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In onze serie Boa zijn is een 
vak is Dick Nijhof  deze keer 
op bezoek geweest bij Agnes 
Groot Roessink, Boa bij de 
Omgevingsdienst Veluwe 
IJssel. Agnes is geen onbe-

kende binnen onze vereniging en dus duurde het 
gesprek iets langer en is daarmee het artikel ook 
iets langer geworden.

Henri Madern stelt opnieuw 
vast hoe verschillend er over 
de rol van de politie in het 
kader van toezicht in het 
buitengebied, op grond van 
de Flora- en faunawet wordt 

gedacht. In zijn bijdrage wil hij eens met ons naden-
ken over deze materie. 

Dit is een publicatie ter intro-
ductie van een serie van (voor-
alsnog) drie publicaties over 
risico’s. De eerste, die in het 
volgende nummer verschijnt, 
gaat over covergisters. 

Het Kennisplatform van PDM wil het bewustzijn van 
de handhaver voor die risico’s van bepaalde milieu-
overtredingen vergroten, zodat die daaraan in het 
proces-verbaal meer aandacht besteedt dan thans het 
geval is. In deze driedelige serie wordt u daarbij ook 
van harte uitgenodigd om mee te discussiëren op ons 
eigen discussieplatform, groep Dier & Milieu van PDM 
op LinkedIn. 
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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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Voorblad 
De overstap op een elektrisch voertuig heeft een aantal pluspunten zoals: niet 
meer tanken, geen vervuilende uitlaatgassen en geen olieverbruik. Het district 
Peel & Kempen van Staatsbosbeheer heeft twee weken lang een elektrische 
motor op proef gehad. Stil en geruisloos hebben ze daar veertien dagen inten-
sief met de elektrische motor surveillance gereden. In dit nummer leest u meer 
over gebruik van en ervaringen met de elektrische motor. 


