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• Roo 0 e1s, asctneren e 1a ers
Je/Ie van Dijk 

Vrijwel overal ter wereld komen roofvogels voor: al
leen in  het zuidpoolgeb ied ontbreken ze. Roofvo
gels kun je in de meest uiteen lopende gebieden 
tegen komen. Op de vlakke toendra's in  het hoge
noorden jagen Smel leken, Ruigpootbuizerd en 
Giervalk en in het hooggebergte heersen Steen
arend en Lammerg ier. De meeste soorten worden 
aang etroffen in  en langs de Zu id-Amerikaanse 
wouden en op de Afrikaanse savannen.  Een geva
rieerd prooi-aanbod dat nauwelijks wordt beïn
vloed door de seizoenen, biedt veel soorten de 
mogeli jkheid h ier naast el kaar te leven . 
Roofvogels, hoe ongeloofl i jk ze ook van elkaar ver
schi l len wat formaat en leefwijze betreft, hebben 
een paar gemeenschappelij ke kenmerken.  Dat zijn 
in de eerste plaats natuurl i jk de kromme snavel en 
de scherpe klauwen. De gekromde bovensnavel is 
aan de basis bedekt met een vaak opval lend 
gekleurde w,ashuid die tot over de neusgaten 
loopt. Vrijwel al le roofvogels hebben een soort 
'wenkbrauw' die vooral bij arenden zeer opval lend 
is en voor de typische 'adelaarsbl ik '  zorgt. De rui 
van de vleugelveren verloopt bij al le roofvogels 
heel geleideli jk waardoor het vl ieg- en zweefver
mogen in de ruiperiode gewaarborgd bl ijft. Jonge 
roofvogels zijn altijd nestb lijvers en hebben een wit 
dons kleed. 
Op aarde komen ruim 300 soorten roofvogels 
voor. Deze worden verdeeld in vier suborden (del 
Hoyo c .s .  1 994) : 
1 .  Amerikaanse g ieren (Cathartae, fam il ie Catharti
dae) met 7 soorten 
Hiertoe behoren bekende soorten als Zwarte Gier 
en Andescondor. 
2. Haviken en arenden (Accipitres) . Deze suborde
wordt verdeeld in twee fami l ies :
2a. Visarend (Pandionidae)
2b. Haviken en overige arenden (Accipitridae) met
237 soorten
De Visarend wordt tegenwoord ig in een aparte fa
mi l ie geplaatst. I n  de andere fam i l ie zijn al le aren
den, g ieren, wouwen , haviken, kiekendieven,
buizerden en wespend ieven g eplaatst.
3 .  Secretarisvogel (Sagittari i ,  famil ie Sag ittari idae)
4. Val ken (Falcones, famil ie Falconidae) met 6 1
soorten.

I n  sommige geslachten en dan vooral in het ge
slacht Accip iter is het vrouwtje aanzienlijk groter 
en zwaarder dan het mannetje .  Zo is het vrouwtje 
van 'onze '  Sperwer bijna tweemaal zo zwaar als 
het mannetje .  Dit verschil in  grootte maakt het mo
gel ij k  dat in het sperwerterritorium met succes op 
veel versch i l lende vogelsoorten gejaagd kan wor
den. Zo jaagt het mannetje vooral op kleine zang
vogels, terwijl het vrouwtje ook l ijsters, Gaaien en 
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duiven grijpt. Bij de kiekendieven zien we naast 
een gering versch i l  in  grootte ook een opvallend 
versch i l  in k leur. Dit k leurversch i l  maakt het moge
l ij k  om meer prooien te bejagen.  Uit  onderzoek in 
Flevoland is gebleken dat de lichtgekleurde 
mannetjes van de Blauwe Kiekendief meer in het 
open veld jagen en de veel donkerder vrouwtjes 
vooral bosranden en ruige slootkanten afzoeken 
(Sch ipper 1 978) . 
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Wie denkt bij roofvogels uitslu itend met vleeseters 
van doen te hebben, heeft het mis .  Zo leeft de We
spendief voornamel ijk van de larven van bijen en 
wespen. De nesten van deze insecten worden uit
gegraven en daarbij wordt af en toe ook wel ho
ning geconsumeerd. Er zijn trouwens nog meer 
soorten die veel insecten eten . Voor Roodpootvalk 
en Kleine Torenvalk vormen insecten het hoofd
voedsel , maar ook soorten als Boomvalk en Grau
we Kiekendief verorberen veel insecten. Echte 
special isten zijn de Slakkenwouw en de Krabha
vik ,  d ie vrijwel uitsluitend van slakken , respectieve
l ij k  van krabben leven . Er komt zelfs een vege
tariër onder de roofvogels voor: de Palmgier. Deze 
vogel leeft van de zaden van o l iepalmen.
Bij de vleeseters kunnen we onderscheid maken 
tussen soorten die vrijwel uits lu itend aas verorbe
ren en soorten die (ook) levende prooien vangen. 
Tot de eerste groep behoren de g ieren . De meeste 
soorten leven het gehele jaar door in  groepen . Dit 
levert voordeel op bij het zoeken van kadavers . Be
halve gieren zijn er nog heel wat soorten meer die 
een stukje aas niet versmaden .  In Europa zijn dat 



Rode Wouw, Zwarte Wouw, Buizerd , Steenarend 
en Zeearend. Vooral in  de winter vormt aas (omge
komen wild, verkeersslachtoffers) vaak een belang
rijk deel van het voedselpakket. 
Veel soorten hebben een brede voedselkeuze en 
hebben daardoor vaak een ruime verspreid ing .  
Een goed voorbeeld van deze groep is de Buizerd. 
De Buizerd eet veel muizen , maar ook mol len, wor
men, amfibieën en aas. 
Het aantal voedselspecialisten bij roofvogels is 
groot I n  Europa kennen we de Torenvalk die voor
al op muizen jaagt en de Slangenarend die voorna
melij k reptielen eet De Wespendief werd hiervoor 
ook al aangehaald als een opvallende specialist. 
Beroemd om hun specialisatie zijn natuurlijk ook 
de Visarend en de b ijna uitgestorven Fi l ippijnse 
Apenarend. 
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Filippijnse Apenarend 

Vergeleken met roofvogelrijke gebieden als de 
Spaanse Pyreneeën , Extremadura en het Oost
Duitse Müritzgebied l ijkt ons eigen landje niet bij
zonder spectacu lair op roofvogelgebied te zijn .  
Vergeleken met de ons omringende gebieden valt 
dat echter wel mee. De Bruine Kiekendief broedt 
bij ons in  aantallen (ongeveer 1 400 paren; Bij lsma 
1993) die elders in Europa op zo'n oppervlakte 
niet worden aangetroffen . De Blauwe Kiekendief 
bereikt op onze Waddeneilanden met ruim hon
derd paren een dichtheid die elders in  Europa niet 

te vinden is (Tucker & Heath 1 994) . Ook Buizerd 
(ruim 4000 paren) en Havik (bijna 2000 paren) zijn 
in sommige delen van ons land beslist opval lend 
talrijk te noemen.  De Torenvalk is vooral talrijk in 
gebieden waar veel speciale nestkasten voor deze 
soort zijr. geplaatst. 
De roofvogelavifauna van ons land zal binnen en
kele decennia ongetwijfeld worden uitgebreid met 
Rode Wouw en Zwarte Wouw. Deze soorten broe
den nu al incidenteel i n  ons land. De nog steeds 
bestaande i l legale praktijken waarbij vergiftigd aas 
wordt uitgelegd, verhi nderen vermoedelijk op dit 
moment een permanente vestiging in ons land . 
Ook de Slechtvalk is bezig zich als broedvogel in 
ons land te vestigen.  Vanuit de bondsrepubl iek,  
waar enkele paren op de Keulse Dom nestelen,  
heeft een enkel paartje zich bij Roermond geves
t igd. Bij de nieuwe broedvogels zal misschien ook 
de Zeearend behoren. Het is echter te hopen dat 
deze im posante roofvogel uit eigen in itiatief ons 
land als broedgebied zal verkiezen en n iet via een 
omstreden introductieproject van het Wereld Na
tuur Fonds aan onze nationale broedvog ell i jst zal 
worden toegevoegd (van Dijk 1 996). 
I n  de Duin- en Bol lenstreek neemt het aantal roof
vogels toe. Na de sterke toename van Buizerd, Ha
vik en Sperwer in  het oosten van ons land , vul len 
deze soorten nu ook de laatste 'gaten ' in West-Ne
derland op. De gewijzigde houding ten opzichte 
van roofvogels , ook b ij veel jagers en jachtopzie
ners, geeft deze vogels meer kansen op vestig ing 
dan tiental len jaren geleden. Dat sommige jagers 
het helaas toch niet kunnen laten bepaalde roofvo
gels af te sch ieten ,  bewijzen de vondsten van een 
doodgeschoten Sperwer (bij een nest in  de Noord
duinen ! )  en een Havik in het broedseizoen (eve
neens Noordd uinen) .  
Hoe het momenteel met de roofvogels in onze re
gio is gesteld komt uitvoerig in  dit speciale roofvo
gelnummer van De Strandloper aan bod. H ierbij 
zal ingegaan worden op de broedvogels van onze 
reg io,  maar ook zal uitvoerig worden sti lgestaan bij 
doortrekkers en wintergasten. 

Literatuur 
Bijlsma R .  G.  1 993 . Ecologische Atlas van de Ne
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Je/Ie van Dijk 

Het op naam brengen van roofvogels valt vaak 
niet mee. Als j e  een moderne vogelgids erb ij haalt, 
l i jkt het al lemaal nogal eenvoud ig :  mooie gekleur
de p laatjes van de zittende vogel en meestal ook 
nog een vlieg beeld. Dat moet toch lukken,  zou je 
zo denken. Maar zelfs met een goede veldgids in 
de hand kom je er lang niet altijd uit .  Die roofvogel 
zit namelij k n iet altijd op korte afstand zo mooi op 
een tak en voor dat vl iegbeeld moet je de vogel 
toch wel recht boven je hebben. 
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Sperwer 

De tijd dat ook in  de beste vogelgidsen de roofvo-. 
gels beslist n iet optimaal werden afgebeeld, l igt 
trouwens nog n iet ver achter ons. Zo werden i n  de 
beroemde Vogelgids van Peterson ,  Mountfort en 
Hol lom (eerste druk van de Nederlandse bewer
king door J .  Kist in 1 954) aanvankelijk de arenden 
bijzonder slecht afgebeeld . Pas in de latere druk
ken na 1 980 werden nieuwe afbeeldingen van 
arenden opgenomen. Een geweldige vooruitgang 
werd geboekt met het verschijnen van het boek 
" Fi ight ldentification of European Raptors" in 1 974. 
Het boek beleefde vele herdrukken en werd ook in 
het Nederlands vertaald .  Dat je  ook met dit  boek in 
de hand voorzichtig moet zij n ,  benadrukken de 
schrijvers zelf in  hun voorwoord . Zij stel len dat 
zelfs een geoefend waarnemer tijdens zijn tochten 
door Europa bl ij mag zijn als zo 'n 70% van de 
waargenomen roofvogels juist gedeterm ineerd kan 
worden.  
Wat maakt het op naam brengen van roofvogels 
dan zo moeil i jk? I n  de eerste plaats speelt de varia
tie in  verenkleed veel waarnemers parten. Een Bui
zerd kan vrijwel geheel donker, maar ook vrijwel 
geheel wit zijn met al le overgangen daartussen. 
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Ook de Wespendief is zeer variabel wat de kleur 
van het verenkleed betreft. Verder is er bij sommi
ge soorten sprake van verschil tussen mannetje 
en vrouwtje, zoals bij de Torenvalk en de kieken
dieven .  Om het nog wat moeil i jker te maken ver
schi lt het verenk leed van een jonge vogel vaak 
aanzienl i jk van dat van de volwassen vogeL Bij Ha
vik en Slechtvalk valt het nog wel mee en gaat het 
om een kleurverschi l  en lengtestrepen in plaats 
van dwarsbandering op de borst. Bij sommige 
arenden wijken de verschi l lende jeugdkleden ech
ter sterk af van het kleed van de volwassen vogeL 
Tegenwoord ig besteden de moderne vogelgidsen 
daarom veel aandacht aan deze variatie in veren
kleed . Zo heeft de Vogelgids van Peterson drie 
afbeeld ingen van een Bu izerd (waaronder één 
vliegbeeld), terwijl de gids van Lars Jonsson (eer
ste druk van de Nederlandse bewerking door Ar
noud van den Berg in  1 994) negen afbee ldingen 
van deze soort heeft opgenomen. 
Maar ook met een perfecte kennis van de verenkle
den zijn we er nog lang niet. Vaak krijgen we een 
roofvogel niet lekker dichtbij te z ien.  Vooral als de 
vogel onbeweeglijk  op enige afstand zit, kan de de
terminatie moei l i jk zijn .  Vl iegt de roofvogel op, dan 
wordt vaak binnen een paar seconden duidel ij k  om 
welke soort het gaat. Bij een vl iegende roofvogel 
zijn altijd meer kenmerken te zien dan bij een zit
tende vogel . Bij een vl iegende vogel kan men snel 
zaken waarnemen als : staartlengte, smal le of bre
de vleuge ls,  puntige of 'gevingerde' vleugelpunten , 
stand van de vleugels ten opzichte van de romp, 
vleugels lag , enz. Bij al die vleugelkenmerken moet 
je trouwens voorzichtig zij n .  Een Buizerd d ie in 
gl ijvlucht tegen de wind in daalt, oogt heel anders 
dan een Buizerd die met sti lgehouden, u itgestrekte 
vleugels hoog in  de lucht kringen beschrijft! Het 
aardige van de vogelgids van Lars Jonsson is dat 
de vl iegende roofvogels niet uitsluitend worden af
gebeeld alsof je er pal onder staat. Vrijwel steeds 
is ook het bovenaanzicht opgenomen,  iets waar
mee de "Fi ight ldentification" indertijd furore maak
te. 
Het moge du idel ijk  zijn dat een goede vogelgids 
met veel afbee ldingen per soort een prima hulp
middel kan zijn .  Daarnaast speelt de veldervaring 
van de waarnemer een grote roL Een paar vleugel
slagen kunnen reeds genoeg zijn om een donkere 
roofvogel in  de verte tot een Zwarte Wouw te be
stempelen, nog voor de l icht gevorkte staart te 
zien is geweest. Een Smelleken dat op g rote af
stand over zee langs vl iegt, wordt n iet herkend 
aan het verenk leed maar louter aan het kleine for
maat en de snel le vleugelslag. 
Hieronder vo lgen wat tips voor de herkenning van 
soorten die i n  ons land g ezien kunnen worden, ge
baseerd op veldervaring .  I n  de vogelgidsen drin
gen dit soort opmerk ingen gelukkig ook steeds 
meer door. 



