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Oproep Vroege 
Vogels – zend uw 
natuurfilmpjes 
in!

Van de grootste roofvogels tot 
de kleinste kruipers: ‘Vroege 
Vogels’  is vanaf dinsdag 5 
maart ook weer op televisie 
te zien. Menno Bentveld en 
Janine Abbring brengen ook 
dit televisieseizoen  mooie 
verhalen en beelden uit de 
natuur. Natuurlijk volgen we 
ook dit jaar weer de webcams 
die onder andere staan bij 
de oehoes, de vossen en de 
eekhoorns. En niet te vergeten 
zenden we uw zelfgemaakte 
natuurfilmpjes uit. 

Dus… ziet u iets opmerkelijks 
of moois scharrelen, kruipen of 
vliegen? Schroom niet om uw 
natuurbeelden, het liefst zonder 
eigen montage, naar ons te 
sturen met de informatie wat 
we zien, en waar en wanneer 
u de beelden heeft gemaakt. 
En wie weet ziet u uw beelden 
terug op televisie of op onze 
website. 

Ga naar http://vroegevogels.
vara.nl/Vroege-Vogels-
Video.1011.0.html 

Vroege Vogels’, vanaf 5 maart 
2013 elke dinsdagavond om 

19.20 uur bij de VARA op 
Nederland 2 en elke zondag van 
8.00 tot 10.00 uur op Radio 1).

Daniel Gulpers,  
Redacteur Vroege Vogels

DSWH 
symposium 
Utrecht 

Op 16 mei 2013 organiseert 
de Dutch Society for 
Wildlife Health (DSWH) in 
samenwerking met RAVON 
het 10e jaarlijkse symposium 
in Utrecht. Het thema dit jaar 
is ‘reptielen en amfibieën’. De 
details zijn nog niet bekend, 
maar hou de websites van 
DSWH (www.dutchwildlife.
nl) en RAVON in de gaten. We 
nodigen iedereen van harte uit 
om bij dit symposium aanwezig 
te zijn. De toegang is gratis 
voor leden van DSWH. Voor 
niet leden zijn de kosten € 25. 
Voor studenten zijn de kosten 
€ 5. Het symposium wordt 
gehouden bij de Faculteit 
Diergeneeskunde (Yalelaan 1, 
Utrecht).

Peter van Tulden 

kortom

Beleef de  
lente 2013 

Dit jaar kan je via www.
beleefdelente.nl een paartje 
torenvalken in het Zuid-
Hollandse Duin (in gebied van 
Dunea) live volgen van 1 maart  
-  1 juli, door middel van twee 
webcams in de nestkast. Dat 
betekent onder andere dat de 
prooiaanvoer goed te zien is. 
Interessant voor RAVON want 
het is van deze torenvalken 
bekend dat een aanzienlijk deel 
van hun prooien lijkt te bestaan 
uit zandhagedissen (mond. 
med. Dunea, de beheerder 
van de watertoren waar de 
torenvalken broeden).  In de 
RAVON nieuwsbrief schubben 
& slijm zullen we hierover nader 
berichten. 

Luc Hoogenstein &  
Ingo Janssen

metalen geperforeerde 
kikkerstrips geplaatst. Deze 
strips stellen amfibieën en 
andere in de straatkolken 
gevallen dieren in staat er uit te 
klimmen. Zo kunnen de dieren 
die anders gedoemd zijn te 
sterven in de kolken, zichzelf 
redden. De kikkerstrips zijn als 
pilot project in de zomer van 
2012 in de kolken geplaatst. Dit 
gebeurde in combinatie met 
het vervangen van kleppen, 
waardoor de extra voorziening 
weinig kostenverhogend was. Al 
tijdens plaatsing bleken dieren 
van de ontsnappingsroute 
gebruik te maken. Naar 
verwachting is hiermee lokaal 
het probleem van amfibieën (en 
andere kleine dieren) in kolken 
opgelost. Een voorbeeld dat 
navolging verdient. 

Annemarie van Diepenbeek

Een gewone pad maakt al tijdens montage 
gerbuik van de ‘kikkerstrip’ (Foto: 
Waternet)


