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In dit nummer:
3 Samenwerking BeBoa en knVVn
Beboa en de KNVvN constateren dat de positie van de 
groene BOA al enige jaren onder druk staat. Zij slaan 
nu de handen ineen om de groene BOA terug op de 
kaart te zetten.

4 anonieme aangifte/Verklaring 
Het zal u maar gebeuren dat u tijdens uw 
werkzaamheden met geweld wordt geconfronteerd. 
Soms vinden er spraakmakende gebeurtenissen plaats 
met verstrekkende gevolgen. Het is verschillend hoe u 
als BOA hiermee om gaat. 

7 expoSitie jacht en Stroperij

De expositie ‹Jacht en Stroperij› geeft een beeld van 
de wijze waarop de bewoners van de kleine dorpen 
legaal of illegaal klein wild wisten te verschalken met 
strikken en vallen of gewoon door het te schieten.

10 geBruik Van kunStmatige lichtBron

Gedeputeerde Staten van Friesland verleent op 
3 december 2009 ontheffing van de F&F-wet 
voor het doden van vossen van zonsondergang 
tot zonsopkomst met gebruikmaking van een 
hagelgeweer of een kogelbuks en kunstmatige 
lichtbronnen. 

15 Samenwerking in de proVincie oVerijSSel

Via een samenwerkingsovereenkomst, die inmiddels 
door alle werkgevers is getekend, is het mogelijk dat de 
Provincie de invoer van de combibonnen faciliteert. 
De provincie faciliteert het invoeren, maar ook in de 
bonnenboekjes voor de BOA’s.

21 in memoriam jaap Van de waerdt
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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 
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van 4 (vier) weken. Ieder die niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap 
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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

Dit voorwoord in ons te weinig geprezen verenigings- en vakblad, 
zal mijn laatste voorwoord hier zijn. Na acht jaar voorzitter van de 
inmiddels ‘Koninklijke’ vereniging te zijn geweest, is het volgens 
mij goed, dat ‘de stok’ overgedragen wordt: nieuwe ‘heren’, nieuwe 
ideeën. Het hoort zo!

De behartiging van de belangen van onze leden, zowel individueel als collectief, 
blijft het centrale punt in het werk van onze vereniging. Dat belang is, net als 
bij vergelijkbare verenigingen, het houden van werk en het plezier daarin, het 
behouden van werkgelegenheid in de sector. Dat is primair het belang van de 
leden.

Echter, dat belang kan niet alleen door de ‘traditionele’ werkgevers, zoals in 
de tijd van ‘de jachtopzichters’ gegarandeerd worden. Daarom hebben wij 
er sinds jaren voor gepleit, dat de samenleving zich er van bewust moet zijn 
dat toezicht en handhaving in het buitengebied niet alleen maar een taak en 
een verantwoordelijkheid van particulieren kan en mag zijn, maar dat de 
samenleving er zich in haar geheel van bewust moet zijn, dat die toezicht- en 
handhavingstaken hartstikke noodzakelijk zijn. Dat levert een beter landelijk 
gebied op met minder veiligheidsrisico’s, maar ook werkgelegenheid in een 
prachtige sector, waarvan vele van onze leden al jaren genoten hebben. Al de 
‘buitengewone ambtenaren in het groen’ waren en zijn dag en nacht beschikbaar 
om ‘verkeerde dingen’ buiten waar te nemen en die aan te pakken, heel vaak 
alleen of met collega’s, maar gelukkig steeds vaker in heel goede samenwerking 
met de politie.

Wij hebben er al die jaren voor gepleit deze samenwerkingsorganisatie 
landsdekkend te optimaliseren; recent ook weer in relatie tot het ‘bouwen’  van 
een nieuwe politieorganisatie. Wij deden dat bij verantwoordelijke politici, maar 
natuurlijk ook bij beleidsambtenaren op relevante posities. Wij denken dat de 
veiligheid in het landelijk gebied bij zo’n organisatie gebaat is.

Met een relatief kleine vereniging die wij zijn, met een klein bestuur is het vaak 
wel erg lastig voornoemde taken goed te organiseren. Ik ben daarom blij, dat 
wij tot intensieve samenwerking met de Beroepsvereniging voor buitengewone 
opsporingsambtenaren konden besluiten: door deze schaalvergroting kan m.i. 
efficiënter worden gewerkt, vooral ook in ‘Den Haag’. Ik hoop er vanuit te 
kunnen gaan, dat de lijn die in het verleden is ingezet met deze samenwerking 
geïntensiveerd door kan worden gezet.

Dank voor het vertrouwen gedurende de jaren, dat ik met ‘onze’ BOA’s samen 
mocht werken. Ik dank op deze plaats ook voor de goede samenwerking in ons 
Hoofdbestuur en in ons Dagelijks Bestuur. Het gaat u goed!

 Herman J.M. Kemperman
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Verenigingszaken

Verandering
Bij mijn vorige opening schreef ik ‘het voorjaar komt eraan’, ik was een beetje voorbarig. Maar eigenlijk past 
het wel in het beeld wat ontstaat als het gaat om de groene BOA, of het nu gaat om de kosten, de opleiding, 
etc. Het gaat allemaal langzaam, soms een kleine opleving en dan weer somber.

Als jullie dit lezen is onze Algemene Vergadering van 8 juni achter 
de rug. Circa 100 collega’s hebben de weg weer gevonden naar de AV 
die weer werd gehouden tijdens de Nederlandse Jachtmanifestatie 
in Apeldoorn. De stemming was goed, mede door het goede weer. 
Tijdens de AV werd er afscheid genomen van onze voorzitter 
Herman Kemperman en onze secretaresse Marjo van der Sluis. 
Na zijn aftreden wist Herman Kemperman nog niet van wijken. 
Door hem af te kloppen bij het volgende agenda punt had ik als 
vicevoorzitter de mogelijkheid om van beide, namens het bestuur 
en de leden, afscheid te nemen. Herman is benoemd tot lid van 
verdienste voor zijn negen jaar inzet voor onze vereniging. Ook 
Marjo werd bedankt voor haar vier jaar inzet en haar betrokkenheid 
met ‘haar’ groene jongens.

Als vicevoorzitter zal ik het komend jaar uw waarnemend voorzitter 
zijn i.v.m. de afwezigheid van een door het HB gewenste externe 
voorzitter. De zoektocht in het afgelopen jaar heeft geen kandidaten 
opgeleverd. Tijdens de vergadering kwam de roep uit de zaal van 
leden waarom de vicevoorzitter geen voorzitter kon worden. Het HB 
gaat zich hier in oktober over buigen.

Zoals ik ook tijdens de AV al betoogde, zullen wij vanaf heden 
een beroep op de leden gaan doen. Als bestuur van uw vereniging 
hebben wij de handen vol om de vereniging te besturen en de 
veranderingen vorm te geven, maar ook om het vak van groene BOA 
weer aantrekkelijk te maken, zowel voor de BOA als zijn werkgever. 
Bij de overige activiteiten van de vereniging zoals PR, bemanning 
van stands en beurzen zullen wij meer een beroep op u gaan doen. 
Als u zich wilt inzetten voor de vereniging, dan kunt u dat kenbaar 
maken via de afdelingen of via het secretariaat.

Tijdens de AV is tevens de samenwerkingsovereenkomst met 
Beboa bekrachtigd. Na de presentatie door dhr. Koos van der 
Spek, bestuurslid bij Beboa, werd de samenwerkingsovereenkomst 
getekend. Eind volgend jaar wordt de samenwerking geëvalueerd 
en gekeken of het heeft gebracht wat wij ervan verwachten. Met de 
samenwerking krijgt de vereniging ook een nieuwe vestigingplaats 
(Gorinchem) en een continue bereikbaarheid tijdens de kantoor 
uren.

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. Wat de PHB module C 
betreft is het heel erg stil. In de wandelgangen is vernomen dat de 
cursus niet al in september start, maar later.
De KNVvN en Beboa hebben gezamenlijk met enkele werkgevers 
een brief geschreven aan het OM/FP met heel concreet een tweede 
opleider die voor de groene BOA de opleiding naast de NVWA 
zou kunnen geven. Op deze brief is tot op heden nog geen reactie 
ontvangen.
Wij blijven positief en stellen alles in het werk om het voor ons vak 
zo goed mogelijk te doen.

Ons vak en de bijbehorende problemen is onder de aandacht geweest 
in de landelijke media. 

Een 3 pagina’s groot artikel over de vervolging van 
inheemse fauna, bij SBS6 en VARA’s Vroege Vogels. 
Er is aandacht gevraagd om te kijken naar een 
landelijk meldpunt ‘vervolging inheemse fauna’. Ook 
hier denkt uw vereniging mee.

In het kader van de lobby is mevrouw Jacobi 
(PvdA) met mij mee geweest op werkbezoek in het 
Dwingelderveld. Ik heb haar daar de knelpunten 
kunnen laten zien waar wij groene BOA’s tegenaan 
lopen.

Op 29 mei heb ik namens de vereniging deelgenomen 
aan het ronde tafel gesprek over toezicht in de natuur 
op initiatief van mevrouw Jacobi (PvdA). Aan het 
ronde tafel gesprek deden zes fracties mee, namelijk 
PvdA, CDA, VVD, SP, D66 en de PVV. Hier is 
ondermeer gesproken over de knelpunten die op dit 
moment in ons vakgebied spelen.

Ook werd de vereniging geconfronteerd met een mail 
vanuit de KNJV dat door de gezamenlijke lobby van 
de KNJV en de KNVvN de Minister had besloten 
om de groene BOA’s te compenseren voor de kosten 
die hun werkgevers maakten. Dit werd ook nog 
eens vermeld in de Nederlandse Jager onder de kop 
‘belangenbehartiging’. Helaas wist ons bestuur niets 
van een dergelijke mail en melding in de Nederlandse 
Jager. De verstrekte informatie blijkt ook niet juist te 
zijn, een gemiste kans en veel onnodige onrust.