1. 'Biddende' roofvogels 
Sommige soorten staan sti l in  de lucht, loerend 
naar prooi onder zich. Hierb ij wordt de kop in de 
wind gehouden terwi j l  de staart gespreid naar be
neden steekt. 
Kleine roofvogel :  Torenvalk, Roodpootvalk ,  (Grijze 
Wouw, dwaalgast) 
Grote roofvogel :  Ruigpootbuizerd, Buizerd, Visa
rend, kiekendieven, (Siangenarend , dwaalgast) . 
De Torenvalk is  veruit onze bekendste roofvogel  
en vertoont vrijwel altijd d i t  typische gedrag . Een 
Roodpootvalk is wat kleiner en slanker dan een To
renvalk en heeft een staart die wat korter is. Alleen 
als de Roodpootvalk een prooi op de g rond zoekt, 
wordt er 'gebeden' en dan kan er gemakkeli jk ver
wisseling met een Torenvalk optreden. Gaat een 
Roodpootvalk  op  insectenjacht ( l ibel len) , dan is 
verwarring met de Boomvalk verre van denkbeel
dig, zeker als men moeil i jk de k leur van het veren
kleed kan waarnemen. Toch is de Roodpoot in 
deze situatie te herkennen aan zijn weergaloos 
soepele en wendbare vl ucht waarbij de grote insec
ten uit de lucht worden geplukt. Let verder op de 
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tijd van het jaar: de Torenvalk is er altijd en de 
Roodpootvalk kan al leen van eind april tot eind 
september gezien worden. 
Een grote 'biddende' roofvogel boven water is on
getwijfeld een Visarend.  Staat een grote roofvogel 
boven land te 'b idden' dan moet men niet te snel 
tot Ruigpootbuizerd beslu iten! Ook Buizerden ver
tonen dit gedrag regelmatig ,  zeker i n  gebieden 
met weinig bomen of andere uitkijkposten. Bij een 
Ruigpootbuizerd is het niet voldoende als een wit
te stuit wordt waargenomen,  ook veel Buizerden la
ten iets van een lichte stuit  zien! Bij een Ruigpoot 
is behalve de l ichte stuit ook altijd een donker 

'borstschi ld' te zien. Bij donkere exemplaren valt 
dit evenwel niet op en gaat het o m  de combinatie 
van kenmerken: lichte stuit met donkere eindband 
(niet altijd aan de onderzijde te zien ! ) ,  l ichte onder
vleugels met 'polsvlekken' en donkere vleugelpun
ten. Ervaren waarnemers zal het opvallen dat de 
Ruigpoot iets groter is dan de g ewone Buizerd .  
Een biddende k iekendief zorgt zelden voor verwar
ring met een n iet-kiekendief,  omdat kiekendieven 
uitsluitend laag boven de  g rond dit typische ge
drag vertonen. 

2. Kiekendieven 
Volwassen mannetjes geven doorgaans weinig 
problemen. Een enkele keer kan een l icht gek leurd 
mannetje Bruine Kiekendief verward werden met 
het mannetje van de Blauwe Kiekendief, vooral als 
de vogel  al leen van onderen wordt gezien.  De don
kere bu ik  van de Bruine Kiekendief is evenwel een 
goed kenmerk .  Ook de mannetjes van de Blauwe 
en de Grauwe Kiekendief kunnen met elkaar ver
ward worden,  zeker als de vogels s lechts kort 
zichtbaar zijn en op betrekkel i jk grote afstand van 
de waarnemer bl ijven . De verwarring slaat toe als 
men de onderzijde nauwelijks kan waarnemen en 
men bovendien te maken heeft met een nogal 
lichtgekleurd mannetje Grauwe Kiekendief waarbij 
de donkere streep op de bovenvleugel vrijwel ont
breekt. I n  zo 'n geval moet de e legante, 'dansende' 
vliegwijze u its lu i tsel geven. 
Onvolwassen Bru ine Kiekendieven zijn soms ge
heel donkerbruin en kunnen verward worden met 
Buizerd en Zwarte Wouw. De laatste is evenwel 
iets groter, heeft een dieper doors laande vleugel
s lag en een andere staart. Bij een Bruine Kiek is 
de staart afgerond , terwijl de gespreide staart van 
een Zwarte Wouw recht afgeknipt l i jkt (pas als de 
staart n iet gespreid is valt op dat de staart l icht ge
vorkt is!) . Verwarring met een Buizerd komt veel 
vaker voor, zeker als in de trektijd kiekendieven 
ook hoog over vl iegen. Een Bu izerd heeft evenwel 
een i n  verhouding kortere staart, terwijl e r  vrijwel 
altijd enige tekening op de ondervleugel te zien is .  
Een k lass iek probleem vormt de herkenning van 
de vrouwtjes van Grauwe en Blauwe Kiekendief. 
Belangrijk is het om op de kalender te letten .  I n  
Noordwijk bl ijft de  doortrek van (een enkele) Grau
we Kiek beperkt tot april/mei  en augustus/septem
ber, terwijl de Blauwe een doortrekker en winter
gast van oktober tot in maart is .  Het vrouwtje van 
de Grauwe is slanker dan het vrouwtje Blauwe, ter
wijl de vlucht veel sierl i jker is . Dat kenmerk krijgt 
men pas goed onder de kn ie als je de Grauwe en 
de Blauwe veel gezien hebt. Voor de Blauwe hoef 
je n iet ver te reizen ,  want deze soort is  elke winter 
wel in onze du inen te z ien.  Voor de Grauwe Kie
kendief moet je meer moeite doen. De tijd dat bei
de soorten naast elkaar op vrijwel al le Wadden
eilanden broedden, l igt helaas ver achter ons. Nu 
bl ijft het broeden van de  Grauwe Kiekendief in  ons 
land beperkt tot enkele plaatsen in Oost-Gronin
gen en Flevoland . Boven de uitgestrekte graanvel-
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den van Frankrijk en Spanje kan men de Grauwe 
Kiekend ief gelukkig nog op veel plaatsen tegenko
men. 

3. Sperwer en Havik
Een mannetje Sperwer zal nooit verward worden
met een wijfje Havik, daarvoor is het g roottever
schi l  te opvallend. Een probleem kan zich voor
doen bij een mannetje Havik vergeleken met een 
wijfje Sperwer. Het lengteverschi l  bedraagt slechts 
1 0  cm! Hoewel de soorten oppervlakkig op e lkaar 
l ij ken, zijn er toch een paar opvallende verschi l len.
Het mannetje Havik is veel compacter en zwaar
der dan het slanke sperwervrouwtje. Krijgt men 
een zittende Havik goed in beeld, dan zal de brede 
borst opvallen. Ondanks het 1 0  cm grootteversch i l  
weegt het havikmannetje tweemaal zoveel als het 
sperwervrouwtje .  Bij de Havik is de staart in ver
houding met de romp du ideli jk korter, terwij l de 
staartuiteinden afgerond zijn. Dit in tegenstel l ing 
tot het sperwervrouwtje met een opval lend lange
en 'hoekige' staart. Een goed kenmerk is ook de ty
pische staccato vleugels lag van de Sperwer, ver
geleken met de wat soepeler en dieper 
doorslaande vleugels lag van de Havik. 

4. Buizerd en Wespendief
Buizerd en Wespendief zi jn beide zeer variabel 
wat verenk leed betreft. Krijgt men de onderzijde 
goed te zien ,  dan zijn vrijwel al le Wespendieven le
vendiger g etekend dan Bu izerden.  Toch moet men 
de determinatie nooit alleen hierop baseren . Een 
Wespendief heeft een iets langere staart, waarop 
vaak een duidel ij ke e indband en twee banden bij 
de staartwortel zijn te onderscheiden.  De waarne
mer is echter lang niet altijd i n  de positie dit ken
merk waar te nemen. Wordt de Wespendief op 
grote afstand zwevend waargenomen, dan is het 
vlak of zelfs iets naar beneden houden van beide 
vleugels een eerste aanwijzing.  De Buizerd houdt 
bij het zweven de  vleugels namelijk iets schu in  
naar boven .  Doorslaggevend bij de determinatie is 
d ikwij ls de vrij k le ine iets verder u itstekende kop 
waardoor het s i lhouet aan een Koekoek doet den
ken .  
Let natuurl ij k  ook op de tijd van het jaar. Wespen
d ieven worden in ons land al leen waargenomen 
van eind apri l tot eind september, terwijl Buizerden 
in al le maanden van het jaar gezien worden.  

Het moge duidel ijk  zijn dat het determi neren van 
roofvogels een spannende aangelegenheid is .  Als 
er bij één groep vogels het gezegde "aldoende 
leert men" geldt, dan is het wel bij de roofvogels.  
Goed ki jken en de vogel langdurig met de k ijker 
volgen,  zij n van groot belang. Natuurl i jk is een goe
de veldgids een behoorli jke steun in de rug. Al eer
der werden twee boeken aanbevolen . Een bezoek 
aan een roofvogelrijk geb ied kan ook heel leer-
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zaam zijn .  Een eindje Frankri jk of Duitsland in is al 
voldoende voor het goed leren herkennen van 
soorten als Buizerd, Wespendief, Rode Wouw en 
Zwarte Wouw. I n  Frankrijk kan men trouwens ook 
nog regelmatig Blauwe en Grauwe Kiekendief i n  el
kaars nabijheid aantreffen .  Heel leerzaam is na
tuurl i jk ook een bezoek aan een toplocatie voor 
wat roofvogels betreft. Een paar van die gebieden 
tot bes lu it: 
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Wespendief 

1 .  Müritzgebied in Meekienburg (Duitsland ) ,  met 
Zeearend, Visarend, Schreeuwarend ,  Rode 
Wouw, Zwarte Wouw, Bru ine Kiekendief, Wespen
dief. 
2 .  Cevennen/Causses (Z-Frankrijk ) ,  met Vale Gier, 
Aasg ier, S langenarend, Steenarend,  Zwarte 
Wouw, Rode Wouw, Slechtvalk.  
3. Hortobagy (Hongarije) , met Roodpootvalk ,  Sa
kervalk,  Keizerarend,  S langenarend, Arendbuizerd .
4. Westel i jke Spaanse Pyreneeën met Lammer
gier, Vale Gier,  Aasg ier, Steenarend ,  Dwergarend,
Slangenarend, Slechtvalk ,  Rode Wouw, Zwarte
Wouw.
5 . Concentratiepunten van roofvogeltrek:  Falsterbo
(Zweden) , Tarifa (Spanje) , I stanboel (Turkije) .
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kraaien nesten ,  maar wel nestkasten te vinden zijn .
Door de kasten te controleren weet men dan vrij 
wel exact hoeveel paartjes er in het gebied zitten.
I n  de Bol lenstreek l igt het niet zo eenvoudig. Hier 
en daar zijn nestkasten opgehangen, maar er is 
ook voldoende nestelgelegenheid in de vorm van 
oude kraaien- of eksternesten. Bovendien zijn 
overal i n  het agrarische gebied schuren aanwezig 
waarin meestal wel ergens voor een Torenvalk 
een n estholte te vinden is .  Voor het afzoeken van 
al le potentiële nestplaatsen in onze regio zal men
dan ook veel meer tijd moeten investeren dan in 
1 996 gedaan is.  Het overzicht dat nu tot stand is 
gekomen, zal om die reden dan ook onvol ledig zijn .
Op het kaartje staat aangegeven waar de zekere 
en waar de mogel i jke broedg eval len hebben 
plaats gevonden. Op g rond van het volgende over
zicht kan de stand geschat worden op 7- 1 5  paar. 

