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Enkele waarnemingen van roofvogels in Nederland en

België

Cindy Tangerman

Ik woon in Heemstede (Noord-Holland), maar we gaan sinds 2000 elk jaar naar de

Belgische Ardennen (op vakantie). Dit is mijn eerste roofvogelervaring daar, maar dit

jaar gaan we weer en ik hoop ze dan opnieuw te zien. Ik neem ook een videocamera

mee, dus dan kan ik een filmpje maken. Er schijnt ook een Visarend te zitten (c. half

uur rijden). In Heemstede heb ik wel ervaring met roofvogels. Aan de Fazantenlaan

(vijf minuten lopen vanaf mijn huis) ligt een klein stukje natuurgebied, waar twee

ooievaarspalen slaan en waar jarenlang Bruine Kiekendieven hebben gebroed. Ze

kwamen er zo’n tien jaar lang. Ik zag ze voor het eerst in 1998 of 1999. Maar in 2001

waren ze er niet, dus misschien is er met een vanhen iets gebeurd. Ik kwam daar (in de

lente en in de zomer) ongeveer vier keer per week. Het was echt een leuk gezicht om

de jongen te zien uitvliegen. Ik hoop ze dit jaar te zien, maar dat zal wel niet. En bij

ons in het bos (twee minuten lopen) broeden Boomvalken, heb ik van de boswachter

gehoord, dus zodra ik weer goed kan lopen (een vuilniswagen keek niet uit enreed mij

aan; over mijn voet) ga ik op zoek naar ze om een paar mooie foto’s te maken en om

ze te bestuderen. Buizerds (die in de duinen broeden) komen er hun dagelijkse kost

halen. En ik heb daar nu 3 keer (heel snel) een Sperwer gezien.

Adres: Mr. C. van Tienhovenstraat 14, 2104 VE Heemstede.

Het was vrijdag, 24 augustus 2001. Ik was al anderhalve week op vakantie in

Neufchateau (Belgische Ardennen). We zaten lekker bij de caravan en toen kwam

opeens de campingbeheerder aanlopen. Hij wist hoeveel ik van roofvogels houd en hij
zei dat hij een paar Rode Wouwen had gezien (die daarjaarlijks in debuurt broeden).

Ik pakte snel mijn verrekijker en ja hoor, daar waren ze! Ze zweefden samen met een

paar Buizerds hoog in de lucht. Ik maakte meteen een foto. Afen toe vloog een Rode

Wouw rakelings langs een Buizerd, net alsof ze wilden kijken wie de beste was. Het

was echt een prachtig gezicht! Ik hoop dat ik ze in de toekomst nog eens kan zien...