Wij blijven ons onverminderd inzetten voor de positie 
van de groene BOA en hun werkgevers. Dit doen wij 
nadrukkelijk samen met Beboa, op alle sporen die 
mogelijk zijn. In samenwerking met Beboa, ACP en 
PDM bekijkt de KNVvN de mogelijkheden om aan 
het eind van dit jaar een congres voor domein 2 BOA’s 
te organiseren. Zodra er een datum bekend is, laten 
wij u dit weten.

Graag nodig ik u uit om de vernieuwde website van 
de vereniging te bezoeken, deze heeft onlangs een 
‘facelift’ gekregen. U vindt hier veel informatie, o.a. 
ook de nieuwe adres gegevens van uw vereniging.

Wilt u iets kwijt, delen of heeft u tips waar wij 
mogelijk iets mee kunnen, laat ons dat weten via 
het secretariaat. Hoewel het met het zomerweer niet 
lekker wil op het moment dat ik dit schrijf, wens ik u 
toch een mooie zomer toe en een hele fijne vakantie.

Met vriendelijke groene groet,
 Ronald Vorenhout, Wnd. voorzitter
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BeBoa

Samenwerking Beboa en KNVvN

In het veiligheidsdomein zie je steeds meer samenwerking tussen verschillende partijen die actief zijn 
binnen de sector. Want zorgen voor een veiliger Nederland, dat doe je samen. En dan gaat het niet alleen 
om de organisaties die actief zijn in de uitvoering, maar ook voor de belangenorganisaties die spreken 
namens die partijen. Daarom hebben de Beroepsvereniging voor buitengewoon opsporingsambtenaren 
(Beboa) en de Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) vorige maand definitief besloten samen 
op te trekken om de belangen van de groene BOA richting politiek, bestuur en samenleving te behartigen. 

Beboa en de KNVvN constateren dat de positie van de groene 
BOA al enige jaren onder druk staat. Zij slaan nu de handen 
ineen om de groene BOA terug op de kaart te zetten. Door 
middel van een combi-lidmaatschap zullen groene BOA’s 
voortaan volwaardig lid zijn van beide verenigingen. Ook 
zullen de verenigingen een gezamenlijk secretariaat voeren 
en samen stelling nemen in lobby-trajecten. Met name 
onderwerpen zoals de Permanente Her- en Bijscholing, 
één uniform voor groene BOA’s, bewapening, agressie en 
geweld en de samenwerking met ketenpartners zullen beide 
verenigingen de komende jaren samen aanpakken.

De KNVvN en Beboa zullen de samenwerking aangaan op 
basis van gelijkheid. Zowel de KNVvN als Beboa blijven 
ten alle tijden twee zelfstandige verenigingen met een eigen 
identiteit en plek binnen de sector. Door samen te werken 
willen de KNVvN en Beboa zorgen dat de groene BOA de 
erkenning en plek krijgt binnen de veiligheidsketen die ze 
verdienen. 

De samenwerking zal na anderhalf jaar worden geëvalueerd. 
Op voorhand zal het secretariaat van de KNVvN ten kantore 
van Beboa worden ondergebracht. Contactpersoon voor de 
KNVvN wordt mevrouw Cindy van Velzen. Vanaf 01 juli 
2013 is het secretariaatsadres:

KNVvN 
Postadres: Postbus 693, 4200 AR Gorinchem 
Bezoekadres: Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem 
Tel:   0183 - 822 909 
E-mail:  secretariaat@natuurtoezicht.nl

Koos van der Spek, bestuurslid van Beboa, gaf tijdens 
de AV een heldere presentatie over hoe beide verenigingen 
samen zullen optrekken. De gezamenlijke lobby zal de 
missie om de BOA in het algemeen beter te profileren als 
opsporing- en handhavingdeskundige, meer kracht bijzetten. 
Leden van de KNVvN krijgen een combilidmaatschap 
zonder dat daarvoor de contributie de komende anderhalf 
jaar wordt verhoogd. Na deze ‘proefperiode’ volgt er 
eerst een evaluatie over de bereikte doelen. Via de vaste 
medewerkers ten kantore van Beboa kunnen leden van de 
KNVvN in de toekomst ondersteuning krijgen en eind 2013 
zal er een gezamenlijk congres worden georganiseerd.
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Vakinfo

Anonieme aangifte / 
verklaring

aaNleidiNg

Beste lezer, naar aanleiding van meerdere verzoeken 
zal door ons in dit artikel aandacht worden 
geschonken aan het onderwerp ‘anonieme aangifte/
verklaring’. Dit artikel is dan ook voor een ieder 
bestemd, maar vanuit uw professie als BOA wordt 
u met name genoemd daar u in de publieke sector 
werkzaam bent. Vanuit deze hoedanigheid weet u 
als geen ander wat het betekent om met agressie en 
geweld te worden geconfronteerd en wat voor een 
gevolgen dit met zich mee kan brengen.

Het zal u maar gebeuren dat u tijdens uw werkzaamheden met 
geweld wordt geconfronteerd. Soms vinden er spraakmakende 
gebeurtenissen plaats met verstrekkende gevolgen. Het is 
verschillend hoe u als BOA hiermee om gaat. Het varieert 
onder andere van geen aangifte doen tot wel aangifte doen. 
In sommige gevallen wordt er door u als BOA een uitgebreid 
proces-verbaal opgemaakt. Al met al zal de afwikkeling 
binnen de wet en regelgeving plaats vinden. Van opsporing 
naar strafvervolging en daarna bij voldoende bewijslast de 
berechting. Uiteindelijk heeft de rechter het laatste woord, 
wanneer er geen schikking met het openbaar ministerie 
plaats vindt. Nu is het niet onze bedoeling om stil te staan bij 
individuele geweldszaken, maar het met u te hebben over wat 
er landelijk qua handleiding is geregeld.

Procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal (PG ś) is in zijn 
huidige vorm ingesteld onder Minister van Justitie Winnie 
Sorgdrager met als doel om landelijk beleid te maken. In 
de oude situatie werkten de procureurs-generaal naast 
elkaar. Iedere procureur-generaal was het hoofd van een 
ressortsparket, dat is het deel van het Openbaar Ministerie 
dat in het gebied (ressort) van een gerechtshof werkt. Het 
College van procureurs-generaal was toen een overlegorgaan 
dat regelmatig op het ministerie vergaderde onder leiding van 
de Secretaris-Generaal.

aangiftebereidheid

Voor het bestrijden van agressie en geweld is een hoge 
aangiftebereidheid van belang. Hiertoe is er door het college 
van procureurs-generaal een handleiding opgesteld voor 
het opnemen van (deels) anonieme aangiften/verklaringen. 
Soms zijn slachtoffers van agressie en geweld alleen bereid om 
aangifte te doen, dan wel een verklaring af te leggen, als hun 
identiteit of persoonlijke gegevens niet bekend worden bij de 
verdachte(n). Het doel van anonimiteit in het strafproces is om 
slachtoffers en getuigen die vrezen voor represailles, (beter) te 
beschermen.

Voor het opstellen van dit artikel is dan ook gebruik gemaakt 
van genoemde handleiding welke tot 31 juli 2014 van kracht is.

Wetsartikelen

De relevante wetsartikelen betreffen artikel 190 en artikel 
226a van het Wetboek van Strafvordering. Deze artikelen 
vallen onder titel III: onderzoek rechter/commissaris (RC). 
Zoals u weet staan in het Wetboek van Strafvordering de 
bevoegdheden beschreven van onder andere u als BOA. 
Onder titel III staan de bevoegdheden beschreven van de RC, 
belangrijk voor dit onderwerp. 

identiteitsbescherming

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in 2010 aan 
de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat de wettelijke 
mogelijkheden om de identiteit van het slachtoffer af te 
schermen beter benut zullen worden omdat er sprake is 
van een groeiende omvang van agressie en geweld in de 
samenleving. Hieronder valt ook het geweld dan wel de 
agressie tegen u als BOA. In 2012 is door de minister aan de 
Tweede Kamer toegezegd dat het mogelijk zal worden om 
aangifte te doen onder nummer. Of identiteitsbescherming 
voor u als BOA voldoende bescherming biedt is een vraag 
die per situatie verschillend kan worden beantwoord. Hierbij 
wordt opgemerkt dat er in uw werkzaamheden ook getuigen 
kunnen zijn die onder deze identiteitsbescherming u van 
essentiële informatie kunnen voorzien. Het is daarom om 
meerdere redenen noodzakelijk dat u op de hoogte bent van 

GEWELD EN AGRESSIE TEGEN

MEDEWERKERS WORDT
NIET GETOLEREERDBIJ OVERTREDING ZAL

AANGIFTE WORDEN GEDAAN
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Anonieme aangifte / verklaring

de mogelijkheden hieromtrent. Identiteitsbescherming is 
geprioriteerd en er bestaat een handleiding hoe hier mee dient 
te worden omgegaan. In de benoemde handleiding wordt 
aangegeven welke mogelijkheden worden geboden voor het 
opnemen van aangiftes en/of verklaringen van personen 
die aangeven dat zij (gedeeltelijke) afscherming van hun 
persoonsgegevens wensen. 

Begrippenkader

In de handleiding worden de gebruikte begrippen, melder, 
aangever en getuige, als volgt gedefinieerd:
Melder: is geen juridisch begrip, doch wordt gebruikt om 
iemand aan te duiden die al dan niet anoniem contact heeft 
met de politie omtrent wetenschap van een strafbaar feit en 
bevat informatie die door de politie kan worden gebruikt. 
Aangever: degene die kennis draagt van een strafbaar feit en 
daarvan aangifte doet bij de politie
Getuige: iemand die omtrent een strafbaar feit door de politie, 
Officier van Justitie, RC en/of rechter wordt gehoord

Wanneer opnemen anonieme aangifte/
verklaring?

