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Het is eind juni wanneer ik dit voorwoord schrijf. Na een aantal zeer warme dagen is het weer
omgeslagen en is de temperatuur weer op een normaal niveau. De verleiding om buiten in de
tuin te blijven zitten is minder. Dus is er ruimte om een eerste voorwoord voor een
nieuwsbrief voor de Stichting Faunabeheer Flevoland, kortweg SFF, te schrijven.
Als voorzitter van de SFF hecht ik veel waarde aan de communicatie richting onze
betrokkenen. We hebben als bestuur van de SFF gemeend hier meer tijd en aandacht aan te
moeten besteden dan we in het verleden gewoon waren. De huidige tijdsgeest en vele
ontwikkelingen rondom het faunabeheer vragen hierom. Gezamenlijk is er afgesproken dat
we drie tot vier keer per jaar een nieuwsbrief gaan versturen. Het eerste exemplaar ligt voor
u.
In deze nieuwsbrief kijk ik als voorzitter even terug in de tijd en neem ik u mee in de beoogde
toekomst van de SFF. De afgelopen jaren zijn er een flink aantal wijzigingen binnen de SFF
doorgevoerd. We hebben onderzoek laten doen naar het bestaansrecht van de SFF en welke
meerwaarde de SFF kan hebben voor jagers en grondgebruikers. Dit hebben we samen
gedaan met alle instanties waarmee we samenwerken en afvaardigingen van
belanghebbende partijen. Denk hierbij aan de provincie, FBE, WBE en TBO’s.
De uitkomst van het onderzoek heeft het SFF bestuur doen besluiten dat de SFF zich verder
gaat professionaliseren en inzet om samen met in de WBE verenigde jagers, de
grondgebruikers, de provincie en FBE een goed functionerend faunabeheer te continueren in
Flevoland
Onder mijn voorzitterschap (vanaf 2013) namen we in 2015 afscheid van Evert Menkveld en
Willem Timmerman. Beide hebben een lange tijd voor de SFF gewerkt. Evert in de rol van
hoofd faunabeheerder SFF en secretaris van de FBE Flevoland, Willem in de rol van
faunabeheerder in de Noordoostpolder. In dit zelfde jaar hebben we Hans Ernsten en Peter
van Moerkerken aangetrokken. Hans in de rol van directeur SFF en Peter in de rol van
faunabeheerder in de Noordoostpolder. In 2016 hebben we als SFF afscheid genomen van
Rob van Moerkerken en Nettie van den Belt. Rob was jarenlang de jachtopzichter en het
gezicht van de SFF in de Noordoospolder en een deel van Oostelijk Flevoland. Nettie is vanaf
het begin van de SFF de administratieve ondersteuning van Evert geweest. Alle vier de
medewerkers hebben enorm veel werk voor de SFF verzet en ik wil ze daar vanaf deze plaats
nogmaals hartelijk voor bedanken! Onder aanvoering van Evert hebben we een goed
fundament onder het faunabeheer in Flevoland gekregen en dat willen we gaarne zo houden.
Ging alles goed met het faunabeheer in Flevoland? Nee niet alles is goed gegaan. Ik heb de
laatste jaren veel verwijten ontvangen en weerstand ervaren van mensen die het niet eens
waren met het beleid van de SFF. Terecht of onterecht. Ik geef hierin geen oordeel maar we
erkennen dat de wereld er anders uitziet dan 10, 20 jaar geleden. Om die reden hebben we
ons ten doel gesteld om te komen tot een nog beter en goed functionerend faunabeleid in
Flevoland.
Dit willen we bereiken met alle betrokkenen bij het faunabeheer. Ik spreek de wens uit dat
mensen die zich in het verleden niet juist behandeld hebben gevoeld door de SFF niet
achterom blijven kijken, maar mee willen werken aan een nieuwe toekomst.
