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De trouwe lezers zullen 
constateren dat in dit 
nummer de serie Visserijwet 
en groene wetgeving (Flora- 
en faunawet) van H. Madern 
ontbreekt. Op een eerder 

gepubliceerd artikel over de vraag of de politie 
vissers niet meer mag controleren (politievakblad 
Blauw en Dier&Milieu 2012/1) zijn veel reacties 
binnengekomen. De auteur had ook beloofd terug 
te komen op het onderwerp. In dit nummer een 
uitgebreid vervolg. Wij hebben daarom besloten 
om De Visserijwet toegelicht door te schuiven naar 
het volgend nummer. Omdat wij eerder genoemde 
series gelijk willen laten lopen is ook de groene 
wetgeving doorgeschoven naar nummer 4. 

In bijna ieder nummer van 
Handhaving Dier&Milieu staat 
wel een praktijkverhaal over 
vogelringen. Het RMT Brabant 
Zuid-Oost heeft eind 2008 
een onderzoek opgestart 

waarbij ook weer gerommeld werd met ringen. In dit 
artikel de conclusie dat misbruik van kanarieringen 
ook in hoger beroep strafbaar gesteld is.

Internationaal handhaven 
gaat deze keer over een 
“oer-Hollands”  onderwerp, 
namelijk de paling. 
Jaap Reijngoud legt uit wat 

dat met internationaal handhaven te maken heeft.
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Voorblad 
De redactie en redactionele medewerkers hebben 
een workshop fotografie gevolgd. Een aantal van de 
beelden die daar uiteindelijk werden gemaakt mag 
best het predicaat “ omslagfoto”  krijgen. 
Een verslag van de cursus vindt u in dit nummer. 
(foto: M. Tesink)

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.


