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Op 1 december 2020 besloot ik naar de 
Blaricummermeent te gaan om Puttertjes 
te fotograferen. De Putters foerageren er, 
net als Rietgorzen, in de wintermaanden 
op de veel aanwezige zaaddozen van de 
Ruige Rudbeckia en de Teunisbloem. Al 
snel had ik een groepje van een stuk of 20 
Putters in het vizier en maakte wat foto’s. 
Toen het groepje zich verplaatste besloot 
ik achter wat siergras langs te lopen 
om ze nog beter op de foto te krijgen. 
Daardoor kwam ik op een open plekje 
terecht tussen de zaaddragende planten. 
En wat schetst mijn verbazing? Vlak voor 
me zag ik een kleine kooi, een vogelval 
die op scherp stond en uit het zicht 
vanaf het wandelpad stond opgesteld. 
De twee klepjes, voorzien van (spring)
veertjes stonden open (‘op scherp’) door 
middel van een dun twijgje. Binnen in en 
rondom de kooi was vogelzaad gestrooid. 
Tevens was er een hoop visdraad aan de 
vangkooi geknoopt, mogelijk om vogels 
te strikken.
Ik heb direct de val onklaar gemaakt, het 
visdraad verwijderd, wat rond geappt en 
vervolgens de politie gebeld.

De afdeling milieu van de politie hee  
contact opgenomen en is een onderzoek 
gestart. Agenten hebben de vangkooi 
opgehaald.
Samen met Stephan Roest van 
RTV Noord-Holland heb ik een 
nieuwsartikeltje gemaakt met een filmpje 
erbij. 
Na wat onderzoek blijkt dat een wildvang 
Putter 80 tot 100 euro oplevert. De wilde 
Putters zijn vaak mooier van kleur en 
daardoor gewild bij volièrehouders. Maar 
de gevangen vogels lopen groot risico 
op gebroken tenen. Om deze wildvang 
‘legaal’ te maken moeten ze voorzien 
worden van een ‘vervalste’ gesloten 
ring die bij het aanbrengen deze schade 
kan veroorzaken. Dan zijn de vogels 
waardeloos en voor niks gevangen.
Het vangen van wilde vogels is een 
illegale bezigheid. Vanuit midden en 
noord Nederland hoor je weinig over dit 
soort stroperij. Het is (en zeker was) meer 
een gebeuren in het oosten en zuiden 
van het land. Alleen personen die een 
onthe ing hebben van het Ministerie 
mogen voor onderzoek vogels vangen, 
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ringen en weer loslaten.
Mocht je tijdens het vogelen vormen 
van stroperij tegenkomen, neem dan 
altijd contact op met de politie, afdeling 
milieuzaken en/of de verantwoordelijke 
boswachters (gebiedsbeheerders).
In onze regio is stroperij meer bepaald tot 
wild- en visstroperij van paling en vooral 
snoekbaars, maar dat is weer een ander 
verhaal.

Mijn dank gaat uit naar leden van de 
Vogelwerkgroep, die achter de schermen 
hebben meegeholpen om de juiste 
mensen en instanties te bereiken, zodat 
er veel aandacht is voor deze kwestie.
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