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1. Samenvatting  

Op basis van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) werken de provincie Utrecht, 
natuurbeheerders en de RUD Utrecht samen aan de uitvoering van het toezicht en de handhaving in 
natuurterreinen. Partijen bepalen jaarlijks gezamenlijk de prioriteiten en stemmen de programmering en planning 
af door middel van een Gezamenlijke Toezichtskalender. Op voorwaarde dat natuurbeheerders1 actief 
deelnemen aan het USN kent de provincie op basis van het Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL) jaarlijks 
een toezichtbijdrage van € 17,- per ha aan de natuurbeheerders toe (totaal ca. € 340.000,- voor ca. 20.000 ha).  
 
Sinds het uitbreken van de Coronacrisis heeft de Nederlandse overheid maatregelen ingevoerd om de 
verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Naast dringende adviezen om geen handen meer te schudden 
en zoveel mogelijk thuis werken, werden er gedragsregels ingesteld die gevolgen hadden voor de persoonlijke 
vrijheden van de Nederlanders, zoals verplicht 1,5 meter afstand houden tot elkaar en een verbod op 
groepsvorming in de openbare ruimte. Sommige maatregelen werden zonder veel commotie opgenomen in het 
maatschappelijk verkeer. Over andere maatregelen werd een maatschappelijke discussie gevoerd 
 
Om de COVID-19-epidemie te in te perken, werd op 13 maart 2020 in Nederland de eerste beperkt lockdown 
afgekondigd. Aanvankelijk was het idee of de hoop dat dit mogelijk maar voor kortere duur zou zijn. Een jaar 
verder is duidelijk dat de epidemie nog steeds niet is beteugeld. Wat wel duidelijk is dat de coronacrisis voor 
ingrijpende veranderingen in de samenleving heeft gezorgd. 
De maatregelen om het Coronavirus te onderdrukken hebben geleid tot meer waardering voor natuur bij jong en 
oud. Om aan het verplicht thuiszitten te ontsnappen zochten veel mensen vaker de natuur op, blijkt uit 
verschillende onderzoeken.2. 

 

 
Her en der drukte in natuur 
 
Hoewel de lockdowns een heftige inbreuk vormen op het ‘normale’ leven en (voorlopig) verleden tijd zijn, blijven 
Nederlanders volop de natuur intrekken. De drukte is nog altijd groter dan vóór de start van de Corona-epidemie, 
constateren verschillende partners. Partijen zien wel dat mensen de natuur hebben ontdekt. 
 
Volgens de partners is het momenteel minder druk dan tijdens een eerdere lockdownperiode, maar zien de 
groene BOA’s dat het nog steeds drukker is dan voor Corona. Ook nu mensen weer andere dingen kunnen doen, 
zoeken ze nog steeds de natuur op. 
De organisaties zien de grotere belangstelling ook op andere manieren terug. Zo steeg bijvoorbeeld het aantal 
leden van Natuurmonumenten in het Coronajaar met een recordaantal en zochten steeds meer mensen naar 
wandelroutes op de website van Staatsbosbeheer. Waar die routes in 2019 nog zo'n 1,2 miljoen keer werden 

 
1 Voor de deelnemers die gebruikmaken van de SNL bestaat de mogelijkheid om hun deelname aan het USN kenbaar te maken door middel van het lidmaatschap van de 

UPG, de Bosgroep Midden Nederland of het Natuurcollectief Utrecht. Deze organisaties vertegenwoordigen de belangen in het USN van de vele particuliere 
natuurbeheerders in de provincie Utrecht 
2 https://www.groenkennisnet.nl/nieuwsitem/meer-waardering-voor-natuur-door-beperkingen-van-de-Coronacrisis-1 
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bekeken, steeg dat aantal in het Coronajaar 2020 tot ruim 3,5 miljoen. Dit jaar zijn de routes al zo'n 4 miljoen keer 
bekeken. 
Bezoekers van de natuurgebieden waren niet altijd op de hoogte van de regels in de natuur. De grote drukte 
tijdens de Coronaperiode bracht ook veel overlast met zich mee. Zeker in het begin van de lockdown zag je dat 
veel. Er kwamen mensen naar de natuur die er anders nooit kwamen. Die wisten niet dat er bepaalde regels 
gelden, zoals dat je je hond moet aanlijnen en op de wandelpaden moet blijven. 
Maar juist de mensen die voorheen niet vaak de natuur ingingen, blijven nu de bekendere natuurgebieden 
bezoeken. Een ‘goed’ voorbeeld hiervan was bijvoorbeeld de extremen drukte in het bij Lage Vuursche, een 
gebied dat ook voor Corona al geregeld te druk werd. 
Tegelijkertijd zoeken de mensen die al geregeld de natuur introkken nu de onbekendere plekken op en verruimen 
ze hun bezoekgebied. 
 

 
Te druk in Lage Vuursche: gemeente sluit recreatiegebied af voor auto's 
 
COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat de provincie Utrecht, natuurbeheerders en de RUD Utrecht ook in 2021 
anders zijn gaan werken dan dat zij zich hadden voorgenomen. Door de prioriteiten anders te leggen waren 
partijen, tot op zekere hoogte, in staat om met de huidige BOA-capaciteit ervoor te zorgen dat bezoekers van 
onze natuur konden genieten.  
 
Terugkijkend op 2021 durven partijen te stellen dat de samenwerking binnen het USN, ook in het tweede 
Coronajaar een duidelijke meerwaarde had ondanks het feit dat de uitvoering van de Gezamenlijke 
Toezichtskalender duidelijk anders liep dan gepland.  
 
Verder bevat deze jaarrapportage de Gezamenlijke Toezichtskalender voor 2022 (bijlage 1) waarin, net zoals in 
de jaren 2019, 2020 en 2021, aan de naleving van de openstellingsregels, afvalstort en stroperij prioriteit wordt 
geven. Hoewel de laatste twee niet onder de systematiek van de SNL vallen, wordt voorgesteld om ook in 2022 
hierin gezamenlijk op te trekken. 
 
Ondanks dat het Coronavirus COVID-19 nog steeds onder ons is, willen de partners ook in 2022 gecoördineerd 
en gezamenlijk te werk gaan met de prioriteiten en activiteiten die in de Gezamenlijke Toezichtskalender voor 
2022 zijn vastgelegd. De gezamenlijke uitvoering en de resultaten daarvan worden gemonitord en geëvalueerd. 
Op deze manier kan de samenwerking in de komende jaren steeds verder worden verbeterd en kunnen nieuwe 
prioriteiten in beeld komen. 
 
 
2. Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) 

In 2017 heeft de provincie Utrecht onderzoek laten doen om te komen tot een adequaat niveau van toezicht en 
handhaving in opengestelde natuurterreinen en het buitengebied. Onderdeel van het onderzoek was ook de 
doelmatige besteding van de door Provinciale Staten van Utrecht beschikbaar gestelde middelen. Deze middelen 
betroffen enerzijds € 250.000,- per jaar structureel voor 3 fte extra BOA-capaciteit bij de RUD Utrecht voor 
toezicht en handhaving in natuurterreinen en het buitengebied (o.b.v. Coalitieakkoord 2015-2019) en anderzijds  



Jaarrapportage Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht 2021 
 

5 
 

€ 340.000,- per jaar structureel voor de verbetering van het toezicht en de handhaving in natuurterreinen (o.b.v. 
Amendement ‘Veilige natuur’). In het eindrapport van het onderzoek zijn denkrichtingen aangegeven voor de 
invulling van de samenwerking tussen natuurbeheerders, RUD en provincie, en de inzet van de € 340.000,-. 
 
Naar aanleiding van het eindrapport heeft de provincie Utrecht begin 2018 de natuurbeheerders in Utrecht en de 
RUD Utrecht benaderd om op basis van de denkrichtingen een keuze te maken voor de invulling van de 
samenwerking en de inzet van de € 340.000,-. Dit heeft begin 2019 geresulteerd in de vaststelling van het 
‘Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN)’. Gekozen is om vanuit de denkrichting ‘afgestemd 
optreden, iedereen betaalt mee’ samen te werken en de SNL gelden van de provincie daarvoor in te zetten. 
 
 
2.1. Samenwerking natuurtoezicht 
Provincie, natuurbeheerders en RUD Utrecht bepalen jaarlijks gezamenlijk de prioriteiten voor het natuurtoezicht 
(toezicht in natuurterreinen) en stemmen de programmering en planning van het toezicht af door middel van een 
Gezamenlijke Toezichtskalender. Partijen voeren het toezicht deels samen uit. Op basis van de 
Toezichtskalender worden gezamenlijke toezichts- en handhavingsacties uitgevoerd. In de Toezichtskalender 
voor 2021 kregen onderstaande toezichtthema’s prioriteit: 
 

1. Naleving openstellingsregels 
a. Loslopende honden 
b. Mountainbikers 
c. Ruiters 
d. Wandelen buiten paden + betreden niet opengestelde terreinen + verblijf na zonsondergang 

(inclusief kamperen, hangjongeren, vuur maken, etc.) 
e. Motorcrossers 

2. Afvalstort 
3. Stroperij (wild- en houtstroperij)  

 
Afvalstort en stroperij vallen niet onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap op grond waarvan particuliere 
eigenaren en terreinbeheerders een toezichtbijdrage van € 17,- per hectare ontvangen. Desondanks zijn deze 
thema’s als gezamenlijke prioriteiten naar voren gekomen en kunnen/zullen de groene partners daar, met 
instemming van de provincie als subsidieverstrekker, mede uitvoering aan geven. 
 
Partijen maken bij de samenwerking gebruik van de in de voorbije jaren al gerealiseerde strategische, tactische 
en operationele overleggen binnen de provincie, waarbij ook politie en andere organisaties zijn aangesloten. De 
algemene, procesmatige regie voor het USN ligt bij de Groene regisseur van de provincie. De RUD Utrecht 
coördineert steeds samen met één of meer natuurbeheerders de gezamenlijke toezicht- en 
handhavingsactiviteiten. De RUD is ook verantwoordelijk voor het ‘BOA-loket’ dat zorgdraagt voor de coördinatie 
van de inzet van de beschikbare BOA-capaciteit en een verzamelpunt is van toezichtinformatie. 
Natuurbeheerders kunnen zich tot het BOA-loket wenden voor de inzet van BOA’s. Dit geldt in het bijzonder voor 
(kleine) beheerders die zelf niet over BOA-capaciteit beschikken. 
 
