


 



Voorzetter

Gewenning…

Het is alweer 2010, we raken al helemaal gewend aan de 21e eeuw.  En dan te bedenken dat 
het nog maar 10 jaar geleden is dat we bang waren dat de overgang van 99 naar 00 al onze 
technologie tot stilstand zou brengen en dat de wereld vrijwel tot stilstand zou komen.  Ik 
zag laatst een uitzending van Andere Tijden die nog eens in beeld bracht hoeveel tijd, 
energie en geld we toen staken in het millenium-proof maken van onze apparatuur. En hoe 
nu nog steeds (politieke) kopstukken van toen blijven vinden dat ze daar toen goed aan 
gedaan hebben.
Hebben we ons eind 1999 eigenlijk wel zorgen gemaakt over de chips in fototoestellen, in 
opslagmedia? Of waren we nog allemaal bezig met de dia en hoefden we ons helemaal 
geen zorgen te maken. Tenminste we maakten ons geen zorgen…
Dat is dan nu wel heel anders. Op een vakantie slaan we onze beelden op in een imagetank 
of op een harde schijf van een laptop (of liefst op beide) en branden voor alle zekerheid ook 
nog DVD’s.  Toen hadden we een diarolletje dat in een koelbox bewaard moest worden en 
als daar iets mee gebeurde… Zijn we eigenlijk niet nog steeds onzeker over al onze 
technologie en vertrouwen we toch niet helemaal.  En kopen we die onzekerheid af met nog 
meer technologie.
Ooit hield een hoogleraar ICT (en die kan het weten toch..) me voor dat onze generatie heel 
veel technologische veranderingen heeft zien komen en dat we daar nog erg voorzichtig en 
omzichtig mee om gaan. Wij lezen nog handleidingen, de volgende generatie begint 
gewoon te ontdekken hoe het werkt. Boeiend was zijn stelling dat we nog maar op 5% van 
de mogelijkheden zitten en dat de meesten van ons nog meemaken dat we op 80-90 % gaan 
komen.  
Ik durf er bijna niet aan te denken wat het gaat kosten als we weer eens van 99 naar 00 
moeten… Maar dat duurt nog heel lang, we zijn pas bij 10. En dat wordt hopelijk een heel 
goed fotojaar!!

Jos Hagens.

“… de natuur is de afstand tussen twee steden…”  (Godfried Bomans)
PS: en die afstand vullen we steeds meer op met bedrijventerreinen…
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Verenigingsnieuws

Uitnodiging
Lieve vrienden en vriendinnen van de natuurfotografie, 
Namens het bestuur van onze vereniging mag ik jullie weer van harte uitnodigen om de 
contributie over 2010 te betalen.
Het bedrag is 30 euro en voor huisgenootleden 25 euro.

Voor hen die de contributie over 2009 nog niet betaald hebben is dit natuurlijk de laatste 
zeer dringende oproep om deze alsnog en per omgaande te betalen!

Alvast Hartelijk Dank!
Hans Crone, penningmeester.

Cursus  “Maken van audiovisuele producties”
Een AV (AudioVisual ) is een verhaal  verteld  in beelden met geluid (muziek, tekst, 
geluidseffecten).  Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een programma om beelden te laten 
overvloeien en om  beeld en geluid op elkaar af te stemmen. In de cursus zal gebruik 
gemaakt worden van Wings Platinum (de gratis versie).
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten (van 2 ½ uur met en korte pauze)  en leidt tot een 
eigen  AV-productie. Het is de bedoeling dat er tussen de bijeenkomsten  verder gewerkt 
wordt aan de eigen serie.  De cursus wordt gegeven door Jos Hagens en wordt ondersteund 
met een aantal  voorbeeldseries en met geïllustreerde handreikingen.  
Elke bijeenkomst  kent een theoretisch deel , geïllustreerd met behulp van voorbeelden en 
een praktisch deel waarin ingegaan wordt op ervaringen en problemen met het werken aan 
de eigen AV. 
Het cursusprogramma ziet er als volgt uit:
AVOND  1: inleiding op AV, installeren Wings Platinum, functie draaiboek
AVOND  2: ervaringen met basisfuncties, draaiboek, maken van een AV-project
AVOND  3: ervaringen,  bewerken van beeld en geluid, werkvolgorde, 
overvloeien/synchroniseren
AVOND  4: ervaringen, titels en teksten, stuursporen, presentatie
AVOND  5: kijken series,  overige versies Wings Platinum
Voor te maken onkosten wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd.
De cursus zal in 2010 bij voldoende belangstelling gegeven worden op de volgende 
dinsdagavonden:
 2 februari , 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni. 
De cursus wordt gegeven in de Schakel te Nijmegen van 20.00 – 22.30 uur.
OPGEVEN kan tot 25 januari a.s. bij Jos Hagens (jpjmhagens@home.nl  of 0485-314938). 
Op 25 januari  ontvangt  iedere aanmelder bericht over het al dan niet doorgaan van de 
cursus.
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Algemene Ledenvergadering 2010

