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Uitgelicht
Na het jubileumjaar van PDM pakken we de draad weer
op en vind u traditioneel in het eerste nummer van het
nieuwe jaar alle informatie voor de Algemene Ledenvergadering. Ook volgens traditie van de laatste jaren
vergaderen wij wederom in Ermelo, op woensdag 15
april 2020. Uiteraard hopen wij weer een groot aantal
leden te mogen begroeten.

Inhoudsopgave

De omstandigheden voor de eikenprocessierups zijn
nog nooit zo gunstig geweest!
In de eerste week van juli 2019 is in opdracht van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een start gemaakt met de oprichting
van het Kennisplatform Processierups. Hoofddoel
van het Kennisplatform is te komen tot meer coördinatie en regie in de bestrijding en beheersing van
de rupsen en de communicatie daarover naar buiten
toe. Wil Kroon heeft alles op een rijtje gezet en
daarvoor o.a. contact op genomen met de medeoprichter van het platform, Henk Jans.
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DNA bewijs is hard en is zeer belangrijk voor het
opsporingsproces. Het kan leiden tot bewijsmateriaal. In april 2019 werd door personeel
van een surveillance-eenheid gezien dat uit een
bosperceel twee mannen kwamen gelopen die
bekend stonden als vogelvangers. Beide personen
werden aan een controle onderworpen en hun
personenauto werd onderzocht. Hierbij werd niets
verdachts aangetroffen. Tot zover de inleiding.
Nadat er echter mistnetten waren gevonden is
men verder gaan rechercheren. Peter Welvaarts
schrijft hoe e.e.a. gegaan is.
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In het voorjaar is er altijd een klachtenpiek onder
de hooikoorstpatiënten. De laatste jaren zijn daar
o.a. de teken en eikenprocessierups als overlastgevers bijgekomen. Het is ook nog eens extra
vervelend dat de temperaturen stijgen en de
overlast zich het gehele jaar voor kan doen. De
eikenprocessierups is qua overlast een snelle en
vervelende stijger. Het is oppassen als je zo’n
pakket rupsen in de boom ziet.
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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 verleend dan verzoekt de redactie u contact op de nemen met het secretariaat van onze
vereniging.
Privacy (AVG): Hoe en op welke manier wij met uw gegevens, geplaatste foto’s en het fotoarchief omgaan kunt u lezen op onze website:
www.politiedierenenmilieu.nl 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.
Voor wie is de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming?
De vereniging PDM richt zich op opsporingsambtenaren en handhavers, maar ook toezichthouders evenals beleidsfunctionarissen mogen zich thuis
voelen bij de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming.
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