
Een oberarend in restaurant, getekend door 11-jarige Midas Doornekamp.
A waiter-eagle, by Midas Doornekamp (11 years of age).
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Nieuws uit het veld
Jan van Dijk

Het broedseizoen 2017 is nog in volle gang, maar enkele interessante ontwikkelingen 
tekenen zich nu al af. Zo lijkt de Visarend tot de vaste broedvogels in Nederland te 
gaan behoren, dit jaar zelfs met een tweede nest. De opmars van de Zeearend gaat 
door en van de Slechtvalk is het aantal broedgevallen nauwelijks nog te volgen. 
En wat te denken van een nieuwe roofvogelsoort als broedvogel in Nederland, de 
Steppekiekendief! In een uitzending van RTV Noord meldde de Werkgroep Grauwe 
Kiekendief dat er een nest werd gebouwd in het Oldambt. Bijzonder dit jaar is het 
aantal gemelde territoriale Rode Wouwen. Wat er landelijk aan de hand is, zal in de 
loop van het jaar moeten blijken. Maar alleen al in Overijssel waren dit broedseizoen 
tussen de 5 en de 10 territoriale paren aanwezig. Een aantal paren heeft ook gebroed, 
helaas niet altijd succesvol.

Rond Zwolle viel op dat het aantal veldmuizen vanaf half mei behoorlijk toenam. 
Vroeg in het seizoen waren de muizenaantallen hier nog mager, waardoor bijvoorbeeld 
de Torenvalken niet vroeg waren met de start van de eileg. In de bossen wemelt het 
van de rosse woelmuizen en bosmuizen (en sociale wespen).

Naast deze interessante ontwikkelingen zijn er helaas ook weer negatieve zaken aan 
de orde. Vervolging van roofvogels is nog steeds gaande, wellicht meer dan we ver-
moeden. Het probleem is dat veel zaken zich lokaal afspelen en niet de landelijke pers 
halen. Het is dus lastig om een goed beeld te krijgen om hoeveel officieel aangemelde 
vervolgingszaken het in Nederland gaat. Daarom een oproep; mocht u in uw omge-
ving weten dat er een zaak speelt, stuur dan eventuele krantenberichten door naar 
info@werkgroeproofvogels.nl. 

En nog steeds worden her en der roofvogelshows gehouden. Gelukkig zijn er nu ook 
een aantal gemeenten in Nederland die het organiseren hiervan afraden en dit zelfs 
opnemen in hun nota Dierenwelzijn. Mocht u in uw gemeente met roofvogelshows te 
maken hebben, kan Helen Goote namens de WRN u misschien adviseren; h.goote@
planet.nl.

Vergeet niet de komende tijd de nestkaarten in te vullen. En wie heeft een interessant 
verhaal voor de landelijke dag op 17 februari 2018 in Meppel?

In ieder geval een goede zomer toegewenst!


