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Statengriffie

Van: Jan en Femmie Bremer 

Verzonden: zaterdag 26 september 2020 9:07

Aan: Statengriffie

Onderwerp: Staatsbosbeheer als eigen wetgever

Geacht college Provinciale staten van Drenthe, 

Ik ben een man geboren en getogen in de provincie Drenthe. 

Mijn hele leven (74 jaar) heb ik de natuur als hobby en ontspanning gehad. 

Nu doe ik dat, door met mijn kleinkinderen door de natuur te wandelen en ze te wijzen op al het prachtige 

wat de natuur in Drenthe, maar ook daarbuiten te bieden heeft. 

In mijn jeugd  plukte ik Bramen en Bosbessen om Jam van te maken, nu plukken wij ze samen om ze de 

rijkdom van de “wilde” natuur te laten proeven naast die uit hun eigen tuin. 

Verder geniet ik van wandelingen en verkenningstochten zo ik dat tijdens mijn jeugd ook deed, alleen 

rustiger en soms met een metaaldetector. 

Tijdens deze zoektochten houd ik me aan alle voorschriften en richtlijnen die deze hobby kent. 

Toestemming vragen van landeigenaren 

Niet zoeken op Archeologisch gebied, en bij vondsten daarbuiten dit melden aan de daarvoor bestaande 

instanties, 

Munitie vondsten melden bij de Politie, en als gepensioneerd defensie medewerker,  neem ik mee wat 

verantwoord is, en lever dit in bij de Politie. 

Zoeken met een Metaaldetector en “pointer” en graven met een pioniersschep uit de dump, maar meer 

nog met een smal scherp mes wat hiervoor speciaal ontworpen is. 

Elk schepje uit de bodem achteraf op zijn plek terug gooien en egaliseren. 

Gebied achterlaten zo het was, of netter, 

Tijdens deze tochten kom ik grondverplaatsingen door dieren en/of voertuigen tegen die dit aanmerkelijk 

minder serieus doen. 

Tijdens mijn tochten ben ik munitie tegen gekomen in paden die voor ons alleen bewandeld mogen 

worden, maar door anderen zoals : boeren, Staatsbosbeheer, het Drentse landschap, Natuurmonumenten 

enz.  met voertuigen bereden worden. 

Soms waren die vondsten dusdanig onveilig op direct onder de oppervlakte, dat ik direct de Politie en/of 

de beheerder informeerde. 

N.a.v. zo’n melding heb ik op mijn initiatief en die van een publieke omroep,  een gesprek met een

boswachter gehad, waarbij ik hem aanbood om gebieden waar veel munitie gevonden wordt, te

onderzoeken en hem op de hoogte te stellen van onze of mijn bevindingen, zodat een verantwoorde

verwijdering geregeld zou kunnen worden.

Uiteindelijke Resultaat van  dit gesprek is, dat mij verboden is, in gebieden van Staatsbosbeheer waar deze

boswachter zijn werk heeft, met een metaaldetector te zoeken.

Gevolg is dat in mooie natuurgebieden in Drenthe, op paden vlak onder het loopoppervlak, munitie ligt die 

door deze m.i. onjuiste en aanvechtbaar handelen van een boswachter blijft liggen, en een gevaar oplevert

voor hunzelf maar ook voor alle mensen die er vrij mogen wandelen.

Kennelijk heeft Staatsbosbeheer de bevoegdheid, regels of “wetten” uit te schrijven die niet naar behoren 

onderbouwd zijn, of zelfs met duidelijk onzinnige argumenten als zinvol beschreven worden, zo u dit in 

bijgaande artikel lezen kunt ! 

Opgemerkt:  

Ik ben nog nooit “Graafschade” tegen gekomen die door metaaldetector gebruikers veroorzaakt was. 
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Daarentegen wel de gebruikelijke grondbewerkingen door dieren als Herten, Mollen, Konijnen, enz. enz. of 

door voertuigen ! 

https://www.staatsbosbeheer.nl/Contact/toegangsregels 

Mag ik de Provinciale staten vragen aan dit aanmatigende gedrag van Staatsbosbeheer een einde te 

maken ! 

Te komen tot een redelijke en goed onderbouwd beleid inzake de punten in dit artikel en specifiek die 

welke ik u geschetst heb. 

Er daarbij tevens voor te zorgen dat Politie en de daarvoor bestaande instanties op juiste wijze benaderd 

kunnen worden, en voorzien zijn van goede regelgeving m.b.t. behandelen van gevonden munitie !  

Vriendelijke groet, 

Jan Bremer 