De provincie kent vanaf 2018 op basis van de SNL jaarlijks een toezichtbijdrage van € 17,- per ha aan de 
natuurbeheerders toe (totaal ca. € 340.000,- voor ca. 20.000 ha) op voorwaarde dat zij actief deelnemen aan het 
USN. Alle natuurbeheerders die subsidie ontvangen, doen mee aan het USN. De bestaande natuurcollectieven 
(Natuurcollectief Utrecht en Unie van Bosgroepen) en het UPG dragen er zorg voor dat ook de kleine beheerders 
zijn aangesloten. De provincie stelt in dat kader   jaarlijks aan de RUD € 250.000,- beschikbaar voor 3 fte BOA-
capaciteit en € 50.000,- voor invulling van de coördinatierol. 
 
 
2.2. Jaarlijkse evaluatie 
Jaarlijks vindt op ambtelijk en bestuurlijk niveau een evaluatie van het toezicht, de handhaving en de 
samenwerking plaats en wordt mede op basis daarvan een nieuwe Gezamenlijke Toezichtskalender vastgesteld. 
 
 
2.3. Werkwijze 
In het Strategisch overleg Toezicht en Handhaving buitengebied hebben betrokkenen3 afspraken gemaakt over 
de wijze waarop de jaarlijkse evaluatie uitgevoerd moet worden. De focus dient niet alleen te liggen op de data 
verkregen het BOA-registratieysteem (BRS), de Toezichtskalender en de enquête voor de prioriteiten voor het 
komende jaar, maar de evaluatie moet ook inzicht geven hoe de direct betrokkenen vinden dat het gaat. 
Functioneert die Toezichtskalender? Doet iedereen eraan mee? Zijn de onderwerpen goed gekozen of niet? Etc. 
Daarom wordt bijvoorbeeld in het evaluatieformulier gevraagd om een mening te geven over het functioneren van 

 
3 NM, UL, Staatbosbeheer, Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, UPG, Den Treek, RUD Utrecht, Recreatie Midden-Nederland, de gemeenten Baarn, Soest en Rhenen 

en de Provincie Utrecht. 
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de belangrijkste onderdelen (organisatie/ financiering, Gezamenlijke Toezichtskalender en de coördinatie) van het 
USN.   
Onder de direct betrokkenen is het evaluatieformulier (bijlage 2) en het enquêteformulier (bijlage 3) uitgezet.  
Door de Coronacrisis stonden en staan natuur- en recreatiegebieden ook in 2021 in heel Nederland in een ander 
daglicht. De behoefte aan ontspanning of juist inspanning in de vrije natuur is in de afgelopen periode groot 
geweest. In de provincie Utrecht, voor een groot deel relatief dicht bevolkt, speelde deze trend mogelijk nog 
sterker. Het toegenomen gebruik en de hiermee gepaard gaande overlast heeft ertoe geleid dat ook in de 
enquête over 2021 een aanvullende onderzoeksvraag is opgenomen. Aan de deelnemers is gevraagd welke 
gevolgen de toename van het aantal bezoekers heeft gehad.  
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Utrechts landschap en de RUD Utrecht hebben deze zelfstandig of 
i.o.m. de toezichthouders/BOA’s ingevuld. Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht en UPG zijn hierbij als 
intermediair opgetreden voor hun achterban (de terreineigenaren). 
Het door de BOA-coördinator van de RUD Utrecht gegenereerde overzicht uit BRS en de Gezamenlijke 
Toezichtskalender dienen inzicht te geven in de getalsmatige registraties van wat de BOA’s van de verschillende 
werkgevers in 2021 hebben uitgevoerd onder de vlag van het USN.  
 
 
3. Resultaten evaluatie  

 
3.1. Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht 

Het hogere doel impliceert een betere, of zo optimaal mogelijke verdeling van de aanwezige BOA- en 
toezichtcapaciteit, uiteraard met ruimte voor flexibiliteit als er situaties zijn die daarom vragen.  
 

 
 
Overvolle parkeerplaatsen en bermen van toegangswegen, wandelaars schouder aan schouder en vervolgens de 
dringende oproep van boswachter en beheerder om thuis te blijven. Afgelopen jaar is dit beeld op mooie 
weekenddagen standaard gebleken: ondanks de oproep van het kabinet om drukte te vermijden en zoveel 
mogelijk thuis te blijven hebben natuurgebiedenen stranden te maken met (te) grote hoeveelheden bezoekers. 
Zelfs de Minister van Veiligheid en Justitie voelde zich genoodzaakt het gedrag als “asociaal” te bestempelen. 
Maar is het toegeven aan de drang om de natuur in te gaan asociaal? Waarom doet men dit ondanks de 
Coronamaatregelen nog steeds in groten getale?  
Normaliter, in pre-Coronatijden, zorgt een bezoek aan de natuur voor rust en ontspanning. Onderzoek wijst 
onomstotelijk uit dat natuur een ontspannende werking heeft. Zo is het stressniveau van proefpersonen na een 
korte wandeling in het bos of door een groen park vaak aanzienlijk lager dan een wandeling in de stad of tijdens 
werk op kantoor.  
Door de Coronamaatregelen is deze ontspannende werking echter minder vanzelfsprekend. In het afgelopen jaar 
werd meerdere malen door natuurorganisaties opgeroepen om niet naar de natuurgebieden toe te komen. 
Ondanks deze oproep waren er toch (te) veel mensen aanwezig in de natuur waardoor het op sommige plekken 
erg druk werd. Als gevolg van de drukte kon het houden van anderhalve meter afstand minder goed worden 
gehandhaafd. Bij drukte in de natuur was het belangrijk dat de bezoeker constant zichzelf de vraag stelde of de 
afstand tussen zichzelf en de mederecreant aan de anderhalvemeterafstand voldeed. Tijdens het recreëren moet 
men dus social distancing uitoefenen, “drukte vermijden” en vooral niet “asociaal zijn”. 
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Echter, als gevolg van de toegenomen drukte is door natuurbeheerders ook overlast waargenomen. Loslopende 
honden, mensen die de paden verlaten, rondvliegende drones, rondslingerend afval, mountainbikers, ruiters, 
wandelaars en fietsers die elkaar in de weg zitten. Vóór de Coronapiek was het trouwens al druk. De 
samenwerkende partijen zien recreatie de laatste jaren toenemen en vrezen voor de impact op dieren en planten. 
 
Dit alles heeft er wederom voor gezorgd dat de provincie Utrecht, natuurbeheerders en de RUD Utrecht anders 
moesten gaan werken dan in de Gezamenlijke Toezichtskalender 2021 was voorgenomen. 
 
 
3.2. Organisatie  
De projectleden zijn unaniem van mening dat het aantal in het samenwerkingsmodel benoemde specifieke 
overleggen ook onder deze bijzondere omstandigheden volstaat. Het online vergaderen is gemeengoed 
geworden. De uitwisseling van informatie tussen de betrokken partijen is daardoor niet in de knel gekomen. De 
partners kwalificeren de overleggen in termen van efficiëntie, voorbereiding, gespreksleiding en 
verslaggeving/opvolging als goed tot uitstekend. Ook zijn zij erg tevreden over de opvolging van de gemaakte 
afspraken.  
 
 
3.3. Financiering   
De provincie is nagekomen wat in de projectvisie is opgenomen en door de gedeputeerden is vastgesteld: de 
middelen zijn in de begroting beschikbaar gesteld en de uitbetaling aan de individuele eigenaren/beheerders op 
basis van de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer 2016 (SVNL 2016) is in alle gevallen naar wens 
van partijen verlopen. Alle partijen geven aan voldaan te hebben aan de voorwaarde van certificering. 
In de SVNL-subsidiëring zijn lichte procesvoorwaarden opgenomen, om realisatie van de gezamenlijk gekozen 
ontwikkelingsrichting (richting III ‘Afgestemd optreden, iedereen betaalt mee’) met de toezichtbijdrage te 
verzekeren. Dat is in ieders belang (geen freeriders). Eén van de voorgestelde lichte procesvoorwaarden is, dat 
de toezichthoudende activiteiten van de subsidie ontvangende partij zijn opgenomen in (terreinbeheerders die 
provincie breed verschillende terreinen beheren), dan wel zijn afgestemd met (terreinbeheerders met één terrein) 
de Gezamenlijke Toezichtskalender voor toezicht, handhaving en gastheerschap van de gezamenlijke groene 
partners. Hoewel alle partners aangeven actief betrokken te zijn bij het opstellen en het uitvoeren van de 
Gezamenlijke Toezichtskalender, wordt dit niet door iedereen zo ervaren. Zo wordt de wens uitgesproken dat 
partners (nog) meer initiatieven ontplooien opdat de Gezamenlijke toezichtskalender nog meer van ‘ons’ wordt. 
Verder wordt aangegeven dat het wenselijk voor de uitvoering van de toezichtskalender en het uitvoeren van 
gezamenlijke handhavingsakties is om de organisatie daarvan beter te verdelen onder de leden. 
In 2021 zijn de eerste voorzichtige stappen genomen om particuliere landgoedeigenaren met en zonder eigen 
BOA’s meer te betrekken bij het uitvoeren van gezamenlijke acties 
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Betrokkenen geven aan dat zij natuurtoezicht in het kader van de Gezamenlijke Toezichtskalender actief 
uitdragen naar achterbannen c.q. stimuleren. Zij motiveren achterbannen tot toezicht en deelname aan 
gezamenlijke activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Toezichtskalender. Dit is niet veranderd ten opzichte 
van 2019 en 2020. 
 
