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Bij de voorplaat 
 
Rode Wouw 
Foto: René van Rossum 
 
Een overvliegende Rode Wouw brengt vogelaars altijd weer in 
extase. Dat komt niet alleen door de kleuren van het verenkleed en de 
diep gevorkte staart, maar vooral door de elegantie van de manier van 
vliegen. In ons land zien we de Rode Wouw vooral bij de 
voorjaarstrek in maart en april en in mindere mate tijdens de 
najaarstrek in oktober. Hoewel er heel wat Rode Wouwen in 
Duitsland broeden (schatting 12000 - 18000 paren) zijn de gebieden 
langs onze oostgrens niet of spaarzaam bezet. Het verbaast dan ook 
niet dat de Rode Wouw nauwelijks een jaarlijkse broedvogel kan 
worden genoemd. Daarbij komt dat Rode Wouwen nogal eens dood 
worden gevonden, waarbij na onderzoek blijkt dat ze vergiftigd aas 
hebben gegeten. Wouwen zijn echte aaseters en vinden daarbij ook 
het vergiftigde aas dat voor kraaien en vossen was bestemd. Blijkbaar 
is dit illegale gedrag in Zweden onbekend, want daar is de stand van 
de Rode Wouw tot enkele duizenden paren toegenomen. 
In ons land moeten we het dus met trekkende wouwen doen, die 
vooral bij een oostelijke wind onze kustlijn volgen. Dat was het geval 
op 19 oktober 2017 toen René van Rossum deze prachtige roofvogel 
boven De Puinhoop in Katwijk fotografeerde. 
Jelle van Dijk 

 


