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In de jaren 80 werden er 
wildrasters aangelegd op de 
Veluwe. Deze rasters kunnen 
nare gevolgen hebben voor 
het wild. Vervelende verwon-
dingen en/of een pijnlijke 

dood zijn geen uitzonderingen. Loes Slingerland 
heeft de problematiek eens nader bekeken en 
onderzocht wat er zou moeten gebeuren om de 
dieren beter te beschermen.

Twee teamchefs van de 
Britse RSPCA (Royal Society 
for the Prevention of Cruelty 
to Animals) zijn een dag op 

pad geweest met dierenagent Charlie Braam en LID 
inspecteur Astrid Verwaijen.  Het werd een leerzame 
dag waarbij over en weer kennis en ervaring werd 
gedeeld. Een verslag van die dag leest u van Peter 
Bosman, coördinator Dierenpolitie Den Haag. 
Dierenpolitie gaat internationaal

In onze serie BOA zijn is een 
vak is Dick Nijhof op bezoek bij 
René Kolkman, toezichthouder 
bodem bij de regionale uit-
voeringsdiensten IJsselland en 
Twente. 
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Voorblad 
Voorjaar en een naderende zomer. We hebben 
voorjaarsstormen gehad maar de zon heeft zich 
ook al weer veelvuldig laten zien. We moeten en 
kunnen de alternatieve energiebronnen steeds beter 

benutten. 
Tegenwoordig 
zie je op steeds 
meer daken 
een aantal vier-
kante meters 
zonnepanelen 
liggen. 

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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