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Vereniging Politie-  Dieren 
en Milieubescherming

1. ALGEMEEN
Het project “voorbereiding op de toekomst” dat 
in 2011 heeft plaatsgevonden is een verkenning 
geweest naar de ontwikkelingen die gaande waren 
binnen ons werkveld en hoe we hierin als vereniging 
ons het beste konden positioneren. Deze verken-
ning heeft geleid tot het beleidsplan 2011-2015 
waarin een route voor de vereniging is uitgezet naar 
de toekomst toe. Rekening houdend met statu-
taire doelstellingen is gekozen voor de doelen: het 
realiseren van een kennisplatform, dienen als een 
adviesorgaan en lobbyactiviteiten ontwikkelen. 

Met deze doelen in het achterhoofd vallen over het 
afgelopen jaar 2013 de volgende positieve ontwik-
kelingen te melden: 

kennisplatform op te starten. Het kennisplat-
form bestaat per 1 januari 2014 uit: H.Rombout, 
J.Reijngoud, G.van Hout, N.Evertsen, D,Verkade, 
G.Hobbelink en K.Redder. Er is in 2013 afscheid 
genomen van R.van de Wetering. H.Rombout 
heeft aangegeven medio 2014 te willen stoppen. 

bij Les is more, met als doel een grotere naams-

bekendheid te creëren onder potentiële leden, 
politiemensen, grijze en groene BOA’s, beleids-
medewerkers, juristen en politici. Daarnaast moet 
Les is more ervoor zorgen dat het netwerk onder 
beslissers en beïnvloeders wordt vergroot. 

was betrokken bij de herstart van het Kennis-
platform en de werkgroep Relatiebeheer. Binnen 
de wereld van de BOA’s werd de zichtbaarheid 
vergroot door de organisatie van twee workshops 
over het eenvoudig ontnemen (Afpakken Milieu). 
Deze workshops heeft Les is more georganiseerd 
in samenwerking met jurist en milieuspecialist 
George van der Zon. Tot slot ligt er een voorstel  
voor ledendifferentiatie en een te organiseren 
BOA-week in 2014. De voorbereidingen voor 
deze week zijn in 2013 gestart.

door het bestuur samenwerking gezocht met 
Beboa, Swvv en de Politieacademie. In 2014 zal 
er samen met Beboa een BOA-congres georgani-
seerd worden, waarbij het verzoek is gedaan om 
gebruik te mogen maken van de accommodatie 
van de Politieacademie. Tevens is de werkgroep 
relatiebeheer nieuw leven ingeblazen met dank 
aan V.Aberson, M.Poolman en A.Les.  

Bovenstaande projecten en doelstellingen zullen in 
2014 verder worden uitgewerkt, met als uiteindelijk 
doel een verdere ontwikkeling van de vereniging tot 
een organisatie voor het optimaal ondersteunen van 
de handhaver op het gebied van dier en milieu.

Jaarverslag 2013

Ledenwerving blijft een 
belangrijk aspect. 

(foto: D. Nijhof)
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2. BESTUUR
Het bestuur heeft de volgende samenstelling
Dagelijks bestuur:
L.J. Sievers  voorzitter
A.I. Lieske  1e secretaris
K. Procee  2e secretaris
R. Klooster  penningmeester
K. Kasemir  lid 

Algemeen bestuur:
V.M. Aberson  lid algemeen bestuur
K.Ursem   lid algemeen bestuur

In 2013 zijn J.Didderen en C.M. van Zandvliet afge-
treden als bestuurslid. 

3. ADMINISTRATIE
In 2013 was de financiële- en ledenadministratie 
in handen van het administratiekantoor ADCAM te 
Wierden. De samenwerking met dit kantoor was 
ook in het afgelopen jaar voortreffelijk.