 
3.4. Gezamenlijke Toezichtskalender 
De partijen geven aan dat de gekozen prioriteiten in de Gezamenlijke Toezichtskalender volstaan en dat deze 
ook voor 2022 kunnen gelden.  
Gelet op de verschillende kabinetsbesluiten in relatie tot het Coronavirus waren (grote) gezamenlijke 
handhavingsacties onder de vlag van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoerzicht (USN) ook in 2021 
lastig te organiseren. Maar de aanwezigheid van groene BOA’s in het buitengebied was eens te meer gewenst. 
Met name met goed weer trokken veel mensen er op uit om te genieten van de natuur. 
Vanuit dat gegeven waren de Groene BOA’s preventief aanwezig in het buitengebied. Niet dat zij direct mensen 
gingen aanspreken (dit gelet op eigen veiligheid en verspreidingsrisico’s), maar wel om het veiligheidsgevoel in 
het buitengebied te vergroten. Op deze manier konden we in deze unieke periode (kabinetsbesluit) een zo goed 
mogelijk antwoord geven op onze gezamenlijke taak. 
 
Ondanks dat COVID-19 de samenwerking soms lastig en soms onmogelijk maakte, gaven partijen zo goed en zo 
kwaad als het ging uitvoering aan de Gezamenlijke Toezichtkalender.   
Op hoofdlijnen kan gesteld worden, dat veel van de geplande activiteiten van de Gezamenlijke Toezichtskalender 
door alle maatregelen om het virus in te dammen niet gezamenlijk zijn opgepakt, maar dat partijen daar 
individueel uitvoering aan hebben gegeven. Daardoor hebben de gekozen prioriteiten wel de aandacht en 
uitvoering gekregen die voorzien was. Eind 2021 heeft de BOA-coördinator aangegeven dat hij gebruik zal maken 
van een vitaliteitsregeling en dat de RUD Utrecht opzoek gaat naar een nieuwe BOA-coördinator. Doordat de 
afronding van de voormalige werkzaamheden van de nieuwe BOA-coördinator en het feit dat oude BOA-
coördinator al veel eerder (veel) minder is gaan werken, zijn er zaken duidelijk niet goed gegaan. Als gevolg 
hiervan is het niet gelukt om op een juiste manier invulling te geven aan de belangrijkste verbeterpunten zoals 
deze in 2020 naar voren zijn gekomen: 

• Eerder in het jaar acties plannen en taakverdeling beleggen bij partijen; 

• Het vroegtijdig betrekken bij de globale planning van acties over het jaar bij zówel de particulieren 
landgoedeigenaren met een eigen (vrijwillige) BOA áls bij de particuliere landgoedeigenaren zonder 
eigen BOA. Om het draagvlak nog verder te vergroten is het gewenst dat zij structureel geïnformeerd 
worden over acties die hebben plaatsgevonden. In deze terugkoppeling wordt hen gewezen op de 
mogelijkheid om via het BOA-loket feedback te geven die gebruikt kan worden voor toekomstige acties.      
 

In zijn kennismakingsgesprekken heeft de nieuwe BOA-coördinator met de partners de Gezamenlijke 
toezichtskalender besproken en afspraken gemaakt over het vullen van de kalender van 2021 met acties én de 
planning over 2022. Met een soort van nieuwsbrief zijn alle particuliere landgoedeigenaren geïnformeerd over 
acties die hebben plaatsgevonden. Verder zijn zij gewezen op de mogelijkheid om via het BOA-loket feedback te 
geven die gebruikt kan worden voor toekomstige acties.  
 
 
3.5. Coördinatie 
 

A) Groene regisseur 
Een belangrijk deel van de coördinatie ligt bij de Groene regisseur van de provincie Utrecht.  

o Partijen zijn over het algemeen zeer tevreden hoe de coördinatie wordt opgepakt.  
o T.a.v. zijn rol wat betreft de coördinatie van de jaarlijkse enquête en evaluatie wordt als 

aandachtspunt meegegeven om de evaluatievragen eens tegen het licht te houden. 
o T.a.v. zijn rol wat betreft de coördinatie/ aanjagen en opstellen van de Gezamenlijke 

Toezichtskalender wordt als aandachtspunt meegegeven om partijen meer proactief en eerder 
in het jaar op te roepen om acties te initiëren.  

o Partijen zijn tevreden over zijn rol wat betreft de coördinatie op de communicatie. Zo is in de 
pers in 2021 uitgebreid aandacht besteed aan diverse acties, zoals loslopende honden en de 
drukte in de natuur. Wel wordt opgemerkt dat zijn rol wat betreft de afstemming en 
communicatie over de drukte door de Covid maatregelen niet duidelijk is.  

 
 
 

B) RUD Utrecht 
De operationele coördinatie door de RUD Utrecht houdt in: zorgen dat de in de Gezamenlijke 
Toezichtskalender opgenomen uitvoerende activiteiten en gezamenlijke toezicht- en handhavingsacties 
planmatig worden voorbereid en uitgevoerd en dat resultaten en leerervaringen van gezamenlijke acties 
worden bijgehouden en vastgelegd in een korte rapportage per actie. 

o Partijen zijn van mening dat operationele coördinatie in goede handen is bij de nieuwe BOA-
cöordinator de RUD Utrecht. Zij zijn zich bewust dat hij nog moet groeien in zijn rol. Voor 2022 
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verwachten de partners van hem dat hij de partners binnen USN duidelijker gaat stimuleren om 
meer initiatieven te ontplooien tot gezamenlijke acties en zorg te dragen voor een 
terugkoppeling.  

o Ook is er behoefte aan (sturende) regie door de RUD Utrecht bij het voorbereiden en uitwerken 
van de gezamenlijke acties.  

o Als tip wordt meegegeven om over toekomstige acties meer te communiceren onder de 
uitvoerende collega’s en hen ook te voorzien van een terugkoppeling.  
 

C) BOA-loket 
Aan het eerste beoogde doel van dit loket, namelijk voorzien in de specifieke behoefte van particuliere 
landgoedeigenaren en TBO’s aan BOA-capaciteit, is aandacht besteed door het opstellen van een factsheet 
(bijlage 4) en het verspreiden daarvan onder de leden van UPG, Natuurcollectief Utrecht en Unie van 
Bosgroepen. In deze factsheet wordt aangegeven hoe particuliere landgoedeigenaren beroep kunnen doen 
op extra BOA-toezicht als daar volgens hen concrete aanleiding voor is. Tijdens een intakegesprek zal de 
BOA de wensen in kaart brengen om vervolgens het extra BOA-toezicht in samenspraak met de particuliere 
landgoedeigenaar vorm te geven. 

o Enkele particuliere landgoedeigenaren maken intensief gebruik van de BOA capaciteit en zijn 
over de samenwerking met de drie BOA’s-landelijk gebied van de RUD Utrecht erg tevreden. 

o Veel landgoedeigenaren maken nog geen gebruik van het BOA-loket. UPG heeft in de planning 
staan om in het voorjaar van 2022 een aparte bijeenkomst te organiseren rondom recreatieve 
druk, toezicht, BOA-capaciteit via BOA loket, registratie incidenten rondom recreatief 
medegebruik. Daarvoor wordt de samenwerking gezocht met RUD en groene regisseur. Aan de 
hand van deze bijeenkomst kan mede worden gekeken of het BOA loket en de BOA capaciteit 
aansluit op de behoefte van de individuele landgoedeigenaren. 

 
Op de vraag of het tweede beoogde doel van dit loket (informatie/meldingen in ontvangst nemen, analyseren 
en zorgen dat er gepast (inhoudelijk en qua urgentietermijnopvolging aan wordt gegeven), bereikt wordt, 
geven alle partijen aan dat zij dit niet goed kunnen beoordelen. De meerwaarde, los van het adequaat 
opvolgen van meldingen, zit ook in het vergaren van kennis en ervaringen om informatiegericht te kunnen 
handhaven en acties te plannen. 

o Bij het BOA-loket zelf zijn 5 bevragingen binnengekomen. Deze zijn of zelf beantwoord of 
doorgestuurd naar de organisatie die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de vraag.   

o In de onderlinge mailwisseling tussen de partners wordt het BOA-loket veelal in de cc 
geïnformeerd over wat er speelt in het buitengebied.  

o Geconstateerd is dat de partners veelal de BOA-coördinator rechtstreeks benaderen voor 
vragen of groen toezicht, het USN of de inzet van de BOA Landelijkgebied.  
 

D) Groeimodel  
In de rapportage over 2020 is aangegeven dat natuurbeheerders zich al langer zorgen maken over de 
toenemende druk op natuurgebieden. Gelet op de huidige en toekomstige maatregelen die het kabinet treft 
om het virus in te dammen, zien de natuurbeheerders en hun BOA’s dat steeds meer bezoekers van huis 
gaan en de natuurgebieden ingaan. Deze toename (soms meer dan 30%) in drukte vindt met name in de 
weekenden en de woensdagmiddagen plaats. N.a.v. deze constatering hebben partijen het initiatief genomen 
om het signaal 'Drukte in de natuurgebieden' onder de aandacht te brengen bij de VRU. Op basis van onze 
gedeelde4 zorg is de operationeel leider van het ROTCovid-19team van de Veiligheidsregio i.s.m. de partners 
aan de slag gegaan met het voorstel (bijlage 5) met mogelijke oplossingen voor de problemen.  