Indien zich iemand bij de politie meldt die aangeeft alleen te 
willen verklaren indien anonimiteit gegarandeerd is, moet 
eerst nagegaan worden waardoor de wens tot anonimiteit 
wordt ingegeven. Het is belangrijk duidelijk te krijgen of er 
sprake is van gegronde redenen voor overlast, belemmering 
in de uitoefening van zijn beroep door handelen van de 
verdachte(n) of angst voor represailles.

Aspecten die een rol kunnen spelen bij deze beoordeling zijn:
- aard en ernst van het delict
- aantal getuigen
- de (eventuele) relatie getuige/aangever en verdachte
- de antecedenten van de verdachte
- de omstandigheden in de privésfeer van getuige/aangever

Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling 
kan het wenselijk worden geacht dat er een mate van 
identiteitsbescherming wordt geboden.
De politie moet in alle gevallen, met uitzondering van het 
domicilie kiezen en het doen van aangifte onder nummer, 
overleggen met de Officier van Justitie (OvJ). De OvJ moet 
zich bewust zijn van het feit dat de identiteitsafscherming 
alleen mogelijk is met inachtneming van artikel 190, lid 3 SV 
(beslissing RC). 

Daarnaast moeten de politie en het OM zich realiseren dat in 
een aantal gevallen het door de positie van aangever/getuige 
op voorhand al onmogelijk is om een bepaalde afscherming te 
bieden. Bijvoorbeeld wanneer de aangever/getuige zich in de 
naaste omgeving van de verdachte bevinden.

domicilie kiezen

In veel gevallen zal aan de hierboven geschetste problematiek 
tegemoet gekomen kunnen worden door domicilie 
(verblijfplaats) op het adres van bijvoorbeeld de werkgever, 
het politiebureau alwaar de aangifte wordt opgenomen of het 
slachtofferloket te kiezen.
De delicten waarvoor domicilie gekozen kan worden zijn 
onbeperkt. Er wordt echter wel gedacht aan agressie en geweld 
tegen het slachtoffer, alsmede bedreiging met geweld. Verder 
zijn er omgevingsfactoren welke een belangrijke rol kunnen 
spelen.

In het geval van agressie, geweld of bedreiging 
hiervan tegen functionarissen met een publieke taak 
(hulpverleners, toezichthouders waaronder BOA´s 
en dienstverleners) zal de politie altijd domiciliekeuze 
aanbieden bij het doen van aangifte / opnemen 
getuigenverklaring.

Domiciliekeuze is de minst verregaande vorm van het 
aanbieden van enige vorm van anonimiteit! Het doet geen 
afbreuk aan verdedigingsrecht van de verdachte!

aangifte onder nummer

Onder bepaalde omstandigheden kan de identiteit van 
de aangever worden afgeschermd, verdergaand dan door 
domiciliekeuze. Bijvoorbeeld bij functionarissen met een 
publieke taak die bij de uitvoering van hun werk met geweld 
zijn geconfronteerd en aarzelen om aangifte te doen omdat zij 
zich bedreigd voelen.

de drempel om aangifte te doen moet zo laag 
mogelijk gemaakt worden!

Deze verdergaande vorm van identiteitsafscherming kan 
bijvoorbeeld plaats vinden doordat de werkgever aangifte 
doet met daarbij een schriftelijke verklaring van de aangever. 
Personalia van de aangever worden dan niet in de aangifte 
verwerkt. De aangever zal met een code of nummer worden 
aangemerkt. Dit kan een dienstnummer zijn, maar ook een 
door de politie toegekend nummer. Wanneer een aangever 
zelf direct aangifte bij de politie doet kan de aangifte onder 
nummer plaats vinden. 

Hiertoe draagt de politie zorg voor toekenning van dit 
nummer. Op lokaal niveau kunnen over de wijze waarop 
namens de werknemer aangifte wordt gedaan door het OM en 
politie met de werkgever afspraken worden gemaakt. 
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Onverlet blijft dat er voldoende aanknopingspunten moeten 
zijn voor het verdere opsporingsonderzoek. Het kan dus nodig 
zijn dat de aangever nader door opsporingsambtenaren moet 
worden gehoord en hierover zullen dan ook goede afspraken 
moeten worden gemaakt. Met het oog op de bewijsgaring dient 
er nadrukkelijk te worden gelet op artikel 344a, lid 3 SV! Hierin 
zit ons inziens min of meer een knelpunt. Om het beheersbaar 
te houden behandelen wij de inhoud van dit artikel niet en 
adviseren wij u dit te lezen. Aangevers kunnen opgeroepen 
worden bij de RC of ter terechtzitting. Als dit zich voordoet zal 
er met de OvJ overleg moeten plaats vinden op welke wijze het 
verhoor plaats vindt. Desgewenst kan de RC worden verzocht 
de procedure ‘Beperkt anonieme getuige’ toe te passen. Indien 
de identiteitsafscherming onvoldoende is en de aangever dit niet 
wenst op te geven, is het aan de OvJ om te beslissen of de zaak 
wordt doorgezet. Hierbij zal er een belangenafweging plaats 
vinden tussen de identiteitsafscherming en 
het doorzetten van de strafzaak.

Beperkt anonieme getuige

Op grond van artikel 190, lid 3 SV kan een 
aangever/getuige aangemerkt worden als een 
beperkt anonieme getuige. Op vordering van 
de OvJ of op verzoek van de aangever/getuige 
beslist de RC. Het gaat hierbij om een getuige/
aangever die door de RC gehoord moet 
worden. Het is aan de RC om te beoordelen 
of het vermoeden tot represailles gegrond 
is. De delicten waarvoor deze vorm van 
anonimiteit kan worden aangeboden zijn niet 
beperkt. Een getuige/aangever kan echter 
wel worden opgeroepen om ter terechtzitting 
een verklaring af te leggen als een rechter dit 
wenselijk acht. Om herkennen te voorkomen of te bemoeilijken 
kan het verhoor van een aangever/getuige plaats vinden middels:
- videoconferentie
- telehoren
- vermomming (snor, baard, pruik)
- stemvervorming
Op grond van artikel 187d SV heeft de RC op vordering van de 
OvJ of op verzoek van de aangever/getuige de mogelijkheid om 
te beletten dat bepaalde vragen beantwoord dienen te worden 
indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de belangen van de 
aangever/getuige ernstig worden geschaad of deze ernstig wordt 
belemmerd in de uitoefening van zijn ambt of beroep. Op basis 
van laatst genoemde bepaling behoeven de gegevens van de 
aangever/getuige niet in de processtukken te worden vastgelegd. 
Ook dit artikel bevat geen drempel met betrekking tot de ernst 
of aard van de feiten.

Bedreigde getuige

Iemand uit de (naaste) omgeving van de verdachte kan echter 
moeilijk anoniem blijven. Op grond van artikel 226a SV kan 
de RC op vordering van de OvJ of op verzoek van de aangever/
getuige deze de status bedreigde getuige verlenen. Dit is slechts 
mogelijk bij een ernstig strafbaar feit zoals:
-  levensdelicten
- georganiseerde criminaliteit
- zware geweldsdelicten

Wanneer een getuige/aangever reeds in het dossier voorkomt 
dan kan deze in geen geval meer de status van bedreigde getuige 
krijgen. Wanneer de status bedreigde getuige door de RC is 
verleend, dan is dit onherroepelijk met als gevolg dat deze niet 
op de openbare zitting behoeft te verschijnen.

Eigenlijk is in de praktijk de optie van bedreigde getuige 
alleen zonder enig risico bruikbaar voor de toevallige 
passant die getuige is van een ernstig strafbaar feit!
Zowel bij de bedreigde getuige als bij de beperkt anonieme 
getuige is het bijzonder van belang dat het recht van de 
verdachte op een eerlijk proces niet wordt geschonden. De 
verdediging moet in de gelegenheid worden gesteld om 
belastende verklaring(en) te betwisten. Hieraan kan tegemoet 
worden gekomen door het verhoor van een aangever/getuige 

(door een advocaat van de verdachte) 
voorafgaand aan een terechtzitting, te laten 
plaats vinden door de RC, in opdracht van 
de rechtbank. Hiermee wordt voorkomen dat 
zaken stuklopen of dat de anonimiteit tijdens 
de terechtzitting wordt opgeheven. 
Een 100% waarborging van de anonimiteit 
van de getuige/aangever kan op basis van het 
in deze handleiding gestelde, nooit worden 
gegeven!

HovJ (Hulp officier van Justitie)

Tot slot wijzen wij u erop dat in iedere 
politieregio met ingang van 1 november 
2012 medewerkers met een publieke taak, 
waartegen geweld is gebruikt, aangifte onder 
nummer kunnen doen. Dit geldt overigens 

ook voor het afleggen van een getuigenverklaring. Eerder is 
in dit artikel hier aandacht aan geschonken. Ter aanvulling 
benoemen wij dat de HOvJ in dezen een belangrijke rol vervult. 
Kernbegrippen die bij de rol van de HOvJ horen, betreffen 
aandacht schenken, informeren, adviseren en verwachtingen 
managen. Op basis van de verstrekte informatie adviseert de 
HOvJ de aangever/getuige die (beperkt) anoniem wil blijven. 
Waarschijnlijk zal de aangever/getuige het advies van de HOvJ 
opvolgen. Met het advies van de HOvJ worden de gevolgen 
van de verschillende keuzes helder en worden de verwachting 
gemanaged. Uiteindelijk beslist de aangever/getuige zelf of 
hij aangifte wil doen of een verklaring wenst af te leggen en 
bepaalt hij zelf in welke vorm zal worden omgegaan met de 
identiteitsafscherming. Wij hopen met dit artikel u voldoende te 
hebben geïnformeerd omtrent de wet en regelgeving aangaande 
anonieme aangifte/verklaring.