DINSDAG  19 JANUARI 20.00 – 21.00 UUR

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Bestuurszaken

- Terugblik afgelopen jaar

- Afscheid Hans Balendong als bestuurslid

- Begroting 2010

3. Werkgroepen
o Tentoonstellingsgroep

o Redactie Creatuur

 Evaluatie digitale Creatuur
o Programmagroep

o Technische groep

4. Website
a. Webgroep
b. Instellen van een webredactie (mogelijkerwijs te combineren met 

redactiegroep Creatuur?)
c. Hoe maken we de website nog beter?

5. Activiteiten
a. Invulling clubavond eerste dinsdag van de maand

i. Gedreven fotografen met een kleine werkgroep voor de organisatie?
ii. Bespreking van gemaakt werk van een praktijkactiviteit?

iii. Cursus Series maken (Wings Platinum)?
iv. Cursus techniek voor startende fotografen?

b. Praktijkactiviteiten
i. Met welke doelstelling

ii. Hoe vaak
iii. Inhoud

c. Jaarthema en weer een clubserie?  Drie clubavonden door het jaar gebruiken 
voor bespreking van eigen werk voor het jaarthema?

6. Rondvraag
7. Sluiting
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Programma VNF-N januari/februari 2010

Grote verenigingsavond dinsdag 19 januari 2010
19:30 uur             Zaal open 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur
20:15 uur             Algemene Leden Vergadering
21:00 uur             Pauze
21:15 uur             Fotograaf van de maand 
21:25 uur             Presentatie en bespreking eigen werk
22:15 uur             Sluiting en opruimen

Grote verenigingsavond dinsdag 9 februari 2010
(let op, dit is de 2e dinsdag en niet de 3e! i.v.m. carnaval) 
19:30 uur             Zaal open 
20:00 uur             Mededelingen van bestuur
20:15 uur             Presentatie door Pauline van Marle
21:00 uur             Pauze
21:15 uur             Fotograaf van de maand 
21:25 uur             Presentatie en bespreking eigen werk
22:15 uur             Sluiting en opruimen

De morgenstond heeft goud in de mond, het was absoluut de moeite waard!
Presentatie Pauline van Marle
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De meeste van jullie weten dat ik graag steenuilen fotografeer. In deze presentatie vliegt er 
heel misschien één voorbij, maar ze vormen niet het hoofddoel van de presentatie.

Toen ik door de programmagroep benaderd werd om een presentatie te geven vroeg ik me 
af waarover dan? Het afgelopen jaar ben ik (met vlagen) heel actief met de fotografie bezig 
geweest. Ik heb heel veel gefietst, maar ook gelopen, gekropen, broeken opengehaald aan 
het prikkeldraad, met ooit waterdicht geachte bergschoenen door het hoge gras in de 
uiterwaarden gestruind en ik ben bij de eerste sneeuwval bijna 4 uur op bezoek geweest bij 
de bosuil (die lekker binnen bij de open haard bleef zitten en maling had aan een 
blauwbekkende fotograaf in een ondergesneeuwd schuiltentje). 

