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Rode Wouwen Milvus milvus in Overijssel 
Mark Zekhuis & Stef van Rijn

In 1975 schreef Jan Meijerink in het Twentse vogelblaadje Ficedula dat de Rode 
Wouw in oude en grote loofbossen broedt. Volgens hem waren die bossen in Twente 
waarschijnlijk te klein en was vlak over de grens beter broedbiotoop te vinden. In 
zijn woorden: ‘Waarom zou Milvus dan behoefte voelen om in een dicht bevolkt 
land als het onze te komen broeden?’ Inmiddels weten we beter, want de Rode Wouw 
broedt steeds vaker in Overijssel. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
was broeden nog incidenteel, maar sinds 2012 is dat permanent. Overijssel is samen 
met Gelderland tegenwoordig goed voor ongeveer tweederde van de Nederlandse 
broedgevallen (van Rijn 2018). De vraag is of Overijssel geschikt is voor een 
duurzame broedpopulatie Rode Wouwen.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van alle broedgevallen, territoria, 
landschapsvoorkeur, prooien, plaatstrouw en sterfte van Rode Wouwen in Overijssel.

Methode

Voor het verkrijgen van een actueel overzicht werden Overijsselse vogelaars benaderd 
of ze alert wilden zijn op broedverdachte vogels. Aanvullend werd op waarneming.
nl gekeken of er concentraties van broedverdachte vogels zichtbaar waren. Op grond 
daarvan werden lokale vogelaars benaderd om deze locaties in de gaten te houden. 
Inmiddels zijn er een tiental waarnemers die bijdragen aan het in kaart brengen van 
broedende Rode Wouwen.
Voor dit artikel zijn alle bevestigde broedgevallen en gevonden nesten gebruikt (van 
Rijn 2018). Daarnaast zijn alle waarnemingen van mogelijke broedvogels op een rij 
gezet. Mogelijk hier opgevat als vogels waarbij geen nestbouw werd waargenomen 
of paren waarbij sprake was van een bezet nest zonder eileg. Alle broedverdachte 
vogels kregen een broedcode volgens de criteria van Sovon (2016). Bij onvoldoende 
informatie werd bij de betreffende waarnemers navraag gedaan. Alle gevallen met 
meerdere territorium-indicerende waarnemingen binnen de datumgrenzen (1 april-
15 juli) werden als territorium aangemerkt. Hierbij werd als aanvullend criterium 
gesteld dat er sprake moest zijn van paarbinding, zoals samen in een boom zitten, 
samen roepen en synchroonvliegen. Echte baltsvluchten worden niet (of bijna niet) 
gezien maar samen rondjes vliegen en omhoog schroeven lijkt daar het meeste op. 
Waarnemingen van alleen twee samen vliegende volwassen vogels werden niet 
als territorium-indicerend beschouwd. Een broedgeval is hier gedefinieerd als een 
volwassen paar Rode Wouwen dat vaak langer dan aangegeven door de datumgrenzen 
in een gebied verbleef en dat aantoonbaar pogingen deed om zich voort te planten. 
Dat laatste omhelst minimaal nestbouw of slepen met nestmateriaal  (broedcode 
9 in Sovon-termen). Andere ‘territorium-indicerende’ waarnemingen (hoger dan 
broedcode 3) zijn hier ‘mogelijk broedgeval’ of ‘territorium’ genoemd. Onvolwassen 
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overzomerende vogels (geen broedvogels) waren herkenbaar aan hun minder grijze 
kop, ontbreken van zwarte streping op de borst en lichte punten aan de grote 
ondervleugeldekveren.
Bij de bezoeken aan de nestplekken en tijdens het ringen zijn prooiresten verzameld en 
gedetermineerd. Voor het overzicht van sterftegevallen is gekeken in de beschikbare 
literatuur en zijn deskundige mensen bevraagd. Aan de hand van broedgevallen 
en territoria en de ligging van verschillende landschapstypen is er gekeken naar 
landschapsvoorkeuren. Hiervoor hebben we de territoria op een fysisch-geografische 
landschapstypenkaart van Overijsel gelegd. Deze kaart komt grotendeels overeen met 
de bodemkaart.

Foto 1. Volwassen Rode Wouw in vlucht, 13 april 2017 (Foto: Mark Zekhuis). Adult Red Kite in 
fligth, 13 April 2017.

Resultaten

Broedgevallen en territoria
In 1977-92 was sprake van vijf bevestigde broedgevallen en een mogelijk broedgeval 
(alle in regio Twente). Na c. 20 jaar werden pas in 2010 weer broedverdachte vogels 
geregistreerd. In 2010-19 ging het om 24 zekere broedgevallen, waarvan 8 in Twente 
(inclusief 2 nesten in Duitsland) en 14 in Salland, en 7 mogelijke broedgevallen en 
territoria. Vanaf 2012 was sprake van een kleine toename maar vanaf 2016 lijkt het 
aantal te stabiliseren op 4-5 gevallen per jaar (Tabel 1).