a. zekere broedgevallen
- Sancta Maria, gem. Noordwijk; in nestkast, 3 jon
gen
- Grote- of S int-Jeroenskerk, Noordwijk- Binnen; in
nestkast, 4 jongen
- Zwarteweg , Noordwijk;  in nestkast, 5 jongen
- Koepelweg, Noordwijk aan Zee; i n  nis van vi l la
Zeevonk, 4 jongen
- Schippersvaartweg 67 , Noordwijkerhout; in nest
kast, 2 jongen
- Oud-Leeuwenhorst, oprijlaan naar Leidse Vaart;
in kraaiennest
- Nieuw- Leeuwenhorst, bij koetshuis ;  in  nestkast
- Rijnsburgerweg, Voorhout; in  nestkast in popul ie-
renbosje

b. mogelijke broedgevallen
- Radio Nora, gem Noordwijk; nis in betonnen
zendmast (eenmaal uit  de nis zien vl iegen, later in
het seizoen hier tweemaal een foeragerende vogel
en i n  augustus valk met jongen in De Bl ink)
- omgeving trimbaan, Noordduinen bij Noordwijk
aan Zee (zesmaal een foeragerende vogel in het
broed se izoen)
- omgeving Tespellaan, Ru igenhoek (baltsende en
foeragerende vogels)
- Elsgeesterpolder; (vele waarnemingen, mogelijk
broedend in Marine-complex Oegstgeest)
- Noordwijkerhoek , langs Leidse Vaart (slaap
plaats en foeragerende vogels)
- Polder Hoogeweg, omgeving Kloosterschuur (re
gel matig foeragerende vogels)

2. Boomvalk
Vrijwel overal in ons land is de Torenvalk veel tal rij
ker dan de Boomvalk .  Alleen langs de Veluwse hei
develden kan het gebeuren dat de Boomvalk de 
tal rijkste van de twee is, al kan men tegenwoord ig 
beter spreken van de minst zeldzame.  Plaatsel ijk 
heeft de stand van de Boomvalk namelijk fl ink  te l ij
den van de predatie door Haviken (Bij lsma 1 993) .  

10

De volwassen vogels zijn te snel om door de Havik 
gegrepen te worden,  maar de nestjongen zijn 
machteloos tegenover deze forse vrijbu iter. 
Boomvalken bouwen zelf geen nest, maar maken 
vrijwel altijd gebru ik  van oude nesten van Zwarte 
Kraaien . De voorkeur van de Boomvalk gaat uit 
naar nesten d ie aan de rand van het bos en hoog 
in de boom l iggen,  waardoor het nest goed aange
vlogen kan worden. 
Een jagende Boomvalk valt veel minder op dan 
een jagende Torenvalk .  De laatste staat vaak mi
nutenlang te ' bidden', terwijl de  Boomvalk i n  een 
fl its voorbij zoeft op jacht naar bijvoorbeeld een 
zwaluw. Al leen op warme zomeravonden kunnen 
we de Boomvalk langdurig bezig zien met het van
gen en oppeuzelen van g rote l i bel len en vl iegende 
kevers . Dit gedrag en de fel le roep b ij het nest kun
nen helpen bij het vinden van de broedplaats. 
Heeft men een vermoeden waar het nest onge
veer moet l iggen, dan leidt een i ntens ieve controle 
van al le oude kraaiennesten in de  omgeving 
meestal wel tot resultaat. Toch is het mogel ijk  dat 
de precieze broedplaats van de Boomvalk niet 
gevonden wordt, omdat er bij het kraaiennest niets 
verdachts wordt gezien . De valk kan namelijk  sti l le
tjes het nest verlaten hebben zonder dat de  sp ie
dende vogelaar dit opmerkte . Zo vond i k  enige 
jaren geleden pas het boomvalkennest in mijn in
ventarisatiekavel in de Noordduinen toen een We
spendief laag overvloog en de Boomval k lu id 
roepend van het nest vloog . In de voorafgaande 
weken was ik  driemaal onder de nestboom doorge
lopen zonder iets verdachts te hebben opgemerkt! 
De inventarisatie van 1 996 leverde vijf broedgeval
len op:  
- Amsterdamse Waterleidingduinen; Hoekgatter
du in ,  de jongen zijn gepredeerd door de Havik
- landgoed Offem,  Noordwijk; pas op 2 1  ju l i  de eer
ste waarneming!
- Duindamse Slag, Noordduinen,  Noordwijk ;  pas in
augustus zekerheid!
- Oud-Leeuwenhorst, Noordwijkerhout; oprij laan
naar Leirlse Vaart
- Overbosch, Voorhout; roepende en jagende vo
gels waargenomen.

3. Buizerd
Op de bosrijke zandgronden i n  het oosten en zui
den van ons land is de Buizerd een wijdverspreide 
broedvogel .  Na het verbod op het gebruik van 
gechloreerde koolwaterstoffen aan het eind van de 
jaren zestig nam de stand in Hoog-Nederland ge
staag toe .  Toch duurde het nog tot 1 980 voordat 
de Buizerd zich als broedvogel i n  de duinstreek 
vestigde (Wassenaar en Santpoort ;  Vogelwerk
groep Avifauna West-Nederland 1 98 1 ) ) .  I n  de Bol
lenstreek vestigde de Buizerd zich het eerst in het 
gebied van de Keuken hof. Hier trof de Buizerd min
of meer ideale omstandigheden aan : graslanden 
omzoomd door houtwal len met aangrenzend 
hoog , oud bos . Buizerden zijn echte muizeneters 
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die hun prooien bij voorkeur zoeken vanaf een uit
kijkpost. 
Het heeft eigenl i jk heel lang geduurd voordat de 
Buizerd zich ook aan de westzijde van de Le idse 
Vaart vestigde. I n  de winter verblijven er  vrijwel 
jaarl ijks vier tot zes exemplaren in ons gebied. 
Vaak bleven enkele vogels in het voorjaar nog 
lang 'hangen' .  Vestiging op landgoed Offem leek 
slechts een kwestie van tijd .  Boven Offem werden 
immers ook wel eens baltsende vogels gezien. He
laas werd enkele keren i n  het voorjaar een dode 
Buizerd op Offem gevonden. Een bewoond nest 
kon tot nu toe echter nog steeds niet worden ge
vonden. Ook op Leeuwenhorst l igt vestig ing in het 
verschiet .  Ook hier wordt de laatste jaren steeds 
een Buizerd in het broedseizoen gezien . I n  1 994 
waren h ier zelfs korte tijd twee vogels aanwezig. 
Begin september werd een roepend jong gezien. 
Volgens de  SOVON-normen was er hier in 1 994 
sprake van een territor ium, maar ook op Leeuwen
horst werd tot nu toe geen bewoond nest gevon
den. 
Ge lukkig geldt dit n iet voor het zuideli jke deel van 
de Amsterdamse Waterleidingduinen.  I n  1 995 
werd een bewoond nest gelokaliseerd en in 1 996 
kon Fred Koning de jongen ringen op een nest in 
de buurt van De Zi lk .  De overige waarnemingen 
die in 1 996 op broeden kunnen wijzen betreffen :  
- landgoed Offem; 30 maart een baltsend paar; 2 
en 3 september een piepend ex. 
- Leeuwenhorst; dode vogel gevonden op 3 maart; 
op 20 juni  en 1 0  augustus één ex. boven Klein
Leeuwenhorst 

4. Havik 
Haviken staan bekend als echte bosvogels . Nog 
niet zo lang geleden kon men dan ook al leen een 
Havik te zien k rijgen in  de uitgestrekte bosgebie
den op de zandgronden in het oosten en zuiden 
van ons land.  Door sterke vervolg ing door jagers 
was de Havik er vroeger beslist niet algemeen . De 
Havik dreigde zelfs in ons land uit te sterven toen 
de er pers istente vergiften in de landbouw werden 
gebruikt. Vooral de zaadontsmett ingsmiddelen 
hoopten zich via de duiven , belangrijke prooid ie
ren, bij de Haviken op. Vermoedelijk waren er in 
1 960 nog geen 1 00 paren over gebleven. Om de 
soort voor ons land te behouden werden er zelfs 
Haviken uit Beieren geïmporteerd! Hoewel de Ha
vik een u itgesproken standvogel is ,  waren deze 
Haviken spoedig uit ons land verdwenen. Pas toen 
bepaalde bestrijdi ngsmiddelen verboden werden, 
nam de Havik weer in aantal toe .  Momenteel wordt 
het aantal broedparen geschat op 1 700-2000 (Bij l
sma 1 993) . Deze toename was het eerst zichtbaar 
in de gebieden waar de Havik ook voor de catas
trofe van de  jaren zestig te vinden was . H ierna wer
den kleinere bossen bezet en d rong de soort op 
naar het westen .  Verrassend was de stap naar 
moerasgebieden zoals de Oostvaardersplassen 
en het Naardermeer. I n  de jaren tachtig vestigde 
de Havik zich langs de b innendu inrand in de omge-

ving van Haarlem en Wassenaar. 
Het eerste broedgeval in de Bol lenstreek werd in 
1 992 vastgesteld op landgoed Keukenhof. Het g ro
te nest bevond zich op slechts acht meter hoogte 
in een dunne berk. Vrijwel altijd wordt het horst on
der de kru in  van de boom gebouwd en valt daar
door eerder op dan de horst van een Buizerd d ie 
meestal boven in de boom nestelt .  De eerste aan
wijzi ngen voor een broedgeval k ri jgt men vaak 
door de plukresten in de omgeving van de nest
boom. Op landgoed Keukenhof g ing het daarbij 
om plukresten van Houtduif, Wi lde Eend en Winter
tal ing . 