4. REDACTIE
De redactie van ons blad bestond in 2013 uit:
Hoofd- en Eindredactie K. Kasemir
Redactieleden N. Evertsen, W. Kroon  
 en D. Nijhof  
Naast bovengenoemde redactieleden waren een 
aantal redactiemedewerkers actief, te weten de 
heren: J.H. Madern, H. Klunder, M. Pol, G. Terpstra en 
P. Brandhorst.
Van hun hand treft u regelmatig een artikel in ons 
blad aan, maar zij zijn vooral actief in het benaderen 
van “veldwerkers” voor het leveren van bijdragen 
aan ons tijdschrift. Mede dankzij bovenstaande 
medewerkers gaf de redactie in 2013, zoals 
gebruikelijk, zes nummers van ons blad uit. 
De redactie heeft ook in 2013 een groot aantal 
mensen opnieuw weten te bewegen om vanuit hun 
specifieke deskundigheid aan de nummers mee te 
werken en artikelen te schrijven. Het is bijzonder 
dat een blad van een prima kwaliteit kan worden 
samengesteld door een aantal vrijwilligers, die 
slechts tegen een zeer geringe vergoeding steeds 
weer bereid zijn een bijdrage te leveren. De kwaliteit 
van de bijdragen neemt toe, we merken dat ook aan 
de reacties die over het blad binnenkomen. De vaste 
items blijven van grote waarde, daarnaast is in 2013 
gestart met een serie over de Boa, genaamd "BOA 
zijn is een vak". Concerndrukkerij in Almelo drukte 
ook in 2013 ons blad. Aanspreekpunt bij de drukkerij 
is directeur B. Tesink en de samenwerking met hem 
was bijzonder plezierig.

5. WEBREDACTIE en SOCIAL MEDIA
De webredactie bestond uit K. Kasemir, M. Kasemir 
en J. De Boer. De redactie heeft ervoor gezorgd dat 

de website actueel blijft qua nieuwsberichten. Ook 
de social media Facebook en Twitter kregen weer de 
nodige aandacht. Het bijhouden van social media 
vergt tijd en structurele inzet. Het aantal volgers is 
in 2013 opnieuw gestegen (Twitter 281 en Face-
book 85 volgers). In 2013 is ook begonnen met de 
opzet en bouw van de applicatie/site PDMinhetveld. 
Deze site is vanaf iedere smartphone via internet te 
bevragen en zal in 2014 worden gevuld met infor-
matie voor de toezichthouders en handhavers in het 
veld. Vanwege het feit dat de werkzaamheden voor 
de webredactie toenemen is de redactie eind 2013 
uitgebreid met een nieuw lid, de heer J. De Boer. 
Halm ICT diensten verzorgde opnieuw in het voor-
bije jaar het technisch deel van het websitebeheer. 

NIEUWS VAN DE STICHTINGEN

VAN DE VEN FONDS
In het verslagjaar gaf de stichting Van de Venfonds 
een bijdrage voor een aantal projecten ter bescher-
ming van dieren tot een bedrag van €. 1.000,00

ADOLPHINA SWIJTERSTICHTING
Dit jaar werd uit de Adolphina Swijter Stichting 
een bijdrage geleverd aan diverse instellingen ten 
bedrage van €. 12.000,00
Het Van de Ven fonds zal in 2014 overgaan in de 
Adolphina  Swijter Stichting.

TENSLOTTE
Het jaar 2013 was een jaar met veel ontwikkelingen 
en activiteiten, die een goede basis vormen om naar 
de toekomst toe een gezonde aantrekkelijke vereni-
ging te zijn en te blijven. Hierbij is dank verschuldigd 
aan een groot aantal vrijwilligers voor hun bijdrage 
hieraan. Vrijwilligers vormen de basis voor een goed 
draaiende vereniging!  

Aurora Lieske, secretaris. 
Vrijwilligers vormen de basis 
voor een goed draaiende 
vereniging!
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Boa zijn is een vakVan onbekendheid met de term boa tot het niet voor 

vol worden aangezien en onbegrip van collega’s. 
Het zijn zaken waar de Buitengewoon Opsporings-

ambtenaar in zijn of haar werk dagelijks tegenaan 
loopt. Daarnaast zijn er nog de discussies over taken 

en bevoegdheden, over de uitstraling en professio-
nalisering; de boa valt vaak tussen wal en schip. Met 

het ontstaan van de Politiewet in 1994 werd ook de 
functie van boa in het leven geroepen. We zijn een 

kleine twintig jaar verder. Hoe is het om Buitenge-
woon Opsporings Ambtenaar te zijn in 2013? 

