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Hongaarse Roodpootvalk Falco vespertinus op de dijk bij 
de Eemshaven
Martin Morsman

Op 24 oktober 2019 gingen we ten westen van de Eemshaven op zoek naar vogels 
langs de waterlijn die mogelijk waren overgewaaid met de noordoostelijke wind 
van de dag ervoor. Er stond nu een zuidelijke wind. Terwijl de rest van Nederland te 
maken had met een nieuw warmterecord, bleef de temperatuur in Noord-Nederland 
ver achter. Onder een grauwe lucht en geflankeerd door windmolens volgden we de 
waterlijn. 
In eerste instantie negeerden we de twee Torenvalken in de verte op de dijk. Toch trok 
een van de valkjes de aandacht; hij was actief op jacht, biddend boven de dijk, dan 
weer zittend om een prooi op te eten, af en toe liep de vogel een stukje door het gras 
(Foto 1). Ook leek hij in de lucht te foerageren. Toch maar even voorzichtig naar de 
dijk. Direct zagen we een paar decimeter boven het gras veel libellen. Al snel bleek 
dat voorzichtigheid niet nodig was; de valk patrouilleerde langs een dijkvak van een 
paar honderd meter en was niet schuw. De vogel vloog af en toe met hoge snelheid op 
ons af; pas op het laatste moment maakte de vogel een zwenking. Zo dichtbij met deze 
snelheid maakte fotograferen lastig. Ook de tweede valk, een vrouwtje Torenvalk, 
kwam af en toe polshoogte nemen, maar bleef meer op afstand.

 

Foto 1. Juveniele Roodpootvalk te voet op de dijk bij Eemshaven, 24 oktober 2019 (Foto: Martin 
Morsman). Juvenile Red-footed Falcon on dike near Eemshaven, 24 October 2019.
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Aanvankelijk gingen we er vanuit dat het om een jonge Boomvalk ging, hoewel 
dat zo laat in het jaar ongebruikelijk is. De melding werd geplaatst op waarneming.
nl en al vrij snel kwam er een mail van Hanneke Sevink die de vogel herkende als 
Roodpootvalk. Mijn opgestuurde foto’s bevestigden dat. Een juveniele Roodpootvalk 
lijkt op een jonge Boomvalk. De contrasterende witte wangen en de gele washuid zijn 
echter kenmerkend voor de Roodpootvalk.

 

Foto 2. Juveniele Roodpootvalk eet libel uit vuistje, Eemshaven, 24 oktober 2019 (Foto: Martin 
Morsman). Juvenile Red-footed Falcon eating draginfly in flight, Eemshaven, 24 October 2019.

Tot onze verrassing droeg de vogel bij de Eemshaven een kleurring. We hebben de 
ring geprobeerd te ontcijferen: een letter (was het een A?) gevolgd door het cijfer 78. 
De ring bleek te bestaan uit twee ringen, een witte ring met een letter en een metalen 
ring met de cijfers. Die kleurcombi leidde naar Hongarije. Daar werd aan de hand van 
de foto’s de combinatie X78 gevonden die verwees naar een plaats in Zuid-Hongarije. 
De vogel was als nestjong geringd op 20 juli 2019. De Hongaarse onderzoekers waren 
erg content met deze terugmelding. Toen wij de vogel zagen op 24 oktober 2019 was 
hij hemelsbreed 1252 km van huis.

