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Voorblad
Het is inmiddels (volgens de kalender) volop 
herfst. We zijn erg zomers begonnen aan de 
eerste officiële herfstdagen maar uiteindelijk 
ontkomen we er niet aan. De dagen worden 
weer korter en de ochtenden zijn vaker fris 

Noor Evertsen heeft weer veel jurisprudentie 
verzameld. In dit nummer gaat het over zwa-
nendriften, ivoren beeldjes, opgezette beesten en 
be- en mishandeling van katten. 

We zijn inmiddels bij deel 5 van de bespreking 
van de Wet natuurbescherming. 
Om de besprekingen zoveel mogelijk op onze 
doelgroep aan te laten sluiten begint Henri 
Madern nu met de bespreking van hoofdstuk 3 
over soorten. 
In dit geval de verbodsbepalingen vogels 
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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.

Inhoudsopgave
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

en mistig. De bronst op de Veluwe is al over 
zijn hoogtepunt heen. We wachten rustig af 
welke weerrecords er nu weer gebroken gaan 
worden. 
foto: E. Kats.
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In nummer 4 plaatsten we een artikel over de 
mogelijkheden van het bestuursrechtelijk hand-
haven naast het strafrechtelijk spoor. 

In dit nummer een artikel van Jan Smit (LID) 
waarin hij de bestuursdwang wat verder onder 
de loep neemt. 

Lid of donateur worden?  Maak gebruik 
van het formulier op pag. 24


