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Onze vereniging heeft in 
maart en april praktijkdagen 
georganiseerd voor politie, 
boa’s, vrijwilligers en profes-
sionals die veel in het veld 
zijn en te maken hebben met 

vervolging van roofvogels en ander dieren. In dit 
nummer een verslag van beide dagen.

In het Kuinderbos blijven ze 
actief als het gaat over het 
bedenken en uitvoeren van 
plannen voor de aanleg van 
nieuwe natuur. 
Dier&Milieu ging weer eens 

kijken hoe ver ze daar zijn. 

In onze serie BOA zijn is een 
vak is Dick Nijhof op bezoek  
bij Henk Haarstra, BOA bij het 
Wetterskip Fryslân. 

In dit blad Inhoud nr. 3 - Juni 2014

Voorblad 

Ook binnen 
politie Neder-
land slaat de 
vergrijzing toe. 
Ze zijn er wel de 
jonge collega’s, 
maar het schijnt 
dat ze niets voelen voor het natuur- en milieuwerk. 
We zijn altijd erg blij als we dan weer zo’n jonge 
enthousiaste collega ontmoeten die wel wat voor 
dit zinvol werk voelt.  Malou Noordermeer is zo’n 
collega. 

Zij loopt mee met “oude rot in het vak” Willem Saris. 
Beiden troffen we bij het ringen van de Oehoes. 
Een prachtige foto waar politie, dier en milieu 
samenkomen is dan zo gemaakt. 

De redactie plaatst in eerste 
instantie foto’s afkomstig 
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. 
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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