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Vervolging van roofvogels in Nederland in 2015
Rob G. Bijlsma & Peter W. van Tulden

Tot ongeveer een eeuw geleden waren roofvogels vogelvrij. Ze werden intensief 
vervolgd (Bijleveld 1974, de Rijk 2015). Inmiddels zijn ze al bijna een eeuw wette-
lijk beschermd (Peeters & Wheeler 2008). Dat wil echter niet zeggen dat roofvogels 
geen gevaar lopen opzettelijk door mensen te worden gedood. Sinds 1975 wordt 
dat probleem voor Nederland in kaart gebracht (Werkgroep Vogelsterfte 1981). De 
toenemende vervolging van roofvogels vormde in 1982 de aanleiding tot oprichting 
van de Werkgroep Roofvogels Noord-Nederland (die zou evolueren tot de huidige 
Werkgroep Roofvogels Nederland).
De vervolging wordt sindsdien in kaart gebracht aan de hand van meldingen en dood-
vondsten die aan de Politie worden doorgegeven, bij het Central Veterinary Institute 
(CVI, Lelystad onderdeel Wageningen UR) binnenkomen, of op de nestkaarten nader 
worden omschreven (WRN en SOVON). Er werd en wordt geregeld over gerap-
porteerd (van Ooijen 1985, Spierenburg et al. 1989, Quist 1992, Bijlsma 1993, van 
Lieshout et al. 1997, Zoun 2000, 2007, Bijlsma et al. 1998-2015, Bos 2011). Dit 
verslag vormt er de voortzetting van. Het laat zien dat het probleem nog lang niet de 
wereld uit is.

Werkwijze

CVI
Vergiftiging, klemmen en afschot worden op gestandaardiseerde wijze door CVI 
onderzocht. De eerste onderzoeksstap omvat sectie, in een aantal gevallen aangevuld 
met microbiologisch onderzoek. Macroscopisch onderzoek aan krop- en maaginhoud 
is van belang bij het vaststellen van vergiftiging en het opsporen van de mogelijke 
bron en toedracht. Aanwezige hagelkorrels of kogels worden uit het kadaver verwij-
derd en verzameld als bewijsmateriaal en/of voor eventueel onderzoek op lood. Indien 
de sectiebevindingen of anderszins verstrekte gegevens vervolgonderzoek vergen, 
wordt (orgaan)materiaal verzameld voor chemisch-toxicologisch onderzoek. Op basis 
van de anamnese en de bevindingen van de eerste onderzoeksstap worden inzendingen 
aangemerkt voor vervolgonderzoek (Zoun 2000, 2007). Na overleg met de inzender 
wordt dan besloten om al of niet chemisch-toxicologisch onderzoek uit te laten voeren.
Vanwege de kosten, en ook doordat er meestal een daderindicatie moet zijn (de inzen-
der moet een idee hebben wie de dader is), worden nauwelijks nog dode roofvogels 
ingeleverd, en indien wel, niet altijd onderzocht op aanwezigheid van gif (afhankelijk 
van inzender en regio). Het materiaal blijft minimaal een jaar bewaard, en kan op een 
later tijdstip alsnog worden geanalyseerd als het onderzoek dat vraagt in verband met 
een gerechtelijke zaak tegen een persoon. 
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Werkgroep Roofvogels Nederland
De verstoring van roofvogelnesten wordt bijgehouden door de nestcontroleurs. Er 
wordt gekeken naar sporen rond het nest, klimsporen, afgebroken takken, schotsporen, 
schade aan eieren of nesten, en andere vreemde zaken. Dit wordt op de nestkaart ver-
meld. Daarnaast worden meldingen en opmerkingen van omwonenden opgetekend; 
deze kunnen licht werpen op duistere praktijken, zoals verstoringen van nesten (wat 
wij zelden voor onze ogen zien gebeuren, maar waarvan we de sporen wel aantreffen), 
schoten (al dan niet samenvallend met de mislukking van een nest), illegale activitei-
ten (vaak ’s nachts) en bezigheden in houtwallen en op het land (opzettelijk snoeien 
bij nest, graafwerk idem). De interpretatie van sporen is uitgewerkt in een handleiding 
(Jansman 2001). Er wordt tevens gelet op de plotselinge verschijning van bordjes 
‘Verboden Toegang’, boswerk nabij het nest in de broedtijd (in toenemende mate ook 
door natuurbeschermingsorganisaties), plaatsing van schuilhut (jacht), actieve tegen-
werking in het veld, hinderlijk volgen en intimidatie, allemaal zaken die vaak zijn 
gerelateerd aan vervolging en verstoring. Ook vervolging van andere soorten, zoals 
Vossen en Dassen, kan een aanwijzing zijn dat de wet wordt overtreden.
Via de veldwaarnemers kwamen veel meldingen binnen van grootschalige boswerk-
zaamheden; daarbij werden de bestaande regels vaak genegeerd, of zodanig soepel 
geïnterpreteerd dat boswerk hoe dan ook voortgang kon vinden. Oók pal naast nesten, 
en óók als nestomgevingen worden vernield.

