
Pauwen Oorgat overgebracht naar Amsterdam en Drenthe 
 
Het probleem rond een familie pauwen op het Edamse Oorgat is opgelost. Wethouder Runderkamp 
(VD|80), wijkbeheerder Frank van Dijk en Duurzaam Fauna Advies uit Purmerend hebben een 
passende oplossing gevonden. Tuinders kunnen weer rustig slapen, al beseffen betrokkenen dat 
er ook mensen zijn die de pauwen zullen missen. 
 
In eerste instantie is gesproken met omwonenden en tuinders. Via Peter van Poelgeest van Duurzaam 
Fauna Advies en Statenlid van de Partij voor de Dieren kwam het idee om de pauwen te verplaatsten. 
“Inzet was namelijk dat de vogels niet gedood zouden worden”, aldus Wim Runderkamp. Vandaar dat 
besloten werd om de pauwen weg te halen en over te plaatsen richting Drenthe. “In Amsterdam is een 
kinderboerderij waar twee pauwen zijn uitgezet. Vijf pauwen gaan naar Coevorden. 
 
Alleen één broedende pauw is nog even in Edam achtergelaten in afwachting van een hopelijk blijde 
bevalling. Wim Runderkamp: “de overlast is hiermee naar jaren voorbij. Vooral de tuinders zullen blij zijn. 
Van buurtbewoners hebben we in gesprekken gelukkig 
begripvolle reacties ontvangen.” 
 
Aanpak reigeroverlast 
Wethouder Runderkamp en wijkbeheerder Van Dijk willen ook om tafel met omwonenden en een 
vogeldeskundige om te bespreken of de overlast door reigers in oud Edam, met name rond de 
Diaconietuin, op te lossen valt. “Let wel; dat hoeft echt niet te betekenen dat de reigers weg moeten, maar 
wel willen we bekijken of de overlast aangepakt kan worden.” 
De wethouder roept burgers in zijn algemeenheid op om bij problemen in straat of wijk contact op te 
nemen met de gemeente. “Sinds twee jaar zijn we open en constructief aan de slag om samen problemen 
aan te pakken e voor oplossingen te zorgen! Op dezelfde manier zijn zo andere problemen, zoals die met 
de bomen bij het Groenland, de overlast in de Noorderstraat besproken en opgelost. 
 