De meeste van jullie weten dat ik graag met een zo groot mogelijke telelens fotografeer, 
maar door een nooit-eindigende-reparatie bij een bedrijf met bijna dezelfde letters als van 
die failliete bank…moest ik mijn aandachts- en werkterrein maar eens verleggen. Dat 
resulteerde in voor mij een nieuwe wereld; het macrogebeuren op nog geen 10 fietsminuten 
van huis. Maar nu ik de rijke bezitter ben van een tuin, heb ik daar ook de lens de kost 
gegeven. Er viel een hoop te zien. Wat een goed excuus als het dan een keer regende!

Maar bij afwezigheid van de grote telelens heb ik me ook wat meer op het 
landschapsgebeuren gericht en ook wat meer op het dier/ vogel in het landschap. 
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Verder was het dit jaar voor mij een grote overwinning om (ruim) voor zonsopgang op te 
staan, een hele opgave voor een uitgesproken avondmens, maar het was absoluut de moeite 
waard!

“Waar gaat die presentatie nou over”, hoor ik je vragen?
De presentatie bevat een selectie van foto’s gemaakt in mijn favoriete gebieden: 

• Lentse en Bemmelse uiterwaarden
• Ooijpolder
• Macrogebeuren in Heumensoord en een beetje in mijn tuin.

Dit tesamen probeer ik in een mooie vorm te gieten en daar ben ik nu druk mee bezig. Tot 
ziens, op de tweede dinsdag van februari!

De favoriete fotograaf van ….
Anna Neels

Sinds een jaar of anderhalf ben ik wat serieuzer bezig gegaan met fotografie. Eerst bekeek 
ik vooral websites als Nederpix, later voornamelijk winnende foto's van grote wedstrijden 
en de prachtige foto's van Vincent Munier en Ruben Smit. Daar bleef het eigenlijk bij, 
totdat ik bij deze fotoclub kwam en wat meer namen hoorde. 

Door mijn zoektocht naar boeken kwam ik op sites van allerlei fotografen terecht. In het 
begin bekeek ik vooral macro's van bloemen en insecten, onder andere van John Shaw en 
Edwin Giesbers. Erg mooi om te zien dat de achtergrond helemaal niet egaal hoeft te zijn 
om toch een mooi beeld te krijgen! Naast macrofotografie gaan mijn interesses nu ook 
steeds meer uit naar landschappen. Het werk van Joe Cornish, David Ward en Hans Strand 
spreekt me erg aan. Specifieker zijn het de abstractie, details en de grote leegte die hier in 
Nederland vaak moeilijk te vinden is, die ik zeer fraai vind. Hoewel ik mij niet aan wildlife 
waag, kan ik toch ook genieten van de fraaie sfeerbeelden in het boek Concepts of Nature 
van Andy Rouse. Voor mij bestaat dé favoriete fotograaf dan ook niet. Maar wat niet is kan 
misschien nog komen..

Ik ben benieuwd of Anneroos Brethouwer wel een favoriete fotograaf heeft. 

Problemen in het veld en enkele beknopte beschouwingen
wetgeving en natuurfotografie, door Serge Joosten

Onlangs werd er op natuurfotoblog een mooi verhaal beschreven door Marijn Heuts over 
een vijfdaagse fototocht om Vossen te fotograferen. 
Hij liep tijdens zijn fototrip een boze toezichthouder tegen het lijf en er ontstonden 
daardoor wrijvingen tussen hen én vragen hoe het allemaal juridisch zit. 
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Ik heb hierop kort gereageerd in het bewuste forum. Ik werk als milieurechercheur bij de 
Politie Gelderland-zuid en ik heb Milieuwetgeving en Faunabeheer gestudeerd binnen de 
politie academie en heb daarvoor gewerkt bij SBB. Vanuit die achtergrond denk ik ook met 
antwoorden te kunnen komen.

Mijn antwoorden op de gestelde vragen waren niet volledig en ik merkte aan de vele mails 
die ik kreeg dat er kennelijk behoefte is aan duidelijkheid omtrent een stukje wetgeving 
waar wij als natuurfotografen tegen aan (kunnen) lopen.

