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Voorblad
Fort Kijkuit is een onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, is een oorlogsmonument,
ligt in een prachtig natuurgebied en is het
nieuwe beheerkantoor voor de regio

Oostelijke Vechtplassen van Natuurmonumenten. Wil Kroon ging voor ons kijken
en kwam met interessante informatie terug.
(foto: Natuurmonumemten - Gertjan de Boer)

Uitgelicht
De Wet natuurbescherming komt er aan. Reden
voor Dier&Milieu om daar zo vroeg mogelijk
op in te springen. We stoppen daarom met de
bespreking van de Flora- en faunawet en de
Visserijwet 1963 en beginnen met de bespreking van de Wet natuurbescherming. Vanaf dit
nummer zal Henri Madern de bespreking van de
wet op zich nemen.

Nog steeds worden er roofvogels gevangen.
Niets nieuws onder de zon, zo lijkt het. In het
praktijkgeval van Peter Welvaarts maakt de verdachte echter onderscheid in soorten. Daarnaast
verklaarde deze verdachte niet te weten dat hij
deze vogelsoorten niet mocht vangen. Hier ligt
nog veel werk voor de handhavers.

Bedrijfsmatig houden van dieren. Jan Smit
ontdekt dat de relevante wetgeving over het
houden van dieren zich niet beperkt tot de
dierenwelzijnswetten. Door middel van een
aantal voorbeelden schets hij de praktijk waarin
verschillende wetten in combinatie worden
toegepast.
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