
Katten zijn overal in
weidevogelland

Zanger Emiel Stoffers is een van de boegbeelden van ‘Kuikens in het land, poes in

de mand’. FOTO BINNE-LOUW KATSMA

Vogelbeschermers, lichtbakjagers
en wetenschappers zien het. Er spo-
ken overdag en vooral ’s nachts vol-
op huis- en boerderijkatten door
weilanden. Wat die dieren daar pre-
cies uitvreten kan niemand met ze-
kerheid zeggen, maar hun aangebo-
ren jachtinstinct lijkt slecht samen
te gaan met de aanwezigheid van
weidevogelkuikens.

Om het zekere voor het onzekere
te nemen, roepen de Bond Friese Vo-
gelwachten, de provincie, de agrari-
sche collectieven, natuurorganisa-
ties en de Friese Milieu Federatie alle
kattenbezitters op hun dieren tot
eind juni ’s nachts thuis te houden.

Dat doen ze met een brede media-
campagne onder de noemer ‘Kui-
kens in het land, poes in de mand’.
Boegbeelden zijn zanger Emiel Stof-
fers, bekend van De Hûnekop, en
filmkater Abatutu, bekend van na-
tuurdocumentaire De Wilde Stad.
Samen acteren ze in een campagne-
film en verschijnen ze in adverten-
ties en op de website Poesinde-
mand.nl.

Het is een gevoelig onderwerp,
poezenliefhebbers aanspreken op
het gedrag van hun huisdieren,
merkte BFVW-man Age de Jong, die
de campagne in gang zette. Sommi-
ge deelnemers aarzelden en Vogel-
bescherming Nederland stapte niet
in. De Jong is zelf niet bang voor ne-
gatieve sentimenten. De toonzet-
ting is positief. Alles is erop gericht
baasjes bewust te maken van de om-
zwervingen van hun katten.

De Jong: ,,Yn Fryslân kin dit. Hjir
doart men inoar op sokke dingen
oan te sprekken. Boppedat is elts ek
ôfgryslike wiis mei greidefûgels.
Boeren en boargers sette har der
foar yn om dy te behâlden. Sjochst
net foar neat dat men oeral plasdras-
gebietsjes makket no’t it sa drûch is.
Dêr past dit ferhaal folslein by.’’

Katten die vrij in en uit kunnen lo-
pen, zijn vooral ’s nachts behoorlijk
actief, stelden onderzoekers van de

Rijksuniversiteit Groningen vorig
jaar vast. In twee vogelgebieden bo-
ven Groningen, Winsumermeeden
en Koningslaagte, voorzagen ze ze-
ventien katten van gps-trackers, ap-
paraatjes die iedere 10 seconden re-
gistreren waar een dier zich bevindt.
Op de stippenkaarten die dat ople-
verde, is te zien dat de katten gebie-
den bestrijken tot 850 meter van

hun woonstee. Ze bevonden zich ge-
middeld 100 minuten per etmaal op
meer dan 200 meter van huis.

,,Sommige blijven vrijwel uitslui-
tend op het erf en gaan slechts af en
toe een weiland in, terwijl andere
echt van die struiners zijn die de he-
le tijd in het veld zijn’’, zegt onder-
zoeksleider Raymond Klaassen van
het Groningen Institute for Evolu-

tionary Life Sciences.
Hij schrok vooral van de hoge kat-

tendichtheid in en langs weidevo-
gelgebieden. Studenten deden op
132 adressen navraag naar het aantal
katten en kwamen uit op een gemid-
delde van 0,7 katten per huis en 15
stuks per vierkante kilometer. De
combinatie van trackinggegevens
en de tellingen leverde een kaart op
van de kattendruk in de weidevogel-
gebieden. De conclusie: ,,Katten zijn
echt heel dominant aanwezig. Er is
geen plek te vinden waar je ze niet
kunt verwachten.’’

Hoeveel schade de huisdieren
aanrichten, daarover is maar heel
weinig bekend, zegt Klaassen: ,,Ei-
genlijk hebben we een heel slecht
beeld van hoe belangrijk dat pro-
bleem is. We weten dat ze heel wei-
nig bij nesten worden waargeno-
men en dat ze dus geen belangrijke
predatoren voor eieren zijn. We ver-
wachten eigenlijk wel dat dit voor
kuikens anders zou kunnen zijn,
maar de weinige onderzoeken die
daar naar gedaan zijn, laten dat niet
altijd heel duidelijk zien.’’