Broedgevallen (broedcode 9-16)
De gevallen die goed beschreven zijn (zie literatuurlijst) worden hier niet inhoudelijk 
herhaald. Gevallen die incompleet zijn vastgelegd, en nieuwe gevallen, worden hier 
nader beschreven.
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Tabel 1. Broedgevallen en territoria van Rode wouwen in Overijssel 1977-2019. Broedcode 
3 (paar in geschikt broedbiotoop, meerdere keren gezien in broedperiode) en broedcode 7 
(alarm) zijn  ingeschaald als mogelijke broedgevallen/territoria. Zekere broedgevallen hebben 
broedcode 9 (nestbouw of  transport van nestmateriaal), 11 (pas gebruikt nest of eischalen), 
13 (gebruikt nest), 15 (nest met eieren) en 16 (nest met jongen). Breeding and territorial Red 
Kites in Overijssel in 1977-2019, with information of presence nest (yes/no), breeding code and 
number of fledglings.

Jaar Regio Territorium Nest Code Uitgevlogen Bron
Year Region Site Nest Code Fledged Source
1977 Twente Duivelshof ja 16 2 Conings 1978
1982 Twente Groot-Agelo ja 16 1 Meek & de Bruijn 1983
1987 Twente Teussink ja 16 1 Waardenburg 1987
1988 Twente Stroothuizen/Beuningen ja 16 3 Eysink 2000
1988 Twente Hakenberg ja 9 - Vogel 1989
1992 Twente Paardenslenkte nee 3 - Kuik 2003
2010 Twente De Hooge Lutte nee 3 - P. Waardenburg
2012 Twente Gammelke ja 9 ? J.H. Schutte
2012 Salland Diepenveen ja 9 - Gerritse 2014
2012 Twente De Hooge Lutte nee 3 - LSB Twente
2013 Twente De Hooge Lutte ja 15 - Waardenburg 2014
2013 Salland Wesepe nee 6 - Gerritse 2014
2014 Salland Wesepe ja 16 3 Teunissen & van Manen 2014
2014 Twente Hengevelde ja 9 - van Rijn 2018
2015 Twente Ottershagen ja 16 2 Westerhof 2015
2015 Salland Frieswijk ja 15 - van Rijn 2018
2016 Salland Wijhe ja 13 ? M. Jansen
2016 Twente Ottershagen ja 11 - Waardenburg 2016
2016 Twente Oldenzaal-Rossum nee 3 - B.J Bulsink, J. Niemeijer
2016 Twente De Hooge Lutte ja 16 1 Waardenburg 2016
2017 Salland IJhorst, Reestdal nee 3 - J. van Dijk / H. Bloemhof
2017 Salland Ommen West ja 16 1 Zekhuis 2017
2017 Twente Oud-Ootmarsum Springendal nee 7 - Zekhuis 2017
2017 Salland Heino ja 15 - Zekhuis 2017
2017 Salland Boxbergen ja 16 3 Zekhuis 2017
2018 Twente Vasse ja 11 - van Rijn et al. 2019
2018 Salland Saasveld ja 15 - van Rijn et al. 2019
2018 Twente Wesepe ja 16 3 van Rijn et al. 2019
2018 Salland Junne en Eerde ja 16 3 van Rijn et al. 2019
2018 Twente Vreden, Duitsland (Haaksbergerveen) ja 16 3 R. de By, M. Zekhuis
2019 Salland Ommen Noord ja 16 3 H. Hupkens, M. Zekhuis
2019 Salland Junne en Eerde ja 16 3 M. Zekhuis
2019 Salland Windesheim ja 11 - R. Smabers, M. Zekhuis
2019 Salland Ommen West ja 16 4 H. Ruiter, M. Zekhuis 
2019 Salland Staphorst ja 16 3 M. Bunskoek, M. Zekhuis
2019 Twente Vreden, Duitsland (Haaksbergerveen) ja 16 - R. de By, M. Zekhuis
2019 Twente Beuningen nee 7 - M. Bonte, M. Zekhuis
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1988, Hakenberg, Dinkelland (Vogel 1989).
Van april tot eind mei werd een paar Rode wouwen waargenomen. Ze werden 
gezien bij een mogelijk nest en vogels riepen zodra het nest door de waarnemer 
werd benaderd. Er is een broedpoging geweest dat waarschijnlijk tijdens de eileg is 
afgebroken. 

2012, Gammelke, Oldenzaal (mondelinge medeling J.H. Schutte).
Van april tot en met juli werden Rode Wouwen gezien bij een niet toegankelijk bos. 
Meestal één vogel, maar twee keer werden twee vogels gezien die zich in en nabij het 
bosje ophielden. Een keer zaten ze samen in een boom aan de rand van het bosje. In 
het bosje zat een oud buizerd- of kraaiennest waar een van de vogels vanaf vloog. De 
waarnemingen zijn van iemand die daar af en toe in de omgeving werkte en bekend is 
met Rode Wouwen.

2014, Hengevelde, Hof van Twente (mededeling Henri Bouwmeester).
Een boer zag in het broedseizoen regelmatig Rode Wouwen en voerde deze nageboortes 
en doodgeboren geiten. De waarnemer zag twee vogels en vond het nest. Helaas werd 
later een mobiele hoogzit tegen de nestboom aangetroffen. Na enige dagen zonder 
waarnemingen werd de nestboom beklommen. Het nest bevatte broze takken, doeken 
en plastic, kenmerkend voor een wouwennest. Het nest was verlaten; aanwijzingen 
voor broeden ontbraken.