 
Met als resultaat dat half februari de VRU de Whatsappgroep ‘communicatie Utrechtse bosgebieden’ heeft 
opgericht, naar aanleiding van de drukte in de natuur als gevolg van de Coronabeperkingen. Belangrijkste 
doel: zoveel mogelijk eenduidig te communiceren richting bezoekers en de boodschappen zo breed mogelijk 
te verspreiden. Zo kunnen we snel en eenvoudig communicatie thema’s, boodschappen en/of middelen uit 
wisselen en meer impact maken. In de groep zijn (particuliere) natuurbeheerders, betrokken gemeenten en 
andere partijen in de provincie Utrecht vertegenwoordigd.  
De communicatieboodschappen en middelen zijn ontwikkeld door een of meerdere natuurbeheerders en/of 
betrokken gemeenten/partijen. Deze middelen worden vooraf besproken in de communicatiewerkgroep 
natuurgebieden in de regio Utrecht. De werkgroep streeft ernaar bezoekers ervan te doordringen dat zij 
welkom zijn in de natuur, maar dat zij daar te gast zijn bij de dieren en hun leefgebied. In alle 
communicatieboodschappen gebruiken we een positieve toon.  
De werkgroep en de appgroep zorgen ervoor dat partijen samen beter, sneller en eenduidiger op kunnen 
trekken. Niet alleen om de Coronadrukte, maar ook andere terugkerende thema’s aan de orde te stellen. 
Zoals bijv. het broedseizoen.  
Bij de appgroep zijn de volgende partijen aangesloten: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Landschap, Utrechts Particulier Grondgebied, Natuurcollectief, Bosgroep 

 
4 Het NPUH, heeft als een van de partners van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht, het signaal van de natuurbeheerders richting de VRU omgezet in een 

brandbrief richting de VRU 



Jaarrapportage Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht 2021 
 

10 
 

Midden Nederland, provincie Utrecht, RUD Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten: Amersfoort, 
Baarn, De Bilt, Leusden, Rhenen, Renswoude, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist. 
 
Eén van onze aandachtspunten uit het voorstel was ook de informatievoorziening richting de bezoekers van 
de natuurgebieden in onze provincie. Nu door Coronamaatregelen veel andere uitjes lastig zijn, blijkt een 
natuurgebied opzoeken voor velen een aantrekkelijk alternatief.  
Uit gegevens van Google blijkt dat bezoekersaantallen van natuurgebieden sinds de eerste lockdown 
gemiddeld met 30 procent toenamen. Het verkeer naar natuurgebieden nam tijdens de eerste lockdown in 
mei zelfs toe met 75 procent. Dit leidde tot files naar de natuurgebieden, maar ook tot veel problemen door 
overvolle parkeerterreinen en daardoor ook wildparkeren. Recreëren in de natuur biedt mensen afleiding, 
rust en ontspanning, maar de natuur heeft eronder te lijden: verstoring van de rust voor het wild en het 
vertrappen van kwetsbare vegetatie springt het meest in het oog. En ook wie echte rust en stilte zoekt, hoeft 
zich niet te vertonen in de weekenden en tegenwoordig zelfs ook door de week. 
 

  
 
Om bezoekers van de natuurterreinen over drukte in de natuur te informeren, werd vorig jaar de 
druktemonitor gelanceerd en deze is nu verder doorontwikkeld zodat het nog beter bijdraagt aan de spreiding 
van recreanten in onze provincie. Met name de wijze van data verzamelen is veranderd. De Druktemonitor is 
nog steeds een online kaart waarop je in één oogopslag ziet waar het rustig, gemiddeld of druk is. De kaart 
bevat verschillende locaties waar bezoekers heen gaan voor dagrecreatie. De status van de locaties is een 
indicatie van de (verwachte of actuele) drukte. Is het ergens (te) druk, dan kan het verstandig zijn om een 
alternatieve locatie te bezoeken. De Druktemonitor geeft hiervoor enkele suggesties waar meer de rust en/of 
ruimte opgezocht kan worden. Door het bezoek te spreiden, kan iedereen op zijn of haar manier blijven 
genieten van alle mooie plekken die onze provincie te bieden heeft, en ook makkelijker de minder bekende 
plekken ontdekken. 
In de herfst is er een speciale campagne gestart om bewoners meer bekend te maken met de (vernieuwde) 
Druktemonitor. Dit is belangrijk omdat men niet gewend is om een dergelijke tool te bekijken voor een bezoek 
aan een recreatie- of natuurgebied in de vrije tijd. Het is een van de middelen die bij kan dragen aan het 
bevorderen van spreiding van recreanten over de verschillende natuur- en recreatiegebieden. 

 
Net zoals in 2020 is 2021 vooral gebruikt om samen met de direct betrokkenen verder te werken aan de 
onderlinge samenwerking en deze te versterken. Waar mogelijk is echter bij de concrete voorbereiding en 
uitvoering van toezichtacties en toezichtprojecten ook afstemming en samenwerking gezocht met 
toezichthouders en (groene) BOA’s van andere partners die binnen de provincie Utrecht werkzaam zijn. In 
2021 zijn de gemeenten met eigen groene BOA’s, zoals Rhenen, Baarn en Soest actief betrokken bij de 
Gezamenlijke Toezichtskalender en acties en projecten die werden voorbereid en uitgevoerd.  
In 2021 zijn verkennende gesprekken gevoerd met MBO Amersfoort en Projecthuizen.nl om eerste, tweede 
en derdejaars studenten onder begeleiding van docenten en instructeurs inzetten in de natuurterreinen 
aangesloten bij het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht.  
De ‘positieve grondhouding’ over de mogelijk samenwerking heeft geresulteerd dat de partners ja hebben 
gezegd om de samenwerking met het MBO Amersfoort en Projecthuizen.nl aan te gaan. In 2022 zal deze 
samenwerking verder vorm worden gegeven.  
 

3.6. Samenwerking politie  
Vooral op uitvoeringsniveau is de politie een belangrijke partij in het toezicht. Ze heeft een wettelijke milieutaak, 
met toezicht en handhaving als één van de deeltaken. De politie speelt een cruciale rol bij informatie-uitwisseling 
en bij ondersteuning bij calamiteiten en vervult een voortrekkersrol bij de aanpak van (milieu)criminaliteit in het 
buitengebied. Ook heeft de politie een actieve taak in het reguliere BOA-overleg. 
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In de evaluatie over 2020 gaven partijen aan dat er over de geleverde capaciteit van de politie, inbreng van 
kennis en het maken van structurele afspraken, zorgen zijn. Om de samenwerking met de politie en de groene 
partners in de provincie Utrecht in 2021 een boost te geven, is met de korpsleiding van de politie bestuurlijk 
overleg gevoerd waarin partijen samen op zoek gingen naar oplossingen om de samenwerking tussen Blauw en 
Groen te verbeteren. In het bestuurlijk overleg zijn verschillende samenwerkingsafspraken gemaakt, die hebben 
geleid tot meer structurele samenwerking tussen Blauw en Groen. Maar om de samenwerking nog verder te 
brengen, is echter nog meer inhoudelijke en praktische afstemming nodig. Dat geldt niet alleen voor de 
samenwerking met de politie in onze provincie maar ook landelijk is een verbeterde samenwerking tussen BOA’s 
en politie nodig. 
Er zijn vaak lokale of regionale maar geen landelijke afspraken over de samenwerking tussen BOA’s en de politie, 
ook niet per domein. Per politie-basisteam kan het verschillen hoe met BOA’s gezamenlijk wordt opgetreden, hoe 
in geval van nood back-up wordt verleend en hoe informatie wordt uitgewisseld. Uit het onderzoek blijkt dat lang 
niet overal politie en BOA’s elkaar kennen, laat staan dat ze samenwerken. Vooral de samenwerking tussen 
politie en (werkgevers van) groene BOA’s blijkt beperkt te zijn. 
Overall is er bij BOA’s maar ook bij politie behoefte aan een meer lokaal geborgde vorm van duidelijke en 
praktisch werkbare afspraken over de samenwerking BOA’s-politie. Op korte termijn lijken operationele 
samenwerkingsafspraken tussen BOA’s en politie (nog steeds) de meest urgente aandachtspunt. Daar is met de 
politie Midden-Nederland tijdens het bestuurlijk overleg over gesproken. In het bestuurlijk overleg heeft de politie 
onder andere aangegeven dat er een dienstopdracht ligt aan basisteams om op strategisch niveau te bepalen 
welke leefbaarheids- en veiligheidsproblemen worden aangepakt en met welke inzet partijen daaraan bijdragen. 
De vorm van deze samenwerking wordt vastgelegd in handhavingsarrangementen. Dit vormt het lokale kader 
voor de uitvoering van operationele regie. Vanuit de groene delegatie is als reactie daarop voorgesteld om i.s.m. 
met ons een HH-arrangement op te stellen met bijvoorbeeld de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In dit HH-
arrangement worden dan niet alleen onderlinge afspraken gemaakt tussen partijen met de blauwe BOA’s maar 
dan ook voor de partijen met groene BOA’s. Deze pilot zou kunnen dienen als mogelijke basis voor toekomstige 
HH-arrangementen in onze provincie.  
 

 
Tweet: Gezamenlijke controle met @politie in buitengebied: Samen staan we sterk #groeneBOA  
 
In zijn Kamerbrief van 12 november 2021 heeft de (voormalige) minister van Justitie en Veiligheid aangegeven 
dat de rol en taak van de BOA volop in ontwikkeling is en dat deze in de komende jaren alleen (nog) maar 
belangrijker zal worden. Het past daarom bij de stelselverantwoordelijkheid van JenV om fundamenteel te kijken 
naar de BOA-functie en het BOA-bestel. In zijn eerste beschouwing ten behoeve van de visie over de BOA-
functie en het BOA bestel5 geeft de minister van JenV o.a. aan:”De samenwerking tussen BOA’s en de politie 
verdient landelijke institutionalisering, waarbij de samenwerking niet (meer) afhankelijk is van individuele lokale 

 
5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/12/tk-bijlage-1-eerste-beschouwing-jenv-ten-behoeve-van-de-visie-over-BOA-s 
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stakeholders. De samenwerking dient als vast onderwerp in het lokale integrale veiligheidsbeleid ingebed te 
worden op basis waarvan handhavingsarrangementen en uitvoeringsplannen worden gemaakt met een duidelijke 
prioritering. De samenwerking dient in de lokale driehoeken als vast agendapunt aan de orde te komen’. 
De komende maanden gaat JenV met partners6 aan de slag met de punten uit het advies. Het streven van JenV 
is om in het voorjaar van 2022 de herijking afgerond te hebben op basis waarvan zij de agenda voor de 
beleidsontwikkeling van de BOA functie en het BOA-bestel de komende jaren kunnen invullen.  