 Tekst: Joop Assink & Herbert Hoekerswever

Anonieme aangifte / verklaring
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expositie

Expositie Jacht en Stroperij

Op zaterdag 20 april jongstleden mocht ik de door Piet Bakker georganiseerde expositie Jacht en 
Stroperij in Streekmuseum Vredegoed in Oud Maarsseveen openen. In aansluiting op de expositie, welk 
een sfeerbeeld geeft van de al dan niet legale benutting van wild in de eerste helft van de vorige eeuw, 
werd mij hier de kans geboden om een korte toelichting te geven op hoe het faunabeheer tegenwoordig 
geregeld is en welke rol de KNVvN daarin speelt.

Het museum is opgericht in 2009 en had tot doel de 
enorme verzameling gebruiksgoederen uit de eerste 
helft van de twintigste eeuw, bijeen gebracht door Theo 
Schouten, voormalig postbode in Tienhoven, Oud 
Maarsseveen en Westbroek, een goed onderkomen te 
verschaffen. Aangezien de koeienstal van boerderij 
Vredegoed toen leegstond en de toenmalige eigenaar tegen 
het onderbrengen van een museum aldaar geen bezwaar 
had, is er door een grote groep vrijwilligers een jaar lang 
gewerkt aan de verbouwing van de stal en de inrichting 
van het museum. Een en ander was mogelijk met een 
belangrijke investeringssubsidie van provincie utrecht, 
gemeente Stichtse Vecht en enkele kleinere fondsen. In 2011 
ging het museum voor het eerst open en inmiddels is een 
jaarlijks bezoekersaantal van ca 3.000 mensen bereikt. Het 
museum is ondergebracht in een Stichting.
 
Het museum wil een beeld geven van het agrarisch leven 
tussen 1900 en 1950 in de genoemde dorpen. De vervening 
neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het gebied tussen 
Utrecht en Hilversum bestaat voor een belangrijk deel 
uit laagveen en is niet overal geschikt voor veeteelt. Van 
oudsher vond er daarom veel turfwinning plaats wat het 
gebied ook uiterlijk heeft gevormd.

Een timmermanswerkplaats, een smidse en de kaasmakerij 
geven een beeld van enkele oude ambachten uit die tijd. 
Ook het interieur van de armoedige veenderijwoning en 
de mooie kamer van de boerderij is er te zien. Regelmatig 
ontvangt het museum nog nieuwe voorwerpen die op 

zolders en in schuren gevonden worden. Er zijn dan ook 
nog de nodige ambities om het museum verder uit te 
breiden en de collectie te verfraaien.
 
Het museum beschikt over twee ruimtes voor tijdelijke 
exposities: de zgn. ontvangstruimte en de voormalige 
hooizolder. Dit jaar luiden de thema’s ‘Jacht en Stroperij’ 
en ‘Pannen- en steenbakkerijen langs de Vecht’. De laatste 
expositie is een samenwerkingsproject met het Museum 
Stichtse Vecht uit Maarssen en het regionaal historisch 
archief in Breukelen.
 
De expositie ‘Jacht en Stroperij’ geeft een beeld van de wijze 
waarop de bewoners van de kleine dorpen legaal of illegaal 
klein wild wisten te verschalken met strikken en vallen 
of gewoon door het te schieten. Aan de hand van veel 
authentieke voorwerpen, afkomstig uit de verzameling van 
Piet Bakker uit Tienhoven krijgt de bezoeker een levendig 
beeld gepresenteerd over de wijze, waarop veel mensen 
destijds hun karig bestaan wisten aan te vullen door te 
gaan jagen op wild of door het illegale stropen.

De expositie is tot eind oktober 2013 te bezichtigen. Meer 
informatie vindt u op www.vredegoed.nl/wisselexposities.
 
  Tekst: Jan Peter van Suchtelen en Dries van Veen 

Foto’s: Collectie Cees van Geel
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VerschrijVingen

Beleidsafspraken met Functioneel Parket
Bij verandering van wetgeving worden soms verschrijvingen gemaakt. Het betreft dan meestal verkeerde 
verwijzingen naar artikelen. Zo ook met de aanpassing van de Visserijwet en de Regeling Dierlijke 
Bijproducten. Door de verschrijvingen in deze wetten kan er formeel niet meer strafrechtelijk opgetreden 
worden bij: 
- het vissen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende
- het niet afdekken van kadavers. 
 
Met het Functioneel Parket zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt.

Visserijwet

De verschrijving in deze wet betreft de verwijzing naar water in artikel 
21 naar artikel 1 lid 1 onder d (bedrijfslichaam). Dit had artikel 1 lid 4 
onder d moeten zijn.
De afspraken met het Functioneel Parket luiden:
- het is een duidelijk voorbeeld van een verschrijving
- deze verschrijving wordt middels een veegwet na de zomer hersteld
-  bij vaststellen van vissen in binnenwater zonder schriftelijke 

toestemming kan strafrechtelijk blijven worden opgetreden voor 
artikel 21 Visserijwet

-  het Functioneel Parket Den Haag zal deze beleidslijn communiceren 
naar de Handhavingseenheden FP.

Kortom: ondanks deze verschrijving kan er gewoon worden bekeurd 
of een proces-verbaal worden opgemaakt. Wel moet er bij het opvragen 
van het volledige proces-verbaal bij niet betaling een regel worden 
opgenomen over de kennelijke verschrijving in artikel 21 van de 
Visserijwet 1963, aldus de heer F.J. Boonstra, juridisch medewerker van 
Sportvisserij Nederland.

regeling dierlijke Bijproducten

De verschrijving in deze wet is gemaakt in de 
strafbaarstelling in de Wet op de economische 
delicten. In plaats van het niet afdekken van kadavers 
(artikel 3.4 lid 1 onder b van de Regeling) als 
economisch delict te benoemen in artikel 1a onder 3 
WED, is dit gedaan in artikel 1 onder 3 van de WED.
De afspraken met het Functioneel Parket luiden:
het herstellen van deze verschrijving zal mogelijk 
eind dit jaar geregeld zijn
de Regeling moet zoveel als mogelijk middels de 
bestuurlijke boete worden gehandhaafd
de politie is niet bevoegd voor het uitschrijven van 
een bestuurlijke boete op grond van deze regeling
tot dat de Regeling is aangepast wordt er niet 
strafrechtelijk opgetreden door de politie

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze 
verschrijvingen dan wel de afspraken met het FP, 
neem dan contact op met de heer J.W. van Veenendaal 
van het Landelijk Milieu Expertise Centrum (LMEC) 
via Jan.Willem.van.Veenendaal@Politieacademie.nl. 
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Jubilea

tHeo MegeNs 50 Jaar JacHtoPzicHter

Op 1 juni 2013 vierde Theo Megens zijn vijftig jarig jubileum als jachtopzichter. 
Theo Megens, momenteel nog jachtopzichter in Reimerswaal Zeeland, begon 
zijn jachtopzichterloopbaan op 3 mei 1963 in Herpen, gemeente Ravenstein 
in Noord Brabant. In 1966 werd hij full time jachtopzichter te Riel, bij Goirle, 
waar hij menig stroper en vogelvanger verschalkte. Door zijn enorme inzet in de 
wildstroperijbestrijding en zijn buitengewone vakkennis werd hij in 1970 gevraagd 
om bij het toenmalige Vaste Detachement Veldpolitie in Zundert te komen. Vanaf 
1970 was hij daar werkzaam als velddienstassistent. In 1978 verruilde hij Zundert 
voor de groep velpolitie Zeeland, alwaar hij werkzaam was tot aan de grote 
reorganisatie binnen de politie in 1994. 

In die 24 jaar bij de veldpolitie heeft hij ongeveer alle grote bekende stropers in Brabant en Zeeland wel weten te boeken. 
Lichtbakkers te voet en vanuit de auto, strikkenzetters, klemmenleggers, fretteerders, de mannen met lange honden en ook 
menig vogelvanger moest er aan geloven. Verder was Theo ook zeer actief en succesvol op het gebied van de visstroperij 
bestrijding in West Brabant, Zeeland en de Biesbosch. Netten, fuiken, dobbers, lijnen, palingkistjes, kortom te veel om op te 
noemen.

Na de opheffing van de groepen veldpolitie in 1994 verliet Theo de politie op grond van de toen geldende 55+ regeling. Wie 
dacht dat hij zou gaan genieten van zijn VUT had het mis. Hij werd jachtopzichter (BOA) voor de gemeente Reimerswaal en 
voor de WBE Reimerswaal. Toen Theo 70 werd heeft hij zijn BOA-akte niet meer verlengd en is hij tot heden jachtopzichter 
gebleven voor de jachtcombinatie Van Nieuwenhuyzen / Kostense. Theo zal altijd, zolang hij kan, met zijn jachtveld 
verbonden blijven.

Tijdens zijn jubileumreceptie in Woensdrecht werd door de voorzitter van de KNVvN afdeling Brabant Limburg, dhr. 
A.J. Schakel, na een korte toespraak, waarbij zijn jachtopzichterloopbaan werd belicht, de oorkonde 50 jaar jachtopzichter, 
namens de KNVvN, aan hem uitgereikt, daarbij de hoop uitsprekend dat hij nog lange tijd, in goede gezondheid actief kan 
zijn voor zijn jachtcombinatie. Een bijzondere mijlpaal voor een bijzondere en markante jachtopzichter.

 Tekst en foto: A.J. Schakel - voorzitter afdeling Brabant Limburg

cees VaN geel 40 Jaar JacHtoPzicHter

Op zondag 12 mei jongstleden vierde ons erelid Cees van Geel zijn 40 jarig jubileum 
als jachtopzichter. Bij zijn dienstwoning op landgoed Welna (gemeente Epe) gaf hij 
een drukbezochte receptie. Mooie ‘extra attractie’ was zijn stroperijmuseum, welk 
ook aldaar gevestigd is.

