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Voorblad
Het is weer zover. De vuurwerkkluizen liggen 
weer helemaal vol met vuurwerk. Vermoedelijk 
ligt er nog veel meer vuurwerk illegaal opge-
slagen in schuurtjes, gehuurde boxen of op 
zolders. De discussie over verbieden, reguleren 
of een vuurwerkfeest op een centrale plaats 

De Koninklijke Hondenbescherming organiseerde 
een seminar over de complexe problematiek 
van hoog-risico honden. De afgelopen zomer 
hebben zich veel incidenten voorgedaan met 
(vecht)honden.  Staatssecretaris van Dam laat nu 
onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om 
hiervoor regelgeving op te stellen. Noor Evertsen 
doet verslag van de bijeenkomst.

De redactie vroeg zich af of de nieuwe Wet 
natuurbescherming invloed heeft op het ringen 
van vogels. Wil Kroon bezocht een vogelringer 
en wilde alles weten over zijn ringerswerk en hoe 
zijn ervaring is met de handhaving in relatie tot 
het ringen. Al snel werd echter ook heel dui-
delijk dat vogels ringen werk is voor deskundigen. 
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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 Vereni-
ging 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

zullen ook weer gevoerd worden. Het is een 
jaarlijks terugkerend ritueel, zowel de (illegale) 
handel en het afsteken van vuurwerk, maar 
ook de discussie hierover. Wij wensen u goede 
en fijne feestdagen en vooral een veilige 
jaarwisseling. 
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Zo af en toe bespreken we een prachtig stuk 
nieuwe natuur of een bestaand natuurgebied. 
In dit nummer verslag over een bezoek aan 
Landgoed Het Lankheet, een groot bosrijk 
gebied afgewisseld met heide, vennen, histori-
sche boerderijen, hooilanden en oude essen aan 
de Buurserbeek. Het ligt tussen Haaksbergen en 
Eibergen.
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