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In coronatijd ontdekken meer recreanten de  

natuur. Toezichthouders controleren of iedereen zich op 

het landgoed aan de regels houdt. “Ik maak de gekste 

dingen mee.”

Het is een gure zondagochtend als toezichthouder Gerben 
Olde Nordkamp in zijn bestelauto stapt om een ronde over het 
landgoed te rijden. Zoals verwacht is het niet bijzonder druk.  
We passeren enkele hardlopers, wandelaars en mountainbikers 
die dik ingepakt de kou en wind trotseren. “Als de zon had 
geschenen was het nu heel druk geweest”, zegt Gerben. Zijn ogen 
turen door de voorruit de weg af, af en toe verdwijnt zijn blik in 
het bos. Hoewel hij gespitst is op elke mogelijke overtreding, 
gaat de aandacht vooral uit naar loslopende honden. Het is 
het broedseizoen en de periode waarin de reekalveren worden 
geboren. Loslopende honden, en mensen die paden verlaten, 
kunnen de rust verstoren. “Dit is de meest kwetsbare tijd van het 
jaar”, zegt Gerben, die behalve als toezichthouder op Twickel  

ook als jachtopzichter en bosbouwer werkt. Een ree 
is een ‘cultuurvolger’, legt hij uit. De dieren kunnen 
op vijftig meter afstand van een pad of weg liggen 
te rusten, gewend als ze zijn aan voorbijgangers. 
Maar zodra de rust verstoord wordt, schrikken ze 
en vluchten weg. In paniek kunnen ze in botsing 
komen met verkeer of lopen prikkeldraad in.  
“Ik heb geregeld wild aangetroffen dat hangend 
in het prikkeldraad een vreselijke doodstrijd heeft 

uitgevochten.” Achterblijvende reekalfjes sterven eveneens,  
maar dan door de honger. Een ree laat zich in principe niet zo snel 
pakken door een hond, maar een hoogzwangere ree is minder 
beweeglijk en loopt een grotere kans gegrepen te worden. “In het 
ergste geval gaat de geit, en dus ook de kalveren in de buik, dood.” 

Waarschuwing

Bijna alle wandelaars met honden die we tegenkomen 
houden zich aan de regels. Alleen in het losloopgebied tegenover 
het kasteel mogen honden van de lijn, mits ze onder appèl staan. 
Op het Bornsevoetpad loopt een wandelaar met een onaangelijnde 
terriër ons tegemoet. Gerben stopt de auto en vertelt de man 
dat hij in overtreding is. “Hij loopt altijd los”, geeft de man eerlijk 
toe. Als Gerben uitlegt dat een loslopende hond veel schade kan 
aanrichten, snapt de man de aanlijnplicht. “Maar deze hond is zo’n 
schijterd. Die durft nooit van het pad af”, vergoelijkt hij. Hij komt 
er met een waarschuwing vanaf. “Om in dit geval een boete van 
100 euro op te leggen, vind ik wat overdreven”, legt Gerben even 
later uit. Voor bewuste overtredingen en honden die door het bos 
‘rausen’, kent hij geen genade. 
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‘Dit is de meest  
kwetsbare tijd  
van het jaar’
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“Het zijn niet alleen de reeën”, zegt Gerben over de 
kwetsbaarheid van de natuur in het voorjaar. Ook de ganzen en 
hazen hebben jongen en her en der in de weilanden en akkers 
nestelen weidevogels. Een hond neemt door zijn jachtinstinct snel 
een hap, maar ook honden die ‘niets doen’ en alleen snuffelen 
veroorzaken leed. “Als een hond aan een hazenjong heeft 
gesnuffeld, komt de moederhaas er niet meer bij. Dan verhongert 
zo’n jong. Dat geldt ook voor het jonge reewild of jonge fazanten 
of kieviten.” En als de rust in een gebied te vaak wordt verstoord, 
bestaat de kans dat weidevogels hun nest onbeheerd achterlaten. 
Je hoeft niet ver van het pad af om de rust in de natuur al te 
verstoren. De bosranden vormen in het voorjaar bijvoorbeeld  
het territorium voor veel zangvogels. 

Kampvuur

Het aantal bezoekers aan het landgoed is door de 
coronapandemie enorm toegenomen. “Normaal is het elke zonnige 
zondag druk maar nu geldt dat ook voor doordeweekse dagen.” 
Het zijn bezoekers die, bij gebrek aan activiteit in de steden, 
eropuit willen en weinig kennis van de natuur hebben. “Ik maak 
de gekste dingen mee”, zegt Gerben. Hij vertelt over mensen die 
takken uit het bos slepen om daarmee een brug over een greppel 
te bouwen. Of een gezin met kinderen dat middenin de Breeriet, 
een niet-toegankelijk rustgebied, met een bijl bomen omhakte om 
een kampvuur te kunnen maken. “En als je ze aanspreekt, hebben 

ze geen idee dat ze in overtreding zijn. Dan zeggen ze dat ze willen 
genieten van de natuur.” 