FUNDAMENT:

De natuur is er voor iedereen, maar nìet iedereen is er voor diezelfde natuur. 
Een koe is een dier, maar niet elk dier is een koe. Als het om natuurontwikkeling en 
verrijking van ecologische processen gaat, zitten we de laatste jaren in Nederland enorm in 
de lift, de ‘klimaathysterie’ ten spijt. Daar kun je natuurlijk alleen al avonden mee vullen 
met felle discussie. Er valt uiteraard ook veel negatiefs te melden over tweesporenbeleid, 
subsidieslurpende zinloze projecten, onverschilligheid, vreemde prioriteitsstelling, hiaten in 
wetgeving, onwil en natuurlijk vooral ook vervuiling in alle facetten.

Er zijn talloze nieuwe natuurprojecten en prachtige beheersplannen om ruimte te maken 
voor ruige bossen, moerasland, werkende rivieren en heidevelden. Het ecologische 
hoofdstructuur project krijgt duidelijke vormen en de verbindingszones waar overal aan 
gewerkt wordt leiden nu al tot vernieuwingen van genenpoelen en migratie van dieren, die 
nu eindelijk hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen bereiken.
Er valt dus veel te genieten, en dat wil wél iedereen. Steeds meer mensen zoeken die natuur 
dan ook op. Ansich een mooie ontwikkeling, na jaren van collectieve apathie bij velen. 
De natuur is weer ‘ín’. Het “Earth” effect.
Deze toename van vrijetijdsbesteding vraagt ook om een toename van regels. Zonder regels 
immers geen controle, zonder controle anarchie...met anarchie…you got the picture.

Waar we tegenaan kunnen lopen in het licht van Natuurfotografie

In mijn huidige functie en in het recente verleden heb ik veel contact met jagers en daaraan 
gelieerde partijen. Hoewel ik hun hobby niet deel, is mijn overtuiging dat het overgrote deel 
ware liefhebbers van de natuur zijn. Ze hebben er vaak ook veel verstand van.
Ik besteed hier specifiek wat meer aandacht aan omdat verder in dit artikel duidelijk wordt 
wáárom ze (in)direct zo belangrijk zijn!
Dit zijn mensen die vaak nét zo begaan zijn met natuur als wij maar met een belangrijk 
verschil;  wij schieten met lenzen en zij met geweren. De drive is echter wat mij betreft 
dezelfde: Jagen, genieten en verzamelen.

Jagers zijn een groep outcasts geworden, verguist door milieuvorsers en soms ook door hele 
hypocriete instellingen en stichtingen die feitelijk hun bestaansrecht (in)direct ontlenen aan 
de jacht, danwel aan de mensen erachter. 
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Het zijn namelijk de jagersverenigingen, de Wildbeheereenheden, overheden, politie, de 
grootgrondbezitters, het koningshuis, Natuurorganisaties, postcodeloterij etc. die de macht 
hebben en wezenlijke invloed op natuur (ontwikkeling) kunnen uitoefenen. 

Subsidies, contributies, legaten en plaatselijke belangen bepalen meer dan men voor 
mogelijk houdt. Het zijn ook vaak mensen van bovengenoemde instanties of 
overheden die ‘ons’ kunnen beperken in onze levensruimte en vrijheid. 
Wie betaalt, bepaalt!

Ik meen dat er in goed overleg en met wederzijds respect tussen ‘ons’ en bovengenoemde 
instanties heel veel goeds kan zijn. Bedenk ook dat bij conflicten tussen ons en ‘de echte 
jager’ de bevoegdheid een rol speelt. Als een natuurfotograaf in een veld of bos bezig is en 
er wordt gejaagd of geïnventariseerd dan is de kans groot dat de jager het jachtrecht heeft, 
of ontheffingen en zélfs de eigenaar is van het terrein en jij niet. Ook Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten kennen bepaalde privileges toe aan de jager ‘ten koste’ van de 
natuurgenieter. De jager wordt ook nog eens vaak vergezeld door een opsporingsambtenaar 
zoals een jachtopziener. Meestal is de plaatselijke politie eveneens op de hoogte.

