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Praktijkdagen herkennen 
vervolging wilde fauna
Uitwisseling van praktijkervaringen en tips
Op de vrijdagen 28 maart en 4 april organiseerde de 
Vereniging PDM praktijkdagen voor politie, boa’s, 
vrijwilligers en professionals die veel in het veld zijn 
en te maken hebben met vervolging van roofvogels 
en andere dieren. De praktijkdagen werden gehouden 
op de leslocatie van de Stichting Groennetwerk in 
Epe. De cursus was gratis. 

Door Jan van der Meer (PDM), Peter van Tulden 
(CVI) en Michel Pol (Politie Noord-Nederland) werd 
een interactief programma van theorie en praktijk 
gegeven aan o.a. politie (dierenpolitie en milieu-
team) en boa’s van provincies, omgevingsdiensten, 
gemeenten, Staatsbosbeheer, Stichting Groennet-
werk en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbe-
scherming. 

De dag begon met wat theorie over welke dier-
soorten worden vervolgd en waar en hoe die dieren 
leven (ecologie). Daarna werd buiten, in het prach-
tige Tongerse landgoed, een aantal uitgezette PD’s 
onderzocht. Men moest goed zoeken naar op scherp 
gezette klemmen, met daarin een steenmarter 
of een bunzing. De vergiftigde buizerd met aas 
werd niet over het hoofd gezien, de met parathion 
bewerkte mol op een paal was moeilijker te vinden. 

De vraag was hoe men de casus zou behandelen: 
ruim je de aangetroffen spiesenkooi voor de havik 
op, ga je posten of plaats je een camera? En wat doe 
je met het doorgeschoten buizerdnest, nodig je de 
jachthouder uit voor een gesprek op het bureau? In 
een levendige discussie kwam men tot de meest 
effectieve aanpak. Veel voorbeelden van opgeloste 
en niet opgeloste zaken kwamen aan de orde. Dui-
delijk werd dat er veel kennis en ervaring aanwezig 
was op de twee cursusdagen. Diverse tips over hoe 
zaken aan te pakken werden uitgewisseld. 
Er werd aandacht besteed aan het werk van het Cen-
traal Veterinair Instituut. Aan de orde kwam welke 
gifsoorten worden gebruikt om dieren te vergiftigen 
en de wijze waarop onderzoeksmateriaal moet 
worden behandeld en ingezonden.
Ook werd ingegaan op de best practices voor 
samenwerking tussen de verschillende organisaties 
die in het buitengebied opereren. Er bleken grote 
regionale verschillen te zijn in de mate waarin en de 
wijze waarop wordt samengewerkt in de natuur-
handhaving. De deelnemers waardeerden na afloop 
de cursus met gemiddeld een acht.

Das met drie poten en vergiftigde spreeuwen?
Op de tweede cursusdag had een cursist twee vuil-
niszakken met dode spreeuwen meegenomen. Op 
een slaapplaats had hij een honderdtal dode vogels 
gevonden. Gelet op de afkeurende reacties van 
omwonenden op de aanwezige spreeuwengroep 
en een aantal moeilijk zichtbaar bloedende vogel-
bekken, mocht opzet zeker niet uitgesloten worden. 
Tevens had een flora- en faunabeheerder van 
Stichting Groennetwerk die ochtend nog een dode 
das bij een zandpad opgehaald. De das miste een 
voorpoot. Na een snelle sectie werd niet duidelijk 
wat de precieze oorzaak is geweest van de ampu-
tatie. Vermoed werd dat de poot was afgescheurd 
ten gevolge van een ongeluk. De spreeuwen werden 
door Peter van Tulden meegenomen voor onder-
zoek.

www.wildlifecrime.nl 
De dag werd afgesloten met uitleg over het bin-
nenkort te lanceren Meldpunt Vervolging Wilde 
Fauna (www.wildlifecrime.nl). Tijdens de twee dagen 
werd duidelijk dat we eigenlijk niet precies weten 

De dag begon met 
wat theorie.


