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Oprichting steunpunt Roofvogels Noord-Brabant

Hans van Lieshout

Het initiatief voor het oprichten van het steunpunt is uitgegaan van ondergete-
kende. Na het lezen van een artikel in het blad Politie Dier en Milieu over het

werk van de WRN, groeide het besef dat deze vereniging belangrijk werk verzet

in de strijd tegen de roofvogelvervolging. Nadat binnen de roofvogelwerkgroep

nagegaan was of er voldoende steun was voor een dergelijk initiatief, werden

diverse andere vogelaars in Noord-Brabant gebeld. Van het ene telefoontje kwam

het andere en al snel waren er diverse enthousiaste vogelaars bereid om mee te

werken aan de oprichting van een dergelijk steunpunt. Ook werd duidelijk dat

veel gevallen van roofvogelvervolging nog niet centraal werden geregistreerd.
Met opzet is er gekozen voor een steunpunt dat werkt onder de "vlag" van de

WRN. Door samenwerking is het namelijk mogelijk om krachtiger op te treden

tegen roofvogelvervolging. De reeds verkregen naambekendheid van de WRN is

daarbij een positieve bijdrage.
Het steunpunt heeft voor westelijk en oostelijk Noord-Brabant telefoonnummers

bekend gemaakt waar roofvogelvervolging kan worden gemeld. Voor westelijk
Noord-Brabant is dit bij het Vogelrevalidatiecentrum Zundert, telefoon: 01696-

74165 en voor oostelijk Noord-Brabant is dit bij Vogelasiel Someren e.o.,

telefoon: 04937-93564.

Alle vogel- en milieuwerkgroepen in Noord-Brabant zijn reeds aangeschreven en

verzocht om contactpersonen te leveren voor het steunpunt. Van de contactperso-

nen wordt verwacht dat ze binnengekomen meldingen controleren op juistheid.

Bij het aantreffen van dode vogels, waarvan de doodsoorzaak dubieus is, zal de

contactpersoon aangifte doen bij de plaatselijke politie met het verzoek de vogel

voor onderzoek op te sturen naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut (1D-

DLO).
Voor de contactpersonen wordt op 11 maart 1995 een bijeenkomst georgani-
seerd.

Alle meldingen worden op het steunpunt geregistreerd. Door middel van die

registratie zullen er na verloop van tijd waarschijnlijk "verdachte" gebieden
bekend worden. Er wordt over gedacht om een "zwarte lijst" op te stellen van

Op dinsdag 20 december 1994, vond in het Vogelasiel Someren e.o. een oprich-

tingsvergadering plaats voor een steunpunt tegen roofvogelvervolging in Noord-

Brabant.

De vergadering werd bijgewoond door Maria Quist van de Werkgroep Roofvo-

gels Nederland (WRN) en Hans Peeters van Vogelbescherming. Op de vergade-

ring waren verder vertegenwoordigers van de Politie, Algemene Inspectiedienst

(AID), Staatsbosbeheer (SBB), Brabants Landschap, Samenwerkende Organisa-
ties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en leden van een zestal vogel werk-

groepen aanwezig.
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gebieden waar roofvogelvervolging stelselmatig plaats vindt. Waarschijnlijk is

grondeigenaren er alles aan gelegen om niet op die lijst te komen (vooral niet als

die lijst gepubliceerd wordt). Hopelijk leidt dit er toe dat ze dan iets zullen doen

aan vervolgingsproblemen op hun gronden.

Bij alle strafbare feiten, waarbij bekend is wie de verdachte is, zal er aangifte
worden gedaan bij politie of AID. Vanuit het steunpunt zal in de gaten worden

gehouden of dit leidt tot een procesverbaal en vervolging. Als er strafbare feiten

worden gepleegd door jagers of valkeniers, zullen de grondeigenaar, wildbeheer-

eenheid, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en/of valkeniersver-

eniging van het gebeurde in kennis worden gesteld met het verzoek de betreffen-

de jager/valkenier te royeren. Ook zal er op worden aangedrongen dat de

jachtakte van de betreffende jager en bij een valkenier zijn vogelvergunning

ingetrokken wordt.

Alle gegevens zullen uiteindelijk worden doorgegeven aan de WRN, zodat de

gegevens in landelijke jaaroverzichten verwerkt kunnen worden.

In samenwerking met plaatselijke vogelwerkgroepen zullen er in de toekomst

broedvogelinventarisaties van roofvogels uitgevoerd worden, waarbij voomoem-

de "verdachte" gebieden en de gebieden van de "zwarte lijst" voorrang zullen

krijgen. Voor 1993 en 1994 wordt getracht om een zo volledig mogelijk over-

zicht te krijgen van roofvogelvervolging in Noord-Brabant. Degene die daarover

gegevens heeft die nog niet bij de WRN gemeld zijn, worden verzocht om die

gegevens aan ondergetekende door te geven. Ook als U "verdachte" gebieden
kent, wordt U verzocht om dit te melden. Als er in Noord-Brabant vogelaars zijn
die contactpersoon willen worden, kunnen ze met ondergetekende contact

opnemen.

Adres: Lange Bleek I, 6029 RW Sterksel, 04907-64847


