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In dit blad
Opnieuw veel aandacht
voor onze boa’s. Naast de
serie Boa zijn is een vak, in
dit nummer een artikel over
gebiedsgericht toezicht (deel
1). A. Les gaat in op de vraag
wat er gaat veranderen voor
de groene boa.

Een beetje een cryptische
omschrijving in de kop van
het artikel van G. Hobbelink en J. Harleman. Beide
beschrijven een voorval
waarbij met grove hagel op
zwijnen was geschoten, de aanpak en de relevante
wetgeving.
De laatste tijd veel in het
nieuws: drones. Drones komen
vaak voor in het nieuws over
oorlogsvoering of bestrijding
van terreur. Inmiddels worden
deze “ vliegende ogen” ook
voor veel andere doeleinden ingezet. N. Evertsen
zocht een enthousiaste Laurens de Groot op en liet
hem vertellen hoe hij deze drones gebruikt bij natuuren milieubescherming.
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geplaatst zijn waarvoor geen
toestemming is verleend dan
verzoekt de redactie u contact op
de nemen met het secretariaat
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van onze vereniging.
Bij sommige artikelen plaatst de
redactie foto’s die een illustratief
karakter hebben.
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Voorblad
Ook op het gebied van veiligheid wordt er binnen
diverse projecten voorlichting gegeven en geoefend.
Voor het project Toezicht Randmeren werd een
oefening gehouden door schippers van deelnemende organisaties.
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