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Met het vertrek van mensen werd ook duidelijk dat er een personeelstekort was ontstaan. Om
die reden is in september 2016 Aletta Prins in (deeltijd)dienst getreden en is John Houtveen
afgelopen maand bij de SFF begonnen. Aletta heeft de secretariële taken op zich genomen en
John gaat zich bezig houden met het aansturen van de faunabeheerders en de administratie
van in- en verhuur van het jachtrecht op gronden in Flevoland. We hebben samen met Hans
Postma, Peter van Moerkerken en met Pol Terluin als oudgediende het team voorlopig
compleet. In deze nieuwsbrief stellen de medewerkers zich overigens persoonlijk aan u voor.
Naast de personele wijzigingen binnen de SFF is er tegelijkertijd een wijziging in de wet
doorgevoerd. Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wn) van kracht.
Hierdoor heeft de provincie een nog grotere rol gekregen op beleidsmatig vlak. Voor de SFF
brengt dit een wettelijk opgelegde verandering met zich mee. Zo was de SFF tot en met 31
december 2016 de Wildbeheereenheid in Flevoland. Met de komst van de Wet
natuurbescherming is de SFF geen WBE meer. Wel heeft de SFF een belangrijke bijdrage
geleverd bij het tot stand komen van de WBE Flevoland. Zo is er in samenwerking met de
Provincie- en FBE Flevoland en KNJV-gewest Flevoland veel tijd en energie gestoken in het
opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement van de nieuwe WBE. Daarbij heeft de
SFF de nieuwe WBE voorzien in een startkapitaal door voor al bij haar aangesloten jagers het
entreegeld en een jaar contributie te betalen. Al met al een mooi startkapitaal van € 30.000,00.
Nu de WBE een op zichzelf staand instituut is, wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan
een goede en optimale samenwerking tussen de SFF en WBE. Ondanks dat de aanloop- en
beginperiode niet vlekkeloos zijn verlopen heb ik er het vertrouwen in dat dit gaat lukken.
Onder aanvoering van de provincie zullen er afspraken worden gemaakt over wie wat doet. We
nemen hierbij de wet en provinciale verordening als uitgangspunt.
Om alles handen en voeten te geven heeft Hans Ernsten, in de rol van secretaris van de FBE
Flevoland hier een voorstel voor uitgewerkt. Dit voorstel is afgestemd met een
vertegenwoordiging van de WBE en ligt nu ter accordering voor bij het bestuur van de FBE, WBE
en SFF. Na akkoord van alle partijen kan het als handvat en leidraad worden gebruikt bij de
verdere invulling van het faunabeheer in Flevoland.
Al deze personele en organisatorische veranderingen gaan mijns inziens resulteren in een
duurzaam faunabeheer in Flevoland. Ik, het bestuur en de medewerkers van de SFF zien de
toekomst met vertrouwen tegemoet en kijken ernaar uit de relatie met u nog lange tijd voort te
zetten.
Lammert Boeve
Voorzitter SFF
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Beste allemaal,
Ondanks dat ik mijzelf eerder kort via een e-mail aan u heb voorgesteld hierbij een korte
introductie. Mijn naam is Hans Ernsten. Ik ben 53 jaar oud, getrouwd met Mies, vader van
drie kinderen en opa van twee kleinkinderen. Ik ben geboren en getogen in Putten op de
Veluwe.
Voordat ik bij de SFF in dienst kwam was ik werkzaam in de automatisering. Vanaf mijn
diensttijd tot 2015 heb ik in de ICT gewerkt. In deze tijd verhuurde ik mijzelf veelal aan
financiële instellingen en heb ik verschillende automatiseringsprogramma’s uitgevoerd en
ICT-afdelingen aangestuurd.
Eind 2014 las ik de vacature voor de functie van directeur bij de SFF in de Nederlandse Jager.