Achtergronden
De Roodpootvalk heeft een groot verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van Oost-
Europa tot Centraal Siberië. In Europa broedt de Roodpootvalk vooral in de streek 
die wordt aangeduid als het Karpatenbekken. Rusland huisvest 85% van de gehele 
populatie, Oekraïne 9% Hongarije 2%, Roemenië 3% en Servië 1%. De Europese 
populatie telt tussen de 30.300 en 63.400 paren. De broedbiotoop is voornamelijk 
gelegen in laagland, zoals (bos)steppe, akkerland, moerassen en weilanden met 
bosschages, bomen en hagen. Buiten het broedseizoen zijn ze te vinden in vergelijkbare 
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biotopen. De Roodpootvalk jaagt graag vanaf een zitpost of lopend op de grond. Het 
voedsel bestaat vooral uit (vliegende) insecten. Kort voor het vangen staat hij vaak 
even te bidden. De insecten worden vliegend gegeten door de prooi met een poot naar 
de snavel te brengen (Foto 2). Ook woelmuizen en kleine vogeltjes staan op het menu.
De Roodpootvalk wordt in Nederland vooral tijdens de voorjaarstrek gezien. Ze 
overwinteren in het Congobekken, een reis van 6000 à 8000 km waar ze zo’n negen 
dagen over doen. De trek verloopt lusvormig; naar de overwinteringsplek oostelijk 
langs de Middellandse zee, terug naar de broedlocatie volgen ze een meer westelijke 
route. De najaarstrek speelt zich af tussen augustus en half oktober. De voorjaarstrek 
begint in april, piekt in mei en loopt begin juni af. Bij aanhoudende oostelijke winden 
tijdens de voorjaarspiek kunnen er honderden ons land passeren. Dit was bijvoorbeeld 
het geval in 1992 en 2008. Overtrekkende vogels zijn in het hele land waarneembaar, 
met gestuwde trek langs de kust. Zomerwaarnemingen zijn zeldzaam. Pleisterende 
vogels hebben een voorkeur voor grote heide- en hoogveengebieden en grootschalig 
agrarisch cultuurland. Het aantal waarnemingen nam in het laatste kwart van de 
twintigste eeuw sterk toe, maar dat is (vooral) een gevolg van verbeterde determinatie 
kennis en intensivering van trektel-activiteiten (bron: www.sovon.nl).
Buiten het broedseizoen verzamelen de Roodpootvalken zich in groepen van 
honderden tot duizend vogels op een slaapplaats. In 2009 is met gebruikmaking van 
zenders onderzoek gedaan naar de verspreiding tijdens deze periode. Veel vogels 
zwierven in de omgeving van de nestplaats, tot zo’n  88 km gemiddeld. Van twee 
vogels kon vastgesteld worden dat ze rond 600 km van huis waren, ze verkasten van 
Hongarije naar Zuid-Oekraïne. Ringmeldingen zijn schaars, zoals van een als nestjong 
geringde vogel uit West-Slowakije die in september van hetzelfde jaar (2015) opdook 
in Marseille. Onze vogel was overigens niet de enige Roodpootvalk in Nederland op 
dat moment. Tussen eind september en 25  oktober bivakkeerden er twee juvenielen 
ten zuiden van Leeuwarden (Foto 3). De laatste jaren zijn er in de herfst altijd wel 
een handjevol Roodpootvalken aanwezig in Nederland, zowel juvenielen als adulten. 
Deze zitten vaak meerdere weken op dezelfde locatie, zodat er vrijwel dagelijks 
waarnemingen worden gemeld (bron: www.waarneming.nl).

Onderzoek
Hongaarse onderzoekers zijn de spil in de studie naar de biologie van deze valk, 
waarbij ze hopen beschermingsmaatregelen te vinden die de bedreigingen kunnen 
verminderen. Tussen 2009 en 2014 zijn meerdere onderzoeken gepubliceerd door 
MME Birding Hungary (Hungarian Ornithological and Nature Conservation Society). 
Het rapport Conservation of Falco vespertinus in the Carpathian Basin beslaat 
de periode van 2008 tot 2018. In dat rapport wordt de soort als ‘bijna bedreigd’ 
gekwalifieerd. Die bedreiging wordt zichtbaar in de gestage afname van de afgelopen 
decennia, parallel aan een verslechtering van leefgebieden. Onderweg naar de 
overwinteringsplek wordt in Zuid-Europa nog op ze gejaagd. Maar zelfs in West-
Europa zijn ze niet veilig, getuige een jong mannetje dat in september 2015 in 
Cambridgeshire (UK) werd geschoten. Deze vogel was, net als de onze, buitengewoon 
tam en goed benaderbaar (bron: www.telegraph.co.uk, 24 November 2015).
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Foto 3. Close-up van juveniel vrouwtje Roodpootvalk bij Irnsum (Fr), 22 september 2019 (Foto: 
Tino Broekstra). Juvenile female Red-footed Falcon near Irnsum, northern Netherlands, 22 
September 2019.