 
 

4. BOA Registratie Systeem (BRS) 
Het BOA Registratie Systeem, afgekort BRS, wordt door buitengewone opsporingsambtenaren gebruikt om hun 
ambtelijke bevindingen vast te leggen en die (ter uitoefening van hun taak) te delen met collega 
opsporingsambtenaren. Registratie in BRS vindt plaats ten behoeve van de BOA zelf, de werkgever, politie, 
justitie en overige opsporingsdiensten.  
 
Onderstaande kaart toont de gebieden waar een incident in BRS is vastgelegd 1ste kwartaal 2021 

 
Oranje: Andere wetgeving o.a. Monumentenwet, Spoorwegwet, Waterwet etc. 
Zwart: Wetboek van Strafrecht 
Geel:  Verkeer 
Wit:  Wet milieubeheer 
Groen:  Gezondheid Welzijnswet dieren 
 
In het verleden was het niet mogelijk om de vastgelegde strafrechtincidenten (speerpunten) nader onder te 
verdelen. Door een aanpassing is het sinds begin 2021 mogelijk om een overzicht te genereren van de gebieden 
en de soorten van overtredingen die daar plaatsvinden. Deze aanpassing geeft BOA’s de mogelijkheid om 
gerichter te surveilleren dan in het verleden. Bij het opstellen van de Gezamenlijke Toezichtskalender voor 2022 
en gezamenlijke acties wordt dit instrument (informatie gestuurd toezicht) gebruikt om te komen tot effectiever en 
efficiënter toezicht. Maar ook in gebieden, waar geen of bijna geen strafbare gedragingen plaatsvinden, zal 
worden gesurveilleerd.  
 
Om de omvang en verspreiding van bevindingen in de provincie Utrecht inzichtelijk te krijgen, is aan de BOA-
coördinator van de RUD Utrecht gevraagd om BRS te raadplegen. In zijn rol als BOA-coördinator heeft hij de 
rechten om alle meldingen van BOA’s van de terreinbeherende organisaties (TBO’s), zoals Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de particuliere landgoedeigenaren, met eigen BOA’s en de RUD 
Utrecht in te zien. 
  

 
6 Landschappen.nl, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, VNG, Federatie Particulier Grondbezit, IPO e.a..  
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Uit BRS zijn de volgende gegevens gegenereerd: 
 

Strafbare 
gedraging  

Constatering PV Opmerkingen Thema 

 2021  2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019  

Verboden voor 
loslopende hond        

1650 1612 909 467 453 226 
   1.a 

Zich bevinden met 
een hond in 
verboden gebied        

197 321 61 74 37 16 
    

Zich bevinden na 
zonsondergang in 
het bos     

 954 1034 299 67 213 24 
   1.d. 

Fietsen met 
mountainbike waar 
dit verboden is      

2906 1667 228 172 341 60 
   1.b 

Zich begeven 
buiten de 
wegen/paden   

624 583 122 49 54 28 
    

Zich bevinden met 
een paard waar dit 
verboden is          

12 42 8 3 1 1 
   1.c 

Zich bevinden met 
paard buiten route      

101 119 42 16 10 10 
   1.c 

Betreden 
rustgebied waar dit 
verboden is   

303 376 80 81 117 23 
   1.d 

Rijden met een 
crossmotor waar dit 
verboden is    

14 12 3 1 0 1 
   1.e 

Cross-sporen 
aangetroffen in het 
bos 

4 4 4  
 

 
   1.e 

Tuinafval storten in 
het bos 

38 22 42  

 

6 

38 is combi 
met 461 SR 
Ook afval: 
Tuin-35 
Sloop-8 
hh.afval12 
hennep-11 

niet 
opgeteld 
is afval 
hennep 
en afval 
geregistre
erd onder 
Wet 
milieubeh
eer 

Ook 33 
maal 
storten 
hennep 
afval en 
21 maal 
storten 
sloop en 
huishoud
elijk afval 
geconsta
teerd 

2 

Visserijwet 

859 982 460 18 21 23 

  Bij 367 
controles 
was alles 
in orde !!! 

3 

Overig           

Negeren 
parkeerverbod  234 310 68 138 168 38 

  Geen 
speerpun
t 

 

Negeren 
geslotenverklaring 128 251 68 93 199 56 

C12 C1 C2  Geen 
speerpun
t 

 

 
Bij het raadplegen van BRS is een aantal kanttekeningen te maken: 

 

• BRS is niet het enige systeem waar meldingen van activiteiten in worden vastgelegd. De BOA-
coördinator heeft geen inzicht in die systemen. 

• Ook de politie speelt een rol in het buitengebied. Zij hebben namelijk de algemene taak om voor de 
handhaving van de rechtsorde te zorgen. Buiten deze algemene taak van ordehandhaving kijkt de politie 
ook specifiek naar milieudelicten, waaronder stroperij. De politie maakt geen gebruik van BRS en deze 
partij is apart bevraagd. Daarbij geeft de politie aan dat de kans erg klein is dat politieagenten buiten de 
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zogenaamde vijf groen/blauwe handhavingsdagen activiteiten hebben ontplooid in het buitengebied die 
een relatie hebben met de thema’s van de Gezamenlijke Toezicht kalender.   

• Om de naleving van wet- en regelgeving maximaal te beïnvloeden hangt de keuze voor het in te zetten 
instrument af van de aard en de ernst van de overtreding, en ook het naleefgedrag van de overtreder. In 
de meeste gevallen zijn overtreders geïnformeerd over de regels en is er niet direct proces-verbaal 
gemaakt. Dit past ook meer bij de rol van gastheer.  

• Te zien aan een aantal gegevens zijn er op bepaalde onderwerpen meer constateringen en 
procesverbalen vastgelegd, dit heeft een directe relatie met het aantal lockdowns en andere 
beperkingen die er het afgelopen jaar gesteld zijn. Hierdoor zijn mensen in grote getalen naar de natuur 
getrokken en hebben daar letterlijk de natuur ontdekt.  

• In bepaalde gevallen heeft dit ook gezorgd voor meer constateringen en waarschuwingen omdat het op 
momenten te druk was om te verbaliseren en op dat moment de waarschuwing en het gesprek beter 
toepasbaar was. 
 
 

4.1. Conclusie  
Met inachtneming van bovengenoemde kanttekeningen kan op basis van het raadplegen van BRS gesteld 
kunnen worden, dat de thema’s voor 2021 juist gekozen zijn.  
De grote stijging van de strafbare gedraging ‘Fietsen met mountainbike waar dit verboden is’, is duidelijk te wijten 
aan COVID-19.  Immers als gevolg van de Coronamaatregelen moesten de sportscholen de deuren sluiten en 
sporten in verenigingsverband was lange tijd ook niet mogelijk. Bovendien was er veel onzekerheid over 
vakanties en waren veel dagattracties op slot. Dat zorgde ervoor dat fietsen razend populair werd, van 
recreatieve tochten met de e-bike als ‘uitje’ tot mountainbiken om fit te blijven. Zo werden in 2020 -volgens bureau 
GfK 7 in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging- dan ook 58.000 nieuwe mountainbikes verkocht terwijl 
tweedehands nog eens 30.000 mountainbikes werden aangeschaft. Volgens datzelfde onderzoek nam het 
recreatief fietsen in onze provincie Utrecht met ruim 30% toe. Al deze nieuwe gebruikers zorgden voor extra druk 
op de bestaande mountainbikepaden en daardoor zochten zij ook plekken op waar dat niet is toegestaan.  
 

 
Mountainbikers die de normaal gangbare omgangsvormen en/of verkeersregels overtreden en géén rekening 
houden met andere weg-, en terreingebruikers zijn een bedreiging voor onze sport. De NTFU heeft o.a. daarom 
samen met de KNWU en natuurorganisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de “Gedragscode 
mountainbike” opgesteld. 

 
7 https://www.bovag.nl/pers/persberichten/30-procent-meer-recreatieve-fietskilometers-in-202 

 
 
 
 
 
 

https://www.bovag.nl/pers/persberichten/30-procent-meer-recreatieve-fietskilometers-in-202
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5. Gezamenlijke Toezichtskalender  
 
5.1. Communicatie 
Om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd, staan verschillende instrumenten ter beschikking. Daarbij 
gaat het niet alleen om instrumenten, waarmee daadwerkelijk handhavend kan worden opgetreden, maar ook om 
instrumenten en manieren, die eveneens tot het gewenste resultaat leiden zonder dat er feitelijk handhavend 
wordt optreden. In het streven naar naleving van de regels is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan 
communicatie en voorlichting. In 2021 is, net zoals in 2020 en 2019, in de pers uitgebreid aandacht besteed aan 
het feit dat loslopende honden voor problemen kunnen zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, 
wanneer veel dieren jongen krijgen. 2021 was dat voor boswachters reden tot zorg, want de grote drukte in 
natuurgebieden sinds de pandemie kan tijdens het aankomend broedseizoen voor problemen zorgen. Met een 
gezamenlijke actie werd bezoekers gevraagd om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.  
Deze actie was opgezet door boswachters van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer. Het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) ondersteunde deze actie ook en 
droeg bij aan het uitdragen van de boodschap 'Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur'. 
Tijdens een speciale actieweek (9 juni tot en 16 juni) vonden er in de provincie Utrecht onaangekondigde 
controles plaats op naleving van de regels in natuurgebieden, zoals aangelijnde honden, bezoekers die zich enkel 
en alleen binnen de wegen en paden begeven en niet daarbuiten, het betreden van niet opengestelde terreinen, 
motorcrossers, afvaldumpingen en de Visserijwet. 
 

 
Veldleeuwerik, foto: Harvey van Diek. 
De lente lonkt en dat betekent dat het broedseizoen in aantocht is. Dit jaar is dat voor boswachters helaas reden 
tot zorg. De grote drukte die we sinds de Coronacrisis in natuurgebieden constateren kan tijdens het 
broedseizoen namelijk voor problemen zorgen. 
 
