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Voorblad
Dit najaar waren de overvliegende kraanvogels 
trending topic op Twitter. De trek van deze 
indrukwekkende vogels gaat luidruchtig en is 
dus ook bijna niet te missen. Wat opvalt is dat 
wij de laatste jaren steeds meer horen en zien 
van deze vogels. 

Op 1 maart 2015 is een nieuwe Richtlijn voor 
strafvordering dierenmishandeling en dieren-
verwaarlozing van kracht geworden. 
Noor Evertsen gaat dieper in op de richtlijn 
en heeft de nodige vragen.

Lieke Sievers en Peter Vogelzang ontwikkelden 
samen een Visie op handhavingssamenwerking 
in Leefbaarheid en veiligheid.  Voor de toe-
komst verwachten zij dat het aantal BOA’s zal 
toenemen, dat het vak zich verder professiona-
liseert, maar dat er ook strengere eisen aan deze 
functie worden gesteld. Dier&Milieu wilde er het 
fijne over weten en zocht Peter Vogelzang op 
voor een nadere toelichting.
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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

De vogel staat symbool voor onze vereniging 
en het werd dus tijd om eens wat aandacht aan 
de kraanvogels te besteden. 
Wil Kroon ging daarvoor naar het Dwingeler-
veld, een mooie pleisterplaats voor de kraan-
vogel. (foto: A. Winkelman)

In dit nummer ook weer een artikel uit 
de serie "Boa zijn is een vak". 
Toon Egging vertelt over zijn werk als 
boa.