2016, Laag Zuthem, Wijhe (mondelinge mededeling M. Jansen).
Bij een werkbezoek op 19 april aan een populierenbosje vlogen twee Rode Wouwen 
alarmerend weg bij een nest dat in gebruik was (poep en plastic op de nestrand). Bij 
vervolgbezoeken in juni en juli waren de Rode Wouwen nog bij het nest aanwezig en 
werd de plek bewust met rust gelaten. Rond half augustus werden ze niet meer gezien.

2018, Vasse, Twenterand (M. Zekhuis, W.J. de Wilde).
Op 18 mei werd een paar gezien dat achter kraaien en Buizerds aanzat bij een mogelijk 
nestbos. Bij nadere inspectie werd in de rand van het bosje een vers gebouwd nest met 
stukken doek en plastic gevonden. Beide vogels hingen op 60 meter hoogte boven 
het nest. Een buurtbewoner die geïnformeerd was, vertelde dat de wouwen na 4 juni 
niet meer aanwezig waren. Op 27 oktober 2018 is bij het nest geklommen en werd 
geconstateerd dat er geen legsel is geweest (nestkom zonder voering).

2018, Saasveld, Dinkelland (M. Zekhuis, W.J. de Wilde).
Na vele meldingen en zoektochten werd op 6 juni het nest in een grote populier 
gevonden; er vlogen twee alarmerende vogels boven het nestbos. Op 11 juni is bij het 
nest geklommen, waarin twee eieren lagen. Op 21 juni was het nest verlaten.

2018, Wesepe, Olst-Wijhe (M. Zekhuis). In 2017 waren hier drie jongen uitgevlogen. 
De jongen waren net takkeling toen het nest uit de boom viel. Gelukkig bleven ze 
allemaal in de boom zitten, zodat ze allemaal konden uitvliegen. De jongste wordt 
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op 9 juli dood opgeraapt op landgoed Beerze bij Ommen (Zekhuis 2017). In 2018 
werd opnieuw een gammel nest gebouwd, nu op de zijtak van een Douglas. Op 11 
juni werden de drie jongen geringd en voorzien van een kleurring. Op 24 juni was het 
nest uit de boom gewaaid en werd het kleinste jong levend op de grond gevonden. De 
andere twee waren takkeling. De jongste vogel is naar het vogelasiel van Han Bouman 
in Ommen gebracht. De vogel had waarschijnlijk al enkele dagen op de grond gelegen 
en was verzwakt. Terugzetten was mede daarom geen optie. De andere twee konden al 
vliegen. Van het plaatsen van een kunstnest werd afgezien gezien de slechte conditie 
van het jong. Tijdens het voeren bleef het jong de eerste dagen apathisch op de grond 
liggen. Dit gedrag is bekend als akinesie; bewegingsloosheid, onvermogen om te 
bewegen. Uit camerabeelden bleek echter dat hij, zo gauw de mensen weg waren, ging 
lopen en zich te goed deed aan de eendagskuikens. Op 29 juli was hij sterk genoeg en 
werd hij in de buurt van het nest losgelaten.

Foto 2. Het opgelapte jong krijgt de vrijheid, 15 augustus 2018 (Foto: Mark Zekhuis). Release of 
the rehabilitated young on 15 August 2018. 

De andere jongen en ouders waren toen al dagen niet meer gezien in de buurt van de 
nestplek. Na twee weken stilte werd een jonge Rode Wouw in de directe omgeving 
van het nest waargenomen, maar het lukte niet om een ring te zien. Het zou een jong 
van elders geweest kunnen zijn of anders een van zijn broertjes of zussen. Om de Rode 
Wouw te lokken, werd een dode haas in het weiland gelegd. Op 15 augustus zat een 
wouw hiervan te eten. Met telescoop en telelens werd links de rode kleurring gezien; 
het opgelapte jong! Dat was een meevaller, want de verwachtingen waren niet groot 
toen we dit dier loslieten; het heeft immers nooit iets van zijn ouders kunnen leren.
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2018, Junne en Eerde (Geert de Lange en M. Zekhuis).
In 2017 waren er meldingen in het broedseizoen van Rode Wouwen in het Vechtdal 
en op Landgoed Eerde. Deze voldeden niet aan de eisen voor een territorium, maar er 
kan een nest hebben gezeten. Door in 2018 goed te zoeken werd op 10 juli een nest 
gevonden met drie vliegvlugge Rode Wouwen.

2019, Ommen Noord (H. Hupkens, M. Zekhuis).
Begin april werd het nest in een lariks gevonden. Op 22 juni werden 3 jongen geringd; 
die zijn succesvol uitgevlogen.

2019, Junne en Eerde (M. Zekhuis).
 Bij hetzelfde nest als het jaar ervoor werden eind maart al Wouwen gezien. Op 27 mei 
is het nest bezocht en vastgesteld dat er jongen op zaten. Op 9 juni zijn er 3 jongen 
geringd en deze zijn succesvol uitgevlogen.

2019, Windesheim, Laag Zuthem (R. Smabers, M. Zekhuis, W.J. de Wilde).
Eind april werden herhaaldelijk twee Rode Wouwen in een open weilandgebied 
gezien. Eind mei werd duidelijk dat ze bij een populierenbos rondhingen. Op 31 mei 
werd het nest gevonden; er vloog een vogel voorbij. Op 22 juni waren de wouwen 
afwezig en werd het nest beklommen. De nieuwbouw had een onbeklede nestkom.