Ook op de broedlocaties staan Roodpootvalken aan vele gevaren bloot, zoals 
elektrocutie door niet-geïsoleerde stroomdraden en predatie (steenmarter). Verlies 
van nestplaatsen hangt samen met een daling van de roekenpopulatie van 90% in 
de afgelopen twintig jaar. Roeken worden vergiftigd, nesten en individuen worden 
beschoten. Schaalvergroting en intensivering van de landbouw vormen eveneens een 
grote bedreiging.
Dat het treffen van de juiste maatregelen effect heeft, zien we in op bescheiden 
schaal in Slowakije. Hier nestelden in de jaren negentig nog 70 broedparen. In 
2012 werd er geen enkel broedpaar van de Roodpootvalk aangetroffen, volgend 
op veranderingen in het agrarische landschap. Er werden maatregelen getroffen 
in vijf van de oorspronkelijke broedgebieden, onder meer door in de omgeving 
van die gebieden een jachtverbod in te stellen voor Roeken en door nestkasten te 
plaatsen. Ook werden er inheemse bomen en windkeringen heraangeplant en andere 
landbouwmethoden geïntroduceerd. Dit beleid heeft ertoe geleid dat er in 2017 weer 
17 paar Roodpootvalken succesvol broedden (zie verder Fehérvari et al. 2009, 2012, 
2014).

Kórós-Maros Nationaal Park
Hongarije is voor Nederland de meest nabije hotspot voor Falco vespertinus. Het 
Nationale Park Kórós-Maros is een belangrijk onderzoeksgebied. Het omvat onder 
meer 170 ha landbouwgrond waar gezocht wordt naar economische duurzaamheid 
door middel van diversiteit van gewassen en wisselteelt. Dat zou een beter en 
constanter voedselaanbod voor de valken moeten opleveren. Met uiteenlopende 
maatregelen worden daarnaast de Roeken beschermd, de leveranciers van nesten voor 
de valken. Aftakeling en versnippering van bossen en bosjes wordt tegengegaan door 
heraanplant van bomen, in de hoop Roeken meer nestelmogelijkheden te bieden.
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Voorlichting aan boerenorganisaties èn wetenschappers is een belangrijk onderdeel van 
het beschermingsplan. Het renoveren van het museum van Kardoskût is aangegrepen 
om een themaruimte in te richten over vogelmigratie, tevens een bijdrage aan het 
bevorderen van ecotoerisme. ‘Onze’ Roodpootvalk X78 werd geboren aan de rand van 
dit grote Nationale Park.

Tot slot
Deze casusbeschrijving begon met een toevallige ontmoeting op de dijk bij de 
Eemshaven en mondde uit in een literatuurverkenning over een voor mij vrij 
onbekende roofvogelsoort. Ik ben zeer geboeid geraakt door deze fascinerende kleine 
valk. Het is een soort die onze aandacht en bescherming verdient. Er is nog veel te 
ontdekken als het gaat om de dispersie voorafgaande aan de trek van de Roodpootvalk. 
Hopelijk heeft deze ontmoeting daar een beetje aan bijgedragen.

Met dank aan Hanneke Sevink en Rob Bijlsma.

Summary

Morsman M. 2020. Hungarian Red-Footed Falcon Falco vespertinus in the 
northern Netherlands in October 2019. De Takkeling 28: 81-85.
On 24 October 2019 a juvenile Red-footed Falcon was observed along a dike at 
Eemshaven in the province of Groningen (northeastern Netherlands), in the company 
of a female Kestrel F. tinnunculus. The bird was hunting dragonflies at ground level, 
which – when taken – were eaten in flight. The bird was exceedingly tame, unlike 
the Kestrel. Its colour-ring X78 proved that it was a juvenile ringed as nestling near 
Kórós-Maros National Parc in Hungary on 20 July 2019, some 1252 km to the east of 
the observation site in The Netherlands.
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