
Volkstuin van hongerige pauwen verlost 

EDAM – Vers gezaaide peultjes verdwenen als sneeuw voor de zon, uit prille plantjes pikten ze de 
hartjes. De Pauwen die tot voor kort op het volkstuincomplex in Edam rondliepen, vormden een 
ware plaag. Ze deden zich te goed aan sla, wortels, boontjes, koolplanten, en ‘wasten’  zich in juist 
aangeharkte plantperkjes. Van die hinder zijn de volkstuinders nu voorlopig verlost. Dankzij 
Duurzaam Fauna Advies uit Purmerend die vijf exemplaren heeft gevangen. 
 
Desondanks houden de volkstuinders vast aan speciale beschermingsmaatregelen. Want er broedt 
nog een vrouwtje op het nabij gelegen Fort Edam en verderop loopt nog een vraatzuchtige haan 
rond. Dus blijven de hobbytelers van biologisch dynamische groente op hun qui-vive en het doel, 
protectie van de oogst, heiligt de middelen. 
 
De meest originele middelen in dit geval, getuige de enorme variatie aan gaas. De ene vertrouwt op 
traditioneel landbouwgaas, de ander spant er afgedankte vitrage omheen en weer andere brengen 
zelfs sportnetten in stelling. De Volendammers (wie anders?) werpen oude visnetten in de strijd. Het 
vistuig waarmee ze ooit paling vingen, beschermt hen nu tegen eenden, ratten en pauwen. 
 

 
 
“Dit was gewoon niet leuk meer”, zegt Edammer Cas Dekker (78) die de spinazie, andijvie en bietjes 
op zijn kaveltje zorgvuldig afschermt en steigerplanken gebruikt als looppaadje. Niet zozeer hun 
vraatzucht als wel hun vraatzucht als wel hun gedragingen, hindert de volkstuinders, zegt Dekker. 
“Ze lopen het loof van je wortels plat en de pootui peuteren ze uit de grond. Die eten ze weliswaar 
niet op, maar ondertussen kun jij weer opnieuw beginnen.”  
 
Waar de pauwen vandaan komen, is voor Dekker een raadsel. Wel hoopt hij dat omwonenden hun 
verantwoordelijkheid neme. Wijst naar het balkon van buurtbewoners. “Ze lopen daar op de veranda 
en die mensen vinden het prachtig, maar dan moet je ze ook bij je houden, zodat wij er geen last van 
hebben.” 
 
 



 
 
Volendammer Henk Koorn (79) hoopt dat de ‘pauwenplaag’ nu definitief voorbij is. “Logisch dat ze 
hier niet uit eigen beweging verdwenen. Het was hier een El Dorado voor die beesten. Je moet alles 
met netten afzetten. Ze pikten de hartjes uit de plantjes. Dat is het lekkerste stukje. Dat zouden wij 
er ook uit halen. Je bent hier tenslotte wel voor je plezier bezig.” 
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