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Ik ga kijken maar zie in eerste instantie niets. Tot-
dat ik weer een harde knal hoor. Het geluid komt 
vanaf de andere kant van het veld. De paarden 
in het aanpalende weiland zijn van schrik op 
hol geslagen! In de hoek waar de knal vandaan 
kwam zie ik een soort van zeildoek én allemaal 
kraaien op de grond. Ik kijk door de zoeker van 
mijn camera om een beter beeld van dit geheel 
te krijgen. Het zeildoek blijkt een schuiltent te 
zijn, de kraaien zijn nep… Lokkraaien. Hier 
wordt op kraaien gejaagd! 

Terwijl dit besef tot mij doordringt, hoor ik op-
nieuw een harde knal. Een overvliegende kraai 
is getroffen en valt uit de lucht. De vogel is niet 
dood! Ik zie het dier op de grond hevig spartelen 
voordat hij door de jachthond wordt gegrepen 
en naar de schutters wordt gebracht… Mijn 
maag krimpt ineen. Woede en verdriet vechten 
om voorrang!

Waarom deze laffe wreedheid? Boeren, jagers 
én ook de overheid zijn van mening dat kraaien 
en kauwen schade aan de landbouw aanrichten. 
Ook zouden de vogels een bedreiging vormen 
voor de weidevogelstand. Om die reden staan 
kraaien en kauwen op de landelijke vrijstellings-
lijst. Dat impliceert dat ze het hele jaar door be-
jaagd mogen worden.

Beide argumenten zijn natuurlijk volkomen kul! 
De belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang 
van de weidevogels in Nederland is toch echt 
het gebrek aan broedgebied. De graslanden 
in  Nederland zijn vanuit weidevogelperspectief 
zowel in omvang als in kwaliteit sterk achteruit-

gegaan. Daarnaast wordt de kwaliteit van het leef-
gebied van de weidevogels door de intensivering 
van de landbouw ernstig aangetast, zo bleek eer-
der dit jaar nog uit onderzoek van de Universiteit 
Tilburg. 

Kortom, wie zich daadwerkelijk bekommert om het 
behoud van weidevogels, moet zoeken naar oplos-
singen die zijn gericht op het creëren van geschikt 
leefgebied, in plaats van het afschieten van dier-
soorten waarvan niet eens bewezen is dat zij in-
vloed hebben op de weidevogelstand. Kraaien en 
kauwen hebben hun eigen plek in ons landschap 
en moeten met rust worden gelaten! 

Maar ja, dat vinden boeren natuurlijk helemaal 
geen prettig idee. Die kiezen opportunistisch voor 
intensivering. Alles wat daar niet in past, laten ze 
afknallen – jagers laten zich daar maar wat graag 
voor inhuren - of verdelgen ze met bijvoorbeeld het 
smerige gif genaamd glyfosaat, afkomstig van één 
van de grootste duivels die onze aarde “rijk” is: het 
Amerikaans multinationaal biotechnologisch bedrijf 
Monsanto. Zo groeide eerder dit jaar het aantal 
glyfosaatakkers tot recordhoogte. 

Glyfosaat is een vreselijk gif dat heel effectief bloe-
men, insecten en vogels doodt. Naast de natuur 
komt door het gebruik van dit middel ook onze 
eigen gezondheid onvermijdelijk in de knel. Be-
gin april van dit jaar nog verscheen er een  studie 
over bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen. 
 Glyfosaat werd nog op 65 meter diepte aangetrof-
fen... En laten we nog maar zwijgen van de mest- 
en stikstofproblematiek waar deze zelfde sector 
- de landbouw en veeteeltsector - verantwoordelijk 
voor is! 

Dus wie brengt er nu daadwerkelijk schade toe 
aan het land en aan de weidevogels? Én uitein-
delijk dus ook aan onszelf? Met andere woorden, 
er is geen levend wezen op aarde beter in het 
zaaien van dood, verderf en schade dan de mens. 
Daar komt geen kraai, kauw of welk dier dan ook 
maar bij in de buurt. C
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