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Vervolging van roofvogels in De Kempen in 1993-94

P. Busink

Gemeente Best

Havik 1993: Twee jonge vrouwtjes voortijdig uit nest verdwenen;
Havik 1994: Nest moedwillig verstoord, tweede broedpoging weer moedwillig
verstoord;

Buizerd 1994: Vier exemplaren in een gebied van 1 ha dood gevonden. Politie

geeft zeer slechte of helemaal geen medewerking bij het behandelen van

aangiften.

Gemeente Son en Breugel
Tot 1993 werd er in een gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal vergiftigd
aas uitgelegd (regelmatig dode Buizerds en dode honden gevonden);
Havik 1994: 1 ex. dood gevonden langs de kant van de weg. Politie gaf weinig

medewerking bij de aangifte.

Gemeente Eindhoven

Havik 1994: 1 ex. dood gevonden in de Collse Zegge. Het exemplaar was in

stukken gesneden;
Torenvalk 1993: drie jongen uitgehaald.

Gemeente Leende

Havik 1993: nest doorschoten;
Buizerd 1993: nest vernietigd;
Havik 1994: nest doorschoten;
Havik 1994: nest schuin in boom, boom was beklommen, pullen dood op de

grond, 1 jong nog in ei;
Buizerd 1994: 3 ex. dood gevonden, 2 zijn opgestuurd naar het ID-DLO; deze

bleken vergiftigd te zijn.

Gemeente Soerendonk

Buizerd 1993: Een exemplaar geschoten vanaf een hoogzit door een bestuurslid

van de plaatselijke WBE. Jachtakte werd niet ingetrokken. Tevens werden

vangkooien voor kraaiachtigen aangetroffen. Door de plaatselijke asielhou-

der/valkenier werden hierin 1 Buizerd en 2 Haviken aangetroffen.

Hieronder volgt per gemeente een beknopt overzicht van roofvogelvervolging in

De Kempen (zuidoostelijk Noord-Brabant), die in 1993 en 1994 door Vogel-

werkgroep De Kempen werd geregistreerd. Nadere informatie is op te vragen bij
de vogelwerkgroep.
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Gemeente Valkenswaard

Havik 1994: nest doorschoten, jongen lagen dood op de grond

Gemeente Reusel

Havik 1994: nest doorschoten, jongen lagen dood op de grond, verder vangkooi

en in de bossen opgesteld.

Gemeente Oostelbeers

Havik 1994: nestboom met jonge Haviken omgezaagd;
Havik 1994: nest deels uit boom gestoten, eieren kapot op de grond;
Havik 1994; bewoond nest leeg aangetroffen.

Boxtel: 1 Buizerd met aan flarden geschoten vleugel (1993)

Oisterwijk: 1 vergiftigde juveniele Havik (1994)
De Peel: uit 3 haviksnesten de jongen weggehaald.

Adres: postbus 386, 5500 AJ Veldhoven

Licht buizerdmannetje met jongen, Havelte, mei 1992 (Herman F. Gruppen)