2019, Ommen west (H. Ruiter, M. Zekhuis).
Henk Ruiter vond het nest midden in een gevarieerd bos. Op 29 mei zat er een 
broedvogel op het nest. Op 22 juni zijn hier 4 jongen geringd door Stef van Rijn.

2019, Staphorst (M. Bunskoek, M. Zekhuis).
Een melding via waarneming.nl van een broedende Rode Wouw werd gecheckt en 
waar bevonden (vervolgens melding afgeschermd). Op 26 mei broedde het wijfje op 
het nest in een lariks. Op 22 juni zijn hier 3 jongen geringd die zijn uitgevlogen. 

Mogelijke broedgevallen, zekere territoria (broedcode 3 t/m 7)
Hieronder alleen de gevallen welke onvolledig in andere publicaties zijn besproken.

2010, De Hooge Lutte  Dinkelland (P. Waardenburg).
Paar gedurende het gehele broedseizoen aanwezig in en bij mogelijk nestbos; er is niet 
naar het nest gezocht.

2012, De Hooge Lutte, Dinkelland (LSB Twente).
Paar aanwezig gedurende het broedseizoen op dezelfde plek als in 2010. Ook hier 
onbekend of er gezocht is naar het nest. 

2016, Oldenzaal-Rossum (Bulsink & J. Niemeijer).
Meerdere losse waarnemingen in het gehele broedseizoen. Tevens een waarneming in 
juni van een tweetal (waarschijnlijk een paar) bij een bosje waar de vogels kennelijk 
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een band mee hadden.
2019, Beuningen-Puntbeek (M. Bonte & Zekhuis).
In het zelfde gebied waar elke zomer pleisterende Rode Wouwen worden gemeld. Op 
20 april werd een paar gezien dat synchroon cirkelde. Later die dag werd daar een 
roepend paar gezien terwijl een van de vogels een prooi in de poten had.

Grensgevallen met Drenthe en Duitsland
Sommige territoria lagen gedeeltelijk in Overijssel, terwijl het nest of mogelijke 
nestlocatie aan de andere kant van de land- of provinciegrens was gesitueerd.

2017, IJhorst/Reestdal (A. van Dijk en H. Bloemhof).
Sinds 2016 werden er Rode Wouwen foeragerend gezien in het Reestdal. In de 
omgeving van IJhorst en Balkbrug werden in 2017 en 2018 gedurende de broedperiode 
vele waarnemingen gedaan van foeragerende Rode Wouwen. In het broedseizoen 
werden soms twee vogels bij elkaar gezien. Deze waarnemingen suggereerden een 
territorium. Enkele zoektochten in 2017 en 2018 leverden geen nest op. Aan de 
Drentse kant van de Reest werd in februari 2017 een vogel met een tak gezien (van 
Dijk 2018). In 2018 brachten twee paren aan de Drentse kant succesvol jongen groot 
(van Dijk 2019). Van Dijk (2018) meldt dat er al sinds 2014 tijdens het broedseizoen 
waarnemingen van wouwen bekend zijn in de omgeving van IJhorst. Achteraf kunnen 
we dus zeggen dat deze waarnemingen waarschijnlijk betrekking hebben gehad op de 
twee territoria in Drenthe waar in 2018 de nesten van werden gevonden.

2018, Vreden, Haaksbergerveen, Duitsland (R. de By en M. Zekhuis).
Veel meldingen van Rode Wouwen in het broedseizoen in en rond het Haaksbergerveen 
leidden op 9 juni naar een nest in een erfbosje, anderhalve kilometer van de 
Nederlandse grens; het bevatte drie grote jongen. Deze zijn uitgevlogen. In 2017 
werden eveneens regelmatig wouwen in de omgeving van het Haaksbergerveen 
gezien, die mogelijk betrekking hadden op het nest aan de Duitse zijde.

2019, Vreden Haaksbergenveen, Duitsland (R. de By).
Het zelfde nest werd gebruikt. In mei zijn er minimaal twee jongen op het nest gezien. 
Helaas was eind juni het nest verlaten; de oorzaak van mislukking bleef onbekend.

2019, Uelsen, Springendal (R. Staudt).
Gedurende het broedseizoen waren er vele waarnemingen van foeragerende wouwen 
bij Springendal, waaronder begin maart enkele waarnemingen van twee vogels die 
gezamenlijk rondvlogen en cirkelden. Ondanks vele zoekpogingen werd in Nederland 
niets gevonden dat op een nestplaats leek, maar via R. Staudt werd vernomen dat 
er een nest zat ten zuiden van Uelsen in Duitsland, hemelsbreed c. 1 km van de 
Nederlandse grens.
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Verspreiding

In 1977-92 werden territoriale Rode Wouwen alleen in NO-Twente gemeld (Figuur 
1). Vanaf 2010 werden ook gevallen geregistreerd in andere Overijsselse gebieden, 
waaronder ZW-Twente en Salland (Figuur 2, Foto 3). Het gaat vooralsnog om een 
kleine populatie van 4-5 territoria in Twente en 4-5 territoria in Salland. Niet elk 
territorium is jaarlijks bezet.
Uitgaande van de bevinding in het Middelandse Zeegebied dat ongeveer 80% van het 
foerageergebied binnen drie km van het centrum van het territorium ligt (Mougeot 
2000), is gekeken naar de overheersende landschapstypen binnen die cirkel. De 
oudere landgoederen beschouwen we daarbij als een apart landschapstype. De 
nieuwe NSW-landgoederen (na 1950, Natuurschoonwet) zijn vaak minder groot en 
landschapsbepalend dan de oude landgoederen; deze zijn daarom buiten beschouwing 
gelaten. De Overijsselse landgoederen liggen overwegend in dekzandlandschappen.