-·- ·--

-· .· 

• Havik 

Sinds het begin  van de jaren negentig is de Havik 
ook nadrukkelijk in  de Amsterdamse Waterleiding
duinen aanwezig. I n  1 996 zijn er  acht horsten gelo
kaliseerd. Twee hiervan bevonden zich i n  het 
duingebied bij De Zi l k .  
Fred Koning,  d ie al sinds 1 96 1  de stand van ui len 
en roofvogels in de AWD volgt, heeft kunnen vast
stel len dat deze n ieuwe predator g rote invloed 
heeft op de samenstel l ing van de  broedvogelbevol
k ing.  Haviken proberen al les te grijpen als het 
maar vlees oplevert. Veel gevonden p rooien zijn 
duiven (ook postduiven) , l ijste rs ,  k raaiachtigen en 
konijnen .  Fred Koning stelde vast dat de Ekster 
sterk in  aantal achteruit gegaan is en dat ook de 
Groene Specht nogal wat te duchten heeft. Ui t  het 
onderzoek van Rob Bij lsma op de  Veluwe en in 
Drenthe is bekend geworden dat Haviken niet 
schromen zelfs andere roofvogels en u i len te g rij
pen. 
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5. Sperwer
I n  tegenstel l ing tot Buizerd en Havik broedde de 
Sperwer reeds in de duinbossen voordat het ge
bruik van bepaalde bestrijd ingsmiddelen de roofvo
gelstand in Nederland decimeerde. Akkerman & 
Niesen ( 1 966) noemen drie tot vijf paren voor het 
gebied tussen Vogelenzang en Santpoort in de pe
riode van 1 940 tot 1 960. Uit de Noordwijkse bos
wachterij zijn uit d ie tijd geen broedgeval len 
bekend. De Sperwer verdween geheel als broedvo
gel u i t  de duinstreek aan het einde van de jaren 
vijftig. I n  1 959 werd het laatste nest in de AWD ge
vonden (Koning 1 965) . Hierna duurde het tot 1 977 
voordat Fred Koning weer een sperwernest in de 
AWD vond ! Van alle roofvoge lsoorten d ie getroffen 
waren door de persistente vergiften kwam het her
stel bij de Sperwer het traagst op gang. 
Pas in 1 989 werd op Nieuw-Leeuwenhorst het eer
ste broedgeval voor Noordwijk vastgesteld .  Daar
na volgden broedgevallen op Klein-Leeuwenhorst 
( 1 990) ,  Offem ( 1 99 1 )  en de Noordduinen ( 1 992) .  
Sperwers kun nen zich bijzonder onopvallend ge
dragen. Vaak is de vogel al gevlogen voordat de 
waarnemer enige notie van zijn aanwezigheid
heeft. De beste methode is het systematisch afzoe
ken van gesch ikte nestplaatsen.  Sperwers broe
den b ij voorkeur in naaldbosjes waar de bomen 
dicht op e lkaar staan. Het nest bevindt zich vrijwel 
altijd duidel ijk onder de top , meestal op een stevi
ge zijtak tegen de stam gedrukt. De onderzoeker 
doet er goed aan net zovaak naar boven als naar 
de grond kijken want Sperwers verraden hun aan
wezigheid door ruiveren en prooiresten (vrijwel uit
s luitend vogels van zangvogels tot gaaien en 
duiven) . I n  de omgeving van Noordwijk is de voor
keur voor naaldbomen niet zo du idel ijk .  Zo werden 
ook nesten gevonden in berken (eenmaal op een 
zogenaamde heksenbezem) , in zomereiken,  twee
maal in een dichte meidoorn en eenmaal in de 
kam perfoelie die zich om een zomereik had gewik
keld.  
Het onderzoek in 1 996 leverde vier zekere en vijf 
mogeli jke broedgevallen op.  
Nestvondsten werden op de volgende plaatsen ge
daan:
- Amsterdamse Waterleid ingduinen,  Marelberg
- landgoed Offem,  Noordwijk; in een larix
- Kle in-Leeuwenhorst, Noordwijkerhout; in een
Oostenrijkse den
- Noordduinen, Noordwijk; in oude meidoorn
Mogelijke broedgeval len vonden plaats :
- landgoed Offem,  Noordwijk; tweede paar vaak
gezien ,  geen nestvondst
- Sint  Bavo, Noordwijkerhout; enkele waarnemin
gen i n  de broedtijd
- Noordduinen, Noordwijkse Golfclub; enkele waar
nemingen, geen nestvondst
- Wil lem van den Bergh ,  Noordwijk ;  in  augustus 5
exx bij elkaar.
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De Noordwijkse roofvogelbevolk ing telt momenteel
vijf soorten .  Wellicht dat dit aantal in de nabije toe
komst zal toenemen tot zes .  Een mogelij ke kandi
daat is namelijk de Wespendief. Na Buizerd en 
Havik heeft nu ook de Wespendief de eerste 
broedpogingen in  de duinstreek gedaan (Wasse
naar, binnenduinrand bij Haarlem) (van Deursen & 
Luutz, 1 994) . Vooralsnog is het aantal waarnemin
gen bij ons in de broedtijd zeer gering (landgoed 
Offem en omgeving De Zi lk ) .  
Een soort die vroeger wel in  de  duinen broedde,
maar hoogstwaarschijn l ij k  n iet zal terugkeren, is 
de Grauwe Kiekendief. In  1 937 waren er tussen 
Noordwijk en IJmuiden vier paren te vinden en in
1 95 1  nog drie (Akkerman & N iesen 1 966) . Het laat
ste broedgeval in  onze omgeving vond plaats in  de 
zuidelijke AWD in 1 969 (Vogelwerkgroep Avifauna 
West-Nederland 1 98 1 ) .  Momenteel is de Grauwe 
Kiekendief een zeer schaarse broedvogel in ons 
land die vrijwel uitslu itend is te vinden in de braak
gelegd� akkerbouwgebieden in de provincie Gro
ningen. Daarnaast broeden enkele paren in 
graanve lden in Zuidel i jk F levoland . Dat deze ge
makkeli jk te verstoren vogel zich nog eens zal 
gaan vestigen in onze druk bezochte du ingebie
den, valt dan ook niet te verwachten. 
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Inleiding 
Tijdens het broedseizoen worden er geregeld roof
vogels in de omgeving waargenomen, het gaat 
dan meestal om Torenvalken, Sperwers, een enke
le Buizerd , Boomvalk of Havik .  De meeste roofvo
gelsoorten i n  onze regio worden echter buiten het 
broedseizoen gezien. Vooral tijdens de vogeltrek 
in het voorjaar en het najaar worden er regelmatig 
verschi l lende soorten roofvogels waargenomen 
die niet in  onze regio tot broeden komen.  Ook in 
de wintermaanden tijdens bijvoorbeeld plotsel ing 
inval lende vorst kunnen er verschi l lende soorten 
opduiken.  
Veel soorten overwinteren niet in  hun broedgebie
den, maar trekken weg naar zuidel i jker gelegen ge
bieden. Ook in Nederland overw interen een aantal 
soorten u i t  noordelijker gelegen gebieden. 
Voedselschaarste en de weersomstandigheden 
zijn vaak de oorzaken van het verlaten van de 
broedgebieden.  Het ene jaar kan de trek van een 
aantal soorten in zuide lijke richting veel massaler 
optreden dan in  andere jaren .  I n  sommige jaren 
kan men dan zelfs spreken van een invasie. Door
dat veel vogels tijdens de vogeltrek de kustlijn vol
gen l igt Noordwijk op een trekroute waar redel ijk 
veel roofvogels waargenomen kunnen worden. 
Het wel of niet verschijnen van roofvogels buiten 
het broedseizoen ,  vooral tijdens de trek in het voor
jaar en het najaar is van de volgende factoren 
afhankel i jk :  

a. Tijdstip 
Eigenl ijk is er het hele jaar door wel vogeltrek. 
Veel vogels die niet tot broeden komen, of waar
van het legse l mis lukt is ,  kunnen vaak al vroeg 
gaan rondzwerven (d ispersie) . Bij roofvogels is het 
vaak moei l i jk vast te stel len of bijvoorbeeld een 
overvl iegende Sperwer in ju l i  een zwerver of een 
broedvogel is .  Du idelijk waarneembaar is de roof
vogeltrek in het voorjaar van maart tot eind mei en 
in het najaar van eind ju l i  tot in novem ber. Soms 
komt het voor dat e r  in  de winter bij plotsel ing inval
lende vorst of sneeuw ineens roofvogeltrek op
treedt. 

b. Weersgesteldheid 
Erg belangrijk zijn de weersomstandigheden in de 
trekperiode. Bij erg s lecht weer zullen er nauwlijks 
roofvogels waargenomen worden.  De trek gaat 
dan onopvallend voorbij . Om zoveel mogelijk ener
gie te besparen ,  proberen veel roofvogels, vooral 

en 

de grotere soorten, tijdens de trek o ptimaal ge
bruik te maken van de aanwezige thermiek.  Deze 
trekken dan ook vaak later op  de dag langs , als er 
door voldoende temperatuur (mooi zonnig weer) 
thermiek aanwezig is .  
Ook de windrichting is erg belangri jk voor het wel 
of niet verschijnen van roofvogels i n  onze regio. 
Veel roofvogelsoorten trekken in zuidel ijke richting 
over het binnenland , maar met wind uit een ooste
l ijke- of zuidoostel ijke richting worden veel vogels 
naar het westen van ons land gestuwd ,  en worden 
zo gedwongen om de kustlijn te volgen. 
Bij plotsel ing inval lende vorst of sneeuw in de win
ter worden veel van de nog aanwezige k le ine vo
gelsoorten gedwongen alsnog in zuidel ijke richting 
weg te trekken. Ook muizen zijn dan nauwelijks 
meer te vinden, ze zitten onzichtbaar voor de roof
vogels onder de  sneeuw. Door het verdwijnen van 
deze mogel ijke prooidieren worden ook een aantal 
van de in ons land en noordel ijker overwinterende 
roofvogelsoorten gedwongen naar zuidel i jker gele
gen oorden te trekken.  Dit kan midden in de winter 
nog tot aardige roofvogeltrek le iden. 

c. Voedselaanbod 
Zolang er voldoende voedsel te vinden is zul len 
een aantal roofvogelsoorten ten noorden van ons 
land bl ijven ,  maar loopt dat voedselaanbod om de 
één of andere reden terug en ontstaat er voedsel
schaarste dan worden de vogels gedwongen om 
te vertrekken en komen dan vrijwel automatisch in 
zuidel ijker gelegen gebieden terecht.  Meestal is 
voedselschaarste in de noordeli jk gelegen gebie
den een d i rect gevolg van een weersvers lechte-• 
rrng. 

Voor het waarnemen van roofvogels in onze omge
ving zijn bovenstaande factoren van belang. Maar 
natuurl ijk komt er veel meer bij k ijken om in  onze 
streek verschi l lende soorten roofvogels te zien. 
Waarschijnl i jk is het belangrijkste wel een voldoen
de soortenkenn is. Hoe ziet een soort eruit, hoe 
vliegt hi j ,  tijdstip van de dag wanneer hij actief is ,  
biotoop van de soort en in welke tijd van het jaar 
kan hij gezien worden.  
De kans op het zien van een roofvogel is  natuurl ij k  
ook veel groter als men veelvuldig in  de goede tijd 
van het jaar buiten is en alert bl ijft op al les wat 
overvl iegt. 
Zo kunnen ook de gedragingen van andere soor
ten vogels een goed hu lpmiddel zijn b ij het ontdek
ken van een roofvoge l .  Veel soorten zul len bij het 
naderen van een roofvogel d i rect opvliegen en 
dichte zwermen vormen. 
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De belangrijkste trekbanen 
rond Noordwijk 
Tijdens het bekijken van de vogeltrek is er door 
verschi l lende vogelaars al eens over gesproken, 
dat veel roofvogels waarschij nl i jk gebru ik  maken 
van vaste trekroutes .  Veel onderzoek is er in onze 
streek nog niet naar gedaan maar bij het maken 
van dit themanummer werd tijdens het naplu izen 
van de roofvogelwaarnemingen in het archief d ui
del ijk dat veel soorten redel i jk vaste trekbanen 
over Noordwijk volgen . Sommige trekbanen wor
den door verschi l lende soorten vooral tijdens de 
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voorjaarstrek gebruikt, maar ook tijdens de najaar
strek worden veel roofvogelsoorten op vrijwel 
steeds dezelfde plaatsen in en rond Noordwijk 
waargenomen. Als je al deze waarnemingen met 
de lokaties op een rij zet, kan je met behulp van 
een landkaart grofweg een vijftal trekbanen 
uitsti ppelen.  Het is natuurl ijk niet zo dat overtrek
kende roofvogels u its lu itend de  aangegeven rou
tes volgen .  Ook daarbuiten worden overvl iegende 
roofvogels waargenomen. Het is echter wel opval
lend dat de waargenomen aantal len op deze rou
tes beduidend hoger l iggen dan daarbuiten. 
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1. Tijdens het tellen van zeetrek worden ook ge
regeld langsvliegende roofvogels over zee
waargenomen. Waarschijnlijk Zijn deze vogels
uitgeweken voor bebouwing (bijvoorbeeld IJ
muiden of Scheveningen) en zijn zo boven zee
uitgekomen.I 
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2.Veel vogels volgen de zeereep over de dui
nen en gaan recht over Noordwijk aan Zee
heen. Meestal gaan ze iets hoger vliegen zodra
ze bebouwing tegenkomen.

3.Een groot aantal vogels volgt de binnenduin
rand, vliegen recht over het Duinpark en De
Zuid en vliegen vervolgens weer verder over
de binnenduinrand .

" 
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• 4. Een andere duidelijke lijn gaat over de land
goederen en het terrein van Willem v.d. Bergh.
Deze vogels vliegen vrijwel recht over Noord
wijk-Binnen heen. Vooral boven de oude dorps
kern worden nogal eens overvliegende
roofvogels waargenomen.

S.Tot slot worden er ook regelmatig doortrek
kende roofvogels boven de polders waargeno
men. Waarschijnlijk volgen deze vogels de
binnenduinrand en wijken voor de bebouwing
(van bijvoorbeeld Katwijk of Noordwijkerhout)
in oostelijke richting uit



Soortbes p re k i n g e n  

Broedvogels buiten het broed-
• 

se1zoen 

Havik 
Sinds dat de Havik zich als broedvogel in de 
Amsterdamse Waterleidingdui nen en in het Keu
kenhofbos heeft gevestigd is het aantal waarne
mingen , ook buiten het broedseizoen in onze 
omgeving sterk toegenomen. De Havik is een ech
te standvogel die n iet of nauwelijks u i t  zijn broed
gebied wegtrekt. De Havi ken die bij ons 
waargenomen worden zijn dan ook waarschijn l ijk  
rondzwervende vogels d ie in de omgeving tot broe
den komen. De meeste waarnemingen komen u i t  
het voorjaar als de vogels baltsen en u it de nazo
mer en herfst als de jongen uitgevlogen zij n .  Voor
al tijdens het broedseizoen gedragen de vogels 
zich erg onopvallend en worden dan ook nauwe
lijks waargenomen (vaak alleen jagende manne
tjes) .  
In Noordwij k en omgeving worden de meeste Havi
ken in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Wa
terleidingdu inen en in de Noordduinen 
waargenomen. Buiten deze twee gebieden wordt 
de soort vrijwel jaarlijks een enkele keer waargeno
men in gebieden met grote concentraties potenti
ële prooidieren zoals bijvoorbeeld het 
Oosterduinsemeer en rond geïnundeerd bollen
land ( 1 996) .  

Waarnemingen van de Havik in onze omgeving . 
Per maand wordt het aantal waarnemingen u it de 
jaren 1 986-95 weergegeven. 
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Uit de periode 1 975-85 zijn s lechts 8 waarnemin
gen van de Havik in onze omgeving bekend. Als je 
dat met de gegevens i n  bovenstaand diagram ver
gel ijkt ,  valt het op dat de Havik de  laatste jaren 
steeds vaker in onze omgeving waargenomen 
wordt. Van de 48 waarnemingen van de afgelopen 
tien jaar komen de meeste u i t  de laatste twee jaar. 
Mogeli jk heeft dat te maken met het feit dat de  Ha
vik zich in die jaren als broedvogel i n  het zuidel ij k  
deel van de Amsterdamse Waterleid ingduinen 
heeft gevest igd. 
Per jaar het aantal waarnemingen in onze omge
vmg: 
1 986 (2) , 1 987 (0) ,  1 988 (4) ,  1 989 (2) ,  1 990 (2) ,  
1 99 1  (1 ) ,  1 992 (4) , 1 993 (4) , 1 994 ( 1 3) , 1 995 ( 1 6 ) .  
Bij vrijwel  al le waarnemingen gaat het om één 
exem plaar. S lechts een enkele maal worden er 
meerdere Haviken b ij elkaar waargenomen, het 
gaat dan meestal om baltsende vogels in het voor
jaar en u itgevlogen jongen d ie  nog door de oude 
vogels gevoerd worden in de zomer. 
Waarnemingen van meerdere vogels b ij elkaar 
worden dan ook vrijwel u i ts lu itend in de d i recte om
geving van het horst gedaan. 

