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De aandacht voor het fenomeen ‘Fout Hout’ groeit,
ook bij de handhavende
instanties.
Dit keer daarom een echt
dossier in Handhaving
Dier&Milieu. In tien pagina’s gaan de auteurs
uitgebreid in op de handel in fout hout en de
Europese Houtverordening.
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Ook in dit nummer weer heel
veel praktijkzaken, aanpak
van crossoverlast, vogelvangers, illegaal slachten, gebruik
van bestrijdingsmiddelen,
onderzoek bij een chemisch
bedrijf en de oproep op Twitter vanwege een illegale dumping zijn zaken die vanuit diverse regio’s
zijn ingezonden.
De praktijkverhalen worden graag door onze leden
gelezen, een bedankje aan de (vaste) inzenders is in
dit geval dan ook op zijn plaats.
In het Kuinderbos wisten ze
niet wat ze zagen toen er
drie aangelegde weetakkers
midden in een bosperceel
werden aangetroffen.
Je gaat wel erg zelfverzekerd
aan het werk als je besluit om op die manier weet
te kweken. Een man uit Hattem was zo inventief
en zelfverzekerd om de akkers aan te leggen en te
oogsten. Uiteindelijk liep hij tegen de lamp.
Boswachter Harco Bergman legt de zaak aan Handhaving Dier&Milieu uit.

Voorblad
Ook in de regio Utrecht hebben ze overlast van
motorcrossers en quads. Een gezamenlijke aanpak
van diverse instanties en handhavers lijkt te werken.
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daarnaast foto’s waarvoor
rechten betaald zijn of die
rechtenvrij zijn. Mocht er
onverhoopt toch een foto
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geplaatst zijn waarvoor geen
toestemming is verleend dan
verzoekt de redactie u contact op
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de nemen met het secretariaat
van onze vereniging.
Bij sommige artikelen plaatst de
redactie foto’s die een illustratief
karakter hebben.
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