
LIVE RADIOINTRO FILMCONTACTCOLOFONSITEMAPABOUT!

Je bevindt je in  Home  Binnenland  Binnenland  SRD 7000 boete voor illegaal bezit zangvogels

SRD 7000 boete voor illegaal bezit zangvogels 
zaterdag, 17 maart 2012 02:04

Paramaribo - De politie van Saramacca heeft op 3 
maart een man uit Coronie aangehouden met in zijn 
bezit vijf twatwa’s, acht picolets en negentien rowti’s. 
De overtreder is in verzekering gesteld en kreeg een 
boete van SRD 7000. De in beslag genomen 
zangvogels hebben een straatwaarde van ruim SRD 
2000. Gelet op de manier waarop de kooien zijn 
vervaardigd, ...

bestaat het vermoeden dat de man de zangvogels heeft gesmokkeld uit Guyana. Hij 
is aangehouden vanwege het gesloten seizoen voor de picolets en rowti’s, die duurt 
van 1 januari tot en met 31 mei.  
 
Hij heeft de Jachtwet en de Wet Economische Delicten overtreden. De in beslag 
genomen zangvogels zijn in het bijzijn van de politie weer losgelaten in de natuur. 
Ook de vangst van twatwa’s is volgens het Jachtbesluit vanaf 2002 verboden, zegt 
Ashok Pherai, Hoofd Educatie van de dienst Lands Bosbeheer (LBB).  
 
De populatie van deze vogel in de natuur is zeer sterk afgenomen, hoogst 
waarschijnlijk omdat door de jaren heen veel twatwa’s zijn gesmokkeld naar onder 
andere Nederland. Op plaatsen waar er vroeger veel twa-twa’s voorkwamen, zijn er 
nu geen enkele meer te vinden.  
 
De laatste vijf jaar zijn een paar honderd twatwa’s in Suriname onderschept, die 
gesmokkeld zouden worden naar Nederland. Ook op Schiphol zijn een aantal 
onderschept. Het smokkelen naar Nederland is nu echter niet meer zo interessant, 
omdat Surinaamse zangvogels daar nu ook gebroed en gekweekt worden.  
 
Maar fanatieke liefhebbers willen liever een in het wild geboren vogel. Ruim tien jaar 
terug kon men voor een Surinaamse twatwa zeker 1200 euro krijgen. Nu kost een in 
Nederland gebroede twatwa slechts 200 euro. In Nederland mogen er geen 
wildvangstvogels het land binnen worden gebracht.  
 
De laatste jaren onderscheppen jachtopzieners dan ook bijna geen twatwa’s meer, 
bestemd voor smokkel. LBB promoot overigens nu ook het broeden van vogels in 
gevangenschap. Om dat goed te laten verlopen, zal deze instantie de mensen die 
daarvoor belangstelling hebben vanaf het begin begeleiden, zodat bekend is hoeveel 
vogels er uitgebroed zijn. 
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