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De kippen gaan boven alles

Gert-Jan Bos

Ik heb hem op verschillende manieren proberen uit te leggen dat wij een

ander idee hebben van vogelbescherming en dat het probleem van kippen-

roof niet door ons op die manier kan worden opgelost. Dat vindt hij dan

een gemiste kans, want dan gaan de Buizerds eraan zodra ze een kip pak-

ken. Want zijn kippen gaan boven alles. Hij is op de hoogte van de vogel-

en jachtwet, maar maakt zijn eigen regels als het hem zo uitkomt. Zo be-

kent hij ook wel eens Sijsjes en Putters voor in de kooi te vangen. Ik heb

hem duidelijk gemaakt dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en

dat Vogelbescherming Nederland niet op zijn manier aan vogelbescherming

wil doen.

De kwestie is doorgegeven aan de plaatselijke vogelwerkgroep met als

advies ons standpunt over te nemen. Mogelijk houden zij een oogje in het

zeil waar het gaat om eventuele dode vogels.

Adres: Vogelbescherming Nederland, Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist

Roofvogels vergrijpen zich regelmatig aan kippen en postduiven. Reacties

van eigenaars zijn verschillend van aard. Voor sommigen vormt het aanlei-

ding om eigenhandig maatregelen te treffen tegen roofvogels. Die gaan niet

altijd volgens de regels van de wet. Ter illustratie het volgende bericht,

afkomstig van Vogelbescherming Nederland.

Op 18 januari 1995 belde meneer van Buuren uit Harderwijk. Hij is kippen-
fokker (als hobby), en daarnaast natuurliefhebber en jager. Hij heeft proble-

men met roofVogels op het moment dat ze aan zijn kippen zitten. Het gaat

daarbij vooral om Haviken in de trektijd. Zijn telefoontje behelsde de vol-

gende mededeling: er zijn gedurende de wintermaanden drie Buizerds

(waaronder een zeer lichte) in het weiland tegenover zijn woning te vinden.

Dit wordt een probleem op het moment dat het gaat sneeuwen, omdat de

vogels dan belangstelling gaan krijgen voor de kippen. Hij doet ons een

voorstel: als jullie -wanneer er sneeuw ligt- nu eens aas voor de Buizerds

uitleggen, dan blijven ze van mijn kippen af en hoef ik ze (de Buizerds)

niet dood te maken.


