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Geen kip te zien
Grote controle op de vogeltjesmarkt in Liempde

Op de vroege zaterdagmorgen van 25 oktober jl. zijn 
we te gast bij de eenheid Oost-Brabant van de politie, 
district Meierij, Team Boxtel. Doel is de briefing voor 
een controle op de Vogelmarkt in het nabijgelegen 
Liempde. Wij mogen mee op controle als vertegen-
woordigers van PDM.

Het is zes uur en buiten is het nog donker als we de 
felverlichte ruimte van het bureau binnenstappen. 
Er zitten meer dan twintig mannen en vrouwen om 
de tafel. Als we later aan elkaar worden voorgesteld 
blijkt het te gaan om vier lokale politiemensen, 
twee politiemotorrijders, drie politievrijwilli-
gers, drie medewerkers van de dierenpolitie, vier 
NVWA-ers (medewerkers van de voormalige AID; 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is na 
de reorganisatie van de ministeries een dienst van 
het Ministerie van Economische Zaken geworden), 
één RMT-er (Regionaal Milieu Team), iemand van 
de Omgevingsdienst SSB , drie vertegenwoordigers 
Dier- en welzijn, een ander onderdeel van de NVWA, 
en een dierenarts. 
 
Levendige briefing
Als iedereen een bekertje koffie of thee heeft getapt 
steekt brigadier Rolf Kruger van wal. Hij heeft van-
morgen de leiding en aan de hand van een Power-
Point licht hij geroutineerd toe wat de bedoeling is. 
De controle wordt gehouden omdat er informatie 

is ontvangen dat er illegaal gevangen inheemse 
vogels verhandeld worden op of naast de Liempdse 
vogeltjesmarkt. Er worden drietallen gevormd, 
bestaande uit iemand van de NVWA, de dierenpo-
litie en de lokale politie. De overige NVWA-ers zullen 
vooral controleren op het aanbod en de verkoop 
van kippen. Dat is sinds de vogelgriep namelijk 
verboden op dit soort markten.
Men spreekt af dat bij constatering van een over-
treding de ”aangeboden waar” meteen in beslag 
genomen wordt en de overtreder naar een van de 
twee politiebusjes gebracht wordt. Voor het vast-
stellen van de identiteit van de overtreder zal deze 
mee naar het bureau moeten. Het is bekend dat er 
op de parkeerterreinen rondom de hal ook handel 
plaatsvindt. Een motoragent krijgt opdracht zich 
vooral bij de ingang op te houden en in de gaten te 
houden of er handelaars rechtsomkeert maken als 
ze de politie zien staan. De andere motoragent kan 
zelfs zo nodig naar de snelweg rijden, om mensen 
die gewaarschuwd zijn alsnog te onderscheppen 
voor een controle. Het spreekt voor zich dat het juist 
de illegale handel is waar “we” naar op zoek zijn. Dus 
krijgen de mensen die buiten de hekken opereren 
de opdracht niet te schromen om kofferbakken van 
verdachte auto’s te checken. Een van de aanwezigen 
vraagt of dat zomaar mag. Ja, er blijkt wetgeving 
te bestaan die dit toestaat. De dierenpolitie geeft 
aan dat ze voorbeeldproces-verbalen heeft waar de 
anderen gebruik van kunnen maken. Al met al is het 
een levendige briefing, die maakt dat we er echt zin 
in krijgen.

