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Vangen of gevangen worden

Dick Jonkers & Engbert van Oort

Nadat de melding van de aanwezigheid van vogelvangers in het

trainingscentrum was binnengekomen werd een controleteam op pad

gestuurd. Een geüniformeerde agent en een BOA gaan op zoek,

ontdekken de auto en iets verderop de mistnetten. Zij stuiten even later

op ons, rondlopend met verrekijkers en de ANWB Vogelgids. Wij zijn

aan het vogels kijken! Nadat zij zich gelegitimeerd hebben, wordt

aangegevendat wij ons in verboden gebied bevinden. Hoe zo verboden?

Er is geen bordje bij de kennelijke toegang aan de andere zijde van het

bos. Of de auto die buiten het gebied staat van ons is, want er ligt
achter in de auto namelijk een vogelkooitje. Wij ontkennen dit; het was

er namelijk later in gelegd door de coördinator van deze dag. Nog

verbaasder zijn wij als we onderweg naar de auto netten zien staan.

Zijn hier illegale vogelvangers actief ?

Bij de auto is ontkennen geen optie meer. Er wordt naar papieren

gevraagd. Op de vergunning voor toegang tot het gebied ontbreekt

Met het doel de schroom te overwinnen om daadwerkelijk controles in

het veld uit te voeren, zijn door het Regionaal Milieuteam, politiekorps

Hollands - Midden in oktober 2007 een aantal trainingsdagen

georganiseerd. Hieraan namen ook politiemensen van het korps

Haaglanden en groene BOA’s (Buitengewone Opsporingsambtenaren)

zoals boswachters en andere toezichthouders deel. Aan ons is

gevraagd op 16 oktober met een vangopstelling bij de Stolwijkse

Boezem, de vaste CES plek van Vogelringstation Nebularia, deel te

nemen aan deze trainingsdag.

De auto werd geparkeerd voor het toegangshek (met daarop een bordje

Verboden Toegang) naar het bosperceel. Tussen het struweel en op

open plekken plaatsten wij een aantal mistnetten, een ball-chatry, een

klepkooi voor kleine vogels en een klein klapnetje en een grote vangkooi

met duif voor roofvogels.
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een naam. De auto hoort bij ons. Er wordt toegegeven dat we in het

bezit zijn van een ringvergunning. De vergunning die wordt getoond is

overjarig en leidt tot verdere argwaan doorde verkeerde naam die erop

staat. Hij behoort toe aan een van de andere ledenvan VRS Het Gooi.

Als bevestiging stelde het team de vragen nogmaals en noteerdealles

zorgvuldig. Gelukkig dat het een oefening was, in werkelijkheid zou dit

tot een echt proces-verbaal geleid hebben en zou de ringvergunning

voorgoed ingetrokken zijn! Hierna is de goede algemene ringvergunning

aangeboden, die geldt voor alle soorten en terreinen in Nederland. Deze

wordt in orde bevonden. Vervolgens is een rondje gemaakt langs de

door ons opgestelde vangmiddelen om een idee te geven, wat er zoal

gebruikt kan worden bij het vangen van vogels.

Bij de volgende case speelt de tweede auteur een actievere rol. Met

bewaarzakjes onder de arm loopt hij door het terrein als de volgende

controleurs arriveren. Op de vraag wat wij aan het doen zijn antwoordt

hij vogels aan het vangen te zijn voor wetenschappelijk onderzoek. De

ringvergunning wordt getoond. De vergunning geldt echter alleen voor

Eemland. Het heet hier Gouderak en geen Eemland. Er mag dus op

deze locatie niet gevangenworden. Bovendien heeft deze vergunning

alleen betrekking op het vangen van ganzen.

Er wordt geconstateerd dat het door hem uit het mistnet halen van een

merel ook niet is toegestaan. In de ringvergunning staat echter vermeld

dat voor het vangen gebruik mag worden gemaakt van mistnetten. De

merel is een bijvangst en dat er met een mistnet onmogelijk ganzen

kunnen worden gevangendoet hier niet ter zake. Er wordt opgemerkt

dat de inmiddels gearriveerde coördinator niet bevoegd is om een

andere vogel uit het net te halen en in en bewaarnetje te doen. Het

bijstaan van de ringer door een andere persoon is niet op de vergunning

vermeld. Blijft ook hier weer overeind voor beide ringers dat er geen

naam op de toegangsvergunning is aangegeven! Ook bij deze controle

weer reden genoeg om proces-verbaal op te maken. Dit team krijgt

eveneens een rondleiding.
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We hopen dat personendie de wet moeten handhavenzich dooronze

bijdrage goed hebben kunnen voorbereiden op wat er zoal te pas komt

bij het vangen en ringen van vogels. De training heeft ertoe geleid dat

er in toenemende mate gecontroleerd wordt op de naleving van de

voorwaarden die in de vergunningen worden gesteld. Ook andere

korpsen zullen dit voorbeeld gaanvolgen. Ringers moetenstrikt volgens

de regels handelen, anders is het zonder meer een proces-verbaal of

"daadwerkelijk gevangen" worden.

Dick Jonkers & Engbert van Oort