Sperwer 
De Sperwer is 
waarschijnl i jk wel 
de meest algeme
ne roofvogel in 
onze streek bui
ten het broedsei
zoen .  Zeker 
tijdens de najaar
strek in oktober 
kan de soort veel
vuldig waargeno-
men worden.  Veel 
mensen vinden 
waarschijn l i jk  dat 
de Torenvalk alge-
mener is dan de Sperwer, maar dat is een misvat
t ing. De Torenval k is een vrij opval lende, gemakke
l i jk te herkennen vogel die vaak een vast gebied 
heeft waarin hij te vinden is .  De Sperwer is echter 
een wat moei l i jker te determineren, snel le en onop
val lende jager d ie op de meest onverwachte plaat
sen en tijden kan opdu iken.  De Sperwer wordt in 
onze regio  het hele jaar door waargenomen en ja
gende Sperwers binnen de bebouwde kom van 
Noordwijk zijn een vrij normaal verschijnsel .  
Vooral bi j  sneeuwval in de winter, als de voederta
fels rond de huizen veel vogels aantrekken wi l  de 
Sperwer nog wel eens opduiken. 
De meeste waarnemingen van Sperwers in Noord
wijk en omgeving worden gedaan in het najaar en 
de winter. Dit komt doordat de Sperwer  i n  de 
broedtijd een erg onopval lende vogel is en doordat 
het aantal Sperwers in de winter  i n  Nederland veel 
hoger is (overwinteraars) dan i n  de zomer. 
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De Sperwer wordt tot de zogenaamde deeltrek
kers gerekend; een deel van de  popu latie bestaat 
uit  standvogels en een deel gedraagt zich als trek
vogel .  Vrijwel al le Nederlandse broedvogels over
winteren gewoon in Nederland en s lechts een 
klein deel van de jonge, eerstejaars vogels trekt in 
oktober weg naar Noord-Frankrijk . De in ons land 
overwinterende broedvogels krijgen vanaf septem
ber gezelschap van Sperwers u it Zweden, Noorwe
gen, Denemarken en NW-Duitsland. Een gedeelte 
van deze vogels overwintert in ons land. 
Het hoogste aantal Sperwers wordt bij ons gezien 
tijdens de najaarstrek van half september tot half 
november. Het aantal Sperwers dat dan per dag 
waargenomen wordt kan variëren van enkele tot 
wel meer dan honderd exemplaren per dag. 
Dagen (tot 1 996} met opvallend veel Sperwers wa
ren: 
36 exemplaren op 02  november 1 980 
1 1 5 exemplaren op 2 1  oktober 1 985 
60 exemplaren op 09 november 1 986 
80 exemplaren op 23 oktober 1 990 
60 exemplaren op 1 9  oktober 1 994 
40 exemplaren op  05 november 1 995 

Per jaar kan het aantal waargenomen Sperwers 
erg variëren. Zo zijn er  jaren waarin er in het hele 
najaar maar enkele tiental len exemplaren zijn ge
zien, maar ook zijn er jaren waarin enkele honder
den exemplaren in het najaar waargenomen zijn .  
De weersomstandigheden en de bezetting van de 
waarnemi ngsposten (de Driehoek I Kachelduin in
de Noordduinen en de Puinhoop in de Coepelduy
nen) zul len waarschijnl i jk belangrijke factoren zijn 
voor het waarnemen van veel of weinig Sperwers 
in het najaar. Natuurlijk gaat de trek bij s lecht weer 
vrijwel onopgemerkt aan ons voorbij ten eerste om
dat er dan weinig zichtbare trek is en ten tweede 
omdat het dan voor de waarnemers hoogst 
onaantrekkel ijk is om op een duintop te gaan 
staan . Maar ook op dagen met ideaal trekweer kan 
het voorkomen dat er niet of nauwelijks naar de 
trek gekeken wordt, bijvoorbeeld op werkdagen. 
Dus we kunnen niet de conclusie trekken dat in ja
ren waarin niet of nauwelijks doortrekkende Sper
wers gezien worden,  er daadwerkel ijk  ook geen 
Sperwers langsgetrokken zijn .

De Puinhoop in Katwijk (tussen het uitwateringska
naal en de Coepelduynen) is in het najaar één van 
de betere plekken om in ons land naar voge ltrek te 
kijken.  Dit is dan ook één van de redenen dat er tij
dens het hoogtepunt van de najaarstrek ,  van sep
tember tot in november, vrijwel dagelijks 
waarnemers te vinden zij n .  Onderstaande aantal
len van langstrekkende Sperwers zijn vanaf de 
Puinhoop in het najaar geteld .
1 986 200 exemplaren 
1 987 3 1 8  exemplaren 
1 988 1 90 exemplaren 
1 989 1 96 exemplaren 
1 990 354 exemplaren 
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1 991  200 exemplaren 
1 992 1 28 exemplaren 
1 993 72 exemplaren 
1 994 339 exemplaren 
1 995 230 exemplaren 

I n  tegenstel l ing tot de najaarstrek gaat de voorjaar
strek vrij onopvallend aan ons voorbij . Op mooie 
dagen met wind uit een oostelijke richting worden 
er nog wel eens overtrekkende Sperwers waarge
nomen, maar de  spectaculaire aantallen die in het
najaar gezien kunnen worden zal men in het voor
jaar niet gauw tegenkomen. 
Ook het trekgedrag van de Sperwer is in het voor
jaar heel anders dan in het najaar. In  het najaar 
worden de meeste vogels waargenomen in de d ui
nen, snel en laag vl iegend. In  het voorjaar worden
de meeste vogels gezien,  hoog en rustig in noorde
l i jke richting overvl iegend .  
In  de wintermaanden l igt het aantal waargenomen 
Sperwers wel een heel stuk lager dan tijdens de 
trek ,  maar toch worden ze vrijwel dagelijks waarge
nomen. Vooral in gebieden waar voldoende voed
sel (relatief hoge aantallen kleine vogels) te vinden 
is ,  zoals de duinen en bosrijke gebieden, maar ook 
midden in het dorp waar regelmatig een Spreeuw 
of Merel uit  de tui ntjes geplukt wordt. 

Buizerd 
De Buizerd in  Ne
derland is een 
standvogel,  d ie 
waarschijnl i jk al

• 

leen u i t  de broedge
bieden wegtrekt als 
de weersomstandig
heden hem daartoe · 
dwingen. De ve le 
Buizerden die gedu

/ 

rende de wintermaanden in  Nederland aanwezig 
zijn ,  komen hoofdzakelijk u i t  Duitsland en Dene-, 
marken . Veel Buizerden uit  Scandinavië overwinte-
ren in België en Luxenburg ,  maar zijn nauwelijks i n  
Nederland te vinden omdat de meeste over een 
smalle trekbaan ten oosten van Nederland in zui
del i jke richting trekken en zo in België  en Luxem
burg terecht komen . 
De Nederlandse broedvogels verspreiden zich na 
de broedtijd en vooral de eerstejaars vogels trek
ken dan verder ( in weste l ijke richting) weg . Moge
l ij k  zijn de vogels die hier in de zomermaanden op 
de landgoederen rond Noordwijk waargenomen 
worden jonge vogels . Vaak duurt het een aantal ja
ren voordat jonge Buizerden met succes een 
broedsel groot brengen. Dit zou ook een verklaring 
kunnen zijn voor het feit dat er regelmatig Buizer
den in het broedseizoen worden waargenomen en 
er tweemaal een mogel ijk  buizerdhorst is gevon
den. In  beide gevallen was het nest vermoedelijk 
leeg ,  want er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
er jongen u i tgevlogen zijn .  



Vanaf augustus kunnen de eerste overtrekkende 
Buizerden waargenomen worden. De trek bereikt 
zijn top in oktober en kan doorgaan tot in novem
ber. Ook in de wintermaanden tot in  februari kan 
er trek in zu idelijke of westel ijke richting optreden. 
De in Scandinavië overwinterende Bu izerden kun
nen dan, gedwongen door de weersomstandighe
den, wegtrekken. 
Een enkel jaar worden er tijdens de najaarstrek in 
onze streek opvallend hoge aantal len langstrek
kende Buizerden waargenomen. 
Enkele voorbeelden zijn :  
10  exemplaren (één groep) over de Noordduinen 
op 20- 1 2- 1 98 1  
1 6  exemplaren over Duinpark Noordwijk 
op 07- 1 1 - 1 982 
25 exemplaren over de Noordduinen 
op 20- 1 0- 1 985 

Ook in het voorjaar worden geregeld overvliegen
de exemplaren waargenomen, vooral over Noord
wijk-Binnen.  Het gaat dan meestal om enkele tot 
soms een t iental exemplaren op een dag. In  het 
voorjaar worden de meeste exemplaren waargeno
men in mei ,  maar ook op mooie dagen in maart en 
april kan er gerichte trek optreden. 
De hoogste aantallen Buizerden worden bij ons tij
dens de voorjaars- en najaarstrek waargenomen. 
Maar ook tijdens de  wintermaanden worden er 
jaarl ijks meerdere exemplaren in de omgeving 
waargenomen. Het gaat dan om overwinterende 
exemplaren die veelal in de graslandgebieden in 
de omgeving foerageren en op de landgoederen 
slapen .  Vrijwel jaarlijks zijn er twee tot vier exem
plaren te vinden in Polder Hoogeweg, twee tot drie 
exemplaren in  de Elsgeesterpo lder, één of twee 
exemplaren in de omgeving van Leeuwenhorst en 
natuurl i jk verschi l lende exemplaren langs de bin
nendui nrand, vooral in het Langeveld. 

Torenvalk 
Van al le in Nederland 
voorkomende roofvo
gels is de Torenvalk 
waarschij nl i j k wel de 
meest bekende roof
vogel . Vooral 'bidden
de' Torenvalken langs 
de snelweg vallen erg 
op. De Torenvalk is in  
vrijwel ieder land-
schapstype te vinden,  van het stedel ijk  gebied tot 
in de uitgestrekte poldergebieden. Ook in onze 
streek is de Torenvalk te vinden in  vrijwel alle land
schapstypes. De soort is het hele jaar rond aanwe
zig en kan in iedere maand waargenomen worden. 
De Nederlandse Torenvalken zijn standvogels. De 
adulte vogels overwinteren nabij de broedgebie
den, ze zoeken dan nabij gelegen gebieden op 
waar voldoende voedsel aanwezig is .  De jonge vo
gels gaan vrijwel d irect na het uitvliegen zwerven 

en kunnen vrijwel overal opduiken. Pas i n  de 
herfst trekt een deel van de jonge vogels duidel ijk 
in een zuidel ijke richting weg. Waarsch ijl i jk zijn dit 
de vogels d ie in de nazomer geen goed overwinter
ingsgebied met voldoende voedsel hebben gevon
den,  en dus min  of meer gedwongen zijn hun hei l  
e lders te zoeken.  

De broedvogels van Noord-Europa zijn wel groot
endeels trekvogel .  Deze vogels overwinteren in  
West- Europa, maar kunnen ook opduiken in 
Noord-Afrika. Veel van de  vogels trekken in zuid
westel i jke richting weg en stuiten dan op d e  Noord
zee die voor veel vogels een natuurlijke barrière 
vormt. Vaak gaan de  vogels dan de kustlijn in  zui
del ijke richti ng volgen . Tijdens het waarnemen van 
de najaarstrek in de duinen worden er geregeld 
langstrekkende Torenvalken waargenomen. 
Dagen met opvallende trek van Torenvalken over 
de Noordduinen waren:  
1 3  oktober 1 973 5 exemplaren 
24 september 1 977 5 exemplaren 
07 september 1 988 7 exemplaren 
1 1  oktober 1 990 8 exemplaren 
28 septem ber 1 991  1 5  exemplaren 
29 september 1 99 1  1 5  exemplaren 

Het is niet altijd duidel i jk of de waargenomen vo
gels doortrekkers of overwinteraars zijn . Vooral tij
dens het waarnemen van de najaarstrek over de 
Coepelduynen is het vaak moei l ijk om te bepalen 
of de waargenomen Torenvalken standvogels zijn 
of doortrekkers .  Dit komt door het relatief hoge 
aantal Torenvalken dat hier overwintert (vier tot 
zes exemplaren) . De kans dat één van de standvo
gels langsvliegt is dan natuurl ij k  vrij groot. 

