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Zijn de huiskraaien in Hoek van Holland exoten of niet? 

Dat is de centrale vraag waar de bodemprocedure die De 

Faunabescherming aanspande, om draait. De kraaien zijn 

niet uit gevangenschap ontsnapt, maar op eigen kracht in 

Nederland ‘geland’. Ze zijn meegelift op schepen uit Azië, 

het continent waar de vogel oorspronkelijk vandaan komt. 

Deze manier van verspreiding is zeker niet uniek: de soort 

heeft zo ook andere havensteden in Afrika en Australië ge-

koloniseerd.

De Faunabescherming is van mening dat de 20 tot 25 

kraaien in Hoek van Holland niet als exoten kunnen wor-

den aangemerkt en daarom niet uitgeroeid mogen worden. 

De groep breidt zich niet uit, verspreidt zich niet over Ne-

derland. In de ongeveer twintig jaar dat ze hier leven, heb-

ben ze geen schade of overlast gegeven. Ze leveren geen 

gevaar op voor de volksgezondheid en er is geen enkel 

bewijs dat ze concurrentie vormen voor andere, inheemse, 

kraaiachtigen of andere diersoorten. 

Tot de Raad van State uitspraak in de zaak doet, mag 

de provincie Zuid-Holland de dieren niet laten vangen of 

doden. De zaak dient naar verwachting half november. 

Wordt vervolgd.

Heb een hart. 

Red een hert.

Met deze slogan startte 

De Faunabescherming 

een petitie tegen het 

afschieten van hon-

derden damherten 

in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. 

De petitie werd na 

een gezamenlijke 

demonstratie met 

Piep Vandaag en 

de Dierenbescher-

ming Amsterdam 

aangeboden aan 

het College. 

In memoriam

Een faunabeschermer stuurde ons deze foto van jonge 

vossen bij een vossenburcht ten westen van Epe. Kort 

na het nemen van de foto roeide de plaatselijke jager 

V osselman het nest met vosjes uit: ‘Ut is ongedierte!’

Huiskraaienzaak op een rijtje
augustus 2013 Raad van State wijst schorsingsverzoek 

toe; voorlopig geen vangacties

juli 2013 Staatssecretaris Dijksma haalt huiskraai 

van lijst beschermde soorten; een nieuwe 

rechterlijke uitspraak is nodig

december 2012 Rechtbank Den Haag wijst schorsingsver-

zoek toe en oordeelt dat de vogel niet 

mag worden gedood op basis van het 

feit dat de huiskraai op de lijst van be-

schermde inheemse soorten staat

februari 2010 De Faunabescherming protesteert per 

brief tegen het besluit van de minister om 

alle huiskraaien in Nederland te ‘vernieti-

gen’

2009 Sovon publiceert in opdracht van de 

toenmalige minister Gerda Verburg een 

rapport dat huiskraaien exoten zijn en 

daarom uitgeroeid zouden moeten wor-

den. 

Een interview met Harm Niesen over het onderwerp is nog 

te beluisteren op www.rijnmond.nl/nieuws/24-07-2013/

hoger-beroep-tegen-doodvonnis-hoekse-huiskraai

Als we niks doen kijken binnenkort duizenden reebruine ogen in de loop van een geweer. 

Want Amsterdam wil de damherten in de waterleidingduinen afschieten. Harteloos en zinloos.

Kijk voor alle argumenten tegen de massamoord op de herten op faunabescherming.nl en onderteken de petitie! 

http://petities.nl/petitie/stem-nee-tegen-de-jacht-op-damherten-in-de-amsterdamse-waterleidingduinen
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