Resultaten

Vergiftiging
Er kwamen in 2015 twee vergiftigde Buizerds binnen (Tabel 1). Vergiftigd aas 
werd gevonden bij Leemstertille (Groningen), IJsselstein (Utrecht) en Hulshorst 
(Gelderland). Het betrof Wilde Eend (2x), duif (1x) en Kat (1x). Het gif is niet nader 
geïdentificeerd, maar in twee gevallen werd het aangetroffen in de vorm van granu-
laatkorrels.
De verdeling van vergiftigde roofvogels over de maanden was als volgt: 1x februari en 
1x maart. Vergiftigd aas stamde uit februari (1x), maart (1x) en juni (1x).

Afschot
Afschot werd door het CVI tweemaal vastgesteld, en wel bij Buizerd (Wognum) 
en Havik (een vrouwtje, bij Nagele in de Noordoostpolder) (Tabel 1). Via de WRN 
kwamen nog eens vijf gevallen binnen (onder Nestverstoring geboekt), namelijk 1x in 
Friesland en 4x in Noord-Brabant (nesten beschoten met hagelgeweer).

Nestverstoring
De nestverstoringen vonden opnieuw plaats onder de ‘grote drie’ (Tabel 2), zij het 
verhoudingsgewijs het meest bij Bruine Kiekendief (naar rato van zijn talrijkheid 
als broedvogel). Als grondbroeder, met een ruime verspreiding in Friesland waar 
de weidvogelstand sterk afneemt, loopt de Bruine Kiekendief grote risico’s. Vooral 
de omgeving van Mantgum, Winsum, Wammert en Jorwert tussen Leeuwarden en 

Soort Gif Klem/kooi Afschot Nestverstoring 
Species Poison Trap Shot Nest disturbance

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 0 0 0 6
Havik Accipiter gentilis 0 0 1 7
Buizerd Buteo buteo 2 0 1 26
Torenvalk Falco tinnunculus 0 0 0 2
Slechtvalk F. peregrinus 0 0 0 1

16 0 4 93
Totaal Total 2 0 2 42
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Sneek is berucht; hier worden al jaren achtereen de nesten van Bruine Kiekendieven 
opgeruimd, óók in terreinen van Natuurmonumenten. De nestverstoringen zijn dispro-
portioneel over het land verdeeld. In negen provincies werden één of meer gevallen 
van zekere menselijke nestverstoring vastgesteld, verhoudingsgewijs het meest in 
Friesland (23 gevallen op 932 nesten, ofwel 2.5%), gevolgd door Groningen (1 op 60 
= 1.7%), Noord-Brabant (5 op 482 = 1.0%), Zeeland (6 op 619 = 1.0%), Limburg (1 
op 121 = 0.8%), Noord-Holland (1 op 162 = 0.6%), Zuid-Holland (1 op 168 = 0.6%), 
Flevoland (1 op 220 = 0.5%) en Drenthe (1 op 205 = 0.5%).

