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Bij de entree werden we welkom geheten door enthousiaste 
vrijwilligers, die o.a. boeken, posters, folders en diverse shirts 

ter verkoop aanboden. Tevens stonden er een aantal opgezette 
roofvogels, waardoor je een levensecht beeld krijgt van de 
omvang en uiterlijk van bijvoorbeeld de havik, de buizerd, de 
torenvalk, het smelleken. 
De bijeenkomst was in de zaal van de stadschouwburg Ogterop te 
Meppel, waar naar mijn schatting 225-250 mannen en vrouwen 
aanwezig waren. Daaronder waren relatief veel jongeren, wat 
veelbelovend is voor de interesse in roofvogels!
Ik zal niet alle presentaties beschrijven, maar mij beperken tot in 
mijn ogen enkele bijzondere onderwerpen.

De eerste presentatie was een zeer interessante lezing over 
de rode wouw. Deze vogel staat op de rode lijst. Februari–

maart is de periode dat de rode wouw zich ergens vestigt, een 
nest bouwt en zich voortplant. De rode wouw leeft vooral in 
heuvelachtig gebied, omdat hij de opstijgende wind gebruikt 
om te vliegen. Hij komt daarom vooral in Oost-Nederland voor. 
Vanaf 2013/2014 is in België en Duitsland sprake van een 
verdubbeling van het aantal rode wouwen, waardoor de rode 
wouw uitwijkt naar Nederland voor een eigen territorium. Er is 
een reële kans op uitbreiding in Nederland. In ons land sterven 
deze vogels vooral door gif. In de Krimpenerwaard verbleef deze 
winter een tijdje een rode wouw. Je zou de indruk krijgen, dat hij 
interesse heeft zich hier te vestigen. Bij de broedvogelmonitoring 
roofvogels van de roofvogelwerkgroep van de NVWK zal deze 
prachtige en toch wel unieke verschijning zeker worden gevolgd!

Een andere opvallende presentatie ging over de eerste 
broedende steppekiekendief in Nederland in juni 2017. Een 

prachtig verhaal gebracht door een boeiende verteller met veel 

uniek filmmateriaal. Het is gelukt met hulp van de betreffende 
boer om het nest te behouden en zelfs de jongen te ringen. 
Uiteindelijk heeft het steppekiekendief paartje vier vrouwelijke 
exemplaren grootgebracht! Een unicum en hopelijk met een 
vervolg in Nederland. Op internet is genoeg terug te vinden 
over deze bijzondere gebeurtenis. Kijk onder andere eens naar: 
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/eerste-broedgeval-
steppekiekendief-in-nederland.
Een smakelijke anekdote is dat op bijna dezelfde plaats en tijd 
een vale gier is gespot, waar een grote groep vogelaars op af 
kwam. Hoewel een steppekiekendief onder hun neus vloog, 
werd deze niet door de kenners en spotters opgemerkt!

Er is ook een presentatie over de zeearend gegeven. Deze 
prachtige vogel is uit Duitsland naar Nederland gekomen. 

Inmiddels hebben diverse paren zich in Nederland gevestigd. 
Binnenkort wordt verwacht dat de in Nederland geboren 
zeearenden zich ook in Nederland zullen voortplanten. In 2017 
waren er twaalf broedsels, waarvan acht succesvol! Deze 
imposante roofvogel zal dus vaker in Nederland waargenomen 
kunnen worden. Wie overigens het nieuws over de bastaardarend 
in de Krimpenerwaard op 18 en 19 februari heeft gevolgd, of 
hem misschien zelfs zelf heeft gezien, begrijpt wat een grote en 
prachtige vogel een arend is!

Hoewel ik de andere sprekers tekort doe door ze over te slaan, 
maar ook om het dicht bij huis te houden,  nog één presentatie 

en wel die over de slechtvalk in Zoetermeer. In de afgelopen 
10-15 jaar is een toename van slechtvalken in Nederland 
waarneembaar. In Zoetermeer huist een slechtvalkpaar op de 
toren van het stadhuis van Zoetermeer! Dit is vanaf het terras 
in het centrum van Zoetermeer zichtbaar! Inmiddels zijn twee 
kasten opgehangen waar de dieren kunnen verblijven. Een dagje 
winkelen is dus in Zoetermeer te combineren met een uurtje 
vogelen! Wist je trouwens dat slechtvalk niet een ‘slechte’ valk 
betekent, maar ‘zonder meer een’ valk, zeg maar een gewone valk. 
Dit  in tegenstelling tot een bijzondere valk, zoals bijvoorbeeld de 
giervalk.

Tot slot wijs ik graag nog op de live webcams op de site van 
de vogelbescherming, onder het motto ‘beleef de lente’, waar 

onder ander het wel en wee van diverse parende, broedende 
en opvoedende slechtvalk, zeearend en drie uilen kan worden 
gevolgd. Om niet heel lang op beweging te wachten, zijn onder 
de webcam diverse opgenomen filmpjes met actie beschikbaar. 
Zeer de moeite waard!  a

Landelijke dag 2018 WRN 
Een korte impressie
Harry Verkerk

De Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) is een landelijke werkgroep die in 1982 is opgericht om een einde te maken 
aan de vervolging van roofvogels. De hoofddoelstelling van de WRN is om deze wetsovertredingen te stoppen en uit 
te dragen dat roofvogels recht hebben op hun eigen plaats in de natuur. Op 17 februari 2018 vond de 23ste landelijke 
roofvogeldag van de WRN in Meppel plaats. Samen met Dirk-Jan Saaltink en Henk Visser bezocht ik deze bijeenkomst om 
meer kennis over deze bijzondere groep vogels op te doen en zo onze basis als leden van de NVWK roofvogelwerkgroep 
te verbreden.  a
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Boven: muizenjager bij uit-
stek, de buizerd, lust ook 
wel eens een ander boutje; 
foto: Anita Meelenboer.

Midden: steppenkiekendief; 
bron: http://www.avibirds.
com. 

Onder: ook in Delft broeden 
slechtvalken, hier parend op 
de toren van de Faculteit 
Bouwkunde van de TU; foto 
door Marco Latooij 