Een vervolgonderzoek, waarbij
zowel kuikens als katten van radio-
zendertjes zouden worden voorzien,
had daarover dit voorjaar meer dui-
delijk kunnen maken. Dat moest
echter een jaar worden doorgescho-
ven vanwege de coronacrisis. Er
konden geen katten worden gezen-
derd bij mensen thuis.

Klaassen staat achter de Friese
poezencampagne. ,,Als je kattenbe-
zitters laat zien hoe ver hun dier van
huis gaat, zijn ze vaak verrast. Als we
nu hard bewijs hadden gehad dat
katten heel veel kuikens eten, dan
hadden we een veel zwaardere bood-
schap gehad. Maar je kunt ook het
voorzorgsprincipe hanteren. Het is
goed dat mensen weten dat hun kat
een potentieel probleem is voor wei-
devogels.’’

Age de Jong hoopt dat het effect
van ‘Kuikens in het land, poes in de
mand’ wel snel zichtbaar kan wor-
den gemaakt. Jagers die ’s nachts
met lichtbakken op vossenjacht
gaan, registreren de aantallen kat-
ten die ze tegenkomen. De Jong: ,,As
we dêr oer in moanne al in ferskil yn
sjogge, is dat wol in stimulâns om
hjir mei troch te gean.’’
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WIUWERT Bij de start van het kui-
kenseizoen roepen de BFVW en een
trits andere natuurminnende orga-
nisaties kattenbezitters op hun die-
ren ’s nachts binnen te houden.

De omzwervingen door de weilanden van een boerderijkat gedurende 48 uur, in

beeld gebracht met een gps-apparaatje dat iedere 10 seconden vastlegt waar het

dier uithangt. ILLUSTRATIE RUG/GOOGLE MAPS
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LEEUWARDEN Het MCL gaat
vanaf maandag specifieke
patiënten thuis bezoeken
om een coronatest af te
nemen. Elke dag gaat een
coassistent van het Leeu-
warder ziekenhuis met een
auto de provincie in om de
tests af te nemen. Het gaat
om patiënten met een ver-
hoogd risico op corona, die
een behandeling moeten
ondergaan in het ziekenhuis
die niet uitgesteld kan wor-
den. De coassistent neemt
bij de mensen thuis onder-
zoeksmateriaal af: met een
soort wattenstaafje wordt
materiaal uit de keel en
neus afgenomen. Het mate-
riaal wordt vervolgens in
het laboratorium van Izore
onderzocht. Een groep van
zes coassistenten voert bij
toerbeurt de onderzoeken
uit, iedere dag gaat iemand
anders bij de mensen thuis
langs.

Coassistenten MCL
naar mensen thuis

LEEUWARDEN Een 46-jarige
man uit Leeuwarden is
woendagavond aangehou-
den nadat hij zijn contact-
verbod met de Hells Angels
had geschonden. De man
was na een jarenlange ge-
vangenisstraf weer voor-
waardelijk vrij, maar schond
een van de voorwaarden
toen bleek dat hij weer in
contact stond met leden van
de Hells Angels. Hij mocht
ook niet meer op de terrei-
nen en in de clubhuizen van
de motorclub komen. De
overtreding kwam aan het
licht in het onderzoek van
de politie en het OM naar
internationale drugshandel
tussen onder andere Fries-
land en Finland.

Toch weer naar
Hells Angels: cel

meer nieuws
> www.lc.nl

IN HET BEGIN
WAS HET HEEL
VEEL DRAMMEN

OVER DE
HYGIËNE

ADVERTENTIE

Het gaat om de bebouwing op het
terrein van de voormalige Houtmo-
len, waar de politie de afgelopen pe-
riode al verschillende keren jonge-
ren heeft aangetroffen. Het betre-
den van de gebouwen is verboden
voor onbevoegden en volgens de ge-

meente De Fryske Marren ook ‘le-
vensgevaarlijk’.

De eigenaar van het terrein had
eerder al hekken geplaatst om te
voorkomen dat jeugd op het terrein
zou komen, maar dit hielp niet. In-
middels heeft de eigenaar de pan-
den dicht laten spijkeren.

De politie heeft de jongeren waar-
schuwingen gegeven, maar, zo stelt
de gemeente, al bij nieuwe overtre-
dingen fikse boetes uitdelen.

Gevaarlijke panden dicht
LEMMER De leegstaande fabrieks-
panden aan de Polle in Lemmer le-
veren zoveel gevaar op, dat de eige-
naar ze heeft dichtgespijkerd.