Foto 3. Het landschap bij Vasse, broedgebied van Rode Wouwen, op 27 oktober 2018 (Foto: 
Mark Zekhuis). Landscape of a Red Kite territory near Vasse, 27 October 2018.

Het landoppervlak van Overijssel omvat 332.562 hectare. De aanwezigheid van 
territoria per landschapstype is oververtegenwoordigd in landgoederen, rivier- en 
beekdalen en stuwwal- en keileemgebieden, en niet of ondervertegenwoordigd in 
hoog- en laagveengebieden, dekzand, zeeklei en bebouwde kom (Tabel 2). Voor het 
bekijken van de landschapsvoorkeur zijn alle territoria uit tabel 1 verdisconteerd, 
behalve de vier territoria met code 3 en twee Duitse nesten.
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Figuur 1. Broedgevallen en territoria van de Rode Wouw in Overijssel in 1977-92. Breeding 
cases (red) and territories of Red Kite in Overijssel in 1977-92.

 
Figuur 2. Broedgevallen en territoria van de Rode Wouw in Overijssel in 2010-2019. Sommige 
stippen behelzen meerdere jaren van bezetting. Breeding cases (red) and territories of Red Kite 
in Overijssel in 2010-19. Some dots represent breeding in more than one year.
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Figuur 3. Verspreiding van de Rode Wouw in Overijssel (alle territoria, sterren) naar landschaps-
type. Distribution of Red Kites (all territories combined, stars) in the province of Overijssel 
relative to landscape.

Tabel 2. Voorkomen van de Rode Wouw naar landschapstype in Overijssel. Distribution of Red 
Kite territories according to landscape categories in Overijssel.

Landschap Areaal (ha) Landschap (%) Territoria (n) Territoria (%) 
Landscape Area (ha) Landscape (%) Territories (n) Territories (%)
Hoogveen 26.365 7.2 0 0.0
Laagveen 33.947 9.4 0 0.0
Rivier/beekdal 51.164 14.1 11 34.4
Dekzand 177.714 49.0 6 18.8
Stuwwal/keileem 36.960 10.2 2 6.2
Zeeklei 11.495 3.2 0 0.0
Landgoederen 24.883 6.9 13 40.6

Ruim 40 procent van de 32 territoria werd aangetroffen op oude landgoederen. Het 
geringe aandeel van oude landgoederen op het totale oppervlak van Overijssel (slechts 
7%) wijst op een sterke voorkeur voor broeden op landgoederen (Tabel 2, Figuur 3). 
Daarnaast is er een voorkeur voor het rivier- en beekdallandschap, waar ruim een 
derde van de Rode Wouwen hun territorium heeft.
Van 33 broedplaatsen (inclusief de Duitse) zaten 12 nesten in boscomplexen die groter 
waren dan tien hectare, zeven in bossen van 5-10 ha, twee in bossen van 1-5 ha en 
zeven in bosjes kleiner dan een hectare. Vijf nesten zaten in een houtwal of bomenrij. 
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Prooien
In Overijssel werden tweeëntwintig soorten vogels met 73 exemplaren, twaalf soorten 
zoogdieren met 23 exemplaren en twee soorten vis met in totaal vier exemplaren 
als prooi vastgesteld (Tabel 4). Er is hier geen onderscheid gemaakt tussen jonge of 
volwassen prooidieren. De meeste zoogdieren werden in braakballen aangetroffen, de 
overige prooien vooral als plukrest (Foto 4).

Tabel 4. Overzicht van alle prooien van Overijsselse Rode Wouwen, gebaseerd op zelf verza-
melde prooien en aangevuld met meldingen van Gerritsen (2014), Westerhof (2015) en Zekhuis 
(2017). De meeste prooiresten zijn onder of op het nest gevonden, de met een * gemarkeerde 
prooien (ook uit braakballen) zijn in juli 2017 verzameld onder de nestboom (door Carli van Mil 
aan de hand van de haren microscopisch gedetermineerd). Prey remains, including contents of 
pellets (*), found on/near nests of Red Kites in Overijssel in 2014-19.

Prooisoort Aantal Prooisoort Aantal
Prey species Number Prey species Number
Kip Gallus gallus 9 Bruine Rat Rattus norvegicus 8
Holenduif Columba oenas 8 Haas Lepus europaeus 2
Houtduif C. palumbus 6 Konijn Oryctolagus cuniculus* 2
Kievit Vanellus vanellus 6 Rosse woelmuis Myodes glareolus* 2
Gaai Garrulus glandarius 6 Egel Erinaceus europaeus* 2
Zwarte Kraai Corvus corone 6 Huisspitsmuis Crocidura russula* 1
Fazant Phasianus colchicus 5 Bosmuis Apodemus sylvaticus* 1
Merel Turdus merula 5 Muskusrat Ondatra zibethicus* 1
Zanglijster T. philomelos 4 Beverrat Myocastor coypus* 1
Wilde Eend Anas platyrhynchos 2 Veldmuis Microtus arvalis* 1
Postduif Columba livia 2 Aardmuis M. agrestis* 1
Steenuil Athene noctua 2 Dwergmuis Mycromys minutus* 1
Spreeuw Sturnus vulgaris 2  
Zangvogel Passerine 2 Brasem Abramis brama 2
Grauwe Gans Anser anser 1 Snoekbaars Sander lucioperca 1
Wintertaling Anas crecca 1 Vis sp. Fish sp. 1
Meerkoet Fulica atra 1  
Wulp Numenius arquata 1  
Kerkuil Tyto alba 1  
Grote Bonte Specht Dendrocopos major 1  
Boerenzwaluw Hirundo rustica* 1  
Kauw Corvus monedula 1  

