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De Vogelwet 1936

Op een tocht van vijf dagen moest de

hoofd-controleur zes personen bekeuren,

t.w. drie jagers, één erkende preparateur en

twee vogelhandelaars. In beslag genomen:

47 levende beschermde vogels, waaronder

16 goudvinken; 15 opgezette vogels waar-

onder Visarend en Jan van Gent.

In de herfst en winter van 1954 onderna-

men controleurs-vogelwet op de Veluwe en

omgeving verschillende tochten, daarbij

krachtig gesteund door de Rijkspolitie te

Barneveld, In beslag genomen werden in

totaal 54 geprepareerde beschermde vo-

gels, waaronder 9 buizerden, 3 sperwers, 4

havikken, 3 ransuilen, 3 steenuiltjes, 1 Ijs-

vogel, 1 Wielewaal, 1 Goudvink. 1 Bokje en

4 grote bonte spechten. Voorts 22 levende

beschermde vogels, waaronder 7 goudvin-

ken, 1 Appelvink en 5 barmsijsjes.

Tegen verschillende personen werd proces-

verbaal opgemaakt, o.a. tegen een jachtop-
ziener, twee niet-erkende preparateurs en

drie vogelvangers, die op heterdaad werden

betrapt.
Reeds 81 controleurs-vogelwet hebben een

abonnementop „Wiek en Sneb”, zodat we

een deel van ons doel; het contact tussen de

C.V.’s door middel van ons blad, reeds heb-

ben bereikt.

Eventuele vragen over de vogelwet kunt U

zenden aan het secretariaat van de redactie.

De heer H. }. A. de Reuver, hoofd-contro-

leur Vogelwet van het Ministerie van O.,

K. en W., zal het antwoord in dit blad pu-

bliceren of zo nodig zich rechtstreeks met

U in verbinding stellen.

Het is ons bekend, dat verschillende

controleurs - vogelwet in het afgelopen

jaar actief zijn opgetreden. Jammer ge-

noeg ontvingen we daarover geen of

schaarse mededelingen. De ons bekend

zijnde gevallen mogen we U niet ont-

houden, want daaruit blijkt, dat controle

op de vogelwet geen overbodige luxe is.

H. P. A. van H. te A. werd op 26 October

1954 door deHoofdcontroleur-Vogelwet, in

samenwerking met de politie, bekeurd, ter-

zake van het onbevoegd voorhanden heb-

ben van acht levende beschermde vogels,

alle insecteneters, die in beslag werden ge-

nomen. In ons November-nummervan 1953

(eerste jaargang, nr 4) deelden wij mede,

dat bij genoemd persoon 17 levende be-

schermde vogels in beslag genomen waren.

Hij kreeg toen zijn vierde proces-verbaal.
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