Tabel 1. Doodsoorzaken van roofvogels in relatie tot menselijk handelen in Nederland in 1975-2015 
(bronnen: CVI, WRN): gif, klem en afschot gebaseerd op CVI-uitslagen. * = alleen 1993-94, ** = 
alleen 1994. Causes of death of raptors in The Netherlands in 1975-2015 (sources: CVI, WRN); 
poison, traps and shot based on analyses of Central Veterinary Institute. *=1993-94, **=1994.

Doodsoorzaak Gif Klem/doodslag Afschot Nestverstoring
Cause of death Poison Trap/killed Shot Nest disturbance

1975-88 621 2 69 145
1989-94 224 4* 12* 26**
1995-99 518 27 55 403
2000-05 195 4 6 433
2005-10 168 3 23 578
2011 16 0 4 93
2012 2 0 0 93
2013 11 1 9 60
2014 6 0 7 30
2015 2 0 0 42

Nestverstoringen namen vele vormen aan, maar het vernielen van eieren (17x) en 
doden van jongen (7x) waren de constante die we ook uit eerdere jaren kende. Afschot 
lijkt in frequentie toe te nemen (6x), zeker gezien het feit dat vrijwel alle geschoten 
vogels zullen worden opgeruimd ter verkleining van de pakkans. In één geval werd 
een nestboom omgezaagd (bij IJsbrechtum, een es met een buizerdnest). 

Tabel 2. Doodsoorzaken van roofvogels in relatie tot menselijk handelen in Nederland in 2015; 
afschot = zoals vastgesteld door CVI of in het veld, doorschieten van nesten en afschieten van 
broedvogels is onder nestverstoring gerangschikt. Causes of death of raptors, inflicted by humans 
in The Netherlands in 2015 (shot = as determined during dissection or observed in the field).

Soort Gif Klem/kooi Afschot Nestverstoring 
Species Poison Trap Shot Nest disturbance

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 0 0 0 6
Havik Accipiter gentilis 0 0 1 7
Buizerd Buteo buteo 2 0 1 26
Torenvalk Falco tinnunculus 0 0 0 2
Slechtvalk F. peregrinus 0 0 0 1

Totaal Total 2 0 2 42
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De als verstoring geboekte mislukkingen namen vele gedaanten aan: bosbouwactivi-
teiten (bijv. Castricum en Boukoul)8 , weekendfeestjes, jagerhutje of hoogzit naast de 
nestboom en allerlei andere werkzaamheden die met enig schuiven gemakkelijk tot na 
het broedseizoen hadden kunnen worden verplaatst.

Tabel 3. Berekening van het totale aantal nestverstoringen in Nederland in 2015, waarbij 1 = aantal 
ingestuurde nestkaarten, 2 = aantal nestverstoringen op nestkaarten, 3 = percentage verstoorde 
nesten, 4 = maximum aantal paren in Nederland in 2005 (Bijlsma 2006), en 5 = aantal berekende 
nestverstoringen in Nederland op basis van kolommen 3 en 4. Calculation of the number of deli-
berately destroyed nests in The Netherlands in 2015, with 1 = no. of nest cards, 2 = number of 
destroyed nests on nest cards, 3 = percentage of destroyed nests based on columns 1 and 2, 4 = 
population size in The Netherlands in 2005, and 5 = calculated number of destroyed nests in The 
Netherlands based on columns 3 and 4.

Soort Species 1 2 3 4 5

Bruine Kiekendief C. aeruginosus 210 5 2.9 1250 30
Havik Accipiter gentilis 386 7 1.8 1800 32
Buizerd Buteo buteo 1369 25 1.8 10.000 180
Torenvalk Falco tinnunculus 1015 2 0.2 6000 12
Slechtvalk F. peregrinus 39 1 2.6 150 4

De 3442 ingezonden nestkaarten (tot en met 10 maart 2016) beschouwen we als een 
redelijk representatieve steekproef van de Nederlandse roofvogelbevolking. De ver-
houding verstoord versus niet-verstoord, zoals gevonden op de nestkaarten, kan dan 
over de Nederlandse populaties van de respectievelijke soorten worden omgeslagen 
(Tabel 3). Die extrapolatie levert een landelijk totaal van 258 opzettelijke nestversto-
ringen op, waarvan het merendeel betrekking heeft op Buizerds, Haviken en Bruine 
Kiekendieven.

