
EEN KAUW 
IN JE SCHOUW?

Schoorsteenvegen en 
beschermen
Toch een kauwenkoppel onderdak verschaft? Laat je 
schouw na de broedperiode (die loopt van april tot en met 
juli)* reinigen door een professionele schoorsteenveger. 
Het is belangrijk dat al het nestmateriaal uit de schouw 
verwijderd wordt vooraleer je die weer in gebruik neemt. 
De vakman kan desgewenst meteen het inox roostertje 
plaatsen, zodat je in de toekomst gespaard blijft van 
gepluimde huisgasten. Geen kauw meer voor jou! 

* Kauwen en hun nesten, eieren en jongen zijn in 
Vlaanderen beschermd via het Soortenbesluit van 15 mei 
2009 en dus mag je in principe niet ingrijpen tijdens de 
broedperiode. 
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De kauw houdt van jou
Kauwen zijn intelligente, kraaiachtige vogels die graag in de 
buurt van mensen wonen. Zo vinden ze makkelijk voedsel 
en een geschikte plek om te broeden. Vanaf maart gaan 
kauwen op zoek naar een woonst en daar kiezen ze steeds 
vaker een schouw voor uit. Tijdens de bouw van hun nest 
slepen ze een enorme hoeveelheid takken, textiel en soms 
afval aan. Zelfs schouwen van twee meter doorsnee vullen 
ze zonder problemen met bouwmateriaal. Wie tijdens het 
voorjaar een kauwenkoppeltje op zijn of haar schoorsteen 
ziet zitten, heeft deze vogels vrijwel zeker te gast. Hen dan 
nog verjagen, is behoorlijk moeilijk. Voorkomen is beter 
dan genezen en zelfs van levensbelang!

Dat zal jou niet overkomen!
Jaarlijks vallen ongeveer 1000 mensen ten prooi 
aan CO-vergiftiging. In 2019 maakte deze sluipende            
moordenaar 29 dodelijke slachtoffers. Soms is een slecht 
functionerend verwarmingstoestel de oorzaak van deze 
spijtige ongevallen. Maar ook een verstopte schouw kan 
giftige gassen doen opstapelen in je huis. CO is geurloos 
en maakt je eerst slaperig, alvorens je te vergiftigen. Net 
daarom is het belangrijk om de nodige voorzorgen te 
nemen. Laat je verwarmingstoestel bij twijfel controleren 
en scherm je schouw af om broedende vogels te vermijden. 
Deze kleine ingreep kan je leven en dat van de kauwen 
redden!

Hou je schouw kauw-vrij
Jaarlijks stijgt het aantal klachten over 
broedende kauwen in schouwen. Toch 
is het niet zo moeilijk om de vogels de 
toegang tot je schoorsteen te ontzeggen. 
Door uiterlijk in februari een metalen (bij 
voorkeur inox) roostertje te plaatsen op 
de rookgaten, blijft je schouw kauwvrij. 
De mazen mogen niet groter zijn dan                      
3 centimeter doorsnede, anders wringen 
de vogels zich er toch doorheen. In het 
verleden werd vaak gaasdraad gebruikt om 
de gaten af te schermen, maar die bleek 
niet bestand tegen de krachtige snavel van 
de vindingrijke vogels.
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Meet de opening 
van de schoorsteen 
en tel hier een 
vijftal centimeter 
bij. Zo heb je 
voldoende plaats 
om het rooster te 
bevestigen.
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