Jacht op spin
oorzaak ongeluk

'Hongerdood' voor
Londense duiven
Van onze correspondent
renbescherming. Tal van organiLONDEN • De slag om Trafalgar saties steunden hem in zijn strijd
Square is gestreden; slachtoffers tegen de burgemeester. Zij vrezijn de duizenden duiven van zen dat de enorme duivenkoloLondens beroemdste plein. Bur- nie zal worden 'uitgehongerd',
gemeester Ken Livingstone heeft als toeristen de gevederde vrienzijn strijd tegen de 'ratten met denovan het plein niet meer kunvleugels' gewonnen, nu Bernie nen voeden met de bakjes uit
Rayner de laatste officiële dui- . Rayners stalletje. ,,Zeker een
venvoerstal in de hoofdstad Op· kwart van de duiven zal nu een
doekt na betaling van een scha- wisse dood sterven", treurt diedeloosstelling door de gemeen- renbeschermer Andrew Butler.
te.
,.Het is ook een ramp voor LonDe duivensaga kreeg gisteren den, dat nu overal ter wereld zal
een verrassende ontknoping worden gezien als de stad van
voor het hooggerechtshof. Daar wreedheid tegen dieren." De gediende Rayners hoger beroep te~ meente Londen belooft het voegen het besluit van Livingstone deren van de duiven over te neom de vergunning voor de ver- men tot 30 april. Daarna zijn de
koop van duivenvoer in te trek- vogels op zichzelfaangewezen.
ken. Bij opening van de zaak Livingstone wil af van de duivenbleek echter dat Rayner (47) met overlast om van Trafalgar Square
onmiddellijke ingang zijn 50 jaar weer een leefbaar plein te maken
oude, fameuze familiebedrijf op met koffie• en eettentjes, waar je
het plein zal beëindigen. Ge- geen duivenuitwerpselen op het
zwicht voor de overmacht van de hoofd krijgt. Het opruimen van
Greater London Authority, koos alle duivenpoep kost de stad
hij eieren voor zijn geld en incas- jaarlijks 3,5 ton. Bovendien zijn
seerde een schadevergoeding, de duiven verspreiders van tallo•
waarvan de omvang niet bekend ze ziektekiemen.
wordt gemaakt. ,.Maar het is de Het gerucht gaat dat Rayner sabest mogelijke overeenkomst", men met zijn vrouw nu eerst zal
verzekerde hij.
genieten van een voorjaarsvaRayner belooft een deel van het kantie tussen de duiven van Vegeld over te maken aan de die- netië.
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BROEK IN WATERLAND• Een automobilist uit Hoorn is gisterochtend bij Broek in Waterland een
sloot ingereden doordat hij een
spin probeerde dood te drukken.
Het dier zat achter de binnenspiegel. Bij het ongeluk was ook een
vrachtwagen betrokken. Beide bestuurders raakten lichtgewond.
De N247 was urenlang afgesloten.
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Doemscenario
kippen Alkmaar
ALKMAAR. De gemeente Alkmaar
gaat in het centrum van de stad
de strijd aan met ruim 600 loslopende kippen. Ze worden binnenkort gevangen en geslacht. De
dieren, eigendom van een garagebedrijf, veroorzaken geregeld verkeersongelukken en produceren
zo veel mest dat de volksgezondheid in het geding is. Geregeld lig, gen er dode kippen op straat.

ERlAND

Muizen in Britse koninklijke keuken
LoN DEN - In de keuken van het Londense koninklijk paleis Buckingham Palace zijn muizen aangetroffen. De Britse krant The
Sun berichtte dat koningin Elizabeth II wellicht tijdelijk een ander onderkomen moet zoeken wegens de overlast van de dieren.
Een woordvoerder van het paleis bevestigt dat er muizen in de
residentie verblijven, maar zei er met klem bij dat er geen spoor
van ratten is gevonden. Het paleis heeft de hulp van experts ingeroepen die een week de tijd krijgen om de muizen te verjagen. Lukt dat niet, dan gaan de keukens tijdelijk dicht.
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PLAATJES
KIJKEN

111 ons entho11\iasme over onze
11ie11we, educatieve poster met veel
voorkome11de
plaagdiere11 in
Nederland, ziin we
vorige keer vergeten
te vermelden wie de
fotograaf is die een
deel van deze dieren zo haarscherp heeft weten vast
te leggen. Natuurfotograaf Dick Klees is de man
achter de camera. Wilt II ook zo'n poster aan de
wand? Bel het KAD (0317) 41 90 61.
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