De paden op, de lanen in! Nog nooit waren bossen, polders en duinen zo geliefd als tijdens de coronacrisis. De 
hernieuwde waardering voor de Nederlandse natuur is mooi, maar de drukte is ook schadelijk voor flora en fauna. 
BOA’s van de samenwerkende partners hadden haar handen vol aan het extra toezicht.  
Al vanaf de eerste lockdown moesten de partners hun toezicht in de populairste natuurgebieden opschroeven. 
Vooral op en rondom de grote parkeerplaatsen stonden meer groene BOA’s. Daar informeren ze bezoekers over 
de ‘huisregels’ van het gebied. Ze waarschuwden voor foutparkeren, wezen mensen de juiste paden en vertelden 
waar de hond aangelijnd moet zijn. Dit alles om zones met bijzondere flora en fauna te beschermen. Wie de 
regels overtrad, riskeerde een boete. Toezicht (en handhaving) was nodig, want de regels werden niet altijd 
nageleefd en met name in het voorjaar was het regelmatig te druk. Om die reden kwamen verschillende partijen 
via persberichten en sociale media (Twitter, Facebook) met de oproep aan mensen om zelf hun 
verantwoordelijkheid te nemen (zie vanaf pag. 20). 
 
5.2. Getalsmatig 
In 2021 vonden er 218 gezamenlijke surveillances plaats onder de vlag van het USN. De meeste van deze 
surveillances waren koppels, bestaande uit een groene BOA van een TBO en een BOA van de RUD Utrecht. Dit 
is een positieve ontwikkeling ten opzichte van het totaal aantal surveillances van 137 van vorige jaar.  
Naast deze gezamenlijke controles vonden er een aantal handhavingsacties plaats, deze zijn voornamelijk 
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geïnitieerd door Utrecht Landschap in samenwerking met de politie en de RUD. Alle grote TBO’S hebben tijdens 
deze acties hun rol als medetrekker opgepakt waardoor de acties succesvol uitgevoerd zijn. 
Daarnaast hebben groene BOA’s aandachtspunten die naar voren zijn gebracht in de verschillende kort 
operationele BOA-overleggen (zogenamade Ruiterbergoverleggen) meegenomen tijdens surveillances. 
 
5.3. Highlights 

• In januari vond een kleinschalige handhavingsactie plaats ter controle van mountainbike vignetten welke 
benodigd zijn om op de mountainbike routes van MTB Utrechtse Heuvelrug te mogen fietsen. 

• Als trekker heeft Utrechts Landschap in april in samenwerking met de politie, RUD, Gemeente Rhenen, 
Gemeente Soest, Staatsbosbeheer, landgoed Den Treek Henschoten, de Algemene Utrechtse 
Hengelaars Vereniging, Sportvisserij Nederland en 4 studenten van de HTV-opleiding weer een 
handhavingsactie georganiseerd. In totaal deden 22 personen aan de actie mee waarvan 7 man politie. 
De ondersteuning vanuit de politie kwam voor een groot deel vanuit Utrecht stad. 

• Van 9 juni t/m 16 juni zijn door het Utrechts Landschap (trekker), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
gemeente Rhenen, Soest en Baarn, particuliere grondbezitters, het Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden, Sportvisserij Midwest, Hengelsportfederatie Midden Nederland, Recreatie Midden 
Nederland, RUD Utrecht en de politie controle’s gehouden in de natuurterreinen van de provincie 
Utrecht. De nadruk van de controles in buitengebieden lag op de naleving van de openstellingsregels 
zoals op loslopende honden, buiten wegen en paden begeven, betreden van niet opengestelde 
terreinen, motorcrossers, afvaldumpingen en de Visserijwet. Deze vorm van samenwerking leidt tot 
kruisbestuiving, verdieping, nog meer samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende partijen, 
wat uiteindelijk zal leiden tot beter toezicht en handhaving in het buitengebied. 

• In het laatste weekend van oktober vonden er gezamenlijke controle plaats door groene BOA’s en politie 
in het buitengebied van de provincie Utrecht in het kader van de toegangsvoorwaarden en met name op 
het plukken van paddenstoelen. 

• In 2021 is 17 maal assistentie verleend aan de politie i.v.m. zoekacties naar een vermiste persoon.    
 

Samenwerking tussen BOA’s van partijen leidt tot kruisbestuiving, verdieping, en nog meer samenwerking en kennisdeling 
tussen de verschillende partijen wat uiteindelijk zal leiden tot beter toezicht en handhaving in het buitengebied 

 
 

6. Enquête t.b.v. prioritering 2022 
 

Om tot een gerichte invulling van de Gezamenlijke Toezichtskalender voor 2022 te kunnen komen, is eind 2021 
een enquête (bijlage 3) uitgevoerd terreinbeherende organisaties. In tegenstelling tot 2020 en 2019 zijn de 
particuliere eigenaren niet bevraagd. Hierover is gekozen omdat de partners de verwachting hadden dat de input 
van deze doelgroep bijna geen of slechts beperkt invloed zou hebben op het eindresultaat en de prioriteiten voor 
het komende jaar. Bijkomend voordeel was ook dat de particuliere eigenaren niet onnodig belast werden met het 
beantwoorden van deze uitvraag. Om deze doelgroep toch te horen hebben UPG, Natuurcollectief en 
Bosgroepen dat namens hen de enquête ingevuld.   
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De scope van de uitvraag was als volgt: (a) waar – in welke gebieden – is wanneer de urgentie voor toezicht op 
welke thema’s het grootst en (b) welke resultaten (producten en effecten daarvan), ervaringen en leerpunten 
heeft het toezicht in het afgelopen jaar opgeleverd om mee te nemen in de (inhoud en uitvoering van de) 
Gezamenlijke Toezichtskalender voor het komend jaar? 
 
Hierop is duidelijk en eenduidig geantwoord. Samengevat is het overzicht als volgt:  
 

1. Naleving openstellingsregels 
a. Loslopende honden  
b. Fietsers*   
c. Ruiters**  

d. Wandelen buiten paden + betreden niet opengestelde terreinen + verblijf na zonsondergang 
(inclusief kamperen, hangjongeren, vuur maken, etc.)  

e. Motorcrossers  
2. Afvalstort  
3. Stroperij8 (wild- en houtstroperij)  

 
T.o.v. de enquête t.b.v. 2021 valt op dat overlast veroorzaakt door motorcrossers minder vaak wordt genoemd, 
terwijl voor vandalisme, parkeeroverlast en ondermijning in 2022 extra aandacht wordt gevraagd.   
 

*In de Gezamenlijke Toezichtskalender van 2019 en 2020 werd nog gesproken over mountainbikers terwijl 
niet alleen deze doelgroep bedoeld werd maar feitelijk álle fietsers waaronder mountainbikers en 
gravelbikes (of gravelracers) die zich bevinden buiten de paden of op paden die niet voor hen zijn 
aangewezen of die niet in het bezit zijn van een geldig vignet.  
** Voor ruiters geldt in principe hetzelfde als eerder gesteld voor MTB-ers. Zich bevinden met een paard 
waar dit verboden is of zonder gelding ruitervignet.          
 

 
6.1. Conclusie 
Het algemene beeld is dat de hierboven weergegeven top 3 van thema’s provinciebreed speelt en (afgestemd) 
toezicht vereist: de ingevulde vragenlijsten tonen geen opmerkelijke verschillen in toezichtthema’s tussen de 
verschillende beheerders (particulier versus grote terreinbeherende organisaties en RUD Utrecht) en ook niet 
tussen de verschillende gesitueerde gebieden binnen de provincie Utrecht. 
 

De enquête had betrekking op ruim 19.0009 hectare (t.o.v. 15.000 hectare in 2020 en 9.000 hectare in 2019) 

opengesteld natuurterrein en op 3.500 hectare (t.o.v. 3.000 hectare in 2020 en 1.000 hectare in 2019) niet-
opengesteld terrein. En kan daarmee representatief worden genoemd, zeker wanneer e.e.a. wordt afgemeten 
aan de ongeveer 20.000 hectare die de provincie binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap subsidieert, 
voornamelijk op de Utrechtse Heuvelrug. 
 
 
7. Aanbevelingen  

 
7.1. Gezamenlijke Toezichtskalender 
Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de Gezamenlijke Toezichtskalender 2022 beter uit de verf komt, is het 
belangrijk dat de Toezichtskalender nog meer een gezamenlijk product wordt. Dit is of wordt bewerkstelligd door: 

 
1. Voortaan al aan het einde van het kalenderjaar een start maken met het plannen en de taakverdeling 

voor het komende jaar.  
2. Het draagvlak van de Gezamenlijke Toezichtskalender onder zówel de particuliere landgoedeigenaren 

met een eigen (vrijwillige) BOA áls de particuliere landgoedeigenaren zonder eigen BOA te vergroten. 
Dit wordt bereikt door deze doelgroep veel meer dan nu het geval is te betrekken bij de globale planning 
van acties over het jaar.  

 
7.2. Coördinatie 
Voor het goed/beter functioneren van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht zijn verschillende 
vormen van coördinatie nodig. Om dit te verbeteren worden de volgende verbeterpunten voorgesteld. 
 

1. Wat betreft de coördinatie van de jaarlijkse enquête en evaluatie wordt als aandachtspunt aan de 
Groene regisseur meegegeven om de huidige evaluatievragen tegen het licht te houden. 
 

 
8 Ook het meenemen van (beschermde) planten, paddenstoelen, vruchten of dieren uit een natuurgebied valtnder stroperij 
9 In 2021 zijn ook de ongeveer 3.000 hectare van de gemeenten Baarn, Soest en Rhenen in het totaal opgenomen.   
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7.3. BOA-loket 
Uit de evaluatie blijkt dat het BOA-loket, ondanks de promotie hiervan, nog steeds onvoldoende bekend is en dat 
er behoefte is aan meer bekendheid over wat het BOA-loket kan betekenen, vooral voor de kleinere particuliere 
eigenaren zonder eigen BOA die het toezicht zelf organiseren.  
 