Snelle actie
We rijden in kolonne richting Boxtel. Het geeft een 
koninklijk gevoel als je twee politiemotoren voor je 
uit ziet rijden. Als we het bedrijventerrein naderen, 
lopen we bijna vast in een lange rij auto’s met kar-
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retjes die het terrein oprijden. We zijn kennelijk aan 
de vroege kant, want de hal is nog lang niet gevuld. 
Op de lange tafels zijn nog veel lege plekken. Toch is 
er bijna meteen een inbeslagname. Een team komt 
naar buiten met een oudere heer (later blijkt dat hij 
in de 80 is) en twee grote plastic tassen. Hij belandt 
zonder enige aarzeling van het team in de poli-
tiebus, waar hij nijdig voor zich uit staart. Deze actie 
gaat zo snel dat het bijna onopgemerkt blijft. Pas als 
de teams zich over de hal en het grasveld erom-
heen verspreiden ontstaat er wat onrust onder de 
aanwezigen. In de hal vullen handelaars gaandeweg 
de tafels met kistjes en dozen waarin kwetterende 
vogels proberen de moed er in te houden. De vogels 
worden ook per fiets of op kleine karretjes aange-
voerd. Dit zijn waarschijnlijk plaatselijke vogellief-
hebbers die hun zelf gekweekte vogels verkopen.

Strengere regelgeving maakt hobby steeds 
minder leuk
De organisatie van de vogeltjesmarkt, Vogelvereni-
ging de Notenkrakers, is verrast, maar werkt goed 
mee. Ook zij hebben belang bij een “schone” markt. 
Hans is als oud-politieman wel wat gewend, maar 
het is lang geleden dat hij een dergelijke controle 
heeft meegemaakt. We verspreiden ons over het 
terrein om zoveel mogelijk mee te maken. Er is een 
kraam van de Nederlandse Bond van Vogelliefheb-
bers. De vertegenwoordiger van de bond heeft zelf 
thuis ook vogels. Hij vertelt dat er verschillende 
redenen zijn om vogels te houden. Soms doet men 
het voor de kick, bijvoorbeeld om nieuwe kleur-
slagen te krijgen. Soms gaat het vooral om de zang 
en natuurlijk kan ook geld een motivatie zijn om 
vogels te kweken en te verhandelen. Er worden 
grote bedragen betaald voor bijzondere vogels. Hij 
verzekert ons dat de bond de vogeleigenaren er op 
blijft wijzen, geen vogels uit het wild te vangen en 
het dierenwelzijn in de gaten te houden. Toch zien 
we zo hier en daar nog wel een volgepropt kistje. 
We verbazen ons over de kruising tussen een kanarie 
en een putter. Dat moet toch ooit een echte wilde 
putter geweest zijn, zou je zeggen. Voor de ene kooi 
is meer belangstelling dan voor de andere. Er vinden 
levendige discussies plaats en hoewel de gemid-
delde leeftijd van de aanwezigen aan de hoge kant 
is, zie je toch ook wel jongere vogelliefhebbers. De 
inspectieteams lopen verschillende kramen af en de 
mensen van de NVWA controleren steekproefsgewijs 
vogels en ringen.

Buiten wordt het langzaam lichter. Hier zien we 
vooral duiven en konijnen en dus geen kippen, 
zoals we een aantal keren met enige spijt van een 
bezoeker horen. “Die strengere regelgeving maakt 
onze hobby steeds minder leuk”, is eveneens een 
veelgehoorde kreet. Een oude baas is in z’n eentje 

een grote kraam aan het opbouwen. De dozen 
bevatten vooral konijnen. Een brutale hangoor klimt 
steeds bovenop zijn doos. Met een veeg van de 
eigenaar wordt hij dan weer de doos ingeduwd. In 
een kooi ernaast rennen twee fretjes hun rondjes. 