Goed, terzake. Ik maak er een FAQ van over de meest voorkomende vragen en scenario`s.

● Waar kan ik tegenaan lopen in het veld?

Boswachters, jachtopzichters, politiemensen, boze boeren en particulieren.
Ze kunnen je verbieden ergens aanwezig te zijn op basis van verschillende (soms vage) 
redenen. Veelal zal dit zijn op grond van het bekende bordje ‘verboden toegang art.461’
Ook de Algemene plaatselijke verordening (APV) wordt vaak aangehaald. Deze APV 
voorziet in vele feiten en de strafbaarheidstelling vloeit voort uit de gemeentewet en 
bijzondere wetgeving. Je kunt dan denken aan illegaal kamperen, vuur stoken, `s nachts in 
park lopen, in plantsoenen bevinden, wildplassen, bomen klimmen etc. De meest flauwe 
dingen staan in een APV. Bekeuringen kunnen worden gegeven door Politie, BOA en 
Toezichthouders. Er zit echter verschil tussen hun bevoegdheden.

● Wat zijn hun bevoegdheden dan?

Er is een groot verschil tussen een opsporingsambtenaar (‘OA’) en een bijzonder 
opsporingsambtenaar (‘BOA’) en een toezichthouder (‘TH”).

1. Een Algemeen opsporingsambtenaar (OA) werkt bij de politie of marechaussee. Ze 
zijn aangewezen in art. 141 Strafvordering. De OA (lees dus feitelijk ‘de politie’) mag 
uiteindelijk -bijna- alles. Natuurlijk gelden er regels en afhankelijk van het doel gelden er 
makkelijk te verkrijgen toestemmingen (huiszoeking, telefoontap) tot moeilijk te verkrijgen 
toestemmingen (pseudo-koop, infiltratie).
De OA is meestal bewapend en zoals gezegd heeft hij zeer ruime bevoegdheden.
In het veld zul je echter met deze groep opsporingsambtenaren het minst van doen hebben.
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2. De Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heeft beperkte (aangewezen) 
bevoegdheden.
Ze zijn aangewezen in art. 142 lid Strafvordering. De BOA treedt op vanuit verschillende 
wetgevingen; Flora en fauna wetgeving (boswachter en Jachtopziener), Warenwet, FIOD, 
AID, brandweer, leerplichtambtenaar etc.
Binnen de aangewezen wetten mogen ze vrij veel. Het belangrijkste is dat ze net als de OA 
proces-verbaal mogen opmaken. Zo`n PV wordt op ambtseed opgemaakt en heeft een 
hoge rechtskracht. De rechters zullen altijd meer waarde hechten aan een PV dan een 
verklaring van de burger. Vandaar dat deze ambtenaren beëdigt zijn door het Ministerie van 
justitie en er forse straffen staan op oneerlijkheid en fraude. Bij de OA en BOA staat 
meestal ontslag of tuchtcollege op het menu als er onwettig gehandeld is. 
Bedenk dat de strafbaarheid van de geconstateerde overtreding ook goed beschreven moet 
zijn en dat het door de betreffende ambtenaar ook benoemd moet worden. Als je ergens van 
verdacht wordt ben je tevens verplicht te horen ”u bent niet tot antwoorden verplicht” 
(art.29 strafvordering) alvorens een verklaring af te leggen. Wordt dit vergeten dan is alles 
wat je verklaard hebt achteraf bezien ongeldig en volgt meestal vrijspraak. Het wordt nogal 
eens vergeten…(tip)

3. De Toezichthouder (TH) werkt volgens de Algemene wet bestuursrecht (AWB) en kent 
maar enkele bevoegdheden voortkomend uit diezelfde wet (art.5:15 tot 5:19). De TH werkt 
meestal voor de gemeente (denk aan stadswacht en parkeerwacht) maar ook 
gemeentecontroleurs die toezien op vergunningsvoorschriften bijvoorbeeld. Ze kúnnen en 
mógen geen PV opmaken en dat is dan ook een groot verschil. Waar de OA en BOA een 
justitieel proces starten, is de TH iemand die mag bekeuren op basis van bestuurlijk recht 
(bijv. parkeerboete).

