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Wieger: Ik ben vanaf 7 maart ieder 
weekend op pad geweest. Deels door 
het mooie weer, maar ook doordat de 
coronamaatregelen er al aan zaten te 
komen. 
Wij werken hier bij IFG in de buiten-
dienst ‘gewoon’ door. Het kantoor-
personeel werkt grotendeels thuis. 
Uiteraard wel met de nodige voor-
zorgmaatregelen zoals het houden 
van afstand, mensen in de risicogroep 
blijven thuis, niet of met weinig 
mensen in de kantine, niet met twee 
man in de auto etc. Ik zelf ben iedere 
dag het veld in, en ook veelal week-
ends.

Doordat ik iedere dag aan het werk 
kan, merk ik nog niet zoveel van de 
crisis. Het is mooi weer, de dagen 
gaan lekker snel voorbij en het is 
voorjaar: de natuur is op zijn mooist. 
Maar ik had niet voor mogelijk 
gehouden dat: 

• Domein 2 boa’s ook snel bevoegd 
zouden zijn middels de noodverorde-
ning m.b.t de corona.

• Dat er mensen zijn die de corona aan-
grijpen om onder hun pv uit te komen. 
Een voorbeeld: tijdens een gezamenlijke 
controle met SBB werd er een ver-
dachte geverbaliseerd voor de loslo-
pende hond. Een manspersoon die er 
bij hoorde meende zich er verbaal mee 
te moeten bemoeien. “Dat jullie tijdens 
de corona nog een boete moeten 
uitschrijven terwijl ZZP’ers het al zo 
moeilijk hebben. Jullie zijn een stelletje 
vieze vuile klootzakken, maar dat weet 
je zeker zelf ook wel?”

• Nadat de maatregelen voor corona 
al weken duidelijk zijn, er toch nog 
mensen rondlopen die zich er niets van 
aantrekken. Ik trof bv. zondag 12 april 
vier personen aan in verboden gebied 
met een tent. Ze wilden net beginnen 
aan een biertje, de 1.5 meter afstand 
duidelijk negerend: “gewoon leuk kam-
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peren en van de zon genieten”, was 
het idee. 

Inhoudelijk verandert er weinig in m’n 
werk. Ik kan alles wel doen wat ik voor-
heen ook deed. Ik moet wel rekening 
houden met de invulling van de con-
trole. Je kunt nu niet meer met twee 
personen in een auto zitten en dus zul 
je met een gezamenlijke controle b.v. 
met twee auto’s moeten rijden. Ook 
een eventuele gezamenlijke controle 
in de boot is nu met twee man niet uit 
te voeren omdat de stoelen te dicht 
bij elkaar zitten. Trouwens ook tijdens 
controles op de fiets is het iedere keer 
bij het passeren opletten. Mensen zijn 
snel geneigd om allebei aan een kant 
van het pad te gaan staan waarbij ze 
je aankijken. Maar als je er dan tussen 
door fietst, heb je de 1.5 meter afstand 
niet. Ook bij het aanspreken tijdens 
verbaliseren komen mensen toch vaak 
weer naar je toe en moet je herhaal-
delijk aangeven dat je graag wilt dat ze 
even afstand houden. 

Wat betreft de dieren in ons terrein, 
heb ik wel het idee dat ze minder 
schuw zijn omdat er op bepaalde 
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bijvoorbeeld zie je meer uit de dekking 
komen.
Met het mooie weer van de laatste 
weken zie je ook het ‘waterverkeer’ 
weer langzaam op gang komen. Het 
is in de weekenden redelijk druk met 
bootjes, de aanlegplaatsen in De Alde 
Feanen zijn allemaal goed bezet en er 
zijn redelijk veel vaarbewegingen. Wat 
wel opvalt is dat het hoofdzakelijk krui-
sers en sloepjes zijn met een wat ouder 
publiek, waar je relatief weinig last van 
hebt. Onze ‘doelgroep’(rubberbootjes 
en snelle motorboten) is nagenoeg 
(nog) niet aanwezig. Dat is wel opval-
lend met het mooie weer en het afge-
lopen mooie paasweekend van rond de 
20 graden. 
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Ik zie wel meer overtredingen t.o.v. vorig jaar. 
Toen vond ik het al toenemen door het mooie 
weer. Het mooie weer speelt nu ook mee denk 
ik, maar ook dat mensen nu meer verspreid 
over de hele week de natuurterreinen ingaan. 
Maar met name de loslopende hond blijft een 
(toenemend) probleem. 
Ik voel me nooit onveilig of onzeker en dus ook 
nu niet. Nu er meer mensen naar buiten gaan 
en ook de natuur intrekken denk ik dat het een 
goede zaak is dat mensen weten dat er ook in 
deze situatie geregeld gecontroleerd en zonodig 
opgetreden wordt. 

Ik zou tegen collega’s willen zeggen: denk om 
je zelf en kom voor je zelf op, een ander doet 
het niet.
We hebben goed contact met twee boa’s van 
Staatsbosbeheer en hier voeren we ook geza-
menlijk toezicht mee uit. Dit is in drukke dagen 
een welkome aanvulling. Zoek dus samenwer-
king als die er nog niet is.
We hebben een app groep waar we met vijf 
boa’s in deelnemen (drie van IFG en twee van 
SBB). In een aantal weekenden zijn we met 
ons vijven individueel onderweg geweest, maar 
we hebben wel steeds contact. We controleren 
dan in veel gebieden en komen op deze manier 
meerdere keren per dag langs een gebied. 
Mocht het zo uitkomen, dan kunnen we elkaar 
helpen en in drukke gebieden kunnen we even 
een gezamenlijke ronde doen. Dit werkt erg 
plezierig. 

Met het mooie weer van de laatste weken zie je ook het 

‘waterverkeer’ weer langzaam op gang komen

Ik voel me niet bedreigd door de 
situatie, en blijf er kalm onder. Ik 
probeer zoveel mogelijk de voor-
zorgsmaatregelen in acht te nemen. 
Er wordt wel meer gevraagd van 
handhavers gezien de situatie en 
alles wat ik lees in de media, denk 
ik. Het zou mooi zijn dat de waar-
dering hier ook voor wordt uitge-
sproken en als, ook mede door deze 
situatie, handhavers goed worden 
uitgerust met de juiste middelen: 
wapenstok, handboeien en pep-
perspray. De ‘groene’ boa is bijna 
altijd op zichzelf aangewezen in 
moeilijk bereikbare terreinen en 
op het water. Het is jammer dat 
niet iedereen op de hoogte is van 
wat wij zoal meemaken en tegen-
komen. 

Ik denk dat de boa’s in de verschil-
lende domeinen een belangrijke 
bijdrage leveren aan een stukje 
leefbaarheid en veiligheid en een 
belangrijke signaleringsfunctie 
hebben; ogen en oren. 
Ik zie de toekomst niet somber in 
en blijf er kalm onder. Hier bij ons 
in Friesland is de situatie nog rede-
lijk ‘normaal’. 

Even voor de beeldvorming: 
Er is in de afgelopen weekenden 
in onze natuurgebieden iedere 
weekend toezicht geweest. 

Ook gezamenlijk toezicht met col-
lega’s van SBB en een keer met 
de politie (niet alleen in de Alde 
Feanen!). Vanaf 7 maart  t/m 15 
april zijn er 29 pv’s uitgeschreven 
en deze waren o.a. voor:
Loslopende honden (25), 
verboden gebied: zoeken naar 
kievitseieren, zich bevinden in 
verboden gebied, snelheid met 
een snelle motorboot en leeftijd 
betreffende varen in een snelle 
motorboot. 
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