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tekst en foto’s douwe anne verbrugge

DIRK WOUDSMA (60) - PROFESSIONEEL 
MOLLENVANGER EN SERVICE-ADVISEUR 
BIJ EEN AUTOBEDRIJF    
‘Mijn hele leven heb ik mollen gevangen, 
maar sinds 2014 ben ik professioneel mollen-
vanger. In de wijde omtrek rondom mijn 
woonplaats Limmen ben ik actief. Ik vang de 
mollen vooral in de tuinen van particuliere 
klanten, maar ook veel agrariërs maken 
gebruik van mijn kennis en kunde. Ik denk 
dat ik zo’n twee dagen in de week er druk mee 

ben. Vooral in de avonduren en op zaterdag 
want ik werk ook nog vier dagen in de week 
als service-adviseur bij een autobedrijf in 
Alkmaar. Ik heb een technische achtergrond 
maar het meeste plezier haal ik uit het contact 
met de klanten. Ook in de autobranche gaat 
het om “mensenwerk”.
Hoeveel mollen ik per jaar vang, weet ik echt 
niet. Ik houd het niet bij, maar ik schat zo 
rond de duizend stuks. Ik werk hoofdzakelijk 
met handgemaakte klemmen, het zijn een 

soort tangetjes die vroeger veel gebruikt 
werden. De mollen kunnen er maar van één 
kant in lopen, dus je moet altijd twee van dit 
soort klemmen in een rit plaatsen. Binnen 
mijn uitrusting is de prikstok minstens zo 
belangrijk als de klemmen. Met die prikstok 
vind ik de ritten die diep in de grond zitten.  
In de zandgronden bevinden die zich soms  
op een halve meter.’

Meer info: www.dirkwoudsma.nl

DIRK WOUDSMA (60) - SECRETARIS BIJ 
WBE NOORD-KENNEMERLAND EN WBE 
SPAARNWOUDE    
‘Ik ben “vangziek”. Altijd al geweest en het 
zal wel nooit meer overgaan. Mijn vader  
was jachtopzichter in Bakkum; ik had eerder 
een geweer dan rolschaatsen. Iedere dag  
ben ik in het veld te vinden. Vroeg in de 
ochtend controleer ik de vossenkooien.  
In 2020 heb ik negentien vossen gevangen. 

Dat is veel. Niet zo vreemd dat hier haast 
geen weidevogel meer zit. De kooien maak ik 
zelf, ze zijn simpel en groot. Daarin schuilt 
hun kracht. Maar het is vooral een kwestie 
van lokken. Ik vind het mooi dat mijn vele 
gesprekken met weidevogelbeschermers hun 
vruchten beginnen af te werpen. De overeen-
komsten tussen onze doelen worden steeds 
zichtbaarder en de vooroordelen die we over 
elkaar hadden, nemen af. Ganzen schiet ik 

het liefst met de kogel en vanaf de auto.  
Je kunt dan heel gericht te werk gaan.  
Sinds kort heb ik een nieuwe auto met 
een andere kleur. Dat scheelt. De ganzen 
herkennen na een tijdje de auto van een 
jager. Als secretaris van twee WBE’s ben ik 
niet het type dat op de voorgrond treedt.  
Ik regel dat alles netjes op orde is en iedereen 
zijn werk kan doen.’
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