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Spotvogel

Paradijs

Paradijsje dus
...

of toch niet helemaal.

Nee, slangen heb ik er nooit gezien, bovendien vind ik die wel leuk. Het gaat om de

schapen, of eigenlijk om de man die KVI pacht om zijn schapen te weiden, of nog

beter: het gaat om de hobby van de schapenboer. Deze boert niet alleen schapen, hij

fokt ook nog rothondjes.

Toen ik deze zwarte keffers voor het eerst zag, door een 8.5x44, schrok ik me

helemaal lam. Zeven reusachtige Bouviers stoven kwijlend en blaffend om mij af,

mijn laatste uur had geslagen. ’Er lopen ook een heleboel schapen hoor’, riep ik nog

zwakjes. Gelukkig krompen de beesten bij nadering tot Schnautzerproporties en

bleken ze niet te houden van vogelaarsvlees.

Maar het is werkelijk om je wild te ergeren. Al zo lang ik mij kan heugen, twee

keer per dag, controleert de schapenhouder zijn beesten en jaagt en passant minstens

tien van zijn versgefokte rothondjes door een gebiedje dat een perfecte rustplaats

voor zeldzame vogelsoorten zou kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat die

Krakeenden er zouden gaan broeden en dat KYI veel meer mooie soorten zou

opleveren als de hondjes niet elke dag het terrein zouden uitkammen. Kunnen die

beesten niet ergens anders gaan poepen? Bij mij voor de deur, bijvoorbeeld, dat

schijnt voor vele andere hondenook een ideale plee te zijn.

Het is ook altijd gedonder in het paradijs.

Bereidt u zich voor. Dit wordt een boos stukje. Het gaat over KVI. Dit is geen

nieuwe methode van plezierloze voortplanting, maar een bij vogelaars bekend

opspuitterreintje tussen het Van Starkenborghkanaal en het Kernfysisch Versneller

Instituut van de RUG.

Voor stadjers is KVI een ideaal plekje om ’even te kijken offur nog wat zit’. Het

biedt drassigheid en ruigte in een zee van biljardlakengroen en is dus aantrekkelijk

voor vele soorten vogels die niet houden van vercultiveerde stukken land. Patrijs en

Bruine Kiekendiefbroeden er, Paapje, Beflijster en Tapuit trekken er door en een

paartje Krakeenden houdt zich er al jaren wat onduidelijk op. Het terreintje staat bij

mij nummer 1 op de lijst van ’plekken waar ik een Roodkeelpieper ga zien’.