Onderschat ze nou ook weer niet. Ze mogen wel (net als eerder genoemden): alle plaatsen 
betreden, inlichtingen en gegevens vorderen en Vervoermiddelen onderzoeken. Ook mogen 
ze zich laten vergezellen door (B)OA`s die ter ondersteuning hen bevoegdheden kunnen 
gebruiken. 

Met al deze figuren moet je meewerken binnen redelijkheid. Het niet voldoen aan bevel of 
vordering levert wél een overtreding van art. 184 Strafrecht op en dan mag je mee naar het 
politiebureau.

● Mogen ze inbeslagnemen?

Ja. Alles dat nodig kan zijn om bij een proces als bewijs te dienen voor het ‘aan het licht  
brengen van de waarheid’ mag inbeslag genomen worden. Of het nu je camera, je hond of 
je auto is. Ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren overigens in casu.
Eventuele attributen die óók voor stropen geschikt zijn; camouflagenetten, (schuil)tenten, 
lokfluiten, schepnetten, mistnetten, zaklampen en infraroodkijkers lopen in principe een 
groter risico inbeslag genomen te worden, maar dan wél in combinatie met onoorbaar 
gedrag of grove verstoring danwel vernieling oid. 
Mistnetten, lijmstokjes, lijmspray en vallen ben je zeer zeker kwijt en levert een flinke 
boete op (en een strafblad).
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● Mogen ze geweld gebruiken?

De (B)OA mag -indien nodig- ongestraft ‘gepast’ geweld gebruiken. Politiemensen boven 
de rang van surveillant dragen een vuurwapen, BOA`s soms ook. Vrijwel altijd gaat het dan 
om een jachtopzichter. Deze opzichter draagt het wapen (pistool) vooral om aangereden 
wild pijnloos te doden.Toezichthouders zijn niet bewapend maar mogen zich laten 
vergezellen door een politieman of BOA. Geweld dient gerapporteerd te worden aan de 
leidinggevende met geldige reden en complete toedracht. Neem van mij aan dat de (B)OA 
niet met graagte met geweld optreedt en het liever vermijdt!
De TH heeft in principe burgerbevoegheden en mag dus nooit ongestraft geweld 
gebruiken!

● Moeten zij zich legitimeren?

De BOA en OA die een herkenbaar uniform dragen hoeven zich niet uit eigen beweging 
te legitimeren. Op verzoek en/of in burgerkleding gekleed dienen ze dit altijd te doen!
De TH moet zich altijd op voorhand legitimeren. Let gerust op de verloopdatum bij de 
BOA en TH. De OA heeft geen afloopdatum op zijn pasje omdat het voor leven is! 
Al deze lieden moeten op verzoek hun naam en dienstnummer geven!
Mogen ze mij aanhouden?

Ja, allemaal, maar dat mag jij ook! Elke burger mag een ander aanhouden bij ontdekking 
van een strafbaar feit op heterdaad gepleegd, en ook nog eens op elke plaats (behalve de 
woning). Het is natuurlijk niet zo handig bij een zware crimineel, maar een tiener die je 
auto bekrast mag je gewoon beetpakken en vasthouden (art. 53 Strafvordering). 
Aanhouden betekend ALTIJD mee naar een politiebureau en staande houden betekent dat 
je inlichtingen MOET geven. Staande houden mag een burger nìet, maar alleen een (B)OA 
(art. 52 Strafvordering).

● Kan de (B)OA me wegjagen?

Ja. Op grond van bepaalde artikelen mag de (B)OA dat doen en de TH niet, tenzij deze kan 
aantonen dat hij bevoegd is. Als je weigert te vertrekken op een wettelijk bevoegd gegeven 
bevel dan pleeg je een strafbaar feit (art. 184 Strafrecht, niet voldoen aan bevel) en dan 
wordt je aangehouden en moet je dus mee. Er moet wel duidelijk zijn waarom je dat bevel 
krijgt! Vraag daar gerust naar.

