Laatste dagen voor vrije kippen
NOORD – De loslopende kippen en hanen in de Molenwijk in Amsterdam Noord worden
gevangen. De Dierenbescherming verzekert dat alle vogels blijven leven en een nieuwe
leefplek krijgen. Maar veel buurtbewoners willen de kippen niet kwijt.
Stadsdeel Noord heeft de Dierenbescherming opdracht gegeven om alle kippen en hanen in
de Molenwijk te vangen. Heleen Jager van de Dierenbescherming legt uit: ,,Volgens
schattingen gaat het om 50 tot 100 kippen en hanen. We gaan binnenkort eerst een
inventarisatie maken en ze dan vangen. Je zou zeggen dat we er een paar konden laten
rondlopen, maar dan moeten we er binnenkort weer op af en daar hebben we geen zin in.”
Een oudere man, bewoner van de flat Paltrok heeft zelf geen last van het
rondscharrelende pluimvee. ,,Maar ik heb een buurvrouw op vijf hoog en die doet geen oog
dicht van dat hanengekraai. En het lijkt ook wel alsof dat iedere dag vroeger begint. En
dan ken ik iemand uit de flat Petmolen die klaagt vooral over de kippenpoep. Hij zegt dat
hij er bijna over struikelt.”
,,Ik vind die vogels wel gezellig, maar het moeten er niet meer worden. En weet je,
mensen fokken kippen, maar willen de hanen niet hebben. Die zetten ze dan hier neer. Dat
is niet goed natuurlijk,” zegt de man.
Jager bevestigt dat: ,,De groep kippen en hanen die er al is heeft een aanzuigende werking
op mensen met hanen. Die denken dat hun haantje er nog wel bij kan, maar dan komen er
steeds meer hanen en wordt het gekraai alleen maar erger.”
De Molenwijk is een ideale leefomgeving voor kippen en hanen. Er is veel gras en de
struiken bieden veilige schuilplekken. Bij de flat Kruiermolen loopt een groep van zo’n
twintig kippen en hanen rond. En inderdaad: de hanen zijn veruit in de meerderheid. Ze
kraaien er op los, de één nog oorverdovender dan de ander.
Een dame bij de flat Petmolen haalt er haar schouders over op: ,,Dat is toch leuk. Ik kom
zelf van het platteland. Daar hoorde je nog eens een koe loeien. Dat hoor je hier natuurlijk
niet, maar deze wijk is nou juist zo leuk omdat de natuur hier nog een beetje aanwezig is.
Nee, die kippen moeten ze lekker laten scharrelen. Laatst liet iemand zomaar zijn hond
achter de kippen aanrennen. Die waren helemaal overstuur. Laten ze zulke
hondenbezitters maar aanpakken.”
Jager benadrukt: ,,De gevangen kippen en hanen gaan allemaal naar opvangplekken in de
regio. Geen kip of haan wordt geslacht. Zo diervriendelijk als stadsdeel Noord springen
niet alle gemeenten met loslopende kippen en hanen om. Vaak worden die meteen
afgemaakt.”
,,Dat is ook een waarschuwing voor mensen die denken dat hun haan wel een goed leven
krijgt bij zo’n groep. Als hij wordt gevangen is het heel vaak einde verhaal,” aldus Jager.
De Dierenbescherming wil niet zeggen wanneer de kippen en hanen precies gevangen
worden. Van pottenkijkers worden de vogels namelijk gestresst en dan zijn ze moeilijker
te vangen.
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