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Voorblad
Daar waar de negentigste verjaardag van onze 
vereniging nog groots werd gevierd, doen we 
het met ons verenigingsblad Dier&Milieu iets 
rustiger aan. Feit is dat we inmiddels met jaar-
gang negentig zijn gestart. Het eerste nummer 
verscheen in juli 1920. Oud en vergeeld maar 
nog in een redelijke conditie hebben we het 

De stichtingen VeldOnderzoek Flora en Fauna 
en Groennetwerk en de Vereniging Politie 
Dieren- en Milieubescherming hebben de 
handen ineengeslagen om elkaars kennis, 
kunde en mogelijkheden te versterken en 
daarmee de naleving van de groene regelgeving 
te bevorderen en de natuur te beschermen. 
Annemiek Tubbing legt uit hoe dit zit. 

De trouwe lezer van ons blad moet na vier 
artikelen in de serie Flora- en faunawet over 
de eendenkooi toch al aardig wat kennis 
hebben over dit jachtmiddel. 
Henri Madern was echter nog niet uitge-
schreven. Hij rondt de bespreking van het 
jachtmiddel ‘de eendenkooi’ af met de 
‘afpalingskring’. 

Uiteraard in het eerste nummer van een 
nieuwe jaargang alle informatie over de 
Algemene ledenvergadering. 
Dit jaar vergaderen we in Ermelo op 
woensdag 15 april. 

Wij hopen weer een groot aantal leden te 
mogen begroeten.
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De redactie plaatst in eerste instantie foto’s afkomstig 

van leden en daarnaast foto’s waarvoor rechten be-

taald zijn of die rechtenvrij zijn. Mocht er onverhoopt 

toch een foto geplaatst zijn waarvoor geen toestem-

ming is verleend dan verzoekt de redactie u contact op 

de nemen met het secretariaat van onze vereniging. 

Bij sommige artikelen plaatst de redactie foto’s die 

een illustratief karakter hebben. Overname en 

gedeeltelijke overname van artikelen uit dit blad is 

toegestaan onder bronvermelding en na toestemming 

van de redactie.
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Voor wie is de Vereniging Politie 
Dieren- en Milieubescherming? 

De vereniging PDM richt zich op opsporing-

ambtenaren en handhavers, maar ook toezicht-

houders evenals beleidsfunctionarissen mogen 

zich thuis voelen bij de vereniging 

Politie Dieren- en Milieubescherming.

Uitgelicht

nummer nog op de foto gekregen. Wij zijn 
inmiddels; begonnen alle oude nummers te 
digitaliseren. Dit levert soms mooie teksten en 
plaatsjes op die u ongetwijfeld terug zult zien 
op Facebook op in D&M.  Het eerste nummer 
van de negentigste jaargang is opgemaakt in 
nieuwe kleuren en een nieuwe indeling. 

Wij zijn benieuwd naar uw mening.