Discussie

Friesland vormt een negatieve uitbijter in vergelijking met de rest van het land, een 
constatering die eerder al werd getrokken op grond van de 36.826 nestkaarten uit 
2000-09 (Bos 2011). Er is dus weinig veranderd op dat vlak. Met het muizenjaar 
2014 nog in het achterhoofd, en vooral de ophef daarover op het Friese platteland, is 
het tekenend dat er onder de weinige inzendingen van kadavers bij het CVI ook een 
Velduil Asio flammeus zat, een muizeneters pur sang. Deze was in Friesland gescho-
ten bij Offingawier, in januari 2015, met de muizenuitbraak nog in volle gang. Deze 
locatie staat ook voor roofvogels veelvuldig negatief op de nestkaarten, in heden en 
verleden.

8 Dat is exclusief de boswerkzaamheden voorafgaande aan de broedtijd, die voor grootschalige habitatver-
nietiging zorgen en honderden paren van hun (veilige) nestplaats beroven. Zie in dit verband het overzicht 
van 2014 (Bijlsma & van Tulden 2015); er is op dit vlak niets ten goede gekeerd.
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Het kan niet genoeg worden benadrukt dat het ogenschijnlijk ‘geringe’ aantal van 40 
nestverstoringen op 3442 nestkaarten (1.2%) en de enkele gevallen van vergiftiging en 
afschot een zwakke afspiegeling is van wat er gaande is op het platteland. Vele misluk-
kigen op verdachte plekken konden niet eenduidig als veroorzaakt door mensen wor-
den aangemerkt. Bovendien weten de daders inmiddels al te goed dat hun ‘zegenrijke’ 
werk (a) niet door iedereen wordt gewaardeerd (in lokale en regionale kranten als 
Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad laten de inwoners van Friesland steeds vaker 
merken dat ze het uitroeien van roofvogels en andere zogenaamd schadelijke dieren 
zat zijn), (b) dat het strafbaar is en (c) dat er tegenwoordig veel ogen in het veld zijn. 
Het openlijke uitroeien van weleer is vervangen door slinkse methoden. Dat maakt 
registratie lastiger, en de pakkans klein. Maar die pakkans is niet nul.

De meeste dode roofvogels die je in het veld tegenkomt zijn al te ver heen om – bij verdachte 
omstandigheden - te laten onderzoeken op de doodsoorzaak. Deze Buizerd is vermoedelijk ver-
hongerd, kenmerkend voor nawinter en vroege lente (en tevens de reden dat ze dan graag op aas 
komen en gemakkelijk te vergiftigen zijn). Berkenheuvel, 13 april 2013 (Foto: Rob Bijlsma). This 
Buzzard probably died from starvation, a typical late winter/early spring phenomenon (hence their 
attraction to cadavers, and the risk involved with poisoned baits). Berkenheuvel, 13 April 2013.

Summary

Bijlsma R.G. & van Tulden P.W. 2016. Raptor persecution in The Netherlands in 
2015. De Takkeling 24: 61-66.
In 2015, persecution in The Netherlands was recorded via autopsies of dead raptors 
found in the field (and suspected of being poisoned or shot), and by checking nests for 
human-caused failures. Poisoning (2x) and shooting (2x) were diagnosed as causes of 



66 De Takkeling 24(1), 2016

death by the Central Veterinary Institute. Deliberately disturbed nests were recorded 
40 times. This occurred throughout the country, but mostly in Friesland (Table 1). 
Marsh Harrier Circus aeruginosus, Goshawk Accipiter gentilis and Buzzard Buteo 
buteo were the usual victims. Based on the sample of 3442 raptor nests, and the rela-
tive frequency of species-specific nest destruction, it is calculated that at least 258 
nests must have been intentionally destroyed in 2015. This extrapolated total is a mini-
mum, because the causes of many suspect nest failures could not be unequivocally 
determined.
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