Plaatstrouw
Ten noorden van Deventer, rond Wesepe (Salland) en omgeving, werden sinds 2012 
in een radius van 3-5 km territoria of broedgevallen vastgesteld (van Rijn 2018, van 
Rijn et al. 2019), behalve in 2016. In de omgeving van Ottershagen was het in 2015 
en 2016 achter elkaar raak. Op Junne/Eerde werd in 2018 en 2019 hetzelfde nest 
succesvol gebruikt. Ook het nest over de grens bij het Haaksbergerveen werd in 2018 
en 2019 gebruikt. Alle andere nesten werden niet vaker dan één keer gebruikt. 
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In 1988 was er een territorium op de Hakenberg (Hooge Lutte), maar de eerstvolgende 
bezetting van dit territorium werd pas weer in 2012 vastgesteld, gevolgd door een 
broedsel in 2013 en 2016. In de tussenliggende jaren ontbraken waarnemingen van 
broedverdachte wouwen (Waardenburg 2016).

Foto 4. Prooiresten onder het nest van een Rode Wouw, Ommen West, 28 jul 2017 (Foto: Mark 
Zekhuis). Remains of prey beneath the nest of a Red Kite at Ommen West, 28 July 2017.

Bij Ommen-West werd in 2019 een nest gemaakt dat ongeveer een kilometer van het 
nest in 2017 af lag. Het Beuninger Achterveld had al in 1988 broedverdachte wouwen. 
In 2016, 2017, 2018 en 2019 waren hier in het broedseizoen meerdere waarnemingen 
van wouwen, waarvan jaarlijks ook één of meer waarnemingen van een mogelijk paar. 
Geen van deze waarnemingen volstond voor het opvoeren van een zeker territorium, 
met uitzondering van die in 2019.
Het is opvallend dat sommige territoria (gebieden) na enkele jaren van afwezigheid 
van wouwen later weer bezet worden. In de afgelopen 25 jaar is de Hooge Lutte is 
vier keer gebruikt als territorium, Beuningen en Ottershagen twee keer, Ootmarsum en 
omgeving drie keer en Ommen-West drie keer.
Van de 32 nesten of nestelpogingen (Sovoncode 9 of hoger) uit Tabel 1 was er bij 
23 (72%) gevallen sprake van een nieuwe (of eerste) vestiging. De overige 9 nesten 
hadden betrekking op territoria die meerdere seizoenen achter elkaar werden gebruikt. 
Van twee bezette nesten is het succes onbekend. Hoewel de aantallen klein zijn, vooral 
voor de landuriger bezette broedplaatsen, lijkt het erop dat wouwen succesvoller zijn 
op plekken die meerdere malen als broedplaats werden gebruikt (Tabel 5).
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Tabel 5. Broedsucces van Rode Wouwen in Overijssel in relatie tot duur van de territoriumbezet-
ting. Breeding success of Red Kites in Overijssel relative to duration of territory occupation.

 Jaren bezet Aantal territoria % succesvol
 Years occupied Number of territories % successful
 1 23 60
 2 5 75
 3 1 100
 4 1 0
 5 1 100
 6 1 100

Sterfte 
In 1984 werd een door vergiftiging verzwakte adulte Rode Wouw in Twente gevonden, 
in een roofvogelasiel opgelapt en twee weken later weer losgelaten (Waardenburg 
2015). In juli 2014 werd een adulte Rode Wouw dood gevonden in de directe 
omgeving van het nest bij Deventer-Noord (Gerritse 2014). Op 9 juli 2017 werd een 
juveniel dood exemplaar gevonden op landgoed Beerze, Ommen (Zekhuis 2017). 
Beide laatste dieren waren in verre staat van ontbinding en konden niet meer worden 
onderzocht op doodsoorzaak (Foto 5). De laatste tien jaar zijn geen Rode Wouwen 
ingezonden (mededeling Peter van Tulden, Centraal Veterinair Instituut, Lelystad). 

