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1. Rechte tellingen
Geweld tegen boswachters
In Etten-Leur werd in september een boswachter mishandeld door een jager. Hij werd bedreigd en
mishandeld met een krukje. - Het is niet de eerste keer dat een boswachter wordt belaagd. In
toenemende mate blijken medewerkers die het bos beschermen te maken te krijgen met
scheldpartijen, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld. Zij beschikken niet altijd over middelen om
zichzelf te verdedigen.

1 ‘Boswachters moeten altijd met twee personen op pad
gaan om de natuur te beschermen’
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2018 moet Je bedacht zijn op , bovendien er is genoeg te doen voor twee
Alleen op pad in het bos en natuurgebieden is niet veilig meer. Gewoon met 2
personen op pad
Er kan ook iets gebeuren wat de man of vrouw niet alleen kan afhandelen, dus het is
altijd beter vandaag de dag met z'n 2 te zijn voor hun en onze veiligheid.
Handhaving , buurtpreventie, politie, zijn met 2 pers.
Ik ben zelf werkzaam in de beveiliging en bij bepaalde werkzaamheden zijn wij
vanuit onze eigen veiligheid ook met een koppel. als er geen maatregelen worden
genomen zullen er boswachters afhaken om dat hun veiligheid hun meer waard is
dan het ideaal van waaruit zij hun werk doen
Ik vind dat elke gezagsdrager nooit alleen op pad moet zijn want dat is veel te
gevaarlijk en te kwetsbaar
Met twee zijn er ook geen twijfels mogelijk over wie wat en hoe. Je staat juridisch
ook sterker, en het is veiliger werken.
Veiligheid van deze mensen is belangrijker dan de mogelijk toenemende kosten.
Er loopt tegenwoordig allerlei gespuis rond met duistere bedoeling en.
Heeft een afschrikkend effect
Het is helaas nodig. Deze mensen doen belangrijk werk en moeten dit veilig kunnen
uitoefenen.
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Het ziet er naar uit dat het in onze huidige samenleving niet meer mogelijk is om
een functie zelfstandig uit te voeren. Mijn inziens het het vaststellen dat er altijd 2
personen op pad moeten gaan enkel een reactie op, maar is het geen
daadwerkelijke oplossing. De mensen die op een vervelende manier te keer gaan
tegen in dit geval de Boswachters, deze zouden aangepakt moeten worden.
Indien dat mogelijk is en je kunt de tijden bepalen volgens mij wanneer je zeker niet
alleen moet gaan.
Je weet nooit wie er is en in het bos of wat je tegen komt.
Met twee toch veiliger. Ook in verband met als er iets gebeurd kan andere hulp
zoeken
Niet alleen om de natuur te beschermen maar ook voor hun eigen bescherming
Puur gezien de veiligheid en getuigenis indien nodig
Vanaf zonsondergang zeker niet alleen het bos in
Het is overigens ergerlijk dat functionarissen die namens ONS hun functie
uitoefenen niet meer alleen hun werk zonder problemen hun werk kunnen doen.
Het zou niet nodig moeten zijn
Iets zegt me dat met twee beter is. Anderzijds wordt het tijd dat er meer respect
komt voor politie, boa, ziekenwagenmedewerkers brandweer en ook boswachters.
Echter zij worden altijd in de kou gezet door onze overheid en kunnen dus geen
overmacht meer uitoefenen omdat ze in beginsel in de steek gelaten worden. Veel
praten, roepen dat het verschrikkelijk is en de daders pamperen. Wordt tijd dat dit
veranderd.
Laat het aan de boswachter zelf over. Als hij/zij liever niet alleen werkt, moet de
mogelijkheid er zijn om samen op pad te gaan.
Als er verkeerd wordt opgetreden door publiek tegen gezagshandhavers dan moet
je het publiek daarop aanspreken en aanpakken. Tenzij ze op drugsjacht zijn, dan
kun je ze beter met zijn tweeën sturen (en natuurlijk wel gewapend)
Gezag moet geaccepteerd en gerespecteerd worden
Ik denk dat dat financieel te hoge kosten met zich medebrengt..
