburg 2 werd 2e met 93 punten, Gelderland 1 eindigde met 87 punten op de 4e plaats. 
Ondanks dat er af en toe een buitje viel, was het een bijzonder gezellige dag. En zoals één van de deelnemers zei, na een volgens 
hem slechte schietbeurt: ‘Ach, meedoen is veel belangrijker dan winnen!’

 Tekst en foto’s: Jaap van de Waerdt & Arjan van Dijk.

DE WINNENDE TEaMS VaN DIT Jaar BESTONDEN UIT:

Gelderland 2: 
de heren Huis in het Veld, Oosting en van Dorland
Brabant/Limburg 2: 
de heren Thijssen, Zaaijen en Schuurmans
Brabant/Limburg 1: 
de heren Stuyts, van der Heijden en Heeren 
Gelderland 1: 
de heren Hasekamp, Crum en Postma
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VerBoDen miDDelen

Eindelijk het buksje 

SOMS IS HET ZO KLaar, SOMS DUUrT HET JarEN. IN DIT 
gEVaL DUUrDE HET JarEN. 

Het was begin 2000 dat ik een tip kreeg van een lokale 
boer, een goede tipgever van mij. Hij zag regelmatig 
een groen wagentje met een vent alleen er in dat 
tussen licht en donker richting het veld of de polder 
reed. Hij zei: “Cees, ik weet het niet, maar het is wel 
verdacht!” Een kenteken had hij niet voor me, maar hij 
gaf aan dat hij het wagentje regelmatig op donderdag 
en op zaterdag zag rijden. Ik zei hem toe dat ik gauw 
op de koffie zou komen om het eens door te praten 
en vroeg hem of hij misschien ook het kenteken zou 
kunnen noteren, mocht hij het wagentje weer zien 
rijden. 

Op de koffie

Een week later reed ik bij hem het erf op. Hij had net de koeien 
buiten, dus mooi even de tijd om op ons gemak in de keuken 
bij de boer een bakkie te doen. Eerst bijpraten over de koeien, 
het gras, de maïs, de melk en het jongvee. Belangstelling voor 
het bedrijf stellen ze altijd op prijs! Toen kwam het autootje 
ter sprake. Ja, hij zag het met enige regelmaat, en weer het hele 
verhaal, maar nog steeds geen kenteken en hij kon het ook niet 
thuisbrengen hier in de buurt. Die vent die er in zat kende hij 
ook niet. Hij wist ook niet of die naar mijn veld reed of de polder 
in, maar hij vertrouwde het niet. “En meestal heb ik dan wel 
gelijk, dan is er wel iets mee, daar heb ik een supergevoel voor!” 
Ik beloofde hem dat ding in de gaten te houden.

Heterdaad?

14 dagen later reed ik op een zaterdagmiddag op mijn gemak 
het veld in. Niks loos bij mij en ik besloot mijn ronde wat groter 
te maken door de omliggende velden waar geen toezicht was. 
Dat deed ik wel vaker want als ze daar stropen, doen ze het bij 
mij ook. Het begon al te schemeren toen ik bij een bosperceeltje 
een groene auto zag staan. Het verhaal van tipgever kwam 
onmiddellijk bij me op. Nadat ik mijn auto verstopt had, sloop ik 
door een greppel naar de groene auto toe.

Erbij gekomen zag ik achter in de auto, een Simca stationwagon, 
twee kunstmestzakken en stuk strotouw liggen, maar ook wat 
dennennaalden en blad. Voor geen nummerplaat en achter 
miste de plaat 2 cijfers. Inderdaad verdacht! Ik bleef er bij zitten, 
maar er gebeurde niks. De volgende morgen stond de auto er 
nog. Of hij had mij gezien, of er was wat anders aan de hand. 
Zondagavond was de auto weg, dus de kans op ‘iets’ was voorbij. 
“Maar zeer scherp in de gaten houden”, dacht ik bij mezelf. 
De boer zag hem af en toe en ik heb hem in een tijdsbestek van 
een half jaar 2 maal gezien, maar helaas uit het oog verloren. 
Ik heb er veel op gepost, maar altijd zonder resultaat...

Na zeker een half jaar niks gezien te hebben, sprak de 
boer mij aan toen hij me zag rijden. Hij vertelde me dat 
hij hem weer gezien had. Ik ging weer actief op zoek naar 
de grote onbekende, maar zonder resultaat. Hij leek weer 
van de aardbodem verdwenen. Ik werd er ziek van, die 
vent speelde me steeds door mijn hoofd!

