KIPPEN DUMPEN TEN EINDE
Regio
Het meldnummer van de Dierenbescherming Bodegraven krijgt sinds medio 2009 regelmatig
meldingen binnen van gedumpte kippen en hanen. Deze worden gevonden op de carpoolplaats langs
de A12 bij Waarder/Nieuwebrug. De meeste kippen waren erg ziek en zijn weggevangen. De
populatie plantte zich voort, veroorzaakte langzamerhand overlast en dreigde een gevaar te worden
voor de verkeersveiligheid. Het bedrijf Duurzaam Fauna Advies heeft uiteindelijk alle 51 kippen en
hanen weggevangen en bij opvangadressen herplaatst. Rijkswaterstaat zal voortaan scherper
toezicht houden op het mogelijk dumpen van dieren.
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VIJFTIG GEDUMPTE KIPPEN WEGGEHAALD
WAARDER. De kippen die op en rond de carpoolplaats Waarder liepen, zijn vrijwel allemaal
gevangen en naar opvangadressen gebracht. Rijkswaterstaat hoopt met actie een einde te hebben
gemaakt aan het dumpen van dieren.
De populatie hanen en kippen was in de afgelopen maanden uitgegroeid tot 51 dieren. Dar aantal is
nog niet verontrustend, zegt Evert Jan van Schothorst van Rijkswaterstraat . ,,Maar het had een
probleem kunnen worden. Ze liepen ook al aan de overkant van de carpoolplaats en voordat je het
weet, ontstaan er nieuwe populaties”.
De dierenbescherming Bodegraven krijgt al sinds juni 2009 meldingen binnen van kippen op de
carpoolplaats. ,,Het dumpen van dieren is een strafbaar feit. Het loslaten van kippen is net zo erg als
dat van een hond of kat. Je mag dieren niet aan hun lot overlaten ,”zegt voorzitter Yvonne
Huijsmans. Daarnaast kunnen de kippen ook gevaar opleveren voor het verkeer.” Volgens Huijsmans
zijn de meeste “dumpers” zich er niet van bewust dat ze een strafbaar feit plegen. Ze pleit daarom
voor het plaatsen van een bord bij de carpoolplaats waarop dat nog eens wordt aangegeven.
Rijkswaterstaat ziet daar echter niets in. Van Schothorst: ,,Je kunt om veel redenen een bord
plaatsen, maar wij zijn voorstander van zo weinig mogelijk borden.”
Het opsporen van de eigenaren van de kippen vindt Rijkswaterstaat een taak voor de politie.
Overtreders zijn niet vastgelegd op camerabeelden. Het bord “cameratoezicht” dat er staat, wordt
niet daadwerkelijk door een digitaal oog ondersteund. De kippen zijn gevangen door Duurzaam
Fauna Advies een bedrijf dat de sympathie heeft van de Dierenbescherming. De afspraak is dat als de
populatie weer groeit, er opnieuw een vangactie komt. Het begin is er. Maandag liepen er alweer
een haan en een kip.

Op de carpoolplaats bij Waarder lopen alweer een kip en een haan, ondanks het feit dat het bedrijf Duurzaam Fauna
Advies er onlangs ruim vijftig heeft gevangen en herplaatst.
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