● Waar loop ik tegenaan als het om verstoring gaat die ik (mogelijk) veroorzaak?

Het voert te ver op deze plaats om de Flora en Faunawet (FFW 2002) toe te lichten maar 
als je zelf aan de slag wilt ermee is dit een goede link. De FFW is de wet die hier van 
toepassing is. (saillant detail is ook dat bij het totstandkomen van deze wet vooral weer de 
meningen en ervaringen van de ‘Jagende wereld’ en bijv. Das en Boom zijn meegenomen)
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Het is in heel kort gezegd een eenvoudiger wet dan de oude Jachtwet, Vogelwet, Nuttige 
dierenwet, Wet Budep en hoofdstuk 5 Natuurbeschermingswet. Die wetten bestaan niet 
meer.
Het aardige van deze raamwet is dat het uitgangspunt eenvoudig is; 
De FFW gaat uit van:  'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor 
bedreigde soorten verboden is. Van het verbod ('nee') kan slechts onder bepaalde 
voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken. In de FFW is een zorgplicht opgenomen dat voor 
alle dieren geldt. De zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen 
mag hebben voor dieren. Naast de zorgplicht bevat de wet ook een aantal 
verbodsbepalingen die ervoor zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met 
rust worden gelaten. Het is niet toegestaan om planten te plukken en dieren te doden, te 
vangen of te verstoren die onder de FFW vallen. Bijna alle planten en dieren vallen 
daaronder!
Overtreding van Artikelen 8 tot en met 13 van deze FFW omvatten bijna alle handelingen 
aan plant en dier die nadelig zijn; verstoring, vangen, plukken, doden, verzamelen, 
ontwortelen en mee te voeren. Dat is nogal ruim. Bij overtreding kan worden bekeurd en 
inbeslag genomen worden. Het voert te ver dat toe te lichten in dit artikel.

● Lokken van wild of niet? Mag dat?

Het is verboden te jagen binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer of aas is 
of wordt verstrekt met als oogmerk wild te lokken (art. 53, eerste lid, onder l) Behoudens 
de uitzonderingen genoemd in art. 15 van het Jachtbesluit. Fotograferen valt daar dus niet 
onder.
Evenwel blijven natuurlijk de artikelen 8 t/m 13 FFW wel van toepassing en dus komt dat 
vaak op hetzelfde neer. 
Dieren mogen dus gelokt worden met aas en lokvoer voor bijvoorbeeld fotografie. Het gaat 
in de praktijk dan om aas als kipkuikens of doodgereden wild en noten, granen, fruit etc. 
Het blijft lastig om de wettelijke en ethische grenzen aan te geven daarin omdat ze soms op 
de scheidslijn zitten van wat kán en wat mág.
Onze eigen ILCP code laat niets aan onduidelijkheid over. Maar dat betreft ethiek en 
respect.

Toch nog even dit bericht wat heel interessant is binnen de context:

Een boer uit Haaksbergen gaat in hoger beroep tegen een boete van 1000 euro. 

Hij kreeg die boete, omdat hij begin dit jaar de kadavers van doodgeboren kalfjes op zijn 
terrein had liggen zonder het destructiebedrijf te bellen. Volgens de boer heeft hij niets 
verkeerd gedaan. Hij gebruikte de kadavers voor de vossenjacht en dat mag, zegt de boer. 
De boer vreest dat de uitspraak grote gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de stichting 
Natuurmonumenten. De stichting laat in natuurgebieden ook kadavers liggen als voedsel  
voor andere beesten. Bron: RTV Oost 5 november 2009
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Ik ben erg benieuwd of deze zaak tot de Hoge raad komt want de jurisprudentie hieruit is 
wel erg interessant. De verboden in de Destructiewet laten namelijk het lokken met dood 
vee impliciet niet toe want deze wet is nu juist gemaakt om dood vee op hygiënische wijze 
te vernietigen. Anderzijds mag dood wild overal liggen of zelfs neergelegd worden 
(ondermeer dooddoetleven project). De FFW en de Destructiewet lopen elkaar wat dat 
betreft voor de voeten.

