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Een video over de strijd tegen de uitroeiing van de huiskraai 

is te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=

DOT6EgM0J2A. Lees ook de column ‘Wat heb ik misdaan?’ 

via www.faunabescherming.nl/2014/06/08/column-

wat-heb-ik-misdaan/

Hoewel er nooit enig bewijs is geleverd dat het groepje vo-

gels schade veroorzaakt aan inheemse soorten, landbouwge-

wassen of anderszins, volhardt het ministerie in zijn mening 

dat ook het handjevol resterende kraaien koste wat het kost 

moet worden gedood. Volgens de staatssecretaris heeft de 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) tot nu 

toe 23.600 euro uitgegeven aan het doden van de – ooit 

pakweg 25 – vogels. Goedkoper dan een dierenvriendelijke 

oplossing van opvang, aldus de brief: ‘bij de goedkoopste 

variant zouden de kosten hiervoor rond de 40.000 euro heb-

ben gelegen’.

Niet 1000 maar 2259 euro per vogel!
De oppervlakkige lezer zou kunnen concluderen dat de 

operatie tot nu tot ‘slechts’ ongeveer 1000 euro per gedode 

vogel heeft gekost. Dat is onjuist. Uit de brief kunnen we 

concluderen dat de genoemde kosten alleen de directe 

dodingskosten zijn, de NVWA is immers de organisatie die 

opdracht heeft gegeven aan en contacten onderhoudt met 

Duke Faunabeheer. Volgens de berekening van Sabine Riet-

kerk, Hoek van Hollandse en huiskraaienkenner bij uitstek: 

‘Duke Faunabeheer ontving tot januari 2015 al zo’n 16.900 

euro. In totaal heeft hij 23.600 euro ontvangen, volgens de 

brief. Bovendien betaalde het ministerie in 2009 de onder-

zoeksorganisatie Sovon 21.584,22 euro voor een geheel 

achterhaald rapport met risicoanalyse. Ik kom dan al aan 

een totaal van 45.148,22 euro. Dat maakt 2259,21 euro 

per gedode kraai! Kosten die dus nu al een stuk hoger zijn 

dan het in de brief genoemde goedkoopste diervriendelijke 

alternatief van 40.000 euro.’ 

Indirecte kosten
De overhead- en indirecte kosten van de ‘operatie’ 

houdt de staatssecretaris buiten beschouwing. Om te 

beginnen hebben zich ten minste drie bewindslieden 

met de zaak beziggehouden: eerst voormalig minister 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gerda 

Verburg. Staatssecretaris van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie Henk Bleker nam het dossier 

over, gevolgd door de huidige staatssecretaris Sharon 

Dijksma. De Directie Natuur & Biodiversiteit en het Team 

Invasieve Exoten van het ministerie schreven advies na ad-

vies. Hoeveel uren zouden deze ambtenaren aan de zaak 

besteed hebben? En daar blijft het niet bij. De Faunabe-

scherming diende bezwaren in en voerde rechtszaken via de 

Rechtbank Den Haag tot aan de Raad van State. Faunabe-

schermers zijn vrijwilligers, maar rechters en juristen werken 

niet voor niks. Ook andere organisaties hielden en houden 

zich met de zaak bezig zoals de NVWA en de Omgevings-

dienst Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland verleende de 

ontheffing aan Duke Faunabeheer om te mogen schieten in 

een bewoonde omgeving. 

Belastingbetaler
De werkelijke kosten van het uitroeien van de huiskraai heeft 

dus al een veelvoud gekost van het bedrag dat de staats-

secretaris in haar laatste brief noemt. En de kosten lopen al-

leen nog maar op want de laatste Hoekse Huiskraaien laten 

zich niet zomaar uit de lucht schieten. In een tijd van de ene 

ingrijpende bezuiniging na de andere, heeft het ministerie 

van Economische Zaken blijkbaar heel veel geld over voor 

het uitroeien van een heel kleine populatie vogels die sinds 

de jaren negentig stabiel was en geen enkele aantoonbare 

schade heeft aangericht. Maar ze moeten en zullen uitge-

roeid worden. Koste wat het kost... 

Bronnen: https://www.sovon.nl/sites/default/files/

doc/De%20huiskraai%20in%20Nederland_risicoanaly-

ses%20en%20beheer_rap2009_08.pdf, 

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/

kamerstukken/2015/06/11/beantwoording-kamervragen-

over-uitroeien-indische-huiskraai.html

Kosten uitroeiing Hoekse huiskraai

O
p 11 juni j.l. stuurde staatssecretaris Sharon 

Dijksma namens de Directie Natuur en 

Biodiversiteit in antwoord op vragen van de 

Partij voor de Dieren een brief naar de Tweede Kamer over 

de uitroeiing van de huiskraaien in Hoek van Holland. Een 

brief die een tikkeltje misleidend genoemd mag worden.

Indische huiskraaien 
in Hoek van Holland in 
betere tijden.