Na een aantal gesprekken met de sollicitatiecommissie en voorzitter ben ik aangesteld. Tot
op de dag van vandaag ben ik ontzettend blij deze stap te hebben gezet. Het werk en de
werkomgeving in het faunabeheer is minder stressvol dan mijn voorgaande werkomgeving.
De wereld van faunabeheer was me toen ik in januari 2015 begon niet geheel vreemd. Zo
had in het verleden al wel wat ervaring opgedaan. Sinds 2001 ben ik bestuurslid van de A.F.
van der Wal stichting. Deze stichting is opgericht na het overlijden van Arnold van de Wal.
Wellicht dat u hem kent onder het pseudoniem “Cartouche”, onder die naam schreef hij
verhalen in het jagertje. De A.F. van der Wal stichting heeft o.a. tot doel de jachthut waar
Arnold woonde te blijven onderhouden. Hiermee blijft een stukje cultuurhistorie van de
jacht op de Veluwe bewaard.
Daarnaast was ik vanaf 2005 bestuurslid van de WBE Veluwe Noordwest, de laatste vijf jaar
in de rol van voorzitter. Toen ik afzwaaide als bestuurslid van de WBE VNW werd ik gevraagd
als secretaris en dagelijks bestuurslid van de Vereniging Wildbeheer Veluwe. In deze rol werk
ik veel samen met de FBE Gelderland. Zo schrijft de VWV de grofwildparagraaf voor de FBE
Gelderland en coördineert de VWV het grofwildbeheer op de Veluwe. Denk hierbij aan de
coördinatie van tellingen, het doorschrijven van ontheffingen en het opstellen van
afschotplannen. Heel veel parallellen met het werk binnen de SFF. Gekscherend zeg ik
weleens; Op de Veluwe hebben we in de praktijk veel georganiseerd en kunnen we
verbeteren in een stuk organisatorische professionalisering, in Flevoland hebben we met de
SFF organisatorisch al veel geprofessionaliseerd maar ontbreekt het nog weleens aan een
stuk praktische invulling.
Doordat ik in beide “keukens” mag staan combineer ik de voordelen uit beide provincies om
op die manier in beide provincies een bijdrage te leveren aan een duurzaam faunabeheer.
Hans Ernsten
Directeur Stichting Faunabeheer Flevoland

“In deze eerste
nieuwsbrief stellen wij,
de medewerkers van
de SFF, ons graag aan
u voor”
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Mijn naam is Pol Terluin.
Na de Havo en de middelbare tuinbouwschool hoorde ik van de “jachtopzichters Praktijkopleiding” op het
Kroondomein. Ik schreef of ik hieraan deel kon nemen en tot mijn grote vreugde werd ik uitgenodigd voor een
gesprek en kort daarna toegelaten. Slechts twee personen per jaar werden toegelaten!
Na een jaar grofwildstage volgde de Flevopolder, reewild- en kleinwildstage. Aan het eind van dat jaar rolde ik
zo het werk in omdat een collega jachtopzichter als gevolg van ziekte uit dienst ging.
In 1982 kreeg ik mijn aanstelling, eerst bij de dienst der Domeinen. In 1992 gingen we over naar de Stichting
Jacht en Wildbeheer IJsselmeerpolders, dit werd later de Stichting Faunabeheer Flevoland.
De jacht, en daarmee mijn werk is in ruim 35 jaar enorm veranderd.
Ik begon met vier percelen. Een jachtopzichter regelde in die tijd alles. Jachtbegeleiding, fazanten uitzetten en
voeren en het reewildbeheer. Omdat je een betrekkelijk klein veld had wist je elke duif en eend te zitten. Op
gelegerd graan had je in die tijd prachtige eenden trekken vanuit het Natuurpark Lelystad en 's winters ganzen
op het wintergraan vanuit de Oostvaardersplassen. Schitterende tijden waren dat met ook nog veel echte wilde
fazanten.
