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Landelijke Roofvogeldag Meppel, 16 februari 2019

Hier alvast een indicatie van het programma voor de 25ste Landelijke Dag. We zijn 
nog op zoek naar aanvullende lezingen, 10-minutenpraatjes en filmpjes (dus wie 
een suggestie heeft, neem contact op met Hanneke of Rob). De kans is groot dat De 
Takkeling van februari 2019 te laat zal verschijnen om voorafgaand aan Meppel bij 
onze leden in de brievenbus te vallen. Houdt daarom de website in de gaten!
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 gegeven.

Dan hieronder enkele toezeggingen:

-  Valentijn van Bergen: Onderzoek naar Rode Wouwen in Zwitserland, waar deze 
soort intensief wordt gevolgd via nestonderzoek en gebruik van zenders (waar-
mee activiteitsgebieden zichtbaar worden in samenhang met weer, voedselaanbod 
en leeftijd van de nestjongen). Nu de Rode Wouw ook in Nederland in stijgende 
lijn zit, is het interessant iets te horen over welke omgevingsfactoren voor deze 
soort belangrijk zijn.

-  Almut Schlaich: Wat beweegt Grauwe Kiekendieven in de Sahel? Almut is bijna 
klaar met haar proefschrift, dat voor een groot deel zal gaan over wat ‘onze’ 
Grauwe Kiekendieven in de Sahel uitspoken. En dat uitgelegd door een begena-
digd spreker.

-  Hanneke Sevink: zijn er niet-broedende Boomvalken, en zijn dat (altijd) jonge 
vogels? Waar moeten we op letten.

-  Jan van Diermen/Rob Bijlsma: Wespendieven eten wespen (niet alleen, ook kik-
kers en jonge vogeltjes, ‘als er maar geen haar op zit’, in termen van Jan), maar 
wat weten we eigenlijk van sociale wespen? Om welke soorten gaat het, zijn al 
die soorten van belang voor Wespendieven, hoe doen wespen het (trends), hoe 
doe je onderzoek naar wespen (met Wespendief als uitgangspunt)?

-  Fons Bongers: Haviken in/rond Amsterdam (zie ook deze Takkeling), of hoe een 
forse roofvogelsoort zich aanpast (of niet) aan het stadse leven. Citizen science in 
the city, zogezegd.

-  Willem van Manen: de Havik doet het niet goed in Drenthe (en andere zandgron-
den), maar klopt dat wel? Over het verschil tussen Haviken broedend op zand en 
broedend op klei, en wat daar – misschien – aan ten grondslag ligt.

Via de website (www.werkgroeproofvogels.nl) geven we aanvullingen op dit voor-
lopige programma. Hopelijk tot ziens in Meppel.




