
Dier & Milieu 2017 / 4  Pagina 3

Voorblad
We “bouwen” nog steeds natuur in Neder-
land. Soms ontstaat er spontaan een nieuw 
natuurgebied omdat er is ingegrepen 
vanwege bijvoorbeeld het project Ruimte 
voor de rivier en soms wordt bewust  nieuwe 
natuur gecreëerd om soorten beter te 

Menig lezer kent de stichting DierenLot van de 
advertentie op de laatste pagina van Dier en 
Milieu. Hulp voor dieren in nood in heel Neder-
land. Wat doet deze stichting nou precies en 
waar gaat o.a. het geld naar toe. Noor Evertsen 
meldde zich aan en ging voor ons kijken op het 
landelijk congres. 

Voor de één wat droge en taaie kost en voor 
de ander een genot en must om te lezen. Anne 
Mulder heeft voor een onderzoek naar de 
voorspelbaarheid van de rechterlijke toet-
sing van handhavingsbesluiten op grond van 
overtredingen van de Wet dieren ongeveer 80 
uitspraken van het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven onderzocht. Hier komen een aantal 
interessante en verrassende aspecten uit. 
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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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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

kunnen beschermen. Om het Zwin in Zeeland 
te behouden zijn er grootschalige ingrepen 
nodig. Dit gebeurt door de inspanningen 
van Vlaamse en Nederlandse partners. Wil 
Kroon ging kijken wat daar dan zo allemaal 
verandert.
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Voor de serie Boa zijn is een vak weer een 
bijdrage van Dick Nijhof. Hij ging op bezoek bij 
een bekende. Dirk Verkade vertelt over zijn werk 
als boa bij de gemeente Nieuwkoop.
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