Juli 1982 schoot ik de eerste vos in het Lagevaartsebos. Vanaf die tijd ging het snel met de toename van de
vossenstand en omgekeerd evenredig daarmee de afname van de fazantenstand. Door de jaren nam het aantal
collega's af en werden de te beheern terreinen groter. Ons werk veranderde daarmee en het
voorkomen/bestrijding van wildschade vormde naast de vossen- en reewildjacht begeleiding een belangrijk
deel daarvan. Daarnaast nam de criminaliteit ook toe. Vuilnis- en weedafval dumpingen, houtdiefstal,
en weedplantages in het bos waren en zijn nog steeds schering en inslag. De stroperij nam af omdat de
wildstand ook steeds minder werd.
Er kwamen heel veel regels en om iets aan te pakken duurt tijden, terwijl ik meer een persoon ben van
aanpakken als er wat aan de hand is. Maatwerk. Maar goed, de tijden veranderen.......
Ik ben nu de oudste jachtopzichter hier en doe mijn werk nog alle dagen met veel plezier. Nog alle dagen
probeer ik de jagers op hun verantwoordelijkheid te wijzen m.b.t. jacht en wildbeheer, het reewildbeheer in
het bijzonder. We zitten met zijn allen in een glazen huis en worden door de samenleving kritisch bekeken. Dat
verplicht ons tot een verantwoorde houding in het veld en de natuur.
Ik hoop hieraan tot aan mijn pensioen en wie weet nog jaren daarna mijn steentje bij te kunnen dragen.
Hartelijke groet en wellicht tot ziens!
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Beste Lezer,
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Hans Postma, sinds april 2010 ben ik in dienst
van de stichting Faunabeheer Flevoland als Jachtopzichter/faunabeheerder. Ik doe dit
werk dagelijks met veel plezier, je kan wel zeggen dat ik van mijn hobby (natuur) mijn
werk heb kunnen maken.
Mijn voorganger de heer A. Oosterloo heeft mij de fijne kneepjes van het vak bijgebracht.
Zuidelijk Flevoland is mijn werkgebied, globaal gezien tussen Almere, Nijkerk en de
Knardijk (scheiding Oostelijk en Zuidelijk Flevoland).
Mijn dagelijkse werk is sterk wisselend maar heeft alles te maken met jacht, beheer en
schadebestrijding in de ruimste zin van het woord. Ook de contacten onderhouden met
jagers, agrariërs en terrein beherende organisaties, als ook het bergen van valwild hoort
erbij. Er is geen dag hetzelfde.
Tevens zijn mijn collega’s en ik BOA, wat inhoudt dat we controlerend en handhavend
kunnen optreden tegen overtredingen van o.a. de wet natuurbescherming. Ik hoop dat ik
dit werk nog vele jaren met plezier bij de stichting kan blijven doen.
Wie weet komen wij elkaar gauw tegen…..
Met vriendelijke groet, Hans

Beste jager,
Ik ben Peter van Moerkerken, 34 jaar oud ik woon in Emmeloord met mijn vrouw en
kinderen. Ik ben jachtopzichter in de hele Noordoostpolder en nu meer dan twee jaar
in dienst bij de SFF.
Dit is voor mij de mooiste baan die er is, elke dag is het weer anders. Zoals een dode
ree ophalen tot ganzen verjagen, je weet nooit wat de dag brengt.
Wat heel leuk is dat mijn vader en ik collega’s zijn geweest. Ik heb veel van mijn vader
geleerd. Hij heeft 30 jaar in de NOP en Oostelijk Flevoland voor de SFF gewerkt. Sinds
mei vorig jaar is hij met pensioen. Ik ben net als Hans en Pol BOA (Buitengewoon
Opsporings Ambtenaar). In die functie mogen we proces verbaal opmaken voor kleine
en grote overtredingen. Denk bijvoorbeeld aan een loslopende hond en stroperij. Als
onderdeel van mijn BOA-aanstelling doe ik dit jaar de vuurwapenopleiding bij de politie
(pistoolschieten, handboeien en wapenstok).
