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Kauwen zijn uitgegooid:
Zo luidt de kop in het Alkmaars Weekblad van 15 september 2004.
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De flats aan de Porcellishof en de Lievenshof worden bedekt met een •

fijnmazig net dat kauwen ervan moet weerhouden met stenen op auto's •
en voorbijgangers te gooien. Daar zijn de bewoners nu van het •
probleem af. De vraag is echter: welke wijk is nu aan de beurt?
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BOMBARDEMENT VAN
KIEZELSTENEN
In juni 2001 stelde het toenmalige Kennis- &
Adviescentrum Dierplagen (KAD) op verzoek
van de Dienst Stadsontwikkeling en Beheer,
Afdeling Afvalstoffen en Reiniging van de
gemeente Alkmaar een onderzoek in naar de
overla~t van kauwen in met name de
Bloemaertlaan te Alkmaar. Hier bombardeerden kauwen de omgevi ng met kiezelstenen.
De bewoners van het woningblok nummer
174 tot en met 182 maakten zich zorgen dat
de vallende kiezelstenen niet alleen hun
geparkeerde auto's beschadigden, maar dat
ook hun kinderen binnenkort niet meer veilig
zouden zijn. Wat troffen we aan?
Voor het betreffende woningblok liggen
honderden grote kiezelstenen op plaatsen die
eigenlijk bestemd zijn voo r het parkeren van
auto's. Ook voor de andere woningblokken en
de flats liggen deze stenen, hoewel niet in die
mate als bij het eerstgenoemde blok. De
stenen liggen vooral op plaatsen waar hoge
bomen aanwezig zi jn. De door de
bewoners geuite klachten zijn duidelijk gerechtvaardigd, want naast
materiele schade is de kans zeer
groot dat dit gedrag van de kauwen uiteindelijk ook tot persoonlijke schade zal leiden.
CREATIEVE OPLOSSING
Omdat de kiezelstenen afkomstig
zijn van de met grind bedekte
daken van de tegenover gelegen
flatgebouwen, moet hier de oplossing worden gezocht. Geadviseerd
wordt om het grind af te dekken
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met fijnmazig stevig gaas. Alternatief
is het grinddek geheel te verwijderen.
Daarnaast adviseert het KAD om alle
schoorstenen op de flats, maar ook in
de omliggende straten, te voorzien
van bolroosters (kraaienkappen) om
nestelen te voorkomen. Hierdoor zal
de hele wi jk voor kauwen minder aantrekkel ijk worden. Ook zouden de
hoge bomen vervangen kunnen
worden door lagere nieuwe aanplant .
Op grond van de Woningwet (artikel
14) en op grond van de Bouwverordening (V. .G. artikel 7.3.2. hinder) zou het mogelijk moeten zijn om
de eigenaar van de flatwoni ngen te verplichten maatregelen treffen, zoals het
afdekken of verwijderen van het grind
op de daken van de flatgebouwen .
Nakoming van de wet afdwingen,
bli jkt in de praktijk toch minder
gemakkeli jk dan op papier. Het duurt
lang voordat de gemeente en de eigenaar van de flats samen t ot een oplossing komen. Bolroosters worden al in
een eerder stadium geplaatst, maar het
afdekken van het grind op de flatdagen moet wachten tot eind oktober
2004. De kosten voor het aanbrengen
van een stevig fijnmazig gaas (net)
worden geschat op € 12.000 en dat is
natuurlijk een flink bedrag. Het bord
met de waarschuwing dat parkeren
van de auto op eigen risico gebeurt,
kan waarschijnlijk op korte termijn
worden verwijderd.

CITAAT
Dr. Jac. P. Thijsse beschrijft de kauw in boek 'Het Vogeljaar,
1e druk 1903 - 6e druk 1969' met o.a. de volgende zinsneden:
De aardigste van de zwarte kraaivogels is wel het kauwtje. Zij
vertonen al de gezelligheid van de roeken, zonder de ruwe kant zo
naar buiten te keren. Een allerliefst dier wat uiterlijk en manieren
betreft, maar eigenlijk geen haar beter dan de roeken of kraaien:
even listig, diefachtig, plagerig en wreed. Spelende, stoeiende en
vechtende kauwtjes zijn overal te zien. Het is een lust, een twintig-,
dertigtal van deze aardige, vlugge zwartrokken om een torenspits
te zien spelen, het lijkt een soort van luchtdans. Kort, hoog en
schril klinkt hun 'ka, ka, ka' of ' tjak, tjak, tjak'.
SPELENDERWIJS
Het speelgedrag van kauwtjes is er waarschijn lijk de oorzaak van,
dat ze grind van daken vanuit bomen of vanuit de lucht naar beneden laten vallen. Kauwen hebben, net als andere kraaiachtigen, een
goed leervermogen en zullen al snel elkanders gedragingen kopiëren. Met alle gevaarlijke en
schadelijke situaties
tot
gevolg. Indien een stenengooiende populatie zich
verplaatst naar andere delen
van de stad of naar andere
plaatsen, kan dit gedrag ook
op andere plekken ontstaan!
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