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Gezamenlijk optrekken, leer-
zaam en effectief. Dat was de 
conclusie die door de coör-
dinator van de dierenpolitie 
Haaglanden werd getrokken 
na een gezamenlijk actie met 

de NVWA. In dit artikel de aanleiding en het resul-
taat van die actie. 

De kringloop van het leven, 
na leven komt de dood en de 
dood doet weer leven. 
Het zijn cruciale elementen 
in onze natuur, maar toch is 
het laten liggen van (middel 

grote) kadavers in die natuur nog steeds een zeer 
gevoelig onderwerp.  Kyo Leliveld deed onderzoek 
naar de effecten van kadavers in de natuur en komt 
met verrassende resultaten.

In dit nummer een groot 
aantal pagina’s met praktijk-
zaken. Steeds meer collega 
handhavers weten de weg 
te vinden naar onze redactie. 
Door het inzenden van deze 

zaken krijgen we inzicht in de dagelijkse praktijk op 
het gebied van de diverse kleursporen. In dit nummer 
o.a. onderwerpen over vogels, illegaal slachten, wild-
stroperij en visstroperij.  De redactie wil de regelma-
tige inzenders bij deze nog eens bedanken voor hun 
bijdrage. 
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Voorblad 
Wat voor denkbeelden sommige mensen hebben 
over het houden van dieren is wel heel erg verschil-
lend. Regelmatig krijgen we beelden waaruit blijkt 
dat handhaving van dierenwelzijn/dierenkwelling 
geen overbodige luxe is, maar bittere noodzaak. 
In dit nummer worden die feiten weer eens pijnlijk 
duidelijk. 

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. 
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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