Boomvalk 
De Boomvalk is een 
echte trekvogel, d ie 
overwintert in zuidel ijk  
Afrika. Vanaf augustus 
tot half oktober trekken 
de Boomvalken weg uit 
Nederland om vanaf 
eind maart tot e ind mei 
weer terug te keren .  Tij
dens de wintermaan
den zijn er in ons land geen Boomvalken te vin
den.  I n  Nederland en Belg ië  zijn wel enkele waar
nemingen bekend uit de wintermaanden maar dat 
zijn echt uitzonderingen . Bij veel winterwaarnemin
gen van mogeli jke Boomvalken bl i jkt het vrijwel al
tijd om een andere valkensoort te gaan. De soort 
wordt dan nog wel eens verward met een Smelle
ken. Vooral als de vogel snel  vl iegt en maar kort
stondig waargenomen wordt kan er verwarring bi j  
de determinatie optreden . 
Echte opval lende, gestuwde trek van deze soort 
wordt zowel i n  het voorjaar als i n  het najaar i n  ons 
land nauwelijks waargenomen. Ook dagen met op-
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val lend hoge aantal len komen in onze streek n iet 
voor. Dit heeft waarschijn l ijk te maken met de 
sterk zuidwaarts gerichte trek van de soort en aan
gezien er  d i rect ten noorden van ons geen grote 
popu laties Boomval ken voorkomen is ook de kans 
op hoge aantal len erg gering .  Tijdens de trek wor
den bij ons wel geregeld enkele langstrekkende 
exemplaren waargenomen.  
Tijdens de voorjaarstrek worden de meeste Boom
valken waargenomen in  de periode van half apri l 
tot half mei en tijdens de najaarstrek in  de periode 
van eind augustus tot half september. 
Over het algemeen trekken de  onvolwassen vo
gels eerder weg dan de adulte vogels .  Boomval
ken zijn sol itai re trekkers , dus het waarnemen van 
langstrekkende groepjes is vrijwel uitgesloten .  Al
leen als de trek op zijn hoogtepunt is en de weer
somstandigheden ideaal zijn kunnen er meerdere 
gel ij ktijdig langstrekkende exemplaren waargeno
men worden.  
Bij ons zij n  er tijdens de trek nauwelijks hoge aan
tal len waargenomen. Meestal gaat het maar om 
een paar exemplaren per dag . 
Omdat de Boomvalk een echte trekvogel is ,  wordt 
in het voorjaar altijd extra goed op het arriveren 
van de eerste vogels in  onze regio gelet. Jaarlijks 
staat er  in de Strandloper een overzicht met daar
op de aankomstdata van de zomergasten i n  onze 
omgeving.  De Boom valk komt daar ook op voor. 
De vroegste waarneming van een Boomvalk in 
onze omgeving was in 1 983 en wel op 22 maart. 
De eerste aankomstdata van de laatste jaren zijn :  
1 992 1 8  april 
1 993 24 apri l 
1 994 24 april 
1 995 1 5  apri l 
1 996 29 maart 

Naast de eerste, vroegste waarneming van een 
Boomvalk is het natuurl i jk ook leuk om de al lerlaat
ste waarneming van de soort in de streek te we
ten .  Toevall ig is tijdens het afgelopen najaar een 
erg late Boomvalk waargenomen. Op 24 novem
ber 1 996 was een exem plaar aan het jagen i n  de 
d irecte omgeving van Hoogwaak op Noordwijk aan 
Zee .  

N i et - B roedvoge l s

Wespendief 
De Wespendief is een broedvogel van de bosge
bieden in het oosten ,  midden en zuiden van ons 
land .  I n  het weste l ijk deel van Nederland zijn nog 
maar nauwel ijks broedgevallen van de soort be
kend. De Wespendief is een echte trekvogel d ie 
overwintert i n  Centraal-Afrika. Tijdens de trekperio
de worden i n  ons land hoofdzakeli jk broedvogels 
uit Zweden en Denemarken waargenomen. De 
meeste noordel ij k  broedende vogels passeren ten 
oosten van ons land, maar sterke oost- zuidoosten 
wind in  de trektijd kan er nog wel eens voor zorgen 
dat vele honderden vogels over ons land trekken. 
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Jaren met opvallend hoge aantal len Wespendie
ven over Nederland waren : mei 1 980, september
1 98 1 , mei 1 982 en mei 1 992.  
Evenals de Nederlandse broedvogels trekken de 
in Scandinavië broedende Wespendieven via 
Gibraltar naar de overwinteringsgebieden. 
De eerste Wespendieven kunnen al eind maart i n  
ons land waargenomen worden,  maar de hoogste 
aantal len worden gezien vanaf half april tot eind
mei .  Tot ver in jun i  kunnen er nog doortrekkende
Wespendieven waargenomen worden. 
De najaarstrek begint vaak al in  ju l i  (de voorjaar
strek gaat vrijwel d i rect over i n  de najaarstrek) 
maar bereikt zijn hoogtepunt in augustus en sep
tember. Ook in oktober worden er nog geregeld 
trekkende Wespendieven gezien. 
Tijdens de trektijd kunnen er vrijwel overal i n  Ne
derland Wespendieven opduiken.  Veel vogels pro
beren tijdens de trek optimaal gebruik te maken 
van thermiek.  De hoogste aantallen Wespendie
ven worden dan ook waargenomen op mooie zon
nige dagen en vaak wat later op de dag. Een 
andere belangrijke factor voor het wel of niet ver
schijnen van Wespendieven boven en bepaald ge
bied tijdens de trek is de aanwezigheid van 
bosgebieden op de trek route. Dit in verband met 
het aanbod van voedsel en s laapgelegenheid. 
Mede doordat Wespendieven een voorkeur heb
ben voor bovengenoemde factoren op hun trek rou
te worden ze tijdens de trek geregeld langs de 
kust waargenomen (duinen ,  landgoederen etc . ) .  

Tegenwoord ig worden er  jaarlijks in onze omge
ving langstrekkende Wespendieven waarge
nomen. I n  de jaren zeventig en  tachtig kwam het 
nog wel eens voor dat er verschi l lende jaren geen 
of nauwelijks Wespend ieven gezien werden. Dit 
kan verschi l lende oorzaken hebben. De Wespen
dief was vooral in de jaren zeventig een redel ijk  
zeldzame broedvogel in  Nederland. Pas de laatste 
tien jaar neemt de soort in  aantal toe. Maar ook is 
de kennis en het aantal waarnemers dat actief 
naar vogels kijkt de laatste jaren toegenomen. De 
vroegste waarneming van een Wespendief in onze 
omgeving stamt uit  1 980 en werd gedaan op 1 2  
apri l ,  toen een exem plaar over het Duinpark in 
Noordwijk vloog . De laatste waarneming werd ge
daan in 1 973, toen vloog op zowel 24 als 25 okto
ber een exemplaar over 't Heen in Katwijk .  
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Uit de figuur bl ijkt duidel ijk dat de beste periode 
om in onze streek Wespendieven tegen te komen 
de maand mei is. Het is wel een beetje een verte
kend beeld,  want in mei 1 992 was er vrijwel con
stant een oostel ijke wind die er voor zorgde dat er 
vooral in  de derde week van mei erg veel 
Wespendieven over Nederland trokken. I n  jaren 
met nauwelijks of geen oostenwind in de trektijd 
worden er bijna geen Wespendieven overtrekkend 
in Nederland waargenomen. 
I n  onze directe omgeving is e igenl ijk pas twee 
keer een opval lende doortrek van Wespendieven 
waargenomen (archief vereniging) .  In  september 
1 980 werden 1 5  overtrekkende exemplaren waar
genomen en in mei 1 992 60 exemplaren. 
Het aantal waargenomen exemplaren in onze om-. . 
gev1ng per Jaar: 
1 980 ( 1 8) ,  1 98 1  (3) , 1 982 (-) . 1 983 ( 1 ) ,  1 984 ( 1 ) ,  
1 985 (6) .  1 986 (2) . 1 987 (1 ) .  1 988 (3) .  1 989 (6) .  
1 990 (2) ,  1 991  (2) , 1 992 (62) , 1 993 (9) , 1 994 (4) , 
1 995 ( 1  0) . 1 996 (9) . 

Zwarte Wouw 
De Zwarte Wouw is een soort die niet erg vaak in 
onze omgeving waargenomen wordt, hooguit enke
le waarnemingen per jaar. Toch is de soort in Euro
pa geen zeldzame versch ijn ing.  De Zwarte Wouw 
heeft een g igantisch groot verspreidingsgebied dat 
vrijwel heel Europa, een groot deel van Azië, Afri
ka en Austral ië omvat. De wereldpopulatie omvat 
waarschijnlijk vele honderdduizenden broedparen. 
Binnen Europa ontbreekt de soort als broedvogel 

eigenlijk al leen maar in het noordwestel i jke deel .  
De laatste jaren is de Zwarte Wouw vanuit Duits
land, Belg ië  en Frankrijk aan een opmars in 
noordwestel ijke richting bezig .  Deze opmars gaat 
echter maar uiterst traag en er zijn in  Nederland 
(met zekerheid) pas twee broedgeval len van de 
Zwarte Wouw bekend , één uit 1 984 en één uit 
1 996. 
De Zwarte Wouw is een trekvogel die overwintert 
in Afrika. De voorjaarstrek begint vaak al in maart 
maar de sterkste doortrek vindt plaats in april en 
mei .  Opvallend is ,  dat er tijdens de voorjaarstrek 
duidelijk twee pieken zijn te onderscheiden. De vol
wassen vogels trekken in maart en april door en 
de onvolwassen vogels volgen pas in mei e n  juni .  
De najaarstrek vindt plaats in de  periode van au
gustus t/m oktober. 
Vrijwel jaarlijks bl i jven er wel enkele exemplaren 
overzomeren in Nederland,  vrijwel altijd langs de 
oostgrens . 
Doordat de Zwarte Wouw tijdens de trek vaak erg 
hoog overvl iegt worden er waarschijnl ijk redel ijk 
wat overtrekkende exemplaren gemist. Een ande
re moei l i jkheid bij hoog overvl iegende Zwarte Wou
wen is de determinatie.  De soort kan dan 
gemakkel ijk verward worden met een onvo lwas
sen Bruine Kiekendief .  

Vanaf 1 97 1  zijn er pas 20 waarnemingen bekend 
van Zwarte Wouwen in onze omgeving. Dit is een 
gemiddelde van minder dan één exemplaar per 
jaar. Daaru it b l ijkt wel dat de Zwarte Wouw vrij 
zeldzaam in onze omgeving is ,  maar mogel ijk ook 
niet opvalt en moe i l ijk is te determ ineren. 
Van die 20 waarnemingen zijn er 1 6  uit het voor
jaar en s lechts vier uit het najaar. 

De vogels werden waargenomen in de maanden 
april (6) , mei (9) ,  
juni (2) , augustus (4) en september ( 1 ) .  In  totaal 
gaat het om 22 exemplaren. Tweemaal werden 
twee exemplaren bi j  elkaar gezien ,  op 1 0  april 
1 979 over het Duinpark in  Noordwijk en op 29 au
gustus 1 985 over R ijnsburg. 
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Rode Wouw 
I n  tegenstel l ing tot 
de Zwarte Wouw 
heeft de Rode 
Wouw maar een 
beperkte versprei
d ing.  De soort 
broedt vrijwel uit
slu itend in Midden
Europa (vnl .  
Duitsland en Fran
k rijk) en in  Spanje. 
De totale popu latie 
omvat waarschijn-
lijk n iet meer dan 1 3.000 broedparen.  I n  Neder
land worden de laatste jaren vrijwel jaarlijks territo
riale Rode Wouwen waargenomen en een enkele 
keer komt het ook tot een incidenteel broedgevaL 
Veelal m is lukken de broedpogingen in Nederland 
door ingrijpen van de mens. Veel Rode Wouwen 
worden vergiftigd (aas) of geschoten. 

De Rode Wouw overwintert g rotendeels in Zuid
Frankrijk en,Spanje, maar de laatste jaren blijven 
steeds meer vogels rond hun broedgebieden over
winteren. Ook in Nederland ove rwi nteren Rode 
Wouwen. Vooral ten zuiden van de l ijn  Zandvoort 
Winterswijk worden vrijwel jaarlijks Rode Wouwen 
in het winterhalfjaar waargenomen. 
De voorjaarstrek vindt plaats in de periode van fe
bruari tot in mei ,  waarbij twee pieken te onder
scheiden zijn ,  de doortrek van de volwassen 
vogels (eind februari tot half apri l) en de niet-ge
slachtsrijpe en onvo lwassen vogels (april en mei) .  
Tijdens de zomermaanden worden met enige re
gelmaat onvolwassen en niet-broedende vogels in 
ons land waargenomen,  terwijl vanaf augustus 
rondzwervende, uitgevlogen jonge vogels uit Duits
land in Nederland opduiken .  De najaarstrek valt in  
september tot in november. 
Ook het aantal Rode Wouwen dat in ons land 
waargenomen wordt tijdens de trek is in grote 
mate afhankel ijk  van de windrichting .  Bij aanhou
dende oostenwind tijdens de trek l iggen de aantal
len waargenomen Rode Wouwen beduidend 
hoger dan in jaren zonder oostenwind.  Jaren met 
opval lende doortrek van Rode Wouwen waren 
1 980 , 1 982, 1 988, 1 990 en 1 995.

