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Landelijke Roofvogeldag in Meppel, 22 februari 2014

Het wordt, echt waar, alweer onze 20ste Landelijke Dag. De locatie is wederom: 
Stadsschouwburg Ogterop, Zuideinde 70, op loopafstand van Station Meppel. Komt 
allen! Het programma is weer samengesteld met oog voor onderzoek en schoonheid. 
Dat is niet strijdig met elkaar, maar versterkt elkaar juist. Genieten, observeren, bestu-
deren, het is allemaal onlosmakelijk verbonden aan roofvogelonderzoek.

Het programma ziet er als volgt uit:
 9.30 Ontvangst met koffie, informatie en lunchbonnen bij de ingang
10.00 Welkomstwoord door: and now for something completely different…?
10.10 Een buizerdtrio, een jarenlange driehoeksverhouding in woord en beeld, door 

Valentijn van Bergen en René Riem Vis
10.40 ‘Vogel het uit!’, door Almut Schlaich (Rijksuniversiteit Groningen en Werkgroep 

Grauwe Kiekendief)
11.10 Resultaten van onderzoek met de nieuwste technieken naar Grauwe Kiekendieven, 

door Almut Schlaich
11.30 Grensoverschrijdend onderzoek naar Bruine Kiekendieven, met behulp van gemerkte 

vogels (Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen), door Anny Anselin
12.00 Een kort muzikaal optreden van Theo van Lent

 Direct aansluitend lunchpauze: gelegenheid tot eten, drinken, praten, vragen stellen, 
stands bekijken (WRN, SOVON, het Vogeljaar, vogels en kunst, tweedehands boeken, 
nieuwe boeken (ook Robs Mijn Roofvogels, en hij zal er zelf zijn, dus een handteke-
ning of opdracht kunnen worden geregeld), vogelgeluiden, Theo’s prachtige CD’s, 
afhalen nestkaarten, en meer). Grijp de kans om mensen aan te schieten, voorstellen te 
doen, neem ruiveren mee om leeftijden te laten bepalen/checken, schuifmaten om te 
ijken (of te leren hoe die te gebruiken bij het meten van eieren)… Niets is te gek!

13.30 Wat eten Schreeuwarenden eigenlijk, een fotografisch verslag van mannetjesputters 
met bescheiden prooien, door Willem van Manen

14.00 Wespendieven met video op de lip gezeten, of hoe een Havik zijn slag slaat (alleen 
voor mensen met een sterk gestel) en meer van dat fraais, door Stef van Rijn 

14.30 Monniks- en lammergierbeheer in Alpen en Pyreneeën, verlevendigd met video en 
foto’s, door Martijn de Jonge

15.00 Korte pauze 
15.30 Fenologie van ongestuwde roofvogeltrek in Nederland: zijn er veranderingen opgetre-

den in de afgelopen 40 jaar? door Rob Bijlsma

16.00 Sluiting, gelegenheid tot napraten tot 16.30 uur

Wij hopen dat iedereen deze gelegenheid te baat neemt om oude kennissen te ontmoe-
ten, vragen te stellen waar je anders niet aan toekomt, specialisten aan te schieten, 
informatie op te doen en mee te genieten van roofvogels. Om enthousiast het nieuwe 
broedseizoen in te duiken! Dat nieuwe seizoen zal beter worden dan 2013, want afge-
lopen herfst bracht beukennootjes en eikels, dus muizen, dus gunstige vooruitzichten 
voor muizeneters.