 
1. Om goed inzicht te krijgen in de mate waarin de particulieren vragen om BOA inzet en waarin deze inzet 

ook wordt gerealiseerd, stelt de BOA-coördinator een overzicht op ten behoeve van onderstaand punt.  
2. Veel landgoedeigenaren maken nog geen gebruik van het BOA-loket. Promotie onder de leden van 

UPG, Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht en de groene BOA’s blijft een aandachtspunt. UPG 
heeft in de planning staan om in het voorjaar van 2022 een aparte bijeenkomst te organiseren rondom 
recreatieve druk, toezicht, BOA-capaciteit via BOA-loket, registratie incidenten rondom recreatief 
medegebruik. Daarvoor wordt de samenwerking gezocht met RUD en de groene regisseur. Aan de hand 
van deze bijeenkomst kan mede worden gekeken of het BOA loket en de BOA capaciteit aansluit op de 
behoefte van de individuele landgoedeigenaren. 

3. Structureel alle betrokkenen informeren over acties die hebben plaatsgevonden. In deze terugkoppeling 
in de vorm van een nieuwsbrief worden zówel de particuliere landgoedeigenaren met een eigen 
(vrijwillige) BOA áls de particuliere landgoedeigenaren zonder eigen BOA gewezen op de mogelijkheid 
om via het BOA-loket feedback te geven die gebruikt kan worden voor toekomstige acties.   

4. In deze terugkoppeling wordt ook structureel ingegaan op de werking van het BOA-loket.  
5. Enerzijds heeft het BOA loket de functie om de BOA capaciteit van de 3 BOA’s buitengebied voor 

particulieren beschikbaar te maken. Anderzijds heeft het BOA-loket ook een registratiefunctie. De 
behoefte bestaat dat beheerders hun waarnemingen in het veld in relatie tot recreatief medegebruik, 
afvalstort en stroperij daar kunnen melden. Deze meldingen vinden tot op heden nog niet plaats. 
Onderzocht wordt op welke manier deze waarnemingen kunnen worden opgehaald zodat ook deze 
informatie ontsloten wordt en gebruikt kan worden om effectiever en efficiënter toezicht te houden.  

6. Het document dat vorig jaar is opgesteld en ingaat op nut en noodzaak van het BOA-loket en wat het 
BOA-loket kan betekenen voor de particuliere eigenaren e.a., maakt deel uit van deze evaluatie. 
 

 
 
7.4. Groeimodel 
Net als vorige jaren is 2021 vooral gebruikt om samen met de direct betrokkenen verder te werken aan de 
onderlinge samenwerking en deze te versterken. Waar mogelijk is bij de concrete voorbereiding en uitvoering van 
toezichtacties en toezichtprojecten ook afstemming en samenwerking gezocht met toezichthouders en (groene) 
BOA’s van andere partners die binnen de provincie Utrecht werkzaam zijn. In 2020 hebben de gemeenten met 
eigen groene BOA’s, zoals Rhenen, Baarn en Soest, zich aangesloten bij het Utrechts Samenwerkingsmodel 
Natuurtoezicht. Hierin worden zij geïnformeerd over het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. In 2021 
werden zij meer betrokken bij de Gezamenlijke Toezichtskalender en acties en projecten die worden voorbereid 
en uitgevoerd, en waarvoor een beroep op hun medewerking werd gedaan. 
Ook de komende jaren is erop gericht om te onderzoeken op welke wijze o.a. wegbeheerders, waterschappen, 
gemeenten, hengelsportverenigingen en faunabeheer/WBE’s kunnen aansluiten bij het Utrechts 
Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht.  
 
De rol en taak van de (groene) BOA is volop in ontwikkeling en zal in de komende jaren alleen (nog) maar 
belangrijker worden. Gelet op de stelselverantwoordelijkheid heeft JenV aangekondigd om fundamenteel te kijken 
naar de BOA-functie en het BOA-bestel. Ook aan partners aangesloten bij het USN is gevraagd om een reactie 
waarbij met name is ingaan op welke elementen volgens hen bijdragen aan het verder professionaliseren van de 
BOA-functie en het BOA-bestel de komende tijd.   
Medio november heeft de Minister van JenV een voortgangsbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. In zijn reactie 
geeft hij aan toe te werken naar een herijkte visie hierop. In de aanzet tot wat uiteindelijk tot een visie moet leiden, 
zien de partners veel van de aangedragen punten terugkomen. In zijn brief geeft de minister verder aan dat zij de 
komende maanden met haar partners voortdurend in gesprek zullen blijven. Voor de dialoog en afstemming over 
de visie is een lijst van prioritaire onderwerpen waar JenV op wil inzetten, opgesteld.  
 
Het meest gebruikte registratiesysteem (BRS) is dusdanig aangepast dat het ook kan dienen als 
sturingsinstrument.  
 
Het groeimodel ziet er als volgt uit.  
  

1. Informatie die o.a. via het BOA-loket beschikbaar komt n.a.v. de inbreng van zówel de particuliere 
landgoedeigenaren met een eigen (vrijwillige) BOA áls de particuliere landgoedeigenaren zonder eigen 
BOA en van alle anderen die werken onder de vlag van het USN zal als input dienen voor toekomstige 
acties.      

2. Waar mogelijk wordt bij de concrete voorbereiding en uitvoering van toezichtacties en toezichtprojecten 
in 2022 ook afstemming en samenwerking gezocht met toezichthouders en (groene) BOA’s van andere 
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partners die binnen de provincie Utrecht werkzaam zijn, zoals wegbeheerders, waterschappen, de 
overige gemeenten en faunabeheer/WBE’s.  

 
 
7.5. BOA Registratie Systeem (BRS) 
BRS is, ook door de partners de meest gebruikte software voor het invoeren van data over strafrechtelijke 
handhaving in het buitengebied. Het streven is erop gericht dat bevindingen op een uniforme wijze worden 
vastgelegd. Indien een landelijke ontwikkelde invoering/aanpassing van BRS is geaccepteerd door 
Natuurnetwerk, zal ook de Richtlijn, die eerder door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is opgesteld worden 
aangepast. 
 

1. Indien de aanpassing is geaccepteerd en de Richtlijn aangepaste en beschikbaar komt, zal deze richtlijn 
onder de aandacht worden gebracht bij zowel de werkgevers van de BOA's als bij de BOA's zelf. Met dit 
initiatief wordt verwacht dat een aantal van de aangedragen kanttekeningen zal leiden tot een betere 
registratie van meldingen in BRS.  

 
7.6. Registratie t.b.v. Gezamenlijke Toezichtskalender  

 
1. Zie de aanbevelingen bij 7.1  
 
 

8. Conclusie 
 

De betrokken partners in het buitengebied hebben samen vastgesteld dat zeker in de huidige periode dat COVID-
19 onder ons is, krachtenbundeling en samenwerking vereist zijn om de uitdagingen goed aan te gaan. Dat heeft 
geleid tot het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Centraal hierin staat de Gezamenlijke 
Toezichtkalender waar partners gecoördineerd en gezamenlijk te werk gaan met prioriteiten en activiteiten.  
Ondanks dat COVID-19 ook in 2021 de samenwerking soms lastig en soms onmogelijk maakte, hebben partijen 
zo goed en zo kwaad als het ging, uitvoering gegeven aan de Gezamenlijke Toezichtkalender.   
Op hoofdlijnen kan gesteld worden, dat veel van de geplande activiteiten van de Gezamenlijke Toezichtskalender 
door alle maatregelen om het virus in te dammen niet gezamenlijk zijn opgepakt, maar dat partijen daar 
individueel uitvoering aan hebben gegeven.  
COVID-19 heeft ook in 2021 voor gezorgd dat de provincie Utrecht, natuurbeheerders en de RUD Utrecht anders 
zijn gaan werken dan dat zij hadden voorgenomen. Door de prioriteiten anders te leggen waren partijen, tot op 
zekere hoogte, in staat om met de huidige BOA-capaciteit ervoor te zorgen dat bezoekers van onze natuur 
konden genieten. Partijen zijn zich bewust dat zij, onder de huidige omstandigheden, de samenwerking moeten 
versterken met gemeenten, politie e.a. om vanuit een ieders eigen verantwoordelijkheid bezoekers veilig te laten 
genieten van onze mooie natuurgebieden. 
Natuurbeheerders, RUD Utrecht en de provincie benadrukken dat zij niet verantwoordelijk zijn voor openbare 
orde en veiligheid. De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau ligt bij de gemeente. 
 
Terugkijkend op 2021 durven partijen te stellen dat de samenwerking binnen het USN ook in het tweede jaar van 
deze crisissituatie een duidelijke meerwaarde had, ondanks het feit dat de uitvoering van de Gezamenlijke 
Toezichtskalender duidelijk anders liep dan gepland.  
 
Terugkijkend op de derde jaar van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht durven partijen te stellen 
dat het ook in deze crisis functioneert zoals bedoeld, en dat het leidt tot een betere handhaving en samenwerking 
tussen de betrokken partners. Uit de opgehaalde reacties komen verder naar voren: de verbeterde operationele 
samenwerking, de kortere lijntjes tussen de BOA’s van verschillende werkgevers en een versterking van het 
netwerk.  
 
De uitkomsten van de evaluatie, de resultaten van BRS en de Gezamenlijke Toezichtskalender en de enquête 
laten zien dat betrokkenen op de goede weg zijn. Maar er zijn ook voldoende verbeterpunten en daar gaan 
partijen mee aan de slag. 
 
Voorgesteld wordt om in de Toezichtskalender voor 2022 de naleving van de openstellingsregels, afvalstort en 
stroperij wederom prioriteit te geven. Hoewel de laatste twee niet onder de systematiek van de SNL vallen, wordt 
voorgesteld om ook in 2022 hierin gezamenlijk op te trekken. De Gezamenlijke Toezichtskalender 2022 is als 
bijlage 1 opgenomen.   
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9. Verschillende persberichten  

 

Provincie waarschuwt opnieuw: ga bij drukte niet de natuur in10 

© Caspar Huurdeman 

PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht verwacht vandaag weer drukte in de natuurgebieden. 
Daarom worden mensen opnieuw opgeroepen alleen veilig op stap te gaan. 
Het blijft vandaag droog in Utrecht en af en toe schijnt ook de zon. Tussen 11.00 en 15.00 uur wordt de meeste 
drukte verwacht. Daarom herhaalt de provincie de eerdere oproep: wandel in je eigen woonomgeving en check 

voordat je op stap gaat de zogenoemde Druktemonitor. 
De afgelopen weken was het soms erg druk in natuurgebieden. Voor veel mensen is een boswandeling in het 
weekend een van de weinige overgebleven uitjes. De gemeente Baarn heeft al meermaals mensen moeten 
oproepen niet meer naar het dorp Lage Vuursche te komen, daar waren de parkeerplaatsen enkele keren 
overvol. 

