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Opinie

Langs de Afrikaanse 
oostkust beschouwt men 
huiskraaien als een plaag
Gerard Ouweneel  [bevlogen vogelaar; glo@xs4all.nl]

Waren het de onheilspellende 
berichten uit Afrika en het 

Midden-Oosten die Haagse beleids-
bedenkers een paar jaar geleden (en 
recentelijk ook weer) deed besluiten 
de banvloek uit te spreken over de 
Hoek van Hollandse huiskraaien? 
Dat kan best. Meeliftend op schepen 
verspreidden ze zich vanuit India en 
Pakistan in adembenemend tempo 
tot voorbij Kaapstad. Waar ze ver-
schenen werden ze niet met applaus 
begroet. Niet door autoriteiten die de 
nieuwkomers aanrekenden problemen 
te veroorzaken bij de volksgezond-
heid, noch door de plaatselijke 
vogelaars die constateerden dat de 
aanwinst de locale avifauna ging 
brandschatten. 
   Een paar jaar geleden op bezoek 
in Kaapstad raadde een plaatselijke 
vogelaar mij aan ‘kill them, kill them’. 
En er volgde een lijst van inderdaad 
niet voor de poes zijnde wandaden 
die de huiskraaien onder de Kaapse 
avifauna verrichtten. Op het eiland 
Socotra, in de Indische Oceaan voor 
de Hoorn van Afrika, krijgen school-
kinderen een premie voor iedere 
meegebrachte huiskraai en in het 
Tanzaniaanse Dar-es-Salaam gingen 
de autoriteiten ertoe over vangkooien 
te verstrekken en kwam er een speci-
ale ophaaldienst om de bemachtigde 
vogels af te voeren. Zomer 2012 leek 
de stad er inderdaad wat minder te 
herbergen. Maar toch!

Hoek van Holland
Waarom blijft de huiskraai nu al 
bijna twintig jaar op zijn Hoek van 
Hollandse stek, terwijl ze elders stor-
menderhand terrein annexeren? Zijn 
het de ter plekke talrijk aanwezige 
grote soorten meeuwen en kauwen 
die geduchte voedselconcurrenten 
zijn? Of zijn de locale zwarte kraaien 
ze de baas en pikken deze de meest 

gunstige nestelplekken in? Waarom 
dan optreden tegen een vogelsoort 
die nu al bijna twee decennia zich in 
een hoekje van onze natie staande 
houdt, daar niet in aantal expandeert 
en hoe dan ook toch een verrijking 
van onze avifauna betekent. 
   Natuurlijk, we moeten het reilen 
en zeilen van de Hoekse huiskraaien 
volgen en bij populatie-uitzaaiingen 
ons opnieuw beraden. Een mooie 
taak voor Bureau Stadsnatuur, temeer 
omdat Hoek van Holland Rotterdams 
territorium is. En valt bij een uitbraak 
van huiskraaien uit den Hoek een 
besluit op te treden, dan zal dat, gelet 
op de snelheid waarmee de soort 
elders expandeerde, snel en grondig 
moeten gebeuren.

Wel of geen exoot?
Tenslotte nog een kanttekening, eentje 
van meer academische aard. Mogen 
we de huiskraai wel beschouwen 
als een exoot? Inventief en opportu-
nistisch als ze zijn, gaan ze in het 
kielzog van de mens over de wereld. 

Net als huismussen en spreeuwen 
dat deden (en doen). Worden die 
dan ook in die delen van de wereld 
waar ze verschenen, beschouwd als 
exoten? F

Eind november gaf het Team Invasieve 
Exoten de opdracht om de populatie 

Hoekse huiskraaien weg te vangen en 
te doden. Faunabescherming maakte 
daar bezwaar tegen bij de rechter. 
Hierdoor is de vangactie voorlopig 
afgeblazen. Bij het ter perse gaan 

van deze Straatgras was er nog geen 
rechterlijke uitspraak. [red.]

G Vangkooi voor (en met) huiskraaien in 
Dar-es-Salaam, Tanzania. (Anne Schram)

G Huiskraaien heten nieuwkomers welkom; Hoek van Holland, 16 december 2012. (Garry Bakker)


