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Betere bescherming
landbouwdieren noodzakelijk
DNA-onderzoek bevestigde dat de aanval op de koe in Berlaar eerder deze maand wel degelijk van een wolf kwam. Dit wrede dierenleed leidt tot afgrijzen en ongerustheid bij onze schapen- en veehouders. Zij worden geacht dag en nacht in de weer te zijn met het
welzijn van hun dieren. De recente voorvallen en beelden botsen
met deze passie. We zijn geschokt door de recente beelden van
de dode en verminkte koe in Berlaar en gedode schapen in Duffel.
Zwervende en verblijvende wolven zijn
in Vlaanderen en bij uitbreiding in België
geen uitzondering meer. Via het sporenonderzoek uitgevoerd door het Instituut
voor Natuur en Bosonderzoek (INBO)
werd intussen bevestigd dat bij de dode
koe in Berlaar een wolf in het spel was.
INBO bevestigde al voor afronding van
het onderzoek dat de koe het slachtoffer werd van de ‘wolf van Duffel’, die een

aantal weken geleden blijkbaar ook al in
Gelderland bij Culemborg, Nederland, 14
schapen had doodgebeten.

Maatregelen door de overheid
“Nu ook definitief blijkt dat de wolf dit
nieuwe dierenleed heeft veroorzaakt,
moeten er door de overheid – in overleg

deSchapenhouder richt zich op zowel professionele
schapenhouders als hobbyisten. De nieuwsbrief verschijnt
vijfmaal per jaar en biedt nuttige informatie over bijvoorbeeld
gewijzigde wetgeving of (veterinaire) actualiteiten. Ook
worden regelmatig technische artikels gepubliceerd.
Daarnaast worden verschillende provinciale en regionale
activiteiten aangekondigd.
Geabonneerden kunnen het blad elektronisch ontvangen of
in afgedrukte zwart-witversie per post.

60,00

C

131 × 180 267 × 87 		
			210,00
1/3 		
		

50,00

86 × 180		
			170,00
1/4 		
		

40,00

63 × 182
128 × 87 		
			120,00
1/8 		
		

30,00

H

G

63 × 87

29 × 180 		
			75,00

20,00

D
E

F

Verschijningsdata 2021
Editienr.
Datum
		

1		
2		
3		
4		

25/03
24/06
30/09
02/12

Reservatie
Uiterlijk

Materiaal
Uiterlijk

11/03
10/06
16/09
18/11

15/03
14/06
20/09
22/11

■ Oplage: 3.350 ex
(1.200 op papier in zwart-wit per post verzonden en
2.150 in pdf-formaat in kleur via e-mail)
■ Materiaal: De technische fiche vindt u op
www.mediaservice.be
■ Prijzen in euro excl. btw:
Algemene verkoopsvoorwaarden op aanvraag.
De verantwoordelijke uitgever van het medium
waarvoor de publiciteit bedoeld is, kan de aangeboden
publiciteit mits motivering steeds weigeren of
aanpassen.
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