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Utrechts Landschap zet zich in voor natuurbescherming, een fraai landschap en de beleving
daarvan. De vele verschillende recreanten hebben allemaal hun eigen idee van beleving. Om een
goed balans te vinden in de verschillende vormen van recreatie ten opzichte van
natuurbescherming, heeft Utrechts Landschap per natuurgebied openstellingsregels opgesteld.
Toezicht en handhaving zorgt ervoor dat iedereen deze openstellingsregels naleeft.
Waarom toezicht en handhaving
In de beheerplannen is voor de gebieden van Utrechts Landschap vastgelegd welke natuurdoelen
behaald moeten worden en welk natuurbeheer daarbij hoort. Ook is hierin vastgelegd waar welke
vorm van recreatie mogelijk is, zonder dat dit in conflict is met de natuurwaarden. Ruim 90 procent
van onze terreinen zijn toegankelijk voor bezoekers maar op sommige plekken is dit niet mogelijk
vanwege kwetsbare natuur.
Utrechts Landschap heeft dit afgebakend in haar natuurgebieden en
faciliteert recreatie door het aanleggen en onderhouden van
voorzieningen zoals wandelpaden, hondenlosloopgebieden,
mountainbikeroutes en ruiterpaden. Op andere plaatsen is rust en ruimte
voor natuur. Met toezicht en handhaving zorgt Utrechts Landschap
ervoor dat de natuurwaarden beschermd blijven.
Concrete doelen van toezicht en handhaving bij Utrechts Landschap zijn:
-

-

Door voldoende inzet van toezichthouders in de gebieden, wordt de gepercipieerde sociale
veiligheid en tevredenheid van bezoekers vergroot.
Het naleefgedrag van de openstellingsregels wordt door toezicht preventief positief
beïnvloed. Toezichthouders leggen in hun rol van gastheer de regels en het doel van de
regels uit aan het publiek
Het naleefgedrag wordt verder beïnvloed door repressieve handhaving (aanzeggen proces
verbaal) bij kernovertredingen en recidive.
Voldoende professioneel toezicht voorkomt dat de realisatie van de natuurdoelen uit de
beheerplannen onder druk komen te staan, of dat doelstellingen niet worden gerealiseerd.

Wat is een BOA
Toezicht en handhaving in onze natuurgebieden gebeuren door Buitengewoon
Opsporingsambtenaren (BOA). Onze BOA’s beschikken over een opsporingsbevoegdheid en dienen
hiertoe een opleiding en bijscholing te volgen. Aanvullende cursussen worden gevolgd om de
kwalitatieve inzetbaarheid te vergroten.
Wat doet een BOA
De BOA ziet toe op naleefgedrag van de openstellingsregels en voorkomt daarmee dat natuur
geschaad wordt. Daarmee dragen zij bij aan natuurbescherming en het behalen van de
beheerdoelen. In de natuurgebieden komen veel verschillende recreanten die allemaal op hun eigen
manier het gebied beleven. De BOA’s voorkomen eventuele conflicten en dragen met hun
aanwezigheid bij aan een grotere sociale veiligheid in de natuurgebieden.
Concrete voorbeelden waar BOA’s zoal toezicht op houden:
-

Loslopende honden en paardrijden waar dat niet is toegestaan

-

Fietsen en mountainbiken over wandelpaden en buiten de daarvoor bestemde routes
Varen in verboden gebied
Voor zonsopkomst en na zonsondergang verblijven in een natuurgebied
Verstoring door muziek, vuur of ongeoorloofde recreatie
Afval achterlaten en vervuiling van natuurgebied
Afvalstort zoals huis- en sloopafval, wiet- en drugsafval
Vandalisme
Fout parkeren
Vissen zonder geldige visvergunning
Stroperij
Bevinden buiten de paden en in rustgebieden

De BOA’s zijn in dienst van Utrechts Landschap en maken
onderdeel uit van de beheerteams. Zij dragen mede zorg
voor bebording in de natuurgebieden. Omdat ze veel
aanwezig zijn in de terreinen, zijn zij tevens een
aanspreekpunt voor veel recreanten in het gebied. Ook
worden vrijwillige BOA’s ingezet.
Opsporingsbevoegdheid
Alle BOA’s zijn in het bezit van een akte van opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een BOA
bepaalde strafbare feiten mag opsporen en hierop actie mag ondernemen. Tevens beschikken zij
over bepaalde politiebevoegdheden.
Organisatie en beleid
Onze BOA’s maken gebruik van een intern beleidsdocument waarin toezicht en handhaving in de
natuurgebieden van Utrechts Landschap is vastgelegd. Dit draagt bij aan een uniforme en
professionele werkwijze. Om dit beleid actueel te houden, komen de BOA’s en boswachters elk
kwartaal bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen.
BOA’s van Utrechts Landschap worden primair ingezet in de gebieden die in beheer zijn bij Utrechts
Landschap. Ook is er binnen de provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst waardoor
natuurorganisaties en overheden kunnen optreden in elkaars terrein. Hierdoor kunnen onze BOA’s
samenwerken met andere organisaties om (tijdelijk) toezicht en handhaving in een gebied te
verhogen.
Vragen of klachten
In het beleid van Utrechts Landschap is opgenomen dat de afdeling Terreinbeheer aanspreekpunt is
voor praktische zaken die betrekking hebben op toezicht en handhaving, waaronder ook
integriteitsvragen of klachten. Alle poststukken (elektronisch of per post) worden vertrouwelijk
behandeld vanwege het feit dat er persoonlijke informatie over verdachten en strafzaken in kunnen
staan.
Informatie over toegangsregels en natuurgebieden
Bij elk natuurgebied van Utrechts Landschap zijn de openstellingsregels aangegeven op de
toegangsborden bij de ingang. U kunt meer informatie over onze natuurgebieden en de
bijbehorende openstellingsregels raadplegen op www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden
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