Dit gebied staat bekend als habitat van ijsvogels. (foto: archief)

Langzaam rij ik het zandpad op. Het pad wordt 
geflankeerd door statige oude beuken en het 
nodige struweel. Door de struiken zie ik de wei-
landen en langs de bosranden de rood gekapte 
Saksische boerderijen, die zo kenmerkend zijn voor 
de Oost-Achterhoek.Een waterig zonnetje probeert door te breken, maar 

wordt daarbij gehinderd door grijze bewolking en 
de laatste bladeren die nog aan de bomen zitten. 
Naast mij meandert een van hoge walkanten voor-
zien beekje. Dit gebied staat bekend als habitat van 
ijsvogels. Zouden ze hier ook nog zitten?
Ik ben onderweg naar jachtopzichter en Boa Tonny 
Lammers. 
Eén van de weinige Boa’s die nog in dienst is van 
een particuliere landeigenaar. Ik ben benieuwd hoe 
Tonny zich in die omstandigheden als Boa staande 
houdt. 
Rijdend door het schitterende landschap kom ik 
al aardig in de stemming. Ik verheug me op het 

gesprek en ben benieuwd naar de ervaringen van 
deze ‘groene’ Boa.

Bij zijn woning, gelegen in het buitengebied tussen 
het dorp Winterswijk en de Duitse grens, staat de 
59-jarige Tonny mij al op te wachten. Hij begroet me 
hartelijk. Hij is gekleed in zijn groene uniform, uiter-
aard voorzien van het Boa-insigne. Zijn woning heeft 
een voor die streek zo karakteristiek uiterlijk en ligt 
op een schitterende locatie aan de bosrand.
Ik tref hier een joviale natuurliefhebber met passie 
voor z’n vak. Gelukkig wil hij er ook graag het een 
en ander over vertellen. Onder het genot van een 
bak koffie en met het uitzicht over de landerijen, 
ontstond er al snel een boeiend gesprek. Ik laat hem 
hieronder aan het woord.

Hoe ben je een Boa geworden? Ik ben sinds 30 jaar als Boa in dienst van een parti-
culiere landeigenaar. Het landgoed heeft een totale 
omvang van zo’n 300 hectare. Het grootste deel 
daarvan ligt in de gemeente Winterswijk, terwijl er 
ook een klein deel in Aalten en in Groenlo ligt. Ik ben 
de enige Boa die op deze landgoederen toezicht 
houdt.
Ik ben een zogenaamde vrijwillige Boa, dat wil 
zeggen dat ik dit werk doe naast mijn normale full-
time baan als gemeentelijke toezichthouder bij de 
afdeling handhaving en veiligheid. Het werk als Boa 
doe ik dus in m’n eigen vrije tijd.Ik ben een geboren en getogen Winterswijker en 

ging als klein jongetje al mee met mijn vader die 
in die tijd jachtopzichter was. Ik werd toen al snel 
gegrepen door de schoonheid van de natuur en 
dat heeft me nooit meer losgelaten. Of ik nu als 
jachtopzichter op pad ga of anderszins door de 
natuur wandel, ik geniet nog elke dag van alles wat 
de natuur ons toont. En die stilte vind ik heerlijk. ’s 
Zomers is het hier door wandelaars en fietsers iets 
drukker, maar ’s winters is het hier tamelijk stil. Dat 
vind ik geweldig want in een druk centrum word ik 
niet gelukkig.

Wat zijn je zorgpunten? Waar ik me de laatste tijd veel zorgen over maak 
is de terugloop van het aantal Boa’s in particuliere 
dienst. Ik ben op dit moment één van de laatste 
particuliere Boa’s werkzaam in de Achterhoek. Dat 
waren er ongeveer tien jaar geleden nog zeker 
dertig, waaronder Boa’s die deel uitmaakten van 
jachtcombinaties en wildbeheereenheden (WBE’s). 
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Oorzaak van deze achteruitgang zijn o.a. de hoge 
kosten die het Boa-schap met zich mee brengt. Dat 
merk ik zelf ook goed. Zo zijn er bijvoorbeeld kosten 
voor studie, her-en bijscholing Boa, de uitrusting 
en middelen als een wapen. Dat moet allemaal zelf 
opgebracht worden. Ook als er wordt bijgedragen 
door de landeigenaar worden die kosten voor die 
eigenaar vaak te hoog. Het beheer en onderhoud 
van landgoederen is kostbaar en dan is zo’n kosten-
post van een Boa soms net te veel. In de afgelopen 
tien jaar zijn dus diverse ‘groene’  Boa’s afgehaakt en 
dat is ontzettend jammer, want wie ziet nu toe op 
het buitengebied? De politie zie je er de laatste jaren 
steeds minder. Als hier door een buurtschap een 
keer een politiewagen rijdt, wordt daar bij wijze van 
spreken dagenlang over gesproken. 