Probleem is niet het aantal boswachters. Probleem is dat boswachters niet kunnen
optreden tegen wetsovertreders. Ze moeten boetes en straffen kunnen uitdelen.
Het sturen van groepen van twee boswachters heeft weinig zin. Wat als de
overtreders dan ook met twee zijn?
Te gek voor woorden dat dat nodig zou zijn.
Mensen moeten zich gewoon gedragen! Degene die boswachters belagen moeten
flink worden gestraft.
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2 ‘Boswachters moeten zichzelf kunnen beschermen met een
middel als bijvoorbeeld een wapenstok of pepperspray’
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BOA en wapendrager. Net als bij andere diensten, zoals Douane.
Hebben ze geen verdedigingsmiddel, kunnen ze o worden neergeslagen en met
alle criminaliteit in Brabant is het ook nodig dat ze een middel bij hebben om zich
te kunnen verdedigen.
Mogelijk werkt het ook afschrikkend zodat geweld achterwege blijft.
Pepperspray en afgerichte hond
Pepperspray ls al een goed begin
Zelf bescherming is noodzakelijk. De politie kan nooit snel ter plaatse zijn.
Zou zelfs pistool mogen zijn na gedegen opleiding natuurlijk. Uiteindelijk zijn die
mensen heel dikwijls in afgelegen gebied.
Geeft die mensen toch extra vertrouwen en een mate van veilig werken. Helaas
dat het zo moet.
Helaas is het nodig.
Idem A
In noodgeval
Kwaadwillenden van het lijf houden is nodig.
Boswachters moeten vervangen worden door politiemensen, zij zijn bewapend en
goed opgeleid.
Geweld roept om geweld dus niet doen maar pepperspray gaat nog wel. en ben je
met 2 en dan proberen te overmeesteren of hulp in roepen.
Je moet niet je beleid aanpassen op een incident. Boswachter moet de politie
waarschuwen en die kan en mag evt geweld gebruiken
Iemand die op de ambulance werkt heeft dit ook niet tot zijn beschikking.
Met een vlammenwerper en een wurgkoord
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3 Stel u mag de boswachters in onze gemeente een tip geven
om zich te beschermen tegen verbaal- of fysiek geweld van
overtreders. Wat zou u dan zeggen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Als je een persoon wilt aanhouden dan bel je de politie
Boswachters zijn zelf ook niet altijd even vriendelijk. Het is dan niet gek dat mensen agressief
kunnen worden.
Buiten geweldsmiddelen een c2000 portofoon met zich dragen welke direct in contact staat
met de Meldkamer Politie net zoals in Rotterdam.
Cursus omgaan met agressie
Eigen veiligheid eerst.
Kick m in the nuts!
Leer een verdedigings sport
Maamaak foto met je mobielte
Wapendrager.
Wees vaker en meer aanwezig! Wees zichtbaar

Toelichting









Als wij ze nu tips moeten geven is er veel mis met de opleiding tot boswachter of de cursussen
die ze krijgen
Bij vraag 2 heb ik aangegeven dat de boswachter zich moet kunnen beschermen, ik vind dat hij
wel wat bij mag hebben voor
“Nood” als rustig blijven niet lukt om de overtreders ook tot rust te manen
Deze mensen hebben van uit hun opleiding zelf genoeg bagage mee gekregen om te weten hoe
met een dergelijke situatie om te gaan
Echter indien nodig, en het kan, er vol in gaan.
Men kan niet rekenen op tijdige steun van de politie.
Mensen toch wat handvaten meegeven waarmee ze criminele activiteiten kunnen herkennen.
Omdat het nog niet wettelijk is toegestaan dat boswachters zijn voorzien van middelen om zich
te beschermen, pepperspray en of wapenstok. adviseer ik om de politie in te schakelen.
Pittige hond meenenen
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Soms moet je als boswachter niet doen of je alles kunt oplossen. Als er moeilijkheden te
verwachten zijn, schakel je de politie in.
Werkt afschrikkend
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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