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Ook komen regelmatig meldingen 
binnen van stroperij en het opjagen 
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aangelijnde honden. Handhaving is 
noodzakelijk.  
De groene boa’s van de RUD Utrecht 
komen momenteel veel overtre-
dingen in de natuurgebieden tegen. 
In samenwerking met boa’s van de 
gemeente Soest zijn crossers met 
motoren en quads op heterdaad 
gepakt. Deze casus is in overleg met 
het Functioneel Parket afgehandeld.  
Ook hebben de groene boa’s in het 
kader van het provinciale samen-
werkingsconvenant samen met de 
collega’s van het Utrechts Landschap, 
Recreatie Midden-Nederland en de 
gemeente Rhenen een visstroper 
met zetlijnen betrapt.  
Staandehoudingen worden zoveel 
mogelijk op afstand afgehandeld, 
zonder fysiek contact. Hierbij dragen 
de boa’s handschoenen of wordt 
er gevraagd om ID-bewijzen bij-
voorbeeld op de motorkap van het 
dienstvoertuig te leggen. 

Sinds het uitbreken van het coronavirus staat de 
Nederlandse natuur onder druk. Mensen zoeken 
afleiding, rust en vertier in natuurgebieden. In 
de beginperiode van de uitbraak verplaatste 
een groot deel van de bevolking zich massaal 
naar het buitengebied. Om te wandelen, maar 
helaas ook om overlast te veroorzaken in allerlei 
vormen. Juist nu de natuur op haar kwetsbaarst 
is. Het broedseizoen is begonnen en je kunt weer 
jonge dieren zoals reekalveren tegenkomen. 
De handhavers landelijk gebied (groene boa’s) 
van de RUD Utrecht zetten zich samen met hun 
ketenpartners in voor de bescherming van de 
natuur. In deze bijzondere tijd wordt nauw con-
tact gehouden met de Veiligheidsregio Utrecht en 
worden de gebruikelijke werkzaamheden gecom-
bineerd met de handhaving van de geldende 
noodverordening.  
 
Om de druk op de natuur te verminderen zijn 
op de Utrechtse Heuvelrug veel parkeerplaatsen 
afgesloten. De ingestelde geslotenverklaringen 
werden massaal genegeerd, ondanks inzet van 
boa’s, politie en zelfs verkeersregelaars. In de 
afgelopen weken is in de nat in groepen de 
natuur in, rijdt daar met scooters, stookt vuur, 
steekt vuurwerk af en laat afval achter.  
 

Door de maatregelen die getroffen 
worden om de verspreiding van 
het coronavirus te beperken, 
worden aanhoudingen waar 
mogelijk voorkomen. De groene 
boa’s volgen hierin de uitvoerings-
kaders van politie. 
De verdraagzaamheid van de 
burger in het veld lijkt minder 
te worden. Het leven met de 
geldende maatregelen is niet voor 
iedereen makkelijk. Collega’s zijn 
bespuugd, beledigd en met de 
dood bedreigd. De groene boa’s 
van de RUD Utrecht en collega 
groene boa’s van andere organisa-
ties hebben aanhoudingen moeten 
verrichten, waarvan sommigen 
helaas met noodzakelijk geweld 
gepaard gingen.  
Het zijn voor de groene boa’s roe-
rige en drukke tijden. Wij wensen 
iedereen sterkte, een goede 
gezondheid en veel wijsheid toe in 
de komende periode. 
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