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Ook dode vogels vallen onder Vogelwet

Beschermde vogels (dood of le-

vend), zoals in dit geval de ha-

vik, mag men op grond van de

Vogelwet niet in bezit hebben.

Wanneer U echter een dode be-

schermde vogel vindt, die naar

uw mening de moeite waard is

om te laten opzetten, kunt u met

de vogel naar de politie in uw

woonplaats gaan.

Op het politiebureau krijgt u ver-

volgens een vergunning om de

vogel te vervoeren naar een

door u gekozen erkende prepa-

rateur. De kosten van preparatie

zijn afhankelijk van de grootte.

Deze vervoersvergunning, vroe-

ger vogelvergunning C-2 gehe-

ten, wordt (nog) kosteloos door

de politie verstrekt.

Met zieke of gewonde vogels,

gaat u naar een erkend vogel-
asiel. Binnen het gebied van

onze vogelwerkgroep b.v. het

prachtige vogelasiel in Naarden.

Het adres vindt uin de Korhaan.

Met vragen over door u aange-

troffen dode of gewonde be-

schermde dierenkunt u terecht

bij de politie in uw woonplaats.

Namens politie
Gooi en Vechtstreek,

Anco Driessen

Op zaterdag 30 november 1996

om ongeveer 16.00 uur horen de

bewoners van een villaaan ‘t

Zijdveld te Laren aan de achter-

zijde van hun woning een

enorme klap, gevolgd door

glasgerinkel. Als zij gaan kijken

wat er aan de hand is zien zij op

de stoep, te midden van een

hoop glas een grote dode vogel

liggen. De vogel blijkt tegen een

grote ruit van de bovenetage te

zijn gevlogen en heeft door de

klap zijn nek gebroken.
Omdat zij met de situatie niet

goed raad weten, wordt de poli-
tie gebeld.

Wanneer mijn collega en ik

poolshoogte gaan nemen op 't

Zljdveld zien wij een dode havik

liggen, die waarschijnlijk als ge-

volg van de weerspiegeling van

de omgeving (bomen) in de be-

wuste ruit, een voor haar

noodlottige vergissing heeft be-

gaan.


