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In het tweede deel in de serie 
Risico’s bij overtreding van 
milieuregels, aandacht voor 
co-vergisting. Vergisting 
werd eens gepresenteerd 
als een ultieme duurzame 

energiebron. Inmiddels wordt de wetgeving met 
betrekking tot dit onderwerp  op grote schaal 
overtreden. 
Een artikel van Priscilla van Hal en Edwin Lipholt.

In het vorige nummer en 
op onze site hebben we 
aandacht besteed aan het 
onderwerp Vissen met levend 
aas. Het blijkt dat ook hier de 
wet voor meerderlei uitleg 

vatbaar is. Noor Evertsen bekijkt het onderwerp nu 
vanuit dierenwelzijn. 

In de serie een mooi stukje 
Nederland, deze keer 
aandacht voor de Geul. 
Dick Nijhof bezocht Zuid-
Limburg en heeft daar genoeg 
inspiratie opgedaan om een 

lijvig artikel te schrijven.   

In dit blad Inhoud nr. 5 - Oktober 2014

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
Boa zijn is een vak. Uit onze serie in D&M blijkt dat hier geen 
woord gelogen is. Vakbekwaam zijn ze allemaal, elk op zijn 
of haar eigen vakgebied. Naast reguliere werktijden zijn ze 
regelmatig ’s-avonds en 's-nachts nog onderweg. 
Ook in het weekend trekt menig boa het uniform weer aan. 
Dick Nijhof is een dag op pad geweest met deze twee boa’s. 

Het verslag daarvan leest u in dit nummer.


