Gebruik Boa’s bij toezicht op particuliere natuurterreinen:
prima start Samen Sterk in (West-)Brabant

Ons centrale aanpreekpunt voor West-Brabant (SSiB in West-Brabant), Teus den Hartog, ging met een
25-tal BPG-leden via Teams nader in gesprek, op donderdag 22 april jl. Deze natuureigenaren
maakten kennis met de Boa’s van de drie westelijke regio’s. In goed overleg met de eigenaar kunnen
de natuurinspecteurs ondersteunen bij het toezicht.
SSiB focust op de speerpunten dumpingen, stropen en wildcrossen. In de praktijk blijkt het 4 e
speerpunt loslopende honden te zijn. Teus den Hartog roept op om informatie te delen zodat zij
gericht kunnen handhaven. Hij nodigt de deelnemers uit om later in het jaar in een van de gebieden
samen te komen om kennis en ervaring uit te wisselen. Namens de deelnemende leden van BPG
dankt gespreksleider Etienne Schoenmakers Teus den Hartog en het team voor deze prima
startavond.

Tips van leden én Boa’s:
-

Deel info over overlast in natuurgebieden met SSiB om vervolgens samen te bezien wat nodig is
om te handhaven; bij spoed altijd 1-1-2 bellen; dumpingen altijd aangeven bij de politie;

-

Groene Boa’s handhaven op basis van de groene wetgeving; zo kunnen zij wel ‘na
zonsondergang’ overlast in de natuur aanpakken; drugsdealers zijn echter voor de politie!

-

SSiB biedt aan om samen met de natuureigenaar het gebied te scannen om te adviseren waar
borden met gebiedsbepalingen geplaatst kunnen worden, met welke tekst. Zorg voor
eenduidigheid en zichtbaarheid.

-

Maatwerk is mogelijk, bv over het rijden van surveillance; bij voorkeur gezamenlijk met alle
handhavers acties voorbereiden en uitvoeren. De APV van de gemeente hierbij betrekken.
Gebiedskennis van de eigenaren wordt zeer gewaardeerd!

-

Communiceer handhavingsacties zodat het gedrag van de bezoekers verandert;

-

Maak kenbaar dat je de eigenaar bent en spreek de bezoekers aan;
Geef indien zij er voor openstaan uitleg aan de hondeneigenaren, er is veel onkunde (zie foto
Landgoed Waardhoff); er zijn goede voorbeelden van particuliere hondenuitlaatgebieden;
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-

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht biedt cursussen aan hoe gastvrijheid en
toezicht te combineren;

-

Landelijk wordt met name in de periode dat de reekalveren aanwezig zijn in het veld de
hondeneigenaren aangespoord hun honden aan te lijnen. Vereniging Het Ree heeft speciale
informatieposters ontworpen, zie foto.

-

Fysieke inrichting: SSiB denkt graag mee, bv bij het plaatsen van instaphekjes;

-

Mountainbikers: op de aangegeven routes houden door het combineren met afrastering en
boomstronken; afstemming met TBO’s voor lange routes (evt. inkomsten via een vignet?);

-

Gebruik SSiB als spreekbuis om als eigenaar uit de vuurlinie te blijven.

Bijlage:
Nadere info:

PowerPoint, Regiokaart met contactpersonen SSiB,
klik op www.knvvn.nl, https://hetree.nl, NIEUWSBRIEF SSiB en WEBSITE
ssibbrabant.nl
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