Onverwacht

Op een zekere dag, ik meen op een dinsdag, rij ik voor 
boodschappen naar de Boerenbond en zie ik onder een 
viaduct dat groene autootje staan! Ik dacht: “Het zal toch 
niet waar zijn!” Er zat niemand in en terwijl ik doorrij 
om te keren, komt er van het talud een vent aflopen met 
een pakje in zijn hand. Hij liep recht naar dat autootje 
toe, maar voor dat ‘ie in kon stappen reed ik hem bijna 
plat tegen zijn eigen auto. Van schrik liet hij zijn pakje 
vallen en ik hoorde dat er iets van ijzer in zat. Ik keek 
naar dat pakje en zag het meteen: witte kunstmestzakken 
met een strotouwtje er om. Ik wist genoeg en vroeg 
meteen assistentie aan! Blauw was er zo, die vent mee 
naar het bureau en daar bekende hij vlot. 

In de zakken zat een 6 mm FN bajonet buksje. Op de 
vraag waar hij gedurende die lange tussentijden was 
geweest, antwoordde hij dat hij op zee op de grote vaart 
voer en dat hij om de 6 maanden een maand thuis was. 
De buks had hij al die tijd onder het viaduct liggen, goed 
verpakt in de zakken want daar was het altijd droog, zei 
hij. En dat klopt ook.

Al met al ben ik er jaren mee bezig geweest en 
uiteindelijk met veel geluk heb ik die vent toch te pakken 
gekregen. Dus: altijd alert blijven en de moed niet 
opgeven! Ik vertelde het een dag later aan mijn tipgever. 
Hij vond het prachtig en vroeg wie het was. Dat heb ik 
hem niet verteld, de man kwam toch kort uit de buurt. 

Hij hoort het vast wel van een ander...

 Cees van Geel
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opmerkelijk...

Dienstpistool BOA’s 
Natuurmonumenten
Rond 21 augustus maakte een door 
Natuurmonumenten uitgegeven 
persbericht abrupt een einde aan de 
relatief rustige vakantieperiode. Grote 
koppen in de nationale pers die de 
wenkbrauwen toch even deden fronsen. 
Een vraag welke direct opkomt is hoe je 
gewelddadige (lees gewapende) stropers 
voor kunt zijn wanneer zij weten dat de 
optredende BOA toch niet bewapend is.

Een gebruikt argument is dat het aantal incidenten 
zo laag is, dat de BOA’s onvoldoende geoefend 
zijn om in noodsituaties juist te kunnen reageren. 
Kijkend naar de Arbo-wet zou het dan meer voor 
de hand moeten liggen om de werknemers met 
een dienstwapen dan anders of beter te trainen, 
in plaats van hen in een ‘overgavebeleid’ te 
dwingen. Al met al hebben de jachtopzichters in 
hun dagelijkse uitoefening van hun werk zo wat 
tegenwind, en dat is niet handig met alleen maar 
pepperspray…

 Arjan van Dijk

OffIcIëLE rEacTIE VaN HET DB

De KNVvN betreurt als belangenvereniging van jachtopzichters 
en groene BOA’s dit voornemen van Natuurmonumenten. Deze 
kwestie is echter wel een zaak tussen werkgever en werknemer, de 
KNVvN heeft geen stem in de besluitvorming. Als de vereniging om 
advies gevraagd wordt, zouden wij adviseren dat deze politionele 
bevoegdheid behouden zou moeten blijven, daar in het eerdere 
stadium van aanvraag immers de noodzaak hiervan al is aangewezen. 
Ook de toenemende (verbale) agressie en het toenemende gevoel van 
onveiligheid bij de groene BOA is volgens ons voldoende reden om de 
bevoegdheden te handhaven.
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Van jachtopzichter naar flora- en faunabeheerder
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                            Van jachtopzichter naar flora- en faunabeheerder - 100 jaar belangenbehartiging

Inhoudsopgave Jubileumboek

Voorwoord  
Hoofdstuk 1 (1911-1940)  
Interview Tom Verkuijl 
Hoofdstuk 2 (1941-1950)  
Interview Drieluik 
100 jaar wetgeving  
Hoofdstuk 3 (1951-1993)  
Interview Baron van Verschuer  
Hoofdstuk 4 (1994-2011)  
Vooruitblik  
Nawoord  
Colofon  

Jubileum DVD

“WIE WaaKT OVEr DE NaTUUr”

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Natuurtoezicht heeft Enting Films een ± 20 minuten 
durende film gemaakt over dit onderwerp. In deze film 
laat Enting Films o.a. zien wat de werkzaamheden zijn 
van de groene BOA’s. De film is op dvd verkrijgbaar 
en is te bestellen door overmaking van € 6,45 per dvd 
op rekeningnummer 1157.23.439 t.n.v.: Nederlandse 
Vereniging voor Natuurtoezicht te Scherpenzeel.

Een bloemlezing over 
100 jaar natuurtoezicht 
is een unieke zaak en 
daar kunt u vanaf nu zelf 
kennis van nemen.

De prijs van het jubileumboek komt
op € 14,95 [excl. portokosten € 2,50]

Het boek is te bestellen door 
overmaking van € 17,45 per boek
op rekeningnummer 

1157.23.439 t.n.v.: Nederlandse 
Vereniging voor Natuurtoezicht
te Scherpenzeel
onder vermelding van
jubileumboek