Foto 5. De dode jonge Rode Wouw van Ommen, 10 juli 2017 (Foto: Mark Zekhuis). Dead young 
Red Kite near Ommen, 10 July 2017. 
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Discussie

Toename
Toen in Overijssel in 1977 het eerste broedgeval van een Rode Wouw werd 
geregistreerd (Conings 1978), leek dit het begin van een kolonisatie. De stand nam 
immers in nabije gebieden in Duitsland toe en dit kon een bron voor een toename 
in Nederland zijn. In 1970-90 broedden Rode Wouwen in verschillende jaren in 
de omgeving van Gildehaus en Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland 
(Waardenburg 2015). De Rode Wouw bleef in ons land echter een onregelmatige 
broedvogel, waarvan de meeste nesten vóór 2009 in Twente, de Achterhoek en 
Limburg werden gevonden (de Boer et al. 2009, van Rijn 2018). In de jaren negentig 
werden in Zweden, Denemarken en Noord-Duitsland toenames vastgesteld (Peters 
2002, Bomholt 1997, Kjellén 1998). Dat de vestiging in Nederland niet doorzette, had 
waarschijnlijk te maken met de afnemende populatie in Duitsland, waar destijds de 
helft van de wereldpopulatie leefde (10.000-14.000 paren; Mebs & Schmidt 2017). 
Vanaf 1990 was daar een achteruitgang van 30% te zien, met name in de gebieden die 
aan Nederland grenzen (Mammen 2000, Mougeot et al. 1993, Peters 2002). 
Bovendien mislukten broedgevallen in Nederland vaak door vergiftiging (Smit 
& Colijn 1988, Bijlsma et al. 2001, de Boer et al. 2009). Dat Rode Wouwen zich 
geregeld in de broedtijd boven Oost-Nederland vertoonden, zegt op zich niets. Er zijn 
heel wat Rode Wouwen die doortrekken naar meer noordelijk en oostelijker gelegen 
broedpopulaties of rondzwerven en (nog) niet tot broeden komen (Newton et al. 1994, 
Evans et al. 1998, Bijlsma et al. 2001). De huidige toename beperkt zich niet tot 
Overijssel, maar zien we ook in andere delen van het land (van Rijn 2018).
De toename van het aantal broedvogels in Overijssel heeft waarschijnlijk een 
buitenlandse oorzaak (van Rijn 2018). In een Oost-Belgisch studiegebied leefden 
in 2000 dertig paar Rode Wouwen; sindsdien is dat aantal verdriedubbeld 
(ongepubliceerde gegevens Van Rijn & Voskamp). Vooral door deze toename wordt 
het aantal in heel België nu op meer dan 350 broedparen geschat (de Broyer et al. 
2007.)  De Zweedse populatie neemt nog steeds in omvang toe en werd in 2012 
geschat op 2100 broedparen terwijl daar in 1970 nog amper 70 paar broedden (Mebs 
& Schmidt 2017, Kjellén 1998).  Mebs & Schmidt (2017) vermelden daarentegen dat 
de Duitse populatie sinds de Duitse eenwording in het oosten en midden van het land 
is afgenomen.

Broedbiotoop 
Als we kijken naar de vestigingen van Rode Wouwen en het aanbod van 
landschapstypen in Overijssel lijkt het rivieren- en beekdallandschap favoriet, gevolgd 
door stuwwallen en dekzandgebieden. Dit zijn de oudere landschapstypen waar 
grasland overheerst. Historische landgoederen (uit de 17de en 18de eeuw) zijn vaak 
gesticht op strategische plekken, zoals oeverwallen langs rivieren. In de 19de eeuw 
werden landgoederen aangelegd op woeste heidegrond, bijvoorbeeld door Twentse 
textielbaronnen. Kenmerkend voor landgoederen zijn de relatieve rust en de grote 
complexen productiebos afgewiseld met akkers en graslanden. Door langdurig 
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ongewijzigd beheer zijn indeling en gebruik weinig veranderd. Bijna de helft van de 
nesten werd gevonden in bosjes die kleiner waren dan een hectare of in een houtwal. 
Ze zijn kennelijk niet afhankelijk van grote en oude boscomplexen.

Voedsel
De lijst is niet representatief voor de prooikeus van Rode Wouwen, onder meer 
doordat veel prooien niet terug zijn te vinden in braakballen (denk aan insecten 
en regenwormen). De grotere prooien zijn waarschijnlijk allemaal als verkeer- 
of maaislachtoffer gevonden, waaronder een platgereden volwassen Steenuil. De 
diversiteit aan prooien is opvallend. Geen van de prooisoorten is overmatig aanwezig 
in het voedselpakket. De steekproef lijkt vooralsnog te wijzen op een generalistische 
prooikeus. In Groningen, waar op een nest 63 prooiresten werden gevonden, was de 
variatie in soorten zelfs nog groter (de Boer et al. 2009).
Mebs & Schmidt (2017) noemen kleine zoogdieren (al of niet gedood door 
landbouwmachines) als voorname voedselbron, maar ook insecten en regenwormen 
die in het voorjaar voornamelijk lopend werden gevangen. In Oost-België aten de 
wouwen in het broedseizoen vooral veel Veldmuizen en Woelratten. Daarnaast werden 
veel jonge kraaiachtigen en jonge lijsters gegeten, vogelsoorten die vanaf begin mei 
uitvliegen (Voskamp & van Rijn 2009). 

Foto 6. Vliegvlugge jonge Rode Wouwen op het nest van Ommen-Noord op 17 juli 2019 (Foto: 
Mark Zekhuis). Young Red Kites on nest at Ommen-Noord, 17 July 2019. 