Als faunabeheerders halen we ook het valwild op. Door dit te doen vervullen we een
maatschappelijke rol en dragen we bij aan een schoon Flevoland. Omdat het vaak laat
in de avond en of vroeg in de morgen gebeurd schiet de nachtrust er weleens bij in. Lig
je net op bed en dan komt er een melding van de politie binnen en dan moet je weer
op pad. Vanaf oktober is de jacht weer begonnen. Dan ga ik bij veel jachtcombinaties
aan voor een praatje over de wildstand. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit
verjagen van dieren en het overleggen met boeren en jachthouders over de schades
op hun percelen. Een leuke baan met leuke collega’s, dat werkt zeer motiverend!
Groet Peter van Moerkerken
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Mijn naam is Aletta Prins, ik ben getrouwd met Nico en wij hebben 2 kinderen (zoon en
dochter). Wij wonen in het mooie Zeewolde vlak bij het bos.
Sinds september 2016 werk ik bij Stichting Faunabeheer Flevoland als secretaresse.
Daarvoor heb ik 15 jaar gewerkt bij een bedrijf in Zeewolde als officemanager.
Voordat ik bij de SFF kwam werken had ik geen idee dat er jagers en zoveel reeën en
damherten bij mij achter in het bos lopen. Ik wist het verschil niet eens tussen een
damhert en ree, het waren allemaal “hertjes”….
Maar nu weet ik wel beter, alhoewel ik nog veel moet leren.
Het verschil tussen een reebok en reegeit op afstand…. tja moeilijk.
Maar ik heb wel veel beter leren kijken en ik zie nu ook veel meer dieren, superleuk! Ik
ben het afgelopen jaar ook mee geweest met twee kleinwild drijfjachten, geen idee wat
dat inhield. Het waren leuke en leerzame dagen, waar vooral de natuur en de gezelligheid
voorop staan. Een jager zal ik nooit worden, een dier doden ik denk niet dat ik dat zou
kunnen. Maar wel nog meer een natuurliefhebber.
Bij de stichting ben ik verantwoordelijk voor het secretariële gedeelte en de administratie.
Ik heb contact met veel verschillende instanties en met jagers, boeren en buitenlui dat
maakt de functie leuk en boeiend. Samen met mijn collega’s vormen we een leuk en
gemotiveerd team.

Mijn naam is John Houtveen en sinds 19 juni ben ik de nieuwe Coördinator Faunabeheer.
Ik woon en jaag inmiddels zo’n 24 jaar in de Flevopolder, ben 48 jaar en trotse vader van
twee zoons van 13 en 15.
Voordat ik voor de SFF mocht komen werken heb ik 16 jaar voor Recreatie MiddenNederland gewerkt. Daar werkte ik als “groene” Boa (buitengewoon
opsporingsambtenaar), waarvan de laatste twee jaar als teamleider Toezicht en
Handhaving.
Sommigen van u kennen mij misschien nog van de tijd daarvoor: Ik heb ongeveer 8 jaar bij
Dorhout Mees gewerkt, de plek waar ik in aanraking ben gekomen met de jacht.
In deze nieuwe functie hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het
faunabeheer in Flevoland en de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Naast het
faciliteren van de faunabeheerders en het professionaliseren van een aantal praktische
processen, zal het functioneren als aanspreekpunt voor jagers en grondgebruikers een van
mijn belangrijkste taken worden.
Ik heb er zin in!
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Professionaliseren, waarom al die veranderingen?
Het Faunabeheer in Nederland is de laatste decennia flink aan veranderingen onderhevig
geweest. De tijd dat we het jachtgeweer achter de keukendeur hadden staan en na het
avondeten de konijnen rondom het huis weg schoten ligt achter ons. Wetgeving,
provinciale regelgeving en maatschappelijke verantwoording hebben binnen het
faunabeheer hun intrede gedaan. Zo ook binnen Flevoland. We spreken nauwelijks meer
over jacht. Beheer en schadebestrijding zijn steeds meer gehoorde termen. Voor
uitvoerende mensen is dit onderscheid nog wel te begrijpen, de leek is al snel het spoor
bijster.