I n  onze omgeving worden vrijwel jaarlijks één of 
meerdere Rode Wouwen tijdens de trekperiode 
waargenomen. Maar ook overwinterende exempla
ren zijn gezien, zoals op 3 december 1 978, op 1 0  
december 1 99 1  en op 7 januari 1 994. 
I n  de  periode 1 985-1 995 werden de volgende 
waarnemingen van de Rode Wouw in onze omge
ving gedaan: 

1 985 
1 986 

• 
me1 
maart 

1 987 -

20

2 
2 

1 988 april 1 
1 989 maart 1 
1 990 -
1 99 1 febuari 1 j u  I i 1 december 1 
1 992 april 1 

• 
1 me1

1 993 april 2 
1 994 januari 1 oktober 1 
1 995 februari 2 maart 2 

• 
2 me1 

Zeearend 
Deze soort wordt vrijwel jaarl ij ks overwinterend in
Nederland waargenomen . De laatste jaren neemt 
het aantal overwinterende exemplaren gestaag 
toe. Jaarlijks zijn exemplaren te vinden in het Lau
wersmeergebied en op de Waddeneilanden, in de 
Oostvaardersplassen , langs de grote rivieren,  in 
Zeeland en op de Zu id-Hol landse eilanden. Vrijwel 
al le i n  Nederland waargenomen Zeearenden zijn 
onvolwassen dieren . Dit komt doordat de adulte vo
gels n iet of nauwelijks (alleen bij extreme 
weersomstandigheden) u it  de broedgebieden weg
trekken. Als er voldoende voedsel te vinden is blij
ven de adulte vogels in de directe omgeving van 
hun broedgebieden overwinteren en bij grote 
voedselconcentraties kunnen meerdere overwinter
ende exemplaren waargenomen worden. 

De Zeearend broedt langs de kusten van Noord
Europa, rond meren en rivieren in Midden- en 
Oost-Europa en in de voormalige Sovjet-Unie. 
Vanaf 1 970 zijn er slechts vijf waarnemingen be
kend uit onze omgeving :
* 20 april 1 9751  exemplaar over De Blink in  de
Noordduinen .
* 1 5  novem ber 1 98 1 1 exemplaar over Noordwijk
Binnen.
* 27 jan uari 1 9851 exem plaar over Polder Hoog
eweg (deze was aan het jagen op een vos) .
* 3 november 1 9871 exemplaar over de Puinhoop
in de Coepelduynen .
* 1 8  november 1 989 1 exemplaar over de Binnen
watering in Katwijk .
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Bruine Kiekendief 

De Bruine Kiekendief is een vogel die vrijwel altijd 
in de directe nabij heid van rietvelden te vinden is .  
Zowel het broeden als het jagen wordt vrijwel uit
s luitend in  en boven rietvelden gedaan . I n  Neder
land is de Bruine Kiekendief een vrij algemene 
broedvogel op de Waddenei landen , in het 
Lauwersmeergebied, Flevoland en het Deltage
bied. De Nederlandse populatie bedraagt maxi
maal ongeveer 1 500 broedparen. Het broedgebied 
van de Bru ine Kiekendief omvat vrijwel geheel Eu
ropa en een deel van Azië. 

Op een enkele uitzondering na trekken al le vogels 
weg naar zuidel i jker gelegen overwinteringsgeb ie
den. Vanaf ju l i  beginnen de jonge vogels al te 
zwerven ;  de echte najaarstrek begint i n  augustus, 
september en kan doorgaan tot in oktober. 
De trek van de meeste Bru ine Kiekendieven loopt 
over een relatief smalle trekbaan in zuidwestel ijke 
richting. De meeste vogels overwinteren in Zuid
Europa, Noord-Afrika en West-Afrika. 
De voorjaarstrek begint in maart en bereikt zijn 
hoogtepunt in  apri l .  Het zijn de mannelijke vogels 
die het eerste terugkeren in de broedgebieden en 
zij beginnen vrijwel d i rect na aankomst met het af
bakenen van hun territorium. De vrouwtjes arrive
ren iets later. I n  mei zitten in Nederland de meeste 
Bruine Kiekendieven al op eieren, maar de trek 
gaat dan nog gewoon door. Waarschijnl i jk zijn dat 
vogels die in Scandinavi ë broeden en wat later 
doortrekken. 
Een enkele Bru ine Kiekendief bl ijft in het broedge
bied overwinteren.  Dit is goed waar te nemen in 
gebieden met een hoge broed popu latie en een vol
doende voedselaan bod in  de wintermaanden. Een 
paar bekende plaatsen in Nederland waar vrijwel • 
jaarl ijks overwinterende Bruine Kiekend ieven zijn 
waar te nemen zijn :  
* De Oostvaardersplassen in  Flevoland 
* De Plaat van Scheelhoek op Goeree-Overflakkee 
* Het Rammegors op Tholen 
* Het Markiezaatsmeer bij Bergen op  Zoom 

* Het Verd ronken Land van Saeft inge in Zeeuws
Vlaanderen 

I n  onze omgeving worden de m eeste Bruine Kie
kendieven tijdens de  voorjaars- en najaarstrek 
waargenomen. Vooral in het voorjaar bij een aan
houdende oostenwind worden er regelmatig over
trekkende Bruine Kiekendieven gezien. 
Bruine Kiekend ieven kunnen tijdens de trek vrijwel 
overal opduiken en op  alle tijdstippen van de dag. 
Er zijn waarnemingen van Bruine Kiekendieven in  
de vroege ochtenduren over zee, waarnemingen 
verspreid over de hele dag van overvl iegende 
exemplaren boven het dorp en de  gras landgebie
den en zelfs , vooral in het voorjaar doortrek i n  de 
vroege avonduren onder andere over de duinen.  
Soms worden er Bruine Kiekendieven midden in 
de zomer waargenomen, d i t  zijn waarschijn l ij k  on
volwassen of niet broedende vogels die door Ne
derland zwerven en zo in onze omgeving terecht 
komen. Tevens is het niet uitgesloten dat het vo
gels zijn waarbij het broedsel mislukt is  en die al 
vroeg richting overwinteringsgebieden weg trekken. 
Een tweetal voorbeelden van echte zomerwaarne-. 
mingen zijn een exemplaar in het zuidel ij k  gedeel-
te van de Amsterdamse Waterleid ingduinen op 1 0  
ju l i  1 979 en een exemplaar in de Noordduinen op 
2 1  jul i  1 990. 
I n  de jaren zeventig zijn een paar Bruine Kieken
dieven in onze omgeving tijdens de wintermaan
den waargenomen. Op 3 december 1 978 vloog 
een exemplaar over zee en op 3 januari 1 979 
werd een exemplaar in de Noordduinen waargeno
men. 
I n  onderstaand overzicht worden per gebied of 
jaargetijde een aantal opval lende waarnemingen . . 
gegeven van 1n onze omgev1ng waargenomen 
Bruine Kiekendieven. Natu urlijk gaat het bij de 
meeste waarnemingen maar om één of enkele 
exem pi aren.  

Zeetrek: 
28 september 1 99 1  
30 april 1 993 
1 2  mei 1 993 

Coepelduynen: 
27 september 1 992 
2 oktober 1 994 

Noordduinen: 
28 september 1 991  
2 1  september 1 994 

3 exemplaren 
1 1  exemplaren 
5 exemplaren 

9 exemplaren 
3 exemplaren 

3 exemplaren 
1 8  exemplaren 

Noordwijk (bebouwde kom) :  
1 0  mei 1 980 1 0  exemplaren 
1 4  oktober 1 995 3 exemplaren 

Gras landgebieden : 
1 2  mei 1 993 
4 augustus 1 995 

2 exemplaren 
1 exemplaar 
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Regelmatig wordt waargenomen dat er in onze om
geving Bruine Kiekendieven meerdere dagen ach
tereen in hetzelfde gebied aanwezig bl ijven om te 
jagen. Dit is waargenomen bij het Oosterdu inse
meer en rond het voormalige van Limburg Sti rum
kanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De 
aanwezigheid van water, riet, voldoende voedsel 
en rust zijn de belangrijkste factoren voor het wel 
of n iet langdurig verbl ijven van Bruine Kiekend ie
ven in een gebied. 

Blauwe Kiekendief 

Blauwe Kiekendieven broeden in vrijwel geheel Eu
ropa. Maar de laatste jaren lopen , mede door 
biotoopvernietig ing,  de aantal len broedparen enigs
zins terug. 
De Blauwe Kiekend ief komt als broedvogel in Ne
derland nog vrijwel u its lu itend in het Waddenge
bied, in Flevoland,  in het Lauwersmeergebied en 
de kop van Groningen en in Zeeuws-Vlaanderen 
voor. Veruit de meeste broedparen zijn te vinden 
op de Waddeneilanden. I n  de jaren zeventig en 
tachtig waren er nog verschi l lende plaatsen in het 
oosten van het land waar meerdere paartjes Blau
we Kiekendieven broedden. Veel van de in het bin
nenland broedende vogels zijn de laatste jaren 
verdwenen door het verdwijnen van geschikt 
broedgebied . De Nederlandse popu latie wordt ge
schat op ruim 1 50 broedparen (voor 1 950 nog min
der dan 20 broedparen) . 
I n  onze omgeving komt de Blauwe Kiekendief uit
s luitend als doortrekker en wintergast voor. 
Een deel van de Nederlandse broedvogels over
wintert in België, NW- Frankrijk en Engeland ,  maar 
het grootste deel overwintert in Nederland. De 
broedvogels uit Scandinavië overwinteren in M id
den- en West- Europa, waaronder ook Nederland. 
De u itgevlogen jongen gaan al in ju l i  en augustus 
zwerven en in september beginnen de eerste trek
kers in Nederland op te duiken.  De belangrijkste 
najaarstrek wordt in oktober waalgenomen en 
loopt door tot in december. Veel Blauwe Kiekendie
ven proberen,  als de weersomstandigheden en het 
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voedselaanbod dit toelaten ,  zo dicht mogeli jk bij 
de broedgebieden te overwinteren.  Een groot voor
deel is dat ze dan in  het voorjaar vrijwel d irect de 
beste territoria kunnen bezetten.  Een groot nadeel 
is dat ze ingehaald kunnen worden door streng 
winterweer. Als er dan plots vanwege het weer 
nauwelijks voedsel te vinden is,  moeten de vogels 
alsnog met grote snelheid in zuidelijke richting ver
trekken , hetgeen ook de opvallende doortrek van 
Blauwe Kiekendieven bij plotselinge sneeuwval 
verklaart (bijvoorbeeld januari - februari 1 979) , 
toen er tiental len langstrekkende Blauwe Kieken
dieven in Noordwijk en omgeving werden waarge
nomen) . Veel vogels vluchten vlak voor het s lechte 
weer uit en blijven vaak in de overgangsgebieden 
hangen.
De voorjaarstrek begint in maart, bereikt zijn hoog
tepunt in april en loopt door tot in  mei .  Vaak zitten 
de Nederlandse vogels al op eieren terwijl de 
broedvogels u it Scandinavië nog steeds doortrek
ken. 
I n  het najaar beginnen de eerste Blauwe Kieken
dieven eind augustus , begin september in onze 
omgeving op te duiken.  Echte, vrij regelmatige trek 
(met enkele vogels per dag) vindt plaats in oktober 
en november. Ook in december worden nog wel 
eens trekkers waargenomen, maar bij het meren
deel van de waarnemingen uit die maand gaat het 
om zwervende, mogeli jk overwinterende exempla
ren. Tot aan de voorjaarstrek in maart worden er 
af en toe langsvliegende Blauwe Kiekendieven in 
de omgeving waargenomen en de aantallen kun
nen bij plotsel ing invallend streng winterweer oplo
pen tot meerdere exemplaren per dag. Ook tijdens 
de voorjaarstrek van maart tot in mei worden er ge
regeld  Blauwe Kiekendieven waargenomen. 
Er zijn geen waarnemingen bekend van Blauwe 
Kiekend ieven in onze omgeving uit  de maanden 
jun i  en jul i ,  overzomeren (niet-broedvogels) in 
onze streek doen ze dus n iet. 
Een goede plek om langstrekkende Blauwe Kie
kendieven te zien is vanaf het strand of de boule
vard . Tijdens het zeetrektel len worden regelmatig 
over zee langsvl iegende Blauwe Kiekendieven 
waargenomen. Meestal gaat het maar om een en
kel exem plaar, maar het kan voorkomen dat er re
del ijke aantal len over zee doortrekken. 
Een paar voorbeelden zijn :

* 1 4  november 1 986 3 exemplaren
* 5 november 1 995 9 exemplaren

Niet al leen boven zee kunnen Blauwe Kiekend ie
ven gezien worden, maar het is eigenl ijk hetzelfde 
als bij de Bruine Kiekendief. Vrijwel overal in de 
omgeving kunnen langstrekkende of jagende 
exemplaren waargenomen worden . Zoals bijvoor
beeld gewoon overtrekkend over het dorp: 
* 5 maart 1 980: 8 exemplaren over de Watertoren
* 28 oktober 1 989 5 exemplaren over N'wijk- Binnen

De hoogste aantal len langstrekkende Blauwe Kie
kendieven worden gezien in de duinen. Een goed 



voorbeeld daarvan is het najaar van 1 994. Er werd 
toen regelmatig naar vogeltrek gekeken in de 
Noordd uinen.  
* periode van 1 9  t/m 25 oktober 28 exemplaren 
* periode van 2 t/m 7 november 1 0  exemplaren 

I n  somm ige wi nters zijn er du idelijk overwinteren
de exemplaren i n  onze omgeving aanwezig. Dat 
kan afgeleid worden uit de hoeveelheid waarne
mingen u it een bepaald gebied en aan het gedrag 
van de aanwezige vogel of vogels. 
Vooral in  gebieden waar op dat moment ruim vol
doende voedsel (bijvoorbeeld grote concentraties 
prooidieren) te vinden is kunnen wel eens meerde
re exemplaren tegel ijk overwinteren . Zo worden 
vrij regelmatig Blauwe Kiekendieven in  de Amster
damse Waterleid ingduinen waargenomen die er 
gedurende enkele weken, maanden of zelfs wel de 
hele winter aanwezig zijn .  
I n  de winter van 1 978/1 979 verbleef een exem
plaar meerdere maanden in De Zuid,  het Vinken
veld en de Coepelduynen. In de winter van 1 980 
verbleef een exemplaar i n  de Noordduinen en ook 
in de winter van 1 98 1  verbleef er een exemplaar in 
het Vi nkenveld en de Coepelduynen . Het mooiste 
voorbeeld van overwi nterende exemplaren is wel 
de wi nter van 1 983, toen er ged urende een perio
de van meer dan een maand 3 tot 4 exem plaren in 
de Elsgeesterpolder verbleven.  

