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Voorblad
We hebben een wisselend voorjaar gehad.
Flora en fauna laten zich niet beïnvloeden
door het weer. Alhoewel veel broedsel door
de eerste kou en regen verloren zijn gegaan
zijn er toch ook beelden te maken van jonge
vogels die enigszins nieuwsgierig maar ook

verschrikt poseren
voor het eerste
plaatje.

Uitgelicht
Veel jurisprudentie. De rubriek is deze keer
opgesplitst in twee stukjes over verschillende
onderwerpen: problemen met de positieflijst,
invulling van zorg en zorgplicht voor wezens,
die geen zaken zijn en een aflevering in de reeks:
“Problemen en onduidelijkheden rond de Wet
dieren”

Voor de serie Boa zijn is een vak deze keer een
bijdrage van Dick Nijhof. Dick ging op bezoek
bij Ard Smallegange van de Omgevingsdienst
Veluwe IJssel.
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handhaving en opsporing? Annemiek Tubbing
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om ervaringen te delen.
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