Inmiddels is het alle aanwezigen wel duidelijk dat 
er gecontroleerd wordt. We vangen zo hier en daar 
commentaren op, bijvoorbeeld dat het niet nodig is 
om met zo’n overmacht te komen of dat bepaalde 
mensen toen de politie het terrein opreed natuur-
lijk meteen gebeld zijn met het advies om niet te 
komen. Wijkagent Harold Keeren is tactisch bij de 
ingang gezet. Hij kent veel mensen en voert heel 
wat gesprekjes in onvervalst Brabants. Velen vinden 
deze controle wel een goede zaak, anderen vinden 
het nutteloos. Ergens horen we mensen enigszins 
verontrust zeggen dat de politie kentekens heeft 
genoteerd op de parkeerplaats.
Twee vrouwelijke bezoekers vragen ietwat plagerig 
aan Harold of zijn nieuwe uniform wel bevalt. Ze 
vinden het niet zo mooi, maar opvallend is het wel, 
zo constateren we als we over het terrein kijken. 
Overal zie je de gele strepen rondlopen. 
Als we een paar fotootjes maken vraagt een man 
enigszins dreigend waar het voor is. We mompelen 
iets over sfeerplaatjes, wat natuurlijk ook waar is, en 
gaan maar niet met hem in discussie.
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Ergens ontsnapt een knalgele kanarie. Hij landt in 
een boom en de eigenaar krijgt hem er niet uit, hoe 
hij ook aan de boom schudt. Hij loopt terug naar zijn 
kraam en op onze vraag of de kanarie de vrijheid 
overleeft wordt ons verzekerd, dat het beestje zich 
vanzelf ergens bij een volière meldt en dan in liefde 
door een andere vogelliefhebber wordt opge-
nomen. Misschien is een kanarie niet zoveel waard, 
er zijn vast veel duurdere vogels. We zien prachtige 
gekleurde parkieten, papegaaien en kleine zangvo-
gels, waaronder opvallend veel roodmussen.
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Duidelijk signaal
Al vrij snel vertrekken de eerste bezoekers weer met 
hun pas gekochte vogels in een kistje. De markt 
is rond half tien eigenlijk al weer voorbij. De man 
in de politiebus mag er uit. Hem is proces-verbaal 
aangezegd omdat hij elf niet goed geringde vogels 
te koop aan bood. Hij blijkt een recidivist. Daarom is 
meteen bij hem thuis gekeken of daar ook inheemse 
beschermde vogels zaten. Dat blijkt niet het geval. 
Later horen we dat hij in de afgelopen jaren acht-
tien keer is betrapt op de handel in wildzang en dat 
daarbij meer dan 4000 vogels in beslag genomen 
zijn. We vrezen dat hij het niet meer zal afleren, 
gezien zijn leeftijd. Er gaan verhalen over grote 
geldbedragen die omgaan in de illegale handel in 
beschermde vogels en dus zal het voorlopig wel 
lucratief blijven.

Als wij het terrein verlaten zien we dat de hangoor 
triomfantelijk definitief boven op de doos zit. De 
fretjes zijn verdwenen. We nemen aan dat ze niet 
ontsnapt zijn.

Terug op het bureau volgt een korte evaluatie. Het 
blijkt dat deze controle al in maart is gepland, maar 
helaas was niet bekend dat er vandaag ook een 
tweedaagse markt in Oirschot is en een internatio-
nale markt in Assen. Dat heeft natuurlijk gevolgen 
voor de opkomst in Liempde, want er waren niet 
veel echte handelaren. Gezien de vogeltrek die 
volop aan de gang is, had men meer uit het wild 
gevangen vogels verwacht. Een aantal mensen 
van de NVWA heeft speciaal op het aanbieden 
van pluimvee gecontroleerd. Op de markt is geen 
pluimvee aangetroffen. “Geen kip te zien”, meldt 
een van hen. Buiten op de parkeerplaatsen echter 
wel. Daar werd aan vijf kippeneigenaren een waar-
schuwing gegeven. Een volgende keer worden ze 
bekeurd. Al met al is men wel tevreden. Er is een 
duidelijk signaal afgegeven.
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Op de tafel staan twee kwetterende plastic tassen. 
Als Rolf Kruger ze openvouwt zien we vier zwart-
koppen onrustig heen en weer wippen in hun 
kooitje. In een andere kooi zitten sijzen en een vink. 
Het is bewijsmateriaal en voorlopig worden ze dus 
nog niet vrijgelaten. Over een paar weken komt 
de handelaar voor en tot die tijd worden ze op zijn 
kosten ergens ondergebracht.

Als we Boxtel verlaten is het nog steeds vroeg. Dat 
is dan weer een voordeel van zo’n vroege morgen-
actie, constateert Hans. Het was een heel bijzondere 
ervaring.
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