Om als SFF te kunnen blijven doen wat we doen is het noodzakelijk het faunabeheer
binnen de SFF te veranderen, populistisch gezegd te professionaliseren.
Een mooie term, maar wat bedoelen we hier nu mee en hoe geven we hier handen en
voeten aan?
Zoals gesteld zijn de wetgeving en de provinciale regelgeving enorm veranderd. Zo ervaren
we met de decentralisering van het faunabeleid vanuit den Haag naar de provincies een
steeds grotere rol voor Provinciale - en Gedeputeerde Staten. Keuzes in het faunabeheer
worden steeds meer bepaald door lokale politiek en voorkeuren.
Voor de SFF betekent dit dat er meer en meer van ons, lees u als jager en wij als
professionele organisatie, wordt gevraagd. U als uitvoerende jager wordt geacht een
gedegen afschotadministratie bij te houden. De SFF staat o.a. aan de lat voor het
handhaven van het faunabeheerplan en de coördinatie rondom ontheffingen en
opdrachten (voorheen aanwijzingen). Tevens wordt er van de SFF faunabeheerder
verwacht dat ze meer en meer tijd en aandacht besteden aan de coördinatie van het
faunabeheer.
Dit betekend niet meer zelf invulling geven aan het faunabeheer maar vooral organiseren
dat u als jager kunt doen wat u moet (en wilt) doen. De faunabeheerders moeten alle veren bejaagacties die voortkomend uit gebruikmaking van een ontheffing of opdracht, 24
uur vooraf bij de provincie melden. Zonder aanmelding mag er wanneer er gebruik wordt
gemaakt van een ontheffing niet gejaagd worden. Zowel het afschot als de verjaagactie
moeten worden geadministreerd en overlegd worden aan de provincie. Dit vraagt een
andere manier van denken en doen.
Om die reden worden er binnen de SFF veranderingen doorgevoerd. De faunabeheerders
krijgen een andere rol. Blijvend is dat wanneer u als jachthouder geen tijd heeft om veren bejaagacties uit te voeren, u dit door de faunabeheerders kunt laten doen. In overleg
met u zorgen ze ervoor dat de grondgebruiker(s) minimale schade van de in het wild
levende dieren ondervinden. Daarnaast blijven ze verantwoordelijk voor de realisatie van
het reewild beheer op gronden van de bij de SFF aangesloten partijen. Ook hiervoor geldt
dat ze u zoveel als mogelijk zullen blijven ondersteunen en tot dienst zijn. Door dit op deze
manier te doen blijven we in Flevoland verzekerd van een sluitende administratie van veren bejaagacties. Als gevolg hiervan kunt u blijven doen wat u wil doen.
Met veel passie, overtuiging en inzet de fauna in Flevoland beheren!

“Professionaliseren. Een
mooie term, maar wat
bedoelen we hier nu mee
en hoe geven we hier
handen en voeten aan?
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Schade (blijven) melden!
Heeft u schade als gevolg van in het wild voorkomende dieren in uw jachtveld?
Aarzel nier maar meldt dit altijd, na overleg met de grondgebruiker, bij BIJ12
Het melden van schade is gratis. Aan een tegemoetkomingsaanvraag zijn
legeskosten verbonden

Patroonsweg 10
3892 DB Zeewolde
TELEFOON:
036-3030118

Om wildschade te melden gaat u naar www.faunaschade.nl
Volg de instructie op de website www.bij12.nl of bel met BIJ12 op 085–486 22 22

FAX:
085-0409010
E-MAIL:
info@fauna-beheer.nl

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.faunabeheer-flevoland.nl

Wij wensen u een fijne zomervakantie!