 
 

10 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2132674/provincie-waarschuwt-opnieuw-ga-bij-drukte-niet-de-natuur-in 

https://www.druktemonitorutrecht.nl/
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Zorgen om rust in kraamkamer natuur11 
De lente lonkt en dat betekent dat het broedseizoen in aantocht is. Dit jaar is dat voor boswachters helaas 
reden tot zorg. De grote drukte die we sinds de Coronacrisis in natuurgebieden constateren kan tijdens 
het broedseizoen namelijk voor problemen zorgen. 
 
Het broedseizoen is hét moment voor dieren om zich voort te planten en hun jongen op de wereld te zetten. In 
deze periode zijn de ouders en later hun jongen extra kwetsbaar. Het is daarom van belang dat bezoekers 
beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden. Met borden en spandoeken met de 
tekst 'Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur' vragen boswachters bezoekers van natuurgebieden om 
rekening te houden met het broedseizoen. 
 
Op kraamvisite 
Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en voldoende afstand belangrijk zijn voor een kersverse gezin. 
De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. De terreinbeheerders vragen bezoekers daarom 
respectvol met de kraamkamer van Moeder Natuur om te gaan: blijf op de paden, houdt honden aan de lijn en 
laat geen afval achter. Als mensen zich niet aan deze regels houden, kunnen ze - onbewust - het leefritme van 
wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. 
Om mensen hier bewust van te maken hangen in veel gebieden daarom sinds deze week borden en spandoeken 
met de tekst 'welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur'. De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers 
verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het hele voorjaar zijn ze in 
feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, 
groeiende planten. 
De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan terugtrekken 
met tegelijkertijd genoeg ruimte voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op sommige 
plekken zijn extra maatregelen getroffen om dieren te beschermen. 
 
Verstoringen het afgelopen jaar 
Door de drukte in natuurgebieden het afgelopen jaar ontstonden er steeds meer verstoringen in de natuur. Zo 
nam het aantal incidenten met loslopende honden toe, werd er meer zwerfafval achtergelaten en zagen 
boswachters steeds vaker mensen buiten de paden lopen of fietsen. Hoewel wilde dieren vaak goed weten waar 
wandelpaden zijn, kunnen zij geen rekening houden met mensen of honden die ze opjagen búiten de paden. In 
paniek kan een ree zichzelf doodrennen tegen een hek of op een weg. Een broedende vogel die keer op keer 
moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm genoeg. De 
kuikens sterven dan in het ei. 
 
Provincie Utrecht 
Om onze wettelijke taak rondom de coördinatie van de samenwerking op het gebied van Toezicht en Handhaving 
in de natuur te vervullen sluit de provincie Utrecht zich aan bij deze actie en verspreiden wij deze boodschap. 
Want ook in de provincie Utrecht kun je genieten van een aantal mooie natuurgebieden. Wist je dat er in onze 
provincie maar liefst 41 icoonsoorten voorkomen. Icoonsoorten zijn beschermde en bedreigde planten en 
diersoorten die extra aandacht vereisen. De grote karekiet, woudaap en veldleeuwerik zijn drie van onze 
icoonsoorten. Ben je geïnteresseerd in alle 41 icoonsoorten?, bekijk hier de icoonsoorten  externe link. 
 
Respectvol genieten 
Geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect. Door zelf op de paden te 
blijven, jouw hond aangelijnd te houden én jouw afval mee naar huis te nemen kunnen de dieren in alle rust 
broeden. Zo hebben de dieren geen last van jou en kan jij blijven genieten van de prachtige natuur die Nederland 
te bieden heeft. Check voordat je vertrekt naar een natuurgebied ook even de Druktemonitor. De Druktemonitor 
Utrecht is een online kaart waarop je in één oogopslag een indruk kunt krijgen waar het druk of rustig is in de 
provincie Utrecht. Onze natuurgebieden zijn ook opgenomen op de druktemonitor. Het broedseizoen duurt van 15 
maart tot 15 juli. 
 
Samenwerking 
Deze actie is opgezet door boswachters van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer. Het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) ondersteunt deze actie ook en draagt 
bij aan het uitdragen van de boodschap 'welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur'. Naast Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten zijn het Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, 
Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, Regionale UitvoeringsDienst Utrecht en Provincie Utrecht 
onderdeel van het USN. De gemeenten Baarn, Rhenen en Soest zijn inmiddels ook aangesloten. Daarnaast 
worden de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, 

 
11 15 maart 2021: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/zorgen-om-rust-kraamkamer-natuur 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/41_icoonsoorten.pdf
https://www.druktemonitorutrecht.nl/
https://www.druktemonitorutrecht.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/zorgen-om-rust-kraamkamer-natuur
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gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken. In het USN zijn 
afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in Utrechtse natuurgebieden. 
 

Controles in het buitengebied ter bescherming van broedseizoen12
 

 
In de provincie Utrecht vinden van woensdag 9 juni tot en met woensdag 16 juni onaangekondigde 
controles plaats tijdens een speciale actieweek. 

 

In de provincie Utrecht kijken de partners van het Utrechtse Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht naar hoe de 
toegangsvoorschriften van natuurgebieden worden nageleefd. Doel is om broedende dieren in het broedseizoen 
te beschermen. 
 
Het broedseizoen is hét moment voor dieren om zich voort te planten en hun jongen op de wereld te zetten. In 
deze periode zijn de ouders en later hun jongen extra kwetsbaar. De actieweek is erop gericht dat bezoekers 
zich, nog meer dan nu het geval is, beseffen dat ze de kraamkamer van Moeder Natuur betreden. Door Corona 
hebben nog meer bewoners de natuur dichtbij huis ontdekt. Toezichthouders zijn gastheren die graag iedereen 
welkom heten, maar ze zien ook de impact van al die extra drukte op de natuur. Voor bestaande, maar ook 
nieuwe bezoekers is helderheid over regels belangrijk. Tijdens de actieweek wordt er in buitengebieden 
bijvoorbeeld gecontroleerd op naleving van de regels in natuurgebieden, zoals aangelijnde honden, bezoekers 
die zich enkel en alleen binnen de wegen en paden begeven en niet daarbuiten, het betreden van niet 
opengestelde terreinen, motorcrossers, afvaldumpingen en de Visserijwet. 
 
Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht 
De controles worden uitgevoerd door iedereen die samenwerkt onder de vlag van het Utrechts 
Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN). Naast Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zijn het Utrechts 
Landschap, Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed 
den Treek, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, de gemeenten Baarn, Rhenen, Soest en provincie Utrecht 
onderdeel van het USN. Daarnaast worden de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief 
betrokken. In het USN zijn afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in 
Utrechtse natuurgebieden. 
 

 

 

 

 
12 7 juni 2021:https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/controles-het-buitengebied-ter-bescherming-van-broedseizoen 
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Natuurgebieden blijven ook na de lockdowns populair: 'Drukte is nu stabiel' 
 
Hoewel de lockdowns (voorlopig) verleden tijd zijn, blijven Nederlanders volop de natuur intrekken. De 
drukte is nog altijd groter dan vóór de start van de corona-epidemie, zeggen Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer. "We zien wel dat mensen de natuur hebben ontdekt." 
 
In de gebieden van Natuurmonumenten werd het al voor corona wat drukker. Het aantal mensen dat richting de 
gebieden trok nam echter een flinke vlucht in coronatijd, zegt de woordvoerder. "We zagen dat mensen echt op 
zoek gingen naar iets om te kunnen doen." Inmiddels spreekt de woordvoerder over een "stabiele drukte". 
"Het enige wat eigenlijk open was, was de natuur", voegt Staatsbosbeheer toe. "Toen was het op sommige 
plekken wel echt extreem." Dat was onder meer te zien aan de overvolle parkeerplaatsen en de herhaalde 
oproepen van de natuurorganisaties om ook in de buitengebieden de coronamaatregelen na te leven. 
Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer is het momenteel minder druk dan tijdens de lockdownperiode, 
maar zien de boswachters dat het nog steeds drukker is dan voor corona. "Ook nu mensen weer andere dingen 
kunnen doen, zoeken ze nog steeds de natuur op." 
De organisaties zien de grotere belangstelling ook op andere manieren terug. Zo steeg het aantal leden van 
Natuurmonumenten in het coronajaar met een recordaantal en zochten steeds meer mensen naar wandelroutes 
op de website van Staatsbosbeheer. Waar die routes in 2019 nog zo'n 1,2 miljoen keer werden bekeken, steeg 
dat aantal in het coronajaar 2020 tot ruim 3,5 miljoen. Dit jaar zijn de routes al zo'n 4 miljoen keer bekeken. 
 
Mensen waren niet altijd op de hoogte van de regels in de natuur 
De grote drukte tijdens de coronaperiode bracht ook veel overlast met zich mee. "Zeker in het begin van de 
lockdown zag je dat veel", zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Er kwamen mensen naar de natuur die 
er anders nooit kwamen. Die wisten niet dat er bepaalde regels gelden, zoals dat je je hond moet aanlijnen en op 
de wandelpaden moet blijven." 
Maar juist de mensen die voorheen niet vaak de natuur ingingen, blijven nu de bekendere natuurgebieden 
bezoeken. Vorig weekend was het bijvoorbeeld erg druk in het Utrechtse Lage Vuursche, een gebied dat ook 
voor corona al geregeld te druk werd. 
Tegelijkertijd zoeken de mensen die al geregeld de natuur introkken nu de onbekendere plekken op, zegt de 
woordvoerder. "Ze verruimen hun bezoekgebied." 
 