● Kan de (B)OA mij bekeuren?

Ja, maar het ‘moet’ nooit. De individuele collega bepaald dat, soms krijg je een 
waarschuwing en worden je gegevens genoteerd, de ander geeft gelijk een bon. 

● Waar kan ik naartoe als ik me onheus behandeld voel?

Als het een contact met een politieman betrof eerst naar de Teamchef van het team waar de 
OA werkt. Bij BOA of TH naar de werkgever van hen. Kom je er samen niet uit dan kun je 
gratis naar de ombudsman. Deze onafhankelijke instantie van de overheid behandeld elke 
klacht die niet door een andere instantie tot tevredenheid is behandeld. Een soort 
eindstation. De ombudsman adviseert maar veroordeeld niet! Wil je in beroep tegen een 
beslissing dan zal dat via het gerecht moeten en kan het verstandig zijn een advocaat in te 
schakelen. Bij civiele zaken is dat bijna altijd verplicht, bij strafzaken niet (maar wel aan te 
raden).

● Moet ik bekeuringen betalen?

In principe wel. Je krijgt vanuit justitie een acceptgiro thuis. De bekende gele doorslag van 
de bekeuring is niet verplicht af te geven aan de burger. Het is natuurlijk wel zo netjes en 
fatsoenlijk als de (B)OA dat wel doet. Je kunt echter ná betaling in beroep gaan bij de 
officier van justitie van het arrondissement waar je de bekeuring van hebt gekregen. Krijg 
je alsnog gelijk dan krijg je de bekeuring terugbetaald. Bij twijfel is mijn advies: voor laten 
komen!
Je maakt dan nog een kans bij een rechter dat het anders afloopt. 
Er zijn dan nog vier smaken: vrijspraak, bekeuring blijft gelijk, wordt hoger of lager.

● Kan de ambtenaar de bekeuring intrekken?

Dat hangt er van af. De bekeuringen worden in principe dezelfde dag verwerkt en zijn dan 
onherroepelijk. Daar kan de politieagent dus niks meer aan veranderen. Je kunt dus met 
enige spoed nog proberen bij het dicht bijzijnde bureau te ‘onderhandelen’ in het geval dat 
je zelf geen persoonlijk contact hebt gehad met de ambtenaar. Bij BOA`s en TH`s heb je 
meestal iets meer tijd. Kom met zinnige argumenten en ga niet ‘slijmen’, dat werkt vaak 
averechts.

● Kan ik met een geldige smoes reden mijn (foto)activiteiten voortzetten/aanvangen?
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Wees eerlijk en indien mogelijk meldt je plannen bij de eigenaar/toezichthouder van te 
voren. Bij incidenten leg je uit wat het belang van je resultaat is of de waarde van je werk 
mbt natuurbeleving en natuurbescherming. Biedt eventueel een foto aan! Doet het altijd 
goed. Probeer aan te geven hoe lang je blijft op de plek. Legitimeer je met je NVN pas. 
Pasjes helpen. Zorg dat je er enigszins representatief uitziet, kleding maakt nog steeds de 
man, ook in het veld!
Blijf correct en loop naar opzichters toe in plaats dat ze naar jou toe moeten lopen. Gezien 
ben je tóch wel. Als je jagers ziet, maak een praatje en wens ze een goede dag. Ga je in 
ieder geval nooit fel verdedigen en opdringerig te worden. Jouw belang is niet hen belang!
Stel je nooit op met harde standpunten over jacht en beheer, probeer dus neutraal te blijven 
en geen discussie. Noem het principes die je even moet laten varen voor je hobby, soms is 
het niet anders. Nederland streeft altijd naar consensus.

Ik hoop dat met bovenstaand artikel de lezer wat wijzer geworden is en het kan gebruiken 
bij zijn/haar hobby.
Omdat deze stof natuurlijk oneindig is was het moeilijk het korter te houden en dus kan ik 
bij overgebleven vragen altijd wel tijd vinden om ze te beantwoorden.

Vriendelijke groet, Serge Joosten
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