Reproductie
Van de in Tabel 1 genoemde 40 territoria werden 29 nesten gevonden. Van 27 nesten 
was de inhoud bekend; 11 nesten mislukten en van de resterende 16 nesten vlogen 
in totaal 39 jongen uit. Dat is 1 jong per territoriaal paar en 2.4 jongen per succesvol 
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nest. Newton et al. (1994) komen voor Wales op 0.64 jong per territoriaal paar en 
1.44 per succesvol paar. Mebs & Schmidt (2017) noemen voor verschillende gebieden 
in Duitsland gemiddelden van 1.78 en 2.37 jongen per succesvol broedsel. Met 2.4 
jongen per succesvol broedsel doen de Overijsselse wouwen het dus heel goed. In 
2019 was er in Overijssel voor het eerst in Nederland een succesvol broedsel met vier 
jongen (zie ook van Rijn & Zekhuis 2019). 
Voor Wales stelden Newton et al. (1994) vast dat 87% van de territoriale paren een nest 
bouwde. Hiervan produceerde 39% jongen. Het is dus aannemelijk dat veel vogels 
niet tot broeden komen. In Overijssel ging 72% een nest bouwen en produceerde 40% 
van de territoriale paren één of meer jongen.
In Nederland waren 62% van 32 paren in de periode 2008-2017 succesvol. De 
reproductie was in die begin periode gemiddeld 1.1 jong per broedpaar en 1.7 jong per 
succesvol broedgeval (van Rijn 2018). De Overijsselse wouwen doen het dus goed in 
vergelijking met het landelijke gemiddelde. 

Plaatstrouw en uitbreiding
Rode Wouwen broeden voor het eerst in hun derde of vierde levensjaar. Na twee 
jaar zijn ze geslachtsrijp maar het merendeel neemt pas op latere leeftijd deel aan de 
voortplanting (del Hoyo 1994, Mougeot et al. 2011). In de eerste vier jaar stijgt het 
voortplantingssucces door toenemende ervaring. Het jaarlijkse overlevingspercentage 
in Wales lag op 95%. Mebs & Schmidt (2017) noemen in het wild levende Rode 
Wouwen die 30 jaar oud werden. Mougeot et al. (2011) hebben het over 26 jaar. Rode 
Wouwen zijn, volgens de buitenlandse studies, vogels met een grote plaatstrouw 
en een lang leven (Mougeot et al. 2011, Newton et al. 1994). Tussen 1946 en 1993 
zagen Newton et al. (1994) een uitbreiding van de populatie in Wales van 7 naar 113 
paar, een jaarlijkse groei van 5%. Bijzonder is dat deze uitbreiding als een rollend 
front plaatsvond aan de rand van bestaande leefgebieden en niet met grote stappen 
in onbezette gebieden. Met de huidige spreiding, weinig vaste broedlocaties en klein 
aantal dieren dat tot broeden komt, wijkt de situatie in Overijssel vooralsnog af van het 
beeld geschetst voor Wales.

Toekomst
Het lijkt erop dat de toename van de Rode Wouw in Overijssel, net als elders in 
Nederland, een gevolg is van de toename in lokale populaties in België en Duitsland, 
die op minder dan 100 km van Nederland liggen (van Rijn 2018). Als we kijken 
naar de kans op een definitieve vestiging en uitbreiding in Overijssel vallen een 
paar dingen op die afwijken bij groeiende populaties elders. Er is geen sprake van 
een rollend front maar van verspreide nieuwe vestigingen en er is nauwelijks sprake 
van plaatstrouw. Dat zou kunnen wijzen op sterfte. Mortaliteit door vergiftiging is 
volgens andere onderzoeken hoog, maar niet bewezen in Overijssel. Door uitbreiding 
van windmolenparken kan de mortaliteit snel omhoog gaan (Bellebaum et al. 2013). 
Daarnaast wordt ons landschap steeds intensiever gebruikt (de Boer 2017), waardoor 
prooisoorten en -dichtheden (insecten, muizen en boerenlandvogels) snel afnemen en 
er steeds minder voedsel te vinden zal zijn voor Rode Wouwen. Toch is de productie 
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per territorium nog hoog en kan dat bij goede overleving van jongen op termijn een 
verdere toename tot gevolg hebben.

Foto 7. Jonge Rode Wouw, net vliegvlug, bij Junne/Eerde op 7 juli 2018 (Foto Mark Zekhuis). 
Recently fledged Red Kite near Junne/Eerde, 7 July 2018.
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Summary

Zekhuis M. & van Rijn S. 2019. Red Kites Milvus milvus in the province of 
Overijssel. De Takkeling 27: 233-251.
After initial breeding attempts in the late 1980s and a hiatus in breeding of several 
decades, Red Kites are now gradually expanding in the province of Overijssel in the 
eastern Netherlands. Between 1977 and 1992 just four breeding cases were recorded. 
Red Kites have been annual breeding birds since 2012, with 4-7 territories registered 
each year. The majority of breeding pairs (39% of 33 territories) settled in historic 
estates (which occupy only 7% of the provincial acreage of 332.562 ha). Estates have 
changed very little compared to the surrounding landscape (especially farmland), and 
have restricted access to the public (hence relatively quiet). The distribution of Red 
Kites is rather scattered, consistent with low site tenacity of breeding pairs (only four 
sites were occupied >1 year). Of 28 occupied nests in 1977-2019, ten failed. Breeding 
output was 1.1 nestlings per pair and 2.4 nestlings per successful pair.
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Foto 8. Volwassen Rode Wouw in zijn broedgebied bij Wesepe in Overijssel, 21 april 2018 (Foto: 
Mark Zekhuis). Adult Red Kite in breeding habitat in the province of Overijssel, 21 April 2019.




