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Oproepen en mededelingen

Landelijke Dag 2021
Vooralsnog is er geen zicht op aanmerkelijke verbetering van de situatie rond het 
coronavirus. Bij navraag bleek dat een eventuele Landelijke Dag in Meppel zeker niet 
volgens het oude stramien kon plaatsvinden. Hooguit 100 man/vrouw, dat is de limiet. 
Dat leek ons, WRN-bestuur, te mager. Vandaar dat we 2021 overslaan en wachten op 
andere tijden.

Coronavirus torpedeert roofvogelpark
Als het gaat om om roofvogels misbruiken te eigen bate zijn er altijd wel mensen te 
vinden die daarvoor te porren zijn. Die omringen zich met gebakken lucht, waarin 
vooral de term ‘educatie’ veelvuldig opduikt. Ze snappen namelijk dat educatie het 
sleutelwoord is bij het binnenhalen van een vergunning, hoewel ze van roofvogels of 
natuur niets weten. Zo ook een pief in Bunschoten die zijn geplande Roofvogelpark 
dientengevolge rap omdoopte naar Centrum voor Valkerij- en Natuureducatie. En 
omdat aan valkerij ook kwalijke luchtjes kleven, tegelijk een rookgordijn aangelegd 
via de mededeling dat de beste jongen óók aandacht gaat geven aan het leven in de 
sloot en – kennelijk net de krant gelezen waarin stond dat het zo slecht gaat met de 
insecten – aan insecten in de natuur. Terecht dat er veertig bezwaarschriften werden 
ingediend (De Bunschoter, 22 mei 2020). Roofvogelmisbruikers moet natuurlijk niet 
de kans krijgen hun verderfelijke bezigheden grootschalig uit te voeren. Het virus 
deed vervolgens een beslissende duit in het zakje: inkomensderving met – volgens 
eigen zeggen – 80% (roofvogeldemonstraties op campings en voor grote bedrijven). 
Ziedaar waar het echt om draait, geld binnenharken via gehannes met roofvogels in 
gevangenschap. De huidige situatie rond corona werd door zijn bank aangegrepen om 
de aangevraagde lening van 75.000 euro voor de bouw van het roofvogelpark niet 
te verstrekken, idem door twee andere banken (Gooi- en Eemlander, 22 september 
2020), een effectieve manier om foute praktijken over de rug van roofvogels in de 
kiem te smoren. Want laat dat duidelijk zijn, zo’n roofvogelpark draait om geld, 
het wapperen met educatie en sloten en insecten is de opportunistische flauwekul 
waarmee geldverstrekkers, ambtenaren en publiek zand in de ogen wordt gestrooid.

Ringersvergoeding
Ringers van roofvogels (niet uilen) kunnen hun ringen vergoed krijgen als ze de 
geringde nestjongen met biometrie op nestkaart hebben gezet en ingeleverd. Briefje 
naar Sake (zie binnenzijde omslag, voorkant) met opgave van soorten, gebruikte 
ringen en ringprijs, en opgave van giro- of banknummer en nadere details.




