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Rode Wouw Milvus milvus in oostelijk Noord-Brabant

Tim Dop

Die avond werd de Rode Wouw opgehaald door medewerker van een roofvogelop-

vangcentrum in Arnhem. Daarna hoorden we anderhalve week niets meer. Plotseling
belde Martien; hij vertelde ons dat de vogel de volgende dag zou worden vrijgelaten,
ik mocht komen kijken. Bij het verzamelpunt hoorde ik dat de vogel bij kasteel

Heeswijk zou worden vrijgelaten. Het bleek een vogel te zijn die vorig jaar was gebo-

ren. Er kwamen veel mensen kijken en er kwam ook een man die de vogel zou ringen.
Toen alles gemeten en gewogen was en de vogel een ring had gekregen, mocht

Francien, die de vogel had gevonden, hem vrijlaten. Hij vloog eerst nog een “ererond-

je” boven ons en vloog daarna in oostelijke richting weg.

Het was voor mij een heel bijzondere ervaring om zo’n wilde, mooie grote roofvogel
van dichtbij te bekijken.

Adres: Hommelsedijk 3, 5473 RE Dinther (jdop@home.nl).

Op een zondag in april kwam mijn vader iemand tegen van het IVN. Deze man had

vernomen dat er een Rode Wouw was gevonden in de Dintherse bossen bij Heeswijk-
Dinther. Hij lag met zijn vleugels gespreid op het pad toen de hond van een mevrouw

(Francien) van het IVN hem vond. Francien ging eerste hulp halen. Toen ze terug

kwamen bij deplek waar de vogel gelegenhad, was hij weg. Maar de hond had hem al

snel weer in de bosjes gevonden. Ze namen de vogel voorzichtig mee naar het huis van

Martien, eenander IVN-lid. Daar werd hij in het kippenhok gezet. (Eigenlijk moet je
als je een vogel vindt, eerst naar de politie gaan om een vergunning aan te vragen.

Maar als je dat doet, kan de vogel allang dood zijn. Dus namen ze hem maar mee.)

Ik belde Martien of wij een keer mochten kijken. De volgende dag ging ik samen met

m’n moeder de vogel bekijken. Hij zag er nietecht goed uit: z’n tong hing uit zijn sna-

vel en zijn verenkleed zat ook heel slordig. Er was ook iemand bij die verstand had van

ziekten; hij dacht aan een vergiftiging.