Hoe is de samenwerking met de politie? 

Wat ik triest vind is dat het politiebureau in Winters-
wijk meestal gesloten is. In de ochtend is het beperkt 
geopend. Maar als ik m’n bekeuringen of een proces-
verbaal wil afgeven, of als ik met een collega van de 
politie een bepaalde zaak wil bespreken, zou ik daar-
voor een vrije ochtend moeten nemen.  Nu stuur ik 
de bekeuringen op naar het CJIB in Leeuwarden. Als 
er iets niet goed is ingevuld krijg ik het weer retour. 
Dan moet ik het na correctie of aanpassing opnieuw 
opsturen. Op een gegeven moment haak je na de 
zoveelste keer af. Dat komt de handhaving natuurlijk 
niet ten goede. Ondersteuning krijgen van de politie in een 

bepaalde zaak is ook nogal lastig omdat de dienders 
zoals gezegd nog amper in het buitengebied komen. 
Vroeger - ik hoor dat je dat als ex-rijkspolitieman 
herkent- kon je zo een aantal vrijwilligers bij de 

Tonny Lammers: Ik ben op dit moment één van de laatste 

particuliere Boa’s werkzaam in de Achterhoek. 
(foto: D. Nijhof)

Ik kan en mag W.Saris (li) altijd, desnoods midden in de nacht, bellen.

politie charteren om een avond of nacht op stropers 
te gaan posten. Nu moet je dat bij wijze van spreken 
drie maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. 
Ik prijs me daarom zeer gelukkig dat er bij het Win-
terswijks korps nog een politieagent werkt met hart 
voor flora, fauna en milieu. Hij heet Willem Saris en 
hij heeft heel veel kennis op het gebied van flora- en 
faunaregelgeving. Ik kan en mag hem altijd, des-
noods midden in de nacht, bellen. Een tijdje geleden 
heeft Willem een aantal jonge politieagenten bijge-
schoold op het gebied van flora en fauna. Daar werd 
ik bij uitgenodigd. Dat is natuurlijk heel mooi, omdat 
ik op die manier m’n juridische kennis een beetje 
kan bijhouden.Ik maak als Boa in het buitengebied deel uit van een 

uitgebreid handhavingsnetwerk. Ik loop tegen aller-
hande zaken aan, die soms niets te maken hebben 
met de flora- en faunaregelgeving. Ik kan dan altijd 
terugvallen op Willem Saris. Die weet namelijk heel 
goed de weg in dat netwerk en die helpt me dan 
weer vooruit!

Hoe hou je verder je kennis op peil? 
Er is een werkgroep in het leven geroepen, genaamd 
‘Stichting Groen Netwerk’ (SGN).SGN is de rechtspersoon van het Groennetwerk 

Noord-Veluwe, Apeldoorn en Achterhoek. Deze 
netwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de 
politieregio Noord- en Oost-Gelderland, Koninklijke 
Marechaussee in Havelte en Apeldoorn, de groene 
buitengewoon opsporingsambtenaren, flora- en fau-
nabeheerders van onder andere Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. Ook 
zijn hier bij aangesloten de gemeenten, provincies 
Gelderland en Flevoland en particuliere terreineige-
naren in dit deel van Gelderland.De SGN voorziet mij en m’n collega’s van relevante 

informatie, zoals nieuwe ontwikkelingen en info 
over de aanpak van bepaalde zaken. Op dit moment 
heeft de Stichting een voorstel gedaan voor een 

In 2013 gestart met een serie 
over de Boa.