Cees begon in 1973 als parttime jachtopzichter in de Kop van Noord Holland, 
maar werd na een jaar al overgehaald om een functie van jachtopzichter/kooiker te 
aanvaarden in Vuuren (Gelderland), alwaar hij 7 jaren werkte. In die tijd startte hij 
ook met de PR van de toen nog Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters.

‘Na 7 mooie jaren bleef de bosjacht mij toch meer trekken en toen ze mij vroegen om 
op landgoed de Utrecht in Esbeek (Brabant) te komen werken, was voor mij de keus 
niet zo moeilijk. Ik heb daar 32 jaar gezeten, met heel veel plezier. Maar mijn hart lag 
altijd wel op de Veluwe, ik kwam er veel en jaagde er regelmatig. 
Ik had er ook mijn vrienden en kennissen zitten. 

Toen ik 65 jaar werd wilde ik zeker niet stoppen en toen de jagermeester van landgoed Welna mij voorzichtig polste of ik 
misschien voor dit mooie landgoed wilde werken, hoefde ik niet zo gek lang na te denken: terug naar de roots! Ik kom uit 
Maarn en zat in Amersfoort op school, zwierf altijd al op de Veluwe’. 

Cees werkt nu alweer ruim een jaar met veel plezier op Welna, en het ziet er naar uit dat hij dat ook nog wel even blijft doen!

 Tekst en foto: Arjan van Dijk, eindredacteur 

Cees van Geel met
Jagermeester Piet Koning van 
landgoed Welna, poserend in 
het stroperijmuseum van Cees
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LichtBakken

Gebruik van kunstmatige lichtbronnen

Het Benelux Gerechtshof heeft op 22 maart 2013 antwoord gegeven op de vragen die de Raad van 
State aan haar voorgelegd heeft betreffende de zaak van Gedeputeerde Staten van Friesland tegen de 
Faunabescherming. Het geding handelde over het afgeven van een ontheffing door GS voor het gebruik van 
kunstmatige lichtbronnen bij de bestrijding van vossen in de provincie Friesland.

Wat is er nu precies aan de hand?

Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland verleent op 3 december 
2009 ontheffing van de F&F-wet voor het doden van vossen van 
zonsondergang tot zonsopkomst met gebruikmaking van een 
hagelgeweer of een kogelbuks en kunstmatige lichtbronnen, ter 
voorkoming van schade aan flora en fauna voor een periode 
van 5 jaar. De rechtbank Leeuwarden gaat, na beroep van de 
Faunabescherming Friesland, niet akkoord met het gebruik 
van kunstmatige lichtbronnen. GS stelt hoger beroep in bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), 
die op haar beurt zich geen raad weet met de toepassing van 
de Benelux-Overeenkomst en prejudiciële vragen stelt aan het 
Benelux Gerechtshof.

De onduidelijkheid betreft de ruimte die de Benelux-
Overeenkomst de lidstaten biedt op het gebied van de Jacht en 
de Vogelbescherming om bij de bestrijding van diersoorten, die 
bij beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux 
(CvM) zijn aangewezen als ‘wild’, verdelgingsmiddelen te 
gebruiken die niet voorkomen op een bij een andere beschikking 
van het CvM vastgestelde lijst met toegestane middelen voor 
de jacht. Let vooral ook op dit onderscheid tussen jacht en 
bestrijding, dat de Nederlandse wet wel maakt, maar de 
Benelux-Overeenkomst niet.

De verschillende categorieën ‘wild’ zijn in het leven geroepen 
door Artikel 1 van de Benelux-Overeenkomst, terwijl de vos (net 
als diverse soorten ganzen) jaren geleden bij beschikking aan 
één van die categorieën zijn toegevoegd.

De clou is vervolgens dat op grond van Artikel 4 lid 
2 van de Benelux-Overeenkomst bij de ‘jacht op de 
onderscheiden diersoorten’ alleen gebruik gemaakt mag 
worden van de bij beschikking van het CvM ‘nader aan te 
wijzen’ wapens, andere middelen en jachtmethoden. Het 
CvM heeft uitvoering aan deze bepaling gegeven middels 
de Benelux Beschikking Middelen (BBM), en kunstlicht 
daarbij niet opgenomen.

Op 24 april 2012 besluiten de betreffende ministers van 
de 3 Benelux-landen dit ‘te repareren’ door een nieuwe 
beschikking aan te nemen. Uit de antwoorden van het Hof 
is op te maken dat de gewijzigde BBM van toepassing is als 
het gaat om jacht, maar niet van toepassing is als het gaat 
om bestrijding van de vos ter voorkoming of bestrijding 
van belangrijke schade. Gevolg hiervan is dat kunstmatige 
lichtbronnen derhalve weer gebruikt mogen worden, zij 
het op ontheffing.

Het is nu aan de Raad van State om met inachtneming van 
deze antwoorden uitspraak te doen in deze zaak. 
Op 3 augustus 2011 schorste zij namelijk de behandeling 
van het hoger beroep totdat Benelux Gerechtshof 
uitspraak heeft gedaan en hield iedere verdere beslissing 
aan. De provincies kunnen dan eventueel weer de eerder 
verstrekte ontheffingen van toepassing verklaren.

 Tekst A.J.N. van Dijk
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LichtBakken afdeLingsnieuws actuele Stand: Leden 730 - donateurs 376

inleveren kopij septembernummer: 15 augustus 2013

 � Afdeling groningen/drenthe

Voorzitter: R. Vorenhout, 
Rijksweg 248
9423 PH Hoogersmilde
06-15 66 57 48
voren039@planet.nl

Secretaris: vacant

 � Afdeling frieslAnd

Voorzitter : T. Simonsma (NIEUW)
Rijksweg 154
9011 VJ Jirnsum
06-46487488
titussijmonsma@hotmail.com

Secretaris: S. Nijsingh (NIEUW)
Eerste Compagnonsweg 34
8415 AC Bontebok
06-19338657
stevennijsingh@hotmail.com

 � Afdeling overijssel

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

Secretaris: A. Eertink,
Vossenweg 1
7451 HJ Holten
natuurtoezicht@live.nl 
06-22601279
nieuwe leden Ov:
2223- Ton Groothuis- Ambt Delden

 � Afdeling gelderlAnd/flevolAnd

Voorzitter: 
C.P.G. de Meijer
Hagemanswei 54,
6843 XN Arnhem
026-325 7003
coen28@gmail.com

Secretaris: vacant

Overleden:
03.04.2013 R. Hendriks, Elst (1284).

 � 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
3947 CS Langbroek
jvaneijk@hetnet.nl
06-27077287

nieuwe leden U/G:
2224 C. Groenesteijn- Soest

 � 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

Nieuwe leden NH;
2222- Theo van Bergen, Nieuw-Vennep

 � 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 
Moerdamme 24
4415 AP Oostdijk
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

Vanaf 1 juli 2013 is het secretariaatsadres:

Postadres: Postbus 693,  4200 AR Gorinchem
Bezoekadres: Stephensonweg 14, 4207 HB   Gorinchem

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

Contactpersoon KNVvN: Cindy van Velzen

Website aangepast
In korte tijd heeft onze webbeheerder Jaap van de Hiele de website 
van de KNVvN een ‘upgrade’ gegeven. Met de aanpassing is uitvoering 
gegeven aan de breed gedragen wens om meer mensen dan alleen de 
webbeheerder berichten op de site te kunnen laten plaatsen.
Momenteel wordt er gewerkt aan een ‘communicatie protocol’. De eerste stap daarin is 
een verbeterde afstemming en uitwisseling tussen website en vakblad. De nieuwe site 
is inmiddels online. De webbeheerders vragen u nadrukkelijk om de website even te 
bezoeken en kritisch te kijken of de u betreffende gegevens kloppen. Heeft u een correctie/
aanvulling? Meld dit dan even via het contactformulier of via vdhiele@zeelandnet.nl. 

www.natuurtoezicht.nl
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Verslag van de AV

Zoals de meeste van ons wel zullen weten was 
afgelopen zaterdag 8 juni de dag van de algemene 
vergadering, wederom op de prachtlocatie 
Park Berg en Bos, tijdens de Nederlandse 
Jachtmanifestatie. Het weer was prima en dit gaf 
de gelegenheid om oude en nieuwe bekenden te 
begroeten in aanloop van de vergadering. 

Om 10.30 uur nam onze voorzitter het woord. Uiteraard 
werd iedereen welkom geheten en als eerste punt werd 
de agenda ongewijzigd vastgesteld. Hierna stonden we 
gezamenlijk enkele momenten stil bij de leden die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Er waren geen ingekomen of uitgaande stukken en 
verder werd gegaan met het lezen van de notulen van de 
vorige algemene vergadering. Deze werden met algemene 
instemming goedgekeurd. Ook over het bestuursverslag 
2012/2013 waren geen vragen of opmerkingen en ook deze 
werd ongewijzigd gevoegd bij de te bewaren stukken.

Het woord werd vervolgens gegeven aan onze 
penningmeester Jaap van de Waerdt, die het financiële 
overzicht voor zijn rekening nam. Twee punten hieruit 
kregen extra aandacht omdat door de vereniging betaalde 
juridische kosten, voor individuele belangenbehartiging, 
van het Openbaar Ministerie is terug ontvangen. Het 
andere punt was dat het bedrag van een kostenpost, 
die niet langer nodig werd geacht, gevoegd wordt bij de 
samenwerking met Beboa, waardoor er gedurende de 
proefperiode die wordt aangegaan, geen verhoging van 
contributie nodig zal zijn. Ook hier waren verder geen 
vragen of opmerkingen, evenals over de begroting. Ten 
aanzien van de kascommissie, Theo van der Horst en Kors 
Pater hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in de 
nieuwe kascommissie. 

