
Dode lariks op kaalkap, de vaste zitboom van een Slangenarend (rechts), en tal van andere 
vogels (Houtduif landend, links), Boswachterij Smilde, 5 augustus 2019, 9.35 u zomertijd 
(Foto: Rob Bijlsma). Adult Short-toed Eagle on favourite post, a dead Japanese larch on a 

clear-felling in the Forestry of Smilde, 5 August 2019



De Takkeling 27(3), 2019 195

Op naar 2020, en verder
Hanneke Sevink, Sake de Vlas & Rob G. Bijlsma

Toen Maria Quist in 1993 met De Takkeling begon, als uitvloeisel van een zich lan-
delijk manifesterende roofvogelwerkgroep, had ze niet kunnen bevroeden dat het 
blaadje er in 2020 nog zou zijn. Gelukkig denkt niemand daar bij na. Gewoon maken. 
Inmiddels zijn we 27 jaar verder. Die periode zag de omschakeling van gulden naar 
euro. Wij, de WRN, hielden vast aan dezelfde lidmaatschapsprijs. We hebben immers 
geen winstoogmerk, hoeven alleen maar quitte te draaien. Maar nu worden we door 
de werkelijkheid achterhaald: verzending wordt steeds duurder en de omzetting van 
zwart-wit naar vierkleuren (in 2017 van start gegaan, in eerste instantie als jubileumui-
ting maar vanwege succes geprolongeerd) hebben ertoe geleid dat de kosten nu hoger 
zijn dan de opbrengsten. Hoezeer we ook een prijsverhoging betreuren, die gaan we 
wel invoeren per 2020:

Nederlandse leden: 15 euro
Buitenlandse leden: 25 euro

Met dat geld blijven we drie kleurrijke Takkelingen per jaar uitgeven, plus extra acti-
viteiten ontplooien (als Landelijke Dag) of bekostigen (ringersvergoeding, onderzoek, 
voorlichting). Op naar de volgende 27 jaar.

Ondertussen blijven de nieuwelingen onder de roofvogels het goed doen: Zeearenden, 
Visarenden, Rode Wouwen en Steppenkiekendief waren in 2019 allemaal succesvol 
als broedvogel. Aan de horizon meldt zich Slangenarend, mits hij de rust kan vinden 
die nodig is voor een broedgeval. Slechtvalken vinden we al gewoon. Onverbloemde 
halleluja dus? Dat ook weer niet: uit steeds meer plekken in het land horen we van 
afnemende Haviken, Sperwers, Buizerds en Boomvalken, om van hun broedresultaten 
maar te zwijgen. Een muizenpiek geeft even soelaas, voor sommige soorten althans, 
maar over de hele linie lijkt er toch iets gaande, iets wat niet in de haak is. Is er een 
verband met ineenstortende populaties van insecten en andere ongewervelden, met 
massaal gifgebruik in landbouw en industrie (en sijpelt dat door naar hogere trofische 
niveau’s?), met toenemende druk van mensen op de leefomgeving, habitatveranderin-
gen, en – vooruit, wie weet – klimaatverandering?

Maar voordat we tot doemdenken vervallen, eerst maar eens ons verlustigen aan wat 
er in het land aan roofvogelobservaties wordt gedaan. Op allerlei manieren sprokkelen 
vrijwilligers informatie bij elkaar, van tellingen tot gedragstudies, van ringen en meten 
tot bespieding per camera of zender. De eerste honderden nestkaarten zijn alweer bin-
nen en ingevoerd, nog enkele duizenden te gaan. Het tijdperk van de nieuwsgierige 
aagjes, de stroom van kennis zwelt aan.
 




