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Voorblad
Het was onze voorzitter ook al opgevallen, er 
is ontzetttend veel hout gekapt (zie kantteke-
ningen). Langs de snelwegen en op de parkeer-
plaatsen is grof gekapt. Wat de exacte reden is 

In dit nummer weer eens een bijdrage uit de serie 
Boa zijn is een vak. Dick Nijhof bezocht Leo van 
Malsen, boa van het Goois Natuurreservaat. Voor 
deze serie zijn we op zoek naar boa’s die mee 
willen werken aan deze rubriek. In dit nummer 
daarom ook een oproep aan alle boa’s die werk-
zaam zijn in het werkveld natuur en milieu.  

In dit nummer veel over de nieuwe Wet natuur-
bescherming. Er wordt veel gesproken over de 
intrinsieke waarde van het dier. Meer daarover in 
dit nummer. In de Wet dieren wordt echter ook 
gesproken over de intrinsieke waarde. Jan Smit 
werkt dit verder uit aan de hand van een aantal 
voorbeelden uit de praktijk.  
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De redactie plaatst in eerste instantie foto’s van leden 

en daarnaast foto's waarvoor rechten betaald zijn of 

die rechtenvrij zijn. Mocht er onverhoopt toch een 

foto geplaatst zijn waarvoor geen toestemming is ver-

leend 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 opsporings-

ambtenaren en handhavers, maar ook toezicht-

houders evenals beleidsfunctionarissen mogen 

zich thuis voelen bij de vereniging 

Politie Dieren- en Milieubescherming.

Uitgelicht

weten we (nog) niet. Wat we wel weten is dat 
je straks als je even op een parkeerplaats wilt 
stoppen geen enkele schaduw of windstille plek 
meer vindt. De redactie gaat in ieder geval op 
zoek naar antwoorden. 
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