Het volgende punt op de agenda was de bestuursverkiezing. 
Onze penningmeester heeft zich herkiesbaar gesteld en dit 
werd, hoe kan het anders, met luid applaus bekrachtigd. 
Helaas hebben we tijdens deze vergadering afscheid 
moeten nemen van onze voorzitter Herman Kemperman. 
Er is nog geen opvolger voor hem gevonden. Vanuit de 
zaal kwamen er stemmen op die pleitten dat onze vice-
voorzitter Ronald Vorenhout de functie van voorzitter zou 
moeten krijgen, vanwege zijn ervaringen, contacten in het 
politieke en de zaken die hij tot nu toe heeft behandeld, 
maar vooral vanwege de wijze waarop hij de afgelopen 
periode de KNVvN meer op de (politieke)kaart heeft weten 
te zetten. Een korte discussie was het gevolg en door de 
voorzitter werd voorgesteld een peiling van stemmen te 
doen. Hieruit bleek dat het merendeel van de aanwezigen 
voorstander zijn om een intern geschikt bevonden persoon 
tot voorzitter te verkiezen. Voorlopig zal Ronald de taken 
van voorzitter als vice-voorzitter zo goed mogelijk proberen 
te combineren. Dit agendapunt werd vervolgens afgesloten 
met de mededeling dat het hoofdbestuur zich opnieuw zal 
buigen over interne kandidaten, met de uitkomst van de 
peiling in het achterhoofd. 

Vervolgens werd op gepaste wijze en onder luid applaus 
afscheid genomen van Herman Kemperman. Ook werd 
afscheid genomen van Marjo van der Sluijs. Na vier jaren 
bestuurs- en secretariële ondersteuning, en de aanstaande 
samenwerking met Beboa, stopt zij met de werkzaamheden 
bij de KNVvN. Ook Marjo kon het luide applaus zien als 
een enorme blijk van waardering van de leden. 

Geheel volgens de statuten nam vervolgens Ronald het 
voorzitten van de vergadering over. Door Koos van 
der Spek, bestuurslid van Beboa, werd vervolgens een 
presentatie gegeven over de nieuwe samenwerking tussen 
Beboa en de KNVvN. Verderop in dit blad komt dit nog 
uitgebreid aan de orde.
Na het officiële bekrachtigen van de samenwerking en 
de traditionele rondvraag sloot de vice-voorzitter de 
vergadering.

 Pieter Rust, algemeen secretaris
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In woord en beeld

De Nederlandse Jachtmanifestatie vond voor de tweede 
keer plaats, ook nu weer in het idyllische natuurpark 
Berg en Bos in Apeldoorn. Mede door het fantastische 
voorjaarsweer, een heerlijk zonnetje aan een straalblauwe 
hemel, een licht briesje en toch ruim 20 ºC, bood de 
omgeving de ideale ambiance voor deze ‘beurs voor de 
buitenmens’. De jachtmanifestatie is namelijk veel breder 
dan alleen voor jagers. Hondenliefhebbers, bosbouwers, 
natuurbeheerders, belangenverenigingen, studenten, 
akkerzaden leveranciers, kunstliefhebbers, meubelmakers, 
leerbewerkers, (boog)schietsport beoefenaars, preparateurs, 
chef-koks en liefhebbers van wild, wijnen enzovoort, voor 
al deze ‘Bourgondiërs en buitenmensen’ is er wel wat te 
vinden. Op deze pagina’s vindt u een kleine impressie.

Een dergelijk evenement op een locatie midden in het bos 
is gevoelig voor ‘inbraak’, er staan tenslotte behoorlijk 
wat kostbaarheden uitgestald. Mooi is het dan dat door de 
vrijwillige inzet van lokale groene BOA’s het terrein ook ’s 
nachts is beveiligd. Volgens de organisatie is er niets geks 
gebeurd, op een enkel omgedraaid bordje na.

De zaal was goed gevuld tijdens de AV.

 Signeren & Consumeren   

 De zojuist afgetreden voorzitter krijgt door Ronald 
Vorenhout het speldje behorende bij de titel ‘lid van 

verdienste’ opgespeld.



14

Verslag van de AV

De samenwerkingsovereenkomst tussen Beboa en de KNVvN is zojuist ondertekend door
Koos van der Spek en Ronald Vorenhout.

Oud voorzitter Herman Kemperman en oud 
secretaresse Marjo van de Sluijs: a job well 

done! Beiden ontvingen voor hun diensten een 
dankbetuiging in de vorm van een ree en een vos, 
opgetekend door natuurschilder Hans Bulder.

Het Dagelijks bestuur kort na de herverkiezing 
van Jaap van de Waerdt voor een nieuwe termijn als 

penningmeester van de KNVvN. Het blijkt één van zijn 
laatste acties voor de vereniging te zijn geweest,

nog geen 2 weken later overleed Jaap…
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proVincie oVerijsseL

Samenwerking in de provincie Overijssel

ogeN eN oreN iN Het Veld BiJ de ProViNcie oVeriJssel
Sinds het voorjaar 2012 mag er door een aantal BOA-werkgevers worden gehandhaafd met de BSB-milieu. 
Een lik op stuk instrument waar de Provincie Overijssel bewust voor heeft gekozen om in te zetten. De 
provincie ziet bij een groot aantal economische delicten de BSB-milieu als hét middel om effectiever en 
efficiënter te handhaven.

Bert Dam, coördinator handhaving bij de Provincie Overijssel is een van de initiatiefnemers voor een 
samenwerkingsverband met de BOA-werkgevers in de provincie. ‘De provincie heeft al van oudsher een 
flinke geschiedenis op het gebied van handhaving. Door verschuiving van taken bij de politie zie je dat de 
afgelopen tijd het aantal overtredingen in het buitengebied, zoals illegale kap, aantasting flora en fauna, 
etc. helaas toeneemt. Wij vinden het als provincie belangrijk dat er een goed werkend milieubeleid is waar 
ook op gehandhaafd wordt.’

Binnen de provincie Overijssel zijn veel Wildbeheereenheden, 
landgoederen en stichtingen. Deze, vaak kleine, BOA-werk-
gevers hebben 1 à 2 BOA’s in dienst die naast de ‘gewone’ 
strafbeschikking ook voor de BSB-milieu (domein 2) mogen 
schrijven. Met ca. 35 BOA-werkgevers en zo’n 80 BOA’s die 
werkzaam zijn in de Provincie Overijssel zijn dit veel extra 
oren en ogen in het veld. Helaas was de uitvoering van dit 
middel bijna de reden dat BOA-werkgevers ervoor kozen om 
het niet in te zetten. De regelgeving zoals het bijscholen van 
de BOA’s, het zelf aanschaffen van de bonnenboekjes en de 
naamsvermelding van de werkgever op de bonnen was hier 
de oorzaak van.

Via een samenwerkingsovereenkomst, die inmiddels door 
alle werkgevers is getekend, is het mogelijk dat de Provincie 
de invoer van de combibonnen faciliteert. De provincie 
faciliteert het invoeren, maar ook in de bonnenboekjes voor 
de BOA’s.

Voor de samenwerkingsovereenkomsten konden worden 
getekend zijn een aantal informatiebijeenkomsten geweest 
om de BOA-werkgevers uitleg te geven. Sommige werkgevers 
vreesden dat hun BOA’s straks voor de Provincie aan het 
werk zijn en zij geen zeggenschap meer  zouden hebben 
over de inzet van de BOA’s. Tijdens deze bijeenkomsten 
is dit genuanceerd, het is de provincie vooral te doen om 
samenwerking en informatiedeling.

Het traject rond het inrichten van de samenwerking is 
nu voor 90% gerealiseerd, in de tussentijd kan Bert als 
coördinator al bonnen invoeren in de transactiemodule. 
Een belangrijk gegeven omdat vooral de informatie uit het 
veld voor de Provincie belangrijk is voor beleidsvorming.

regionale Uitvoeringsdienst

Door de vorming van de regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
zou deze samenwerking van korte duur kunnen zijn. Maar bij 
de provincie Overijssel is men op een iets andere wijze dan 
in de rest van het land hiermee bezig. In de regio’s Twente 
en IJsselland vindt op dit moment een pilot NetwerkRUD 
plaats om te kijken hoe op een pragmatische en constructieve 
manier samengewerkt kan worden op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving WABO-
breed.  
 
Besloten is dat het beheer van de BSB-milieu bij de 
provincie blijft totdat de RUD vorming is voltooid en de 
taak wordt overgedragen naar de directeur van de RUD. De 
komende anderhalf jaar krijgt de provincie de kans om te 
laten zien dat deze aanpak werkt.

als er een schaap over de dam is...

Bert: ‘Zo langzamerhand zie je dat partijen die eerst 
sceptisch waren toch willen samenwerken. Ook partijen die 
nog niet bij het CJIB zijn aangemeld gaan dit nu wel doen. 
Voor ze met de provincie kunnen samenwerken, zullen 
zij eerst een convenant met het CJIB moeten afsluiten. We 
hebben sinds kort ook contact met gemeenten en politie die 
zich bij ons willen aansluiten.’

Dé tip van Bert voor andere organisaties die de 
samenwerking willen oppakken is om het vooral 
projectmatig aan te pakken. ‘Zet het goed weg in de 
tijd want het is niet binnen een maand geregeld. Ik heb ook 
groot respect voor de BOA’s die vaak in hun vrije tijd en op 
eigen kosten de BOA-opleiding hebben gevolgd en hun taak 
uitvoeren. Samen zorgen we voor een gedegen handhaving 
in de Provincie Overijssel.’

■ Bron: CJIB
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op pad met...

Dick den Hartog

Dick is muskusrattenbestrijder bij het Waterschap 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij is één 
van de 25 waterschappen in Nederland en is een lokale 
overheid. De Stichtse Rijnlanden is o.a. verantwoordelijk 
voor de veiligheid en kwaliteit van oevers en dijken, schoon 
water, e.d. in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht 
en een klein deel van Zuid-Holland en loopt globaal 
van Rhenen tot Bodegraven en Breukelen. De afdeling 
Muskusrattenbestrijding verzorgt nu ook het noordelijke 
gedeelte van de provincie Zuid-Holland en de gehele 
provincie Noord-Holland.
 
Het werkgebied omvat 20 gemeenten. De Stichtse Rijn-
landen beschikt over 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties 
en heeft verder de zorg voor ruim 1.400 km hoofdwater-
gangen, 9.700 km kleine sloten, 150 poldergemalen en 700 
stuwen, sluizen en duikers. De Stichtse Rijnlanden wordt 
bestuurd door 30 bestuursleden en heeft ± 340 medewer-
kers in dienst.

dick, jij bent muskusrattenbestrijder bij 
de stichtse rijnlanden. Wat houden jouw 
werkzaamheden zoal in?

‘Mijn voornaamste werk is uiteraard het speuren naar 
en bemachtigen van muskusratten. Daarvoor moet je in 
je werkgebied alle watergangen nalopen en je passieve 
vangmiddelen controleren. Het gebeurt ook wel dat bij 
hoog water de ratten worden geschoten. Verder maken wij 
gebruik van een boot om bij plekken te komen die anders 
erg moeilijk bereikbaar zijn en ook om beter zicht te hebben 
op de oevers. De meeste muskusratten worden gevangen 
tijdens de voorjaarstrek en de najaarstrek. Tijdens de 
voorjaarstrek gaan de rammen op zoek naar de moeren. 
Tijdens de najaarstrek worden veel jongen gevangen die op 
zoek gaan naar een eigen plaats.
In plaats van muskusratten vang ik de laatste tijd erg 
veel Amerikaanse rivierkreeften. Verder heb ik in mijn 
werkgebied op dit moment in ieder geval 6 dassenbouwen 
met jongen. Vermoedelijk zijn er nog meer.

Dit jaar heb ik al 32 muskusratten gevangen. Gemiddeld 
vangen wij in totaal ± 17.000 muskusratten. Ruim 8 jaar 
geleden waren dat er nog rond de 170.000! Ik hoef de 
werkzaamheden gelukkig niet alleen te doen. De afdeling 
Muskusrattenbestrijding bevat in totaal zo’n 120 personen 
waarvan er 102 muskusrattenbestrijder zijn’. 
 
Wanneer en waarom ben je dit werk gaan 
doen en wat deed je eventueel voor die tijd? 

‘Ik ben na mijn diensttijd gaan werken bij jacht- en 
schietsportcentrum Dorhout Mees. In 1987 ben ik bij de 
muskusrattenbestrijding gekomen. Het buitenwerk heeft 
mij altijd aangetrokken. Ik heb het echter niet van een 
vreemde, mijn vader was jachtopzichter op een landgoed en 
later werkzaam bij de Veldpolitie’.

Je maakt waarschijnlijk wel eens gekke of 
bijzondere dingen mee?

‘Het eerste wat mij te binnen schiet is de hoge waterstand 
in januari 2010.We waren met de boot bij de uiterwaarden 
nabij Amerongen toen wij een reegeit zagen zwemmen. Zij 
kon echter niet door het prikkeldraad en daarom tilden wij 
haar in de boot. Wat wij niet hadden gemerkt tijdens onze 
reddingsoperatie was dat er op de dijk wel 20 mensen naar 
ons stonden te kijken. Wij lieten de geit aan de andere kant 
van de dijk weer los en kregen een warm applaus van de 
kijkers. Ook in de krant heeft een positief stukje gestaan 
over onze reddingsactie’.

Verder is Dick actief als jager en KNJV-jachthondentrainer 
MAP A. 

  Tekst en foto’s: Jaap van de Waerdt
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exotenBeheer

Invasieve exoten vragen om snel ingrijpen
Om de biodiversiteit te behouden of te verbeteren is het belangrijk om te voorkomen dat er invasieve 
exotische planten en dieren in de natuur terechtkomen. Als het toch gebeurt, moet er zo snel mogelijk 
worden ingegrepen. Die aanbevelingen komen voort uit het Vlaams-Nederlands project Invexo, een 
Europees project waarin natuurbeheerders en wetenschappers tussen 2009 en 2013 onderzochten hoe vier 
probleemsoorten het best aangepakt worden.

Door toedoen van de mens komen er steeds meer exotische 
soorten in de natuur terecht. Meestal veroorzaken die geen 
problemen en vaak kunnen ze hier niet overleven. Maar 
sommige soorten kunnen zich wél vestigen en zijn ‘invasief ’, 
onder meer door het ontbreken van natuurlijke vijanden. Die 
‘invasieve exoten’ kunnen aanzienlijke schade veroorzaken 
voor natuur, economie, veiligheid of gezondheid van mens 
en dier. In het Invexo-project werkten 24 organisaties uit 
Vlaanderen en Nederland samen op vlak van preventie, 
risicobeoordeling, melding, schademeting, bestrijding, 
monitoring, kennisopbouw en communicatie. Er worden 
aanbevelingen gedaan rond al deze aspecten. Er werd 
onderzocht hoe een aantal probleemsoorten het best worden 
aangepakt.

invasieve waterplanten

Invasieve waterplanten groeien enorm snel en kunnen 
een waterloop volledig overwoekeren. Wanneer invasieve 
waterplanten zoals Grote Waternavel, Parelvederkruid 
of Waterteunisbloem zich toch hebben gevestigd, is het 
bijvoorbeeld aan waterbeheerders om ze te elimineren. 
Daarvoor is 3 jaar lang een zeer intensieve handmatige 
bestrijding noodzakelijk, waarna een nazorgperiode volgt, 
waarin de bestrijdingskosten sterk afnemen. Zolang er 
aanvoer is, kan men kiezen voor populatiebeheersing. 
Door nieuw besmette waterlopen snel te ontdekken en 
de exoten erin onmiddellijk te bestrijden, vermijdt men 
hoge bestrijdingskosten achteraf. Voor Grote Waternavel, 
Parelvederkruid en Waterteunisbloem werden gedetailleerde 
bestrijdingsprotocollen uitgewerkt.

stierkikker

De Stierkikker veroorzaakt een complete verstoring van het 
natuurlijk evenwicht en is drager zijn van een schimmel en 
een virus. Momenteel zijn er in Vlaanderen verschillende 
populaties Stierkikkers, ook enkele dicht bij de Nederlandse 
grens. Tijdens het project werden bestaande online 
waarnemingsdatabanken aangepast zodat een snelle invoer 
in een waarschuwingssysteem mogelijk werd. 

Vrijwilligers in de grensregio werden opgeleid om de soort 
te herkennen en te signaleren. Geïsoleerde populaties van 
Stierkikker worden best integraal aangepakt door intensief 
alle gekoloniseerde vijvers in een gebied aan te pakken. 
Wanneer populaties verbonden zijn door een netwerk van 
vijvertjes, is eliminatie wellicht niet meer haalbaar. Daar kan 
gekozen worden voor grootschalig habitatherstel met als doel 
het onder controle houden van de Stierkikker populatie.

amerikaanse vogelkers

Deze invasieve boomsoort gedijt al decennia lang in 
onze natuur en kan daar andere planten-, struiken- 
en pionierboomsoorten verdringen. Ondanks de 
bestrijdingsinspanningen zal volledige verwijdering niet 
meer lukken. Een genuanceerde aanpak die rekening houdt 
met het vooropgestelde bosbeheerdoel dringt zich op. Dat 
betekent dat men de Amerikaanse vogelkers in bepaalde 
bossen zal accepteren, maar deze soort in andere bossen zal 
opnemen in het bosbeheer of toch bestrijden.

zomerganzen

Zomerganzen, bijvoorbeeld de Canadese gans, zijn 
ganzenpopulaties die het hele jaar aanwezig zijn en hier 
in het wild broeden. Hun populatie is de laatste 20 jaar 
enorm toegenomen, en ze veroorzaken overlast en schade 
aan landbouw, recreatiegebieden en natuur. Binnen het 
Invexo-project werd een combinatie van beheermaatregelen 
toegepast: eieren prikken, afvangen van ganzen en stimuleren 
van de jacht.

Meer informatie over de resultaten van het project is te 
vinden op de website www.invexo.eu of op bijvoorbeeld www.
youtube.com/watch?v=VQ4NeOB0p-E.  

 Bron: Waterschap Aa en Maas
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korte Berichten

Wisselprijs VHr

Jaarlijks kent de Vereniging Het Reewild (VHR) een wisselprijs 
toe aan een persoon of instantie welke zich voor het reewild 
inspant. Dit jaar viel de eer te beurt aan de Stichting Valwild 
Utrecht.
De wisseltrofee met bijbehorende oorkonde werden dit jaar op 
25 mei in Vorden tijdens de algemene ledenvergadering van de 
Vereniging Het Reewild uitgereikt aan de ‘grondleggers’ van 
de Stichting Valwild Utrecht, op grond van haar uitzonderlijke 
verdiensten voor het reewild in Nederland.
Die grondleggers zijn Ger van Hout (KNJV), Rik Nieuwerf 
(KNVvN) en Marianne Spaargaren (VHR). ‘Dankzij de 
vrijwillige inzet van leden van de KNVvN, de financiële bijdrage 
van de VHR en de Provincie Utrecht heeft de Stichting Valwild 
Utrecht haar werk kunnen uitvoeren. Wij vinden het dan ook 
een eer om deze prijs te mogen ontvangen’, aldus Marianne 
Spaargaren.

 Rik Nieuwerf, penningmeester afdeling Utrecht - ’t Gooi

Kreeftenstroper

Sint Philipsland - Door een opmerkelijke manier van vissen 
viel een 40 jarige Vietnamees letterlijk op bij een groene BOA, 
lid van de KNVvN. Op dinsdag 28 mei 2013 was de man bij de 
Delcampoweg onderaan de dijk tussen de stenen bestorting met 
een zelfgemaakte ‘speer’ illegaal aan het vissen op kreeften. Hij 
werd op heterdaad betrapt en kon staande worden gehouden.