Steppenkiekendief 

Van deze soort is maar één vondst bekend uit 
onze omgeving ,  en d ie dateert uit de vorige eeuw. 
Op 23 april 1 866 werd een dood exem plaar (onvol
wassen vrouwtje) gevonden in de du inen bij Noord
wijk .  
De Steppenkiekend ief is in  Nederland zeldzaam 

' 
er zijn bij el kaar maar zo'n 1 0  vondsten en waarne-
mingen van de soort bekend. 
Normaliter l igt het dichtst bijzijnde broedgebied op 
de steppen van Zuid-Rusland, maar er zijn ook toe
val l ige broedgeval len dichter bij Nederland be
kend, zoals bijvoorbeeld i n  1 952 op Norderney in  
[)Uitsland en op de Zweedse eilanden Gatland en 
Oland . 

Grauwe Kiekendief 

Rond het beg in  van deze eeuw bestond de Neder
landse broedpopu latie uit 500 tot 1 000 paren .  
Mede door de massale vernietig ing van geschikt 
broedgebied was de stand in  1 990 gedaald tot m in
der dan 1 0  paar. 
Vanaf 1 990 is de stand weer iets toegenomen, 
mede door de braaklegregel ing waarbij percelen 
land niet gebruikt mogen worden voor de teelt van 
gewas. Vooral i n  de kop van Groningen en in Zui
del i jk Flevoland worden de laatste jaren weer 
broedgeval len van de Grauwe Kiekendief vastge
steld (32 paar in 1 991  - 1 992) .  

De Grauwe Kiekendief is een echte trekvogel en 
de broedgebieden waar de vogels zomers verblij
ven strekken zich uit van West-Europa tot in  Azië. 
De overwinteringsgebieden van de Grauwe Kie
kendief l iggen ten zuiden van de Sahara en in 
Oost-Afrika. 
Veel doortrek van deze soort is in  Nederland n iet 
echt te verwachten ,  omdat de grootste broedpopu
laties Zich ver ten oosten en ten zuiden van ons 
land bevinden.  Ten noorden van Nederland broe
den wel Grauwe Kiekendieven , bijvoorbeeld in De
nemarken en Zweden maar ook daar zijn de 
aantal len teruggelopen. I n  Duits land,  Zweden ,  De
nemarken ,  Engeland en Nederland broeden al les 
bij e lkaar misschien nog maar een paar honderd 
paar. 
De doortrek van de Grauwe Kiekendief i n  Neder
land vindt plaats van april tot i n  jun i  en van augus
tus tot 1n  oktober. Opvallend is dat er tijdens de 
voorJaarstrek veel meer exem plaren  waargeno
men worden dan tijdens de najaarstrek . Dit heeft 
alles te maken met verschi l lende trekbanen. I n  het 
najaar steken veel Grauwe Kiekendieven i n  een 
breed front de Middel landse Zee over. I n  het over
winteringsgebied jagen de Grauwe Kiekendieven 
veel op  insecten en zijn dus voor een g root deel af
hankelijk van regenfronten .  Doordat de vogels 
deze regenfronten volgen bevinden ze zich i n  de 
nawi nter veel westel ijker en vl iegen dan ook via 
een veel westel ijker gelegen route terug naar de 
broedgebieden.  
Dat de Grauwe Kiekendief zich in  Nederland lang
zaam maar zeker aanpast aan het veranderen van 
het broedgebied bl ijkt wel u i t  het feit dat de soort in  
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het begin  van deze eeuw vrijwel uitsluitend op hei
develden en i n  moerassen broedde en het hoofd
voedsel uit vogels bestond. Tegenwoord ig 
broeden de meeste Grauwe Kiekendieven in land
bouwgebieden en bestaat het hoofdvoedsel uit 
Veldmuizen. 

De Grauwe Kiekendief heeft vroeger ook in onze 
omgeving gebroed.  I n  1 925 werd een broedgeval 
vastgesteld op de golfbanen in  de duinen ten noor
den van Noordwijk en het laatste broedgeval werd 
gevonden in 1 969, tussen De Zilk en Vogelenzang .
Tegenwoord ig wordt de Grauwe Kiekendief alleen 
als doortrekker in het voorjaar en het najaar in. 
onze omgev1ng waargenomen. 
Vanaf 1 980 zijn de volgende waarnemingen be
kend:

3 mei  1 980 
1 3  mei 1 980 
20 oktober 1 986 
1 4  mei 1 988 
2 mei 1 990 
24 augustus 1 990 
1 3  mei 1 992 
25 september 1 994 

1 ex over zee 
1 ex over zee 
1 ex over de Noordduinen
1 ex over zee 
1 ex Polder Hogeweg 
1 ex Coepelduynen 
1 ex Coepelduynen 
1 ex over de Noordduinen

Ruigpootbuizerd 
I n  Nederland komt de Ruigpootbuizerd alleen als 
doortrekker en wintergast voor. De Ruigpootbuizer
den d ie i n  Nederland waargenomen worden zijn 
vrijwel al lemaal broedvogels uit Noorwegen en 
Zweden. De eerste vogels kunnen al eind augus
tus in Noord-Nederland opduiken,  maar in  septem
ber beg int de najaarstrek uit de broedgebieden 
pas echt en dan worden over het algemeen de eer
ste vogels i n  Nederland waargenomen. De meeste 
waarnemingen van overvliegende vogels tijdens 
de najaarstrek worden gedaan in oktober en no
vember. 
Overwinterende Ru igpootbuizerden kunnen overal 
in Nederland gedurende de maanden december, 
januari en februari opduiken. 
Meestal zijn de in Nederland overwinterende Ruig
pootbuizerden jaarl i jks in deze lfde gebieden te vin
den. Goede plekken om Ruigpootbu izerden waar 
te nemen zijn de Waddeneilanden (op Schiermon
nikoog is het i n  de wintermaanden moei l ijker een 
gewone Bu izerd te vinden dan een Ruigpootbui
zerd) , in het Lauwersmeergebied en in Flevoland . 
De voorjaarstrek richting de broedgebieden vindt 
plaats in maart en april , maar ook in mei wordt nog 
af en toe een Ru igpootbuizerd in Nederland waar
genomen. Vermoedelijk gaat het dan om onvolwas
sen vogels die al zwervend in noordelijke richting 
verdwijnen.  
I n  sommige jaren worden de in  Midden- en Oost
Europa overwinterende Ruigpootbuizerden, ge
dwongen door extreme weersomstandigheden of 
een tekort aan voedsel (vooral Lemmingen) , mas
saal i n  zuidelijke en westel ijke richting weg te trek-
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ken om dan in gebieden waar ze normaal gespro
ken niet of nauwelijks overwinteren op te duiken. 
Bij grote aantallen i neens opduikende vogels kan 
men spreken van een invasie.  Zo'n invasie van 
Ruigpootbuizerden kan ons land bereiken. Er kun
nen dan overal in ons land Ruigpootbuizerden op
duiken,  ook op plaatsen waar ze normaliter n iet of 
nauwl ijks waargenomen worden en ook de aantal
len l iggen veel hoger dan in  andere winters . 
Winters met omvangrij ke invasie die Nederland be
reikten waren 1 966/1 967, 1 969/1 970, 1 97 4/1 975 
en 1 978/1 979. 
Ook in onze omgeving ging een aantal invasieja
ren niet onopgemerkt voobij. I n  de winter 
1 969/1 970 werden er meer Ruigpootbuizerden op
gemerkt dan in de andere invasiejaren. Van 
1 966/1 967 zijn geen g egevens bekend en in  de 
winter 1 97 4/1 975 is niet één waarneming van een 
Ruigpootbuizerd in onze omgeving opgetekend . I n
de winter van 1 978/1 979 werden 5 exemplaren in 
onze omgeving waargenomen,  waaronder een 
exemplaar dat de hele maand januari '79 op 
Nieuw- Leeuwenhorst aanwezig was. 

I n  onze omgeving is de Ruigpootbuizerd toch wel 
een vrij zeldzame doortrekker en wintergast, d ie 
zeker niet ieder jaar waargenomen wordt. Vanaf 
1 970 zijn er maar 38 exemplaren in onze omge-• v1ng waargenomen. 
De meest opval lende maand was oktober 1 985,
toen er, verdeeld over drie dagen, maar l iefst 7 
exemplaren gezien werden:  
20- 1 0  1 985 4 exem plaren over Noordwijk
2 1 - 1 0  1 985 2 exemplaren over de Noordduinen
26- 1 0  1 985 1 exemplaar over de Noordduinen

Aantal waargenomen Ruigpootbuizerden per
maand in de  periode 1 975 t/m 1 995. 
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Per jaar zijn de volgende aantallen Ruigpootbuizer
den in onze omgeving waargenomen: 
1970 (3) ,  1 97 1  ( 1 ) ,  1 972 (3) ,  1 973 (-) , 1 974 (-) , 
1 975 {4) , 1 976 ( 1 ) ,  1 977 (-) , 1 978 ( 1 ) ,  1 979 {4) , 
1 980 (2) ,  1 98 1  (2) , 1 982 (-) , 1 983 ( 1 ) ,  1 984 ( 1 ) ,  
1 985 (7) ,  1 986 ( 1 ) ,  1 987 (-) , 1 988 ( 1 ) ,  1 989 (-) , 
1 990 (-) , 1 99 1  ( 1 ) ,  1 992 ( 1 ) ,  1 993 (-) , 1 994 (3) , 
1 995 ( 1 ) .  

Bastaard arend 

Van deze soort is maar één vondst en één waarne
ming uit onze omgeving bekend. 
Een eerste-winter-mannetje werd op 5 november 
1 923 gevonden (aangeschoten) in  de duinen van 
Noordwijk ,  ter hoogte van Noordwijkerhout. 
Een eerste-winter-exemplaar werd waargenomen 
in de Amsterdamse Waterleid ingduinen tussen 
Noordwijk en Zandvoort van 24 oktober 1 964 tot 
28 november 1 964. 
De Bastaardarend is een zeldzame versch ijn ing in  
Nederland; vanaf het jaar 1 800 zijn er maar 1 6  
vondsten of waarnemingen bekend. 
De Bastaardarend komt als broedvogel voor in de 
bossen van Oost-Europa en Azi ë en is in heel 
West- Europa zeldzaam . De soort overwi ntert in  
het Midden-Oosten en in  het oostel ijk 
Middel landse-Zeegebied. De laatste jaren wordt 
de soort ook overwinterend vastgesteld in  de Ca
marque in  Zuid-Frankrijk en bij het Etang du Lindre 
(Lotharingen) waar een paar in  zes opeenvolgen
de winters langdurig werd waargenomen. 

Visarend 
De Visarend is een soort met een enorm versprei
dingsgebied . De soort komt als broedvogel in vrij
wel heel Centraal- en Noord-Europa en Rusland 
voor, maar ook in bijvoorbeeld Noord-Amerika is 
het plaatseli jk een algemene broedvogel .  De Euro
pese Visarenden overwinteren grotendeels i n tro
pisch Afrika, maar de laatste jaren worden ook 
redel ijke aantal len overwinterende exemplaren in 
de landen rond de Middellandse Zee waargeno
men. Ook in West- Europa (zelfs al in Nederland) 
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worden de vogels i n  toenemende mate overwinter
end vastgesteld. 
De laatste jaren worden af en toe (uitslu itend) tij
dens vorstvrije winters enkele exemplaren overwin
terend in Nederland waargenomen.  De m eeste 
winterwaarnemingen van Visarenden in Nederland 
komen uit Flevoland, het oosten van het land en 
uit het rivierengebied . 
Het grootste deel van de over Nederland wegtrek
kende vogels is afkomstig van de  Zweedse broed
popu latie. 
Trekkende exemplaren kunnen op  vrijwel ieder 
deel van de dag (bij dag l icht) worden waargeno
men,  omdat de vogels tijdens de trek n iet afhanke
l i jk zijn van therm iek.  Wel zijn de vogels 
afhankeli jk van de aanwezigheid van zoet water 
op hun trekroute, maar daaraan is in