Het is niet alleen onwetendheid, maar ook een bewust 
gebrek aan respect waar de toezichthouders tegenaan lopen.  
“Als je ziet welke rotzooi we bijvoorbeeld rond het Vlonderpad 

aantreffen, dan schrik je enorm.” En dan zijn er nog de afval
dumpers die bewust complete stukken meubilair of vuilniszakken 
uit hun auto gooien. Vooral ’s avonds in het weekend en op 
maandag is het raak. “Dan hebben mensen de schuur of zolder 
opgeruimd en moeten ze van hun rotzooi af.” Gerben constateert 

dat door corona dit asociale gedrag is toegenomen maar dat 
mensen ook ‘een korter lontje’ hebben gekregen.  

Meer bezoek, meer 
overtredingen

Gerben Olde Nordkamp speurt naar een reebok en wandelaars. 

Foutparkeren, loslopende honden, afvaldump, het 
verlaten van de paden, nachtelijk bezoek. De tien 
boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) die 
elke dag van de week in wisselende samenstelling 
op het landgoed in Delden actief zijn, constateren 
diverse overtredingen van de toegangsregels. En 
door de stijging van het aantal bezoekers nemen ook 
de overtredingen enorm toe. In 2020 werden 964 
overtredingen geconstateerd; een toename van 17% 
t.o.v. 2019. Er werden 311 waarschuwingen (+146%) 
en 388 processen-verbaal (+240%) uitgedeeld. Met 
500 geconstateerde overtredingen in de eerste vier 
maanden van 2021 zet de stijgende trend door.

“Het beleid is om mensen eerst aan te spreken en 
bewust te maken dat ze in overtreding zijn”, legt 

toezichtcoördinator Jasper de Groot uit. “Als er  
begrip is wordt het afgedaan met een waarschuwing. 
Bij een ernstige overtreding, of een verlaten,  
foutief geparkeerde auto, volgt gelijk een proces-
verbaal.” De forse stijging van het aantal boetes  
wordt toegeschreven aan foutparkeerders.  
Twickel controleert streng en probeert het parkeren 
in de bermen door het plaatsen van paaltjes te 
ontmoedigen. “Wij willen voor een optimale beleving 

van de natuur geen blik in het buitengebied.  
Er zijn genoeg parkeerplaatsen.” Er worden ook  
veel boetes (95 euro + administratiekosten)  
uitgedeeld voor niet-aangelijnde honden buiten het 
losloopgebied. De Groot: “Iedere maandag word  
ik gebeld door overtreders die bezwaar maken en 
denken dat het geld in de kas van Twickel kas vloeit. 
Dat is niet correct, elke euro gaat naar het Rijk.”
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Bezoekers worden bewust 

gemaakt van het belang 

van regels.

Niet elke overtreder erkent ruiterlijk dat hij fout zit 
wanneer hij wordt aangesproken. “Ze zijn mondiger 
geworden. Dat gaat tot doodsbedreigingen aan toe.”

Motorrijders

Op een kruispunt in het bos komt Gerben 
twee collega’s van de gemeente Hof van Twente tegen. 
Deze ochtend is er sprake van een gecoördineerde 
controle, waarbij meerdere toezichthouders van 

Twickel, Almelo, Hof van Twente, Rijkswaterstaat en de 
Hengelsportfederatie op pad zijn. Samen hebben ze in 
alle vroegte in de omgeving van Bornerbroek een groep 

motorrijders proberen te betrappen, maar tevergeefs.  
Het voor- en najaar, als de maïs niet (meer) op het land 
staat, zijn voor de crossers geliefde periodes. “Vanwege  
de snelheid waarmee ze zich verplaatsen, moet je wel 
samen optrekken”, licht Gerben de samenwerking toe.  

Via portofoons staan de toezichthouders met elkaar in  
verbinding maar het vermoeden is dat ook de motorrijders  
elkaar waarschuwen als ze handhavers zien. 

Als we doorrijden valt het oog van Gerben op een reebok, 
die een paar honderd meter verderop in een weiland staat. Als 
Gerben zijn verrekijker pakt, ziet hij dat het beest zich verplaatst. 

“Er moeten mensen in de buurt zijn”, concludeert hij. Als even later 
in de bosrand twee wandelaars opduiken, die de bok op de foto 

zetten, blijkt dat hij gelijk heeft. “Gelukkig hebben ze geen hond 
bij zich”, ziet hij door de kijker. “Omdat ze blijven staan, is er niets 

aan de hand. Maar als ze doorlopen, springt de bok af. Dan gaat ie 
ervandoor.” Gerben herkent veel bokken die in het overpark hun 
territorium hebben. Naar schatting zijn het er, samen met de kleine 
bokken, een kleine twintig. In het voorjaar, als de blaadjes aan de 
bomen komen en het voedselaanbod stijgt, laten ze zich redelijk 

snel zien. Maar ook in de winterperiode zijn de dieren gebaat bij 
rust, legt hij uit. Ze hebben dan al hun energie nodig voor het 
herkauwen van het voedsel. Als de rust te vaak wordt verstoord, 

verzwakt het beest.” 

Na een paar uur parkeert Gerben zijn auto weer voor de 
werkplaats. Met enkele collega’s wisselt hij ervaringen uit voordat 
ze aan de koffie gaan. Als de volgende keer de zon schijnt, zal het 

drukker zijn, luidt de conclusie.


