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Landelijke Roofvogeldag in Meppel, 21 februari 2015

De 21ste Landelijke Dag, jawel. De locatie is als vanouds: Stadsschouwburg Ogterop, 
Zuideinde 70, op loopafstand van Station Meppel. We gaan er weer een mooie dag van 
maken. Komt allen!

Het programma ziet er als volgt uit:

 9.30 Ontvangst met koffie, informatie en lunchbonnen bij de ingang
10.00 Welkomstwoord door Hanneke Sevink
10.10 Overzicht en duiding van de spectaculaire invasie van Velduilen in ons land 
  in 2014, of: hoe oude tijden herleefden, door Romke Kleefstra
10.40 Hoe ging het met onze roofvogels in 2014, door Rob Bijlsma
11.10 Prooikeuze van de Slechtvalken van Axel, door Henk Castelijns & Willy Vink. 
11.30 Resultaten van cameravallen bij buizerdnesten: voedsel en nestbezoekers,  
  door Willem van Manen & Aaldrik Pot
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, twee-
dehands boeken, vogelgeluiden, afhalen nestkaarten, en meer). Grijp de kans 
om mensen aan te schieten, voorstellen te doen, neem ruiveren of prooiresten 
mee om leeftijden of identificaties te laten bepalen/checken, schuifmaten om 
te ijken…

13.30 De Boomvalk in beeld, of juist niet? Over het moeizame inventariseren van 
  Boomvalken in de vroege 21ste eeuw, door Hanneke Sevink
14.00 Leven en dood van Wespendieven in de westelijke Achterhoek van nabij  
  bekeken met camera en loggers, door Stef van Rijn
 14.45 Korte pauze 
15.15 Jagen Eleonora’s Valken alleen bij volle maan ’s nachts? Over nachtjagende  
  valken in broed- en wintergebieden, door Ralph Buij.
 16.00 Sluiting, gelegenheid tot napraten tot 16.30 uur

We hopen met iets meer tijd per lezing, voor na de lunchpauze, meer ruimte te bieden 
voor vragen en opmerkingen. Dat schoot er soms bij in, tot verdriet van de mensen 
in de zaal. Verder: wie denkt een mooi verhaal te hebben, geef het door aan Hanneke 
of Rob, opdat we daar misschien de volgende Landelijke Dag ruimte voor kunnen 
vrijmaken.
 


