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Voorblad
Zoals gebruikelijk in het eerste nummer van 
een nieuwe jaargang alle informatie over de 
Algemene ledenvergadering en het Jaarver-
slag 2016. 
De ALV is ook dit jaar weer in Ermelo op 
woensdag 19 april. 

Onze PDM academie heeft inmiddels een aantal 
praktijkdagen “Werken met de Wet natuur-
bescherming” gegeven. Deze praktijkdag is 
inmiddels zo succesvol dat er een aantal dagen 
bij gepland moesten worden. Wat maakt deze 
dag dan zo bijzonder. De redactie ging kijken 
en luisteren. Een artikel over een volle dag met 
enthousiaste deelnemers en praktijkgerichte 
docenten. 

Hoe zit het ook alweer met die mistnetten. In 
maart 2016 werd er tijdens een gecombineerde 
actie op diverse plaatsen in Helmond een 
onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van 
beschermde inheemse vogels. Al snel werden 
de collega’s geconfronteerd met ongeringde 
vogels en een hoeveelheid aan vangmiddelen. 
Peter Welvaarts doet verslag en legt nog eens 
uit hoe het met de regelgeving ten aanzien van 
mistnetten zit. 
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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.
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Uiteraard is er in dit nummer ook weer aan-
dacht voor de boa. In de serie Boa zijn is een 
vak reisde Wil Kroon naar Wilnis en had daar 
een gesprek met Ilona Hogeveen, boa bij het 
waterschap Zuiderzeeland. 
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