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Voorlopig programma Landelijke Roofvogeldag, Meppel, 
27 februari 2016

Voor de 22ste Landelijke Dag hebben we al veel toezeggingen voor lezingen, en 
enkele andere in petto. Het definitieve programma is nog niet bekend, maar hieron-
der alvast een voorproefje. Net als in eerdere jaren is de locatie: Stadsschouwburg 
Ogterop, Zuideinde 70, op loopafstand van Station Meppel. De dag begint om 9.30 uur 
met koffie. Bij de ingang zijn lunchbonnen te koop, en wordt nadere informatie gege-
ven. Misschien dat de eerste Takkeling van 2016 niet op tijd (lees: vóór de Landelijke 
Dag) op jullie deurmat valt omdat Rob weer zo nodig naar Afrika moet. Maar via de 
website houden we iedereen op de hoogte van de indeling van de dag.

Dan hieronder wat u te wachten staat:

- Lydia Barkema zal iets vertellen over het voedsel van Bruine Kiekendieven in 
Friesland, ook al gebaseerd op beelden van wildcamera’s bij nesten.

- Henk Beckers: Boomvalken in het Roerdal, een van de weinige plekken in het 
land waar ze nog in redelijke dichtheid voorkomen (vooral populieren langs het 
riviertje de Roer) en waar ze al lange tijd worden gevolgd (ook Piet Beckers, helaas 
overleden in 2005, heeft daar veel nestjongen geringd; zie De Takkeling 3(2), 1995: 
30-35). Hoe is het ze sindsdien vergaan?

- Elena Kappers (Rijksuniversiteit Groningen): witte Buizerds, donkere Buizerds, rara, 
hoe zit dat? Een groot onderzoek naar de kleurstelling van het verenkleed, waarbij 
niet alleen hoogwaardige technologie wordt gebruikt (zenders), maar ook de hulp van 
het grote publiek wordt ingeroepen. Want wat zit er eigenlijk achter die kleuren?

- Martijn de Jonge: Martijn zou Martijn niet zijn als hij niet ergens een mooie plek 
had gevonden om roofvogels te fotograferen. In dit geval: gieren (maar liefst 7 
soorten) en andere roofvogels in oostelijk Gambia.

- Ralph Buij: aansluitend op het verhaal van Martijn gaat Ralph in op de Vechtarenden 
en andere roofvogels (ook gieren) in West-Afrika, waar roofvogels helaas hollende 
achteruit gaan. Is daar hetzelfde aan de hand als in ZO-Azië, waar de gieren zijn 
gedecimeerd door gebruik van de ontstekingsremmer Diclofenac in de veeteelt? Of 
is er meer, of iets anders, aan de hand?

- Rob Bos filmde de grote roofvogels van Spanje, en laat daar graag een proeve van 
zien. Wederom gieren, maar ook Havikarenden. In vergelijking met Nederland is 
Spanje een roofvogelparadijs, met een veel grotere diversiteit aan roofvogels.

- Valentijn van Bergen en René Riem Vis: vaste bekenden in De Takkeling vanwege 
hun onderzoek naar Buizerds in Friesland. Als je een lokale populatie zo intensief 
en jarenlang op de voet volgt, en je ze bovendien via wildcamera’s de kleinste 
details van hun leven ontfutselt, kom je interessante zaken tegen. Zoals een trio 
(man met twee vrouwen) dat jarenlang samen broedt maar er weinig van bakt. Hoe 
verhoudt hun inspanning en tijdverdeling over de dag en in het broedseizoen zich 
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tot die van een ‘normaal’ paar (monogaam)? Hoe lonend is het eigenlijk om er twee 
vrouwen op na te houden?

- Tot slot hopen we een spreker aan te trekken om iets over het grote wespendieven-
onderzoek in Noord-Brabant en Limburg te vertellen. In 2015 is daar het laatste 
van de drie jaren van onderzoek afgerond. Niet alleen zijn van vele paren de nesten 
opgezocht en de lotgevallen gevolgd, bovendien zijn er veel oudervogels met een 
datalogger uitgerust om hun lokale terreingebruik tot in detail te ontrafelen. Ook 
is er gekeken naar het voedselaanbod en de spreiding daarvan in ruimte en tijd: 
wespen dus, in vele soorten en maten. Daarmee vormt het Zuid-Nederlandse onder-
zoek een geweldige aanvulling op wat er op de Veluwe is onderzocht, ook daar 
trouwens gebaseerd op individueel herkenbare vogels uitgerust met een datalogger. 
Wie zich alvast wil inlezen op het onderzoek, kan via Stichting Ark de eerste twee 
jaarberichten downloaden en een filmpje bekijken (meer informatie in Oproepen en 
mededelingen).

De dag zal, zoals altijd, rond 16.00 uur eindigen. Tussendoor is er voldoende gele-
genheid om elkaar te spreken en aan te schieten. Van Theo van Lent laten we een 
korte video zien, die perfect aansluit op het thema van de lezingen op deze dag en die 
– afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt – een prachtig toekomstbeeld of een schrik-
beeld vertegenwoordigt. 

We hopen jullie allemaal weer te verwelkomen in Meppel!

Het werktuig van de roofvogel, zijn klauw (Tekening: Jan Brinkgreve). The raptor’s tool.