De in Luxemburg woonachtige Vietnamees raapte illegaal 
40 kilo kokkels en haalde verschillende kreeften uit de 
Oosterschelde boven water. Voor het vangen van de kreeften 
maakte hij gebruik van een spies.  De man werd betrapt aan 
de zuidkant van Sint Philipsland, ter hoogte van de Abraham-
Wissepolder. Dit gebied maakt onderdeel uit van het Natura 
2000-gebied Oosterschelde. Volgens de provincie komen in 
Natura 2000-gebieden belangrijke flora en fauna voor. ‘Om deze 
flora en fauna te beschermen, zijn grote delen van de rond de 
Oosterschelde liggende schorren en slikken niet toegankelijk. 
Bovendien wordt met het rapen van grote hoeveelheden kokkels 
voedsel voor vogels ontnomen. De 40 kilo kokkels en de kreeften 
zijn inmiddels teruggezet in de Oosterschelde. 
De aangetroffen verboden vangmiddelen zijn in beslag 
genomen’, aldus een woordvoerder. Tegen de man wordt 
proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de 
Provinciale Milieuverordening, de Visserijwet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

 Bron: Ons lid en de website van de Telegraaf

PVV achter stropers aan 

Kamerlid Dion Graus wil spoedig een debat over agressieve vormen van stroperij door georganiseerde bendes. Volgens de 
PVV-er luiden diverse opsporingsambtenaren de noodklok over het gebrek aan prioriteit voor stroperszaken.
´Er dienen zwaardere straffen te worden opgelegd omdat lage boetes stroperij rendabel houden. De afdeling dierenwelzijn 
van de politie heeft onvoldoende tijd voor toezicht, opsporing en handhaving naast het opvolgen van de honderdduizenden 
meldingen van dierenleed via de 144-alarmcentrale. Daarnaast blijken boswachters niet opgewassen tegen de zeer goed 
georganiseerde en zwaar bewapende bendes in groene gebieden”, aldus Graus die zich al jaren druk maakt over het 
dierenwelzijn. De dierenvriend is onder meer voorstander van een fulltime dierenpolitie.



20

VerBoden middeLen

Een gouden tip

Als opsporingsambtenaar kan je nu eenmaal niet 
alles alleen, als jachtopzichter al helemaal niet. Je 
veld is meestal zo groot dat je helaas niet overal te 
gelijk kan zijn, al zou je dat soms wel willen. Ik heb 
altijd een goed netwerk van tipgevers gehad (en 
nog steeds), daar moet je als BOA goed en discreet 
mee om gaan. Zo kreeg ik jaren geleden een tip 
van een super tipgever, daar kon je 200 procent 
van op aan als hij ergens mee kwam.

Er zouden visfuiken staan in een van de putten op de 
Crobsche Waard en die werden in het weekend gelicht. 
De Crobse Waard was een stuk van mijn jachtveld, het is 
een mooi stuk natuur met veel putten erin en het ligt aan 
de rivier de Waal. Het was ruim 100 hectare groot en was 
eigendom van een steenfabriek waarvan de eigenaar bij mij 
in de jachtcombinatie zat.

Er lagen in dit gebied zeker 6 grote putten waar de klei 
voor de productie van stenen uit was gehaald. De oevers 
waren dicht begroeit, het water 6 tot 8 meter diep. Ga dan 
maar zoeken naar fuiken… Op een ochtend toch maar aan 
de gang, put voor put rondlopen was de enige optie. Bij 
de vierde put vond ik een stalen roeiboot met daarin drie 
grote emmers en wat lege vuilniszakken. Er lagen geen 
roeispanen in. Ik zag ook dat er een smal paadje was dat 
afgedekt was met wat takken. Die had ik alvast!

Bij de vijfde put, welke een doorsteek had met put vier, zag 
ik toen ik driekwart rond was een stok aan de oeverkant 
staan die vastgebonden was met een stukje bindraad. 
Dat viel mij op, ik bleef staan en tuurde langdurig in het 
water. Dat kwam goed uit want ik had mijn rug inmiddels 
behoorlijk nat! Na een tijdje viel mijn oog opeens op een 
mooie ronde stok. Deze stond op ongeveer 6 meter van de 
kant zo’n 20 centimeter onder water. Bingo, dacht ik.

Behoorlijk vermoeid maar voldaan op huis aan, daar de 
vliegende brigade van de Veldpolitie gebeld. Die hadden het 
erg druk maar het moest toch in dit weekend gebeuren! Ik 
zou er van vrijdag op zaterdag alleen bij gaan zitten en ik 
kreeg van zaterdag op zondag assistentie.

Vrijdagavond en -nacht gebeurde er niets, ik heb tot twee 
uur ‘s nachts bij de boot gelegen. Zaterdagavond om 22.00 
uur post gevat, twee man bij de boot een bij de fuik. We 
hadden afgesproken dat we ze zouden laten gaan als ze 
kwamen en dat we zouden toeslaan als ze met de buit terug 
kwamen.

Om 23.30 uur fietsten twee mannen ons voorbij. Even later 
liepen zij met twee roeispanen regelrecht naar de boot 
en daar vertrok het spul. Ik vertel je dat de hartslag dan 
behoorlijk oploopt! En dan maar wachten.

Dat duurt lang, erg lang… Om 00.30 uur een zacht seintje 
van de collega bij de fuik: ze lichtten deze en hij kon goed 
horen dat er vis in de boot viel. Super!

Om 01.45 uur hoorde ik de roeispanen in het water en over 
de boot schuren. Ze kwamen er aan! En daar kwam de 
verhoogde hartslag weer! Toen hoorde ik ook voor het eerst 
van mijn maat dat die niet zwemmen kon. ‘Tja, als het goed 
gaat, is dat ook niet nodig’, fluisterde ik. 

We lieten ze goed aan wal komen, één visstroper 
sprong uit de boot en legde deze vast, de andere gaf de 
veevoederzakken aan en een emmer. Toen de tweede met 
één been buiten boort stond, sprongen we. Ze waren zo 
overdonderd dat ze niet moeilijk deden.

Het was een supervangst. Uiteindelijk namen we vier 
visfuiken met een vleugel en één met twee vleugels in 
beslag, evenals 9 kilo paling. Ze bekenden vlot en zeiden 
dat ze de fuiken steeds een week lieten staan. Ieder weekend 
werden ze gelicht. 

Het was dus een echte gouden tip! Collega’s, wees zuinig 
op tipgevers en praat nooit over wie of wat het zijn! Mij is 
zo vaak de vraag gesteld: ‘Cees, hoe kom je aan die tip?’ 
Nooit over gesproken met wie dan ook en nog steeds niet. 
Nogmaals, wees zeer zuinig op je netwerk!

Fijne zomer en een goede vakantie 
toegewenst!

 Cees van Geel
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in memoriam

Jaap van de Waerdt (1946 - 2013)

Het was op 8 juni jl. al voor de tweede keer dat de Algemene 
Vergadering van onze ´Koninklijke´ vereniging in combinatie 
met de Nederlandse Jachtmanifestatie in Apeldoorn werd 
gehouden. Wij hadden na vorig jaar de overtuiging dat onze 
leden het een fantastisch idee vonden, dat de jaarvergadering 
en de jachtmanifestatie op deze manier georganiseerd, samen 
konden vallen. Ook dit jaar was het weer een hele toer om één 
en ander zó te organiseren, dat onze leden er mee ingenomen 
waren. Dat zij dat, na de ervaring van vorig jaar, ook écht 
waren bleek uit de grote opkomst voor onze jaarvergadering 
van 2013.

Een hele organisatie, waar vooral Jaap van de Waerdt voor stond, waar 
hij veel meer energie in stak dan bij vele leden van het bestuur bekend 
was. Niet alleen dit jaar, maar ieder jaar weer, was het Jaap van de 
Waerdt die de kar trok als het ging om allerlei verenigingsactiviteiten. 
Niet alleen de jaarvergaderingen, maar ook de jaarlijkse nationale 
schietkampioenschappen werden vooral door hém georganiseerd.

Wij herinneren ons natuurlijk ook héél goed de organisatie van de 
jubileumviering rond ons 100-jarig bestaan en het toekennen van het 
predicaat ´Koninklijk ,́ waar Jaap een grote praktische bijdrage aan had.

Het waren de hoogtepunten uit het functioneren van Jaap binnen onze 
vereniging; hoogtepunten die hij ook heel graag mee wílde organiseren: 
hij vond dat ook mooi werk. Maar ook in het ǵewoné  werk als 
penningmeester functioneerde hij altijd zéér betrouwbaar: de financiële 
administratie was volgens de verschillende ´kascommissieś  altijd perfect 
voor elkaar! Hij ging met het geld van de vereniging om alsof het zijn eigen 
geld was.

Vaak droeg hij ook bij aan de discussies in het Hoofd- en Dagelijks 
Bestuur, soms wat brommerig, soms onverzettelijk wellicht, maar altijd 
vanuit een grote betrokkenheid bij het belang van de vereniging.

Ongeveer een week na de jaarvergadering bereikte ons het bericht dat Jaap 
een herseninfarct had gehad met effecten die geen goede prognose deden 
vermoeden. Toen wij kennis namen van verdere complicaties, ontstond 
het gevoel van áls dat maar goed gaat .́ Het gíng niet goed. Op 21 juni jl. 
kregen wij het bericht, dat Jaap was overleden.

Wij zullen hem in onze gedachten houden als een bestuurder met grote 
inzet in het belang van onze vereniging en van haar leden. Wij wensen 
zijn echtgenote Marjon en familieleden en kennissen veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Namens bestuur en leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Natuurtoezicht, Herman Kemperman en Ben Tamminga
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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


