
Tweede Kamerlid Esselink: 

vnLDREDDERBEHOORT 
TOT NORMALE UrrRUSTING 
VAN EEN BOER 
Het CDA Tweede Kamerlid Esselink 
gaat de beleidsmakende ambtenaren 
ten departemente overtuigen van het 
grote nut van wildredders. Toepassing 
van een wildredder op het maaiappa
raat spaart wild en weidevogels. Esse
link is daar ten volle van overtuigd .. 
Minister Braks (van Landbouw en Vis
serij) nog niet helemaal. 
Die heeft kortgeleden aan de Kamer 
laten weten dat er eerst nog maar eens 
een onderzoek naar het natuurren
dement moet komen. Dat vindt de 
CDA-er grote flauwekul want, zo zegt 
hij, het apparaat heeft de afgelopen ja
ren z'n nut als verjager al lang bewe
zen. De praktijk heeft dat overduide
lijk aangetoond. 
'Wij moeten nu een vorm voor de dis
tributie van de wildredder zien te ont
wikkelen en daarbij denk ik aan in
schakeling van de KNJV maar even
zeer aan de provinciale landschaps
stichtingen', aldus de heer Esselink. 

Zij zullen in eerste instantie een grote rol 
kunnen spelen als initiatiefnemer. Daar
toe zal een gedegen voorlichtingscam
pagne op touw moeten worden gezet, zo 
in de stijl van het weidevogel-jaar 1984 
toen een brochure met tips verscheen. 
Die is ook op ruime schaal verspreid en 
daar is van landbouwkant bijzonder posi
tief op gereageerd . 
De stichting Natuur & Milieu heeft even
eens ideeën geopperd. Die zullen ze nu 
ook eens echt moeten doorvoeren. zegt 
de politicus. 
Dan is er. in de tweede lijn, de afzet. Die 
moet voor een sterk gereduceerde prijs 
plaats hebben. met subsidies uit de daar
toe geëigende potjes. Dus uit het Jacht
fonds maar eveneens uit beheersgelden 
die NMP (de afdeling Natuur van het de
partement van Landbouw) tot z'n be
schikking heeft. Daar zit volgens Esse
link nog wel geld in voor dit doel. al heeft 
hij niet een concreet bedrag in gedachten. 

Het Jachtfonds heeft evenals de afgelo
pen twee jaar ook nu weer een bijdrage 
voor 100 wildredders in het vooruitzicht 
gesteld. 'Dat zijn echter peanuts. ik denk 
echt aan een fennere orde van grootte, 
want een wildredder behoort gewoon tot 
de nonnale uitrusting van een boer. Zo-

ver moeten we het zien te krijgen. Dat 
vereist een belangrijke mentaliteitsom
buiging. Dat regel je nict even in een ach
ternamiddag. Het zal een gedegen voor
lichting vragen ook via de landbouwpers. ' 
De drempel voor de aanschaf van zo'n 
wildredder moet echter zo laag mogelijk 
worden gehouden voor een boer, daar is 
Esselink van overtuigd. 'Anders gaan ze 
met de rug naar je toe staan en met onwil
lige honden is het slecht hazen vangen' . 
Verplichtstelling is dus een slechte zaak? 

KRAAI 

Het was in de cholarose-tijd. Op een 
stukje aan het meer vond ik onder een 
kraaienest een zwarte kraai, die op ster
ven na dood was. Hij bewoog nog iets 
met de vleugels. Z'n maat zat in een hoge 
struik toe te kijken. Ik ben geen liefheb
ber van deze rovers, maar nam de patiënt 
toch mee naar huis. Aan de leverancier 
van de eieren en aan mijn vriend, de im
ker-bioloog, vroeg ik om raad. 'Warm 
houden' was hun beider advies. De kraai 
ging in een doos op de verwanning. De 
volgende morgen dacht ik een dooie kraai 
te vinden en opende het deksel. 
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'Ja, je moet de mensen met argumenten 
proberen te overtuigen. Boeren en loon
werkers maken in laatste instantie zelf uit 
of ze met zo 'n wildredder willen werken. 
want boeren moeten al zo veel!' 

Marlen van Kamme, 

De kraai vloog uit de doos, scheet van 
zich af en ruïneerde de hele keuken. Met 
een schepnet kreeg ik hem te pakken en 
bracht hem terug naar de vindplaats. Zijn 
makker zat nog precies op dezelfde plek. 
Toen ik de kraai losliet gingen ze er sa
men vandoor. 
Nogmaals: ik heb een hekel aan kraaien 
en in mijn jachtveld bestrijd ik ze te vuur 
en te zwaard, maar nu was ik toch licht 
geroerd, toen ik het paar samen de polder 
in zag trekken. 




