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Intro

Maria Quist

In de omgeving van Beetsterzwaag (Friesland) werden in april 1995 14

vergiftigde roofvogels aangetroffen. Tegen een verdachte is proces-verbaal

opgemaakt. In het gebied tussen Harkstede en Slochteren (Groningen) is het

aantal vergiftigde Buizerds inmiddels opgelopen tot 17 stuks. Ook in Lim-

burg rommelt het behoorlijk. En dan heb ik het nog niet over alle doorge-
schoten nesten en overige incidenten. In vrijwel alle bovengenoemde geval-

len is de verdachte of dader afkomstig uit de jachtwereld. Uit het buiten-

land bereiken ons soortgelijke berichten. (Zie: samenvatting van het artikel

van Bibby in "Recente roofvogelliteratuur", in Takkeling 1994, 2:44 en de

samenvatting van het artikel van Morton in deze Takkeling). Meer hierover

in de volgende Takkeling. Op de eerstvolgende bestuursvergadering gaan

we praten over samenwerking met buitenlandse roofvogelwerkgroepen.

De verhouding met de officiële jagersvereniging, de KNJV te Amersfoort,

wordt er ondertussen niet beter op. Enerzijds roept de KNJV dat ze met de

Een groot deel van de WRN-medewerkers is nauwelijks meer te bereiken

overdag. Elk vrij uur, zolang het licht is, wordt in het veld doorgebracht.
De wallen onder de ogen groeien en de stemming lijkt soms wat prikkel-

baar. Slaapgebrek! De eerste resultaten komen binnen maar het beeld voor

1995 is nog lang niet duidelijk. Plaatselijk lijkt de buizerdstand weer wat

aan te trekken, al is dat nog lang niet overal het geval. De Grauwe Kieken-

dieven zijn weer terug en Ben Koks en de zijnen zijn zeer tevreden over

aantallen en broedselgrootte. Minder positieve geluiden kwamen ons ter ore

over de Havik. Verlaten broedplaatsen en kleine legsels, zowel in Drenthe

als op de Veluwe. Maar ook hier weer uitzonderingen. We wachten af.

Tegen de tijd dat de volgende Takkeling uitkomt zullen we meer weten.

Zojuist ontvingen we de mededeling dat een 63-jarige man uit Heino heeft

bekend dat hij de 16 Buizerds en 1 Havik die door een lid van de WRN

dood waren aangetroffen, heeft vergiftigd omdat hij de wildstand in het

gebied wilde verbeteren. Het is de vierde grote vergiftigingszaak dit jaar,

naast tientallen kleinere incidenten. In Sint Anthonis (Brabant) werden 11

Buizerds, 1 Havik, 1 Torenvalk en uitgelegd aas gevonden. De politie vond

chemisch-toxicologisch onderzoek niet nodig. Het Steunpunt Noord-Brabant

van de WRN heeft verschrikkelijk veel moeite moeten doen om de dieren,

via de AID, alsnog onderzocht te krijgen. Een deel van de vogels bleek

vergiftigd, in een deel werden hagelkorrels aangetroffen.
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WRN wil samenwerken en dat ze vervolginggspraktijken verfoeit, ander-

zijds past ze een tactiek toe van witwassen en zwart maken. Witwassen van

incidenten waarbij jagers betrokken zijn en zwartmaken van de activiteiten

van de WRN.

Dat neemt niet weg dat wij alle individuele jagers die gemeend positief

staan tegenover de "natuurlijke jagers", van harte welkom heten als lid.

Graag stellen wij ons voorlichtingsmateriaal beschikbaar aan hen en aan

WBE’s die daarin geïnteresseerd zijn (zoals in het verleden al regelmatig

gebeurd is).

Eind mei is er een brief gestuurd naar de Leden van de Vaste Kamercom-

missie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met het verzoek om het

onderzoek aan, onder verdachte omstandigheden aangetroffen, dode roofvo-

gels los te koppelen van financiële en andersoortige beperkingen. Zoals U

weet komen de kosten voor sectie en chemisch-toxicologisch onderzoek

sinds januari 1995 volledig voor rekening van politie en Algemene Inspec-
tie Dienst (AID). De politie geeft steeds meer te kennen niet bereid of in

staat te zijn hiervoor geld uit te trekken en weigert vogels voor onderzoek

in te sturen. Verder is aan het chemisch-toxicologisch vervolgonderzoek

Maria orerend op de Landelijke Roofvogeldag (Marlijn de Jonge)
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door de AID de voorwaarde verbonden, dat hiertoe alleen mag worden

overgegaan, wanneer er "concrete aanwijzingen bestaan richting een te

identificeren dader". Wanneer er bij de vondst van dode roofvogels niet

meteen een dader of verdachte voorhanden is, worden de dieren niet onder-

zocht maar vernietigd. Dit werkt natuurlijk niet, omdat in veel gevallen pas
in de loop van het onderzoek, na weken of soms maanden duidelijk wordt

wie de dader is. Door de dode dieren te vernietigen gaat belangrijk bewijs-

materiaal, dat in een later stadium onmisbaar is, verloren. We hebben de

Commissieleden gevraagd om voor het onderzoek een budget beschikbaar

te stellen en ze tevens uitgenodigd eens mee het veld in te gaan om kennis

te maken met een aantal soorten. We houden U op de hoogte over de af-

loop.

De Landelijke Roofvogeldag zit er weer op. Het was een geweldige happe-

ning. Ondanks het treurige nieuws over de omvang van de roofvogelvervol-

ging en de abominabele beeldkwaliteit van dia’s en film (lampen en projec-
tor van de Stadsschouwburg stuk) viel er veel te lachen en was de stem-

ming buitengewoon goed. De overdonderende belangstelling hebben we als

een grote morele steun ervaren. Hier kunnen we weer een jaar op vooruit.

Mensen bedankt!

Omdat we meer dan duizend belangstellenden moesten afzeggen hebben we

overwogen om dezelfde dag in het najaar (november) te herhalen. Maar we

krijgen dat niet voor mekaar. Het kost te veel tijd en geld om dit alles nog

eens op poten te zetten, naast al onze andere aktiviteiten. Sorry. De volgen-
de Landelijke Roofvogeldag wordt nu gehouden in februari 1996. Het is de

bedoeling dat het een jaarlijkse happening wordt. Hoe we het aanpakken
weten we nog niet precies. Er zijn twee mogelijkheden: of alleen voor

leden, of voor leden én belangstellenden. In het laatste geval bereiken we

een grotere groep, maar wordt alles veel grootschaliger. We zullen dan uit

moeten zien naar een zaal voor zo’n 1500 personen. Wanneer U hierover

mee wilt denken, ook over de invulling van de dag, heel graag. Uw ideeën

en suggesties zijn van harte welkom.

Tot slot volgt hieronder op veler verzoek de tekst van het roofvogellied uit

het (zeer geslaagde) optreden van Bemard Wubbels, en wens ik U allemaal

een hele mooie en plezierige zomer toe. Tot de volgende Takkeling!


