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Samen met de jeugdbonden JNM en NJN gaat SOVON de komende 
tijd activiteiten organiseren gericht op jongeren. Het doel is om jonge 

natuurliefhebbers te enthousiasmeren voor vogels kijken, vogelonder-
zoek en het werk van SOVON. De jeugd heeft  tenslotte de toekomst, 

zeker ook voor ons, want het zijn onze toekomstige tellers! Eén van de 
activiteiten is een Landelijke Dag voor Jongeren die 29 mei voor het 
eerst plaatsvindt in het nieuwe veldstudiecentrum Huize Wylerberg. 

Nico de Haan zal deze gezellige en inspirerende dag voorzitten. 

Een dag met interessante lezingen, excursies en de kans om mee te 
gaan tijdens het vangen en ringen van vogels. Ook worden de moge-

lijkheden voor stages en afstudeerprojecten gepresenteerd. Kortom, een 
prachtige manier om te ontdekken of de vogelwereld iets voor jou is. 

Voor de excursies en veldwerk dien je je in te schrijven omdat er maar 
beperkt plaats is. Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt op de 

website, maar aanmelden kan al wel bij nicole.boeijink@sovon.nl

De Huiskraai heeft zich in allerlei landen weten te ves-
tigen waar hij schade zou berokkenen aan de inheemse 
fauna. Veel van deze landen had de Huiskraai bereikt 
door mee te liften met schepen. In hoeverre ligt zoiets 
voor de hand in Nederland, waar hij vanaf 1997 broedt en 
in aantal toeneemt? Alvorens eventueel beleid kan wor-
den uitgevoerd, moeten eerst de feiten op een rij staan. 
In februari 2010 stonden de Nederlandse Huiskraaien 
opeens volop in de belangstelling, toen het Ministerie 
van LNV had bekend gemaakt de nu nog kleine populatie 
te willen wegvangen en onderbrengen in dierentuinen.
Informatie uit het door SOVON opgestelde rapport ‘De Huiskraai in 
Nederland; risicoanalyse en beheer’ was daarbij meegewogen. De 
plannen van het ministerie en de rol die SOVON daarbij had gespeeld 
riepen de nodige discussie op. Daarom wordt hier enige tekst en uitleg 
gegeven.
Met het Huiskraai-rapport is geprobeerd om objectief en onafhanke-
lijk informatie over de Huiskraai in Nederland en andere landen bijeen 
te brengen. De gegevens zijn verzameld door middel van literatuurstu-
die. Daarnaast zijn deskundigen geraadpleegd en werd eigen kennis 
benut. Onzekerheden over de toekomstige populatieontwikkeling 
in Nederland en de impact van deze nieuwkomer werden benoemd. 
Belangrijke conclusies uit het rapport zijn dat: 1) afgaande op de  
populatieontwikkeling in Nederland en in het buitenland de popula-
tie in Hoek van Holland de komende jaren waarschijnlijk zal blijven 
groeien; 2) dat er in Nederland tot op heden geen gevallen bekend 
zijn van schade of overlast veroorzaakt door de Huiskraai; en 3) dat er 
in landen waar de soort zich recentelijk als nieuwkomer vestigde veel 
gevallen van schade en overlast bekend zijn, vooral op plekken met 
hoge dichtheden aan Huiskraaien. Het betreft onder meer negatieve 
effecten op inheemse soorten. 
Het voorspellen van de Nederlandse situatie in de toekomst is omge-
ven door onzekerheden. Eventueel ingrijpen in de Nederlandse popu-

Noteer in je agenda:
Zaterdag 29 mei 2010

 Landelijke Vogelaarsdag voor jongeren

Heb je interesse in vogels kijken en vogelonderzoek? Benieuwd naar de werk- en stage-
mogelijkheden? Altijd al meer willen weten over onderzoek naar roofvogels en uilen en wil je die 
Middelste Bonte Specht nu wel eens spotten?

SOVON Vogelonderzoek Nederland  organiseert jaarlijks eind november een 
Landelijke Dag voor haar waarnemers. Komend voorjaar organiseren we een 
extra Landelijke Dag speciaal voor jongeren. 

De Landelijke Dag voor jongeren wordt gehouden in 
een inspirerende en prachtige omgeving: 
het gloednieuwe Veldstudiecentrum Huize Wylerberg op de stuwwal 
in Beek-Ubbergen (bij Nijmegen).

Meer informatie volgt begin 2010 op www.sovon.nl 

Inclusief: stagemarkt, boeiende lezingen, interessante excursies en voor de vroege 
aanmelders de mogelijkheid mee te gaan met ganzen vangen en vogels ringen 

De Huiskraai, een gewenste 
 nieuwkomer of niet?

latie om mogelijke negatieve gevolgen in de toekomst te voorkomen, 
kan alleen zolang de populatie klein is. Het is daarom van belang dat er 
nú wordt nagedacht over de toekomst van de Huiskraai in Nederland. 
SOVON verzamelt cijfers waarop beleid gebaseerd kan worden, maar 
is zelf niet betrokken bij het opstellen van beleid. Het rapport geeft 
daarom ook geen antwoord op de vraag of er moet worden ingegrepen, 
en zo ja op welke wijze. Hierin wordt bewust niet geadviseerd. Ook de 
vraag of de Huiskraai wel of niet als exoot moet worden gezien wordt 
buiten beschouwing gelaten. Het rapport is opgesteld in opdracht van 
Team Invasieve Exoten van het Ministerie van LNV. Het is uiteindelijk 
aan dit ministerie om een besluit te nemen over de toekomst van de 
Huiskraai in Nederland. Wij zijn van mening dat de informatie in ons 
rapport daarbij gebruikt moet worden. 
Wij begrijpen de kritiek die is geuit op SOVON vanwege dit rapport. 
Het zijn gevoelige onderwerpen, waarover de meningen erg uiteen 
kunnen lopen. Maar we vinden het als SOVON juist een uitdaging om 
een dergelijke discussie te voeden met zoveel mogelijk feiten, cijfers 
en (al dan niet buitenlandse) ervaringen. Zulke onderbouwing is 
belangrijk, of het nu om exoten gaat of om weidevogelpredatie of de 
effecten van beheer. 

Roy Slaterus

         Landelijke Dag voor Jongeren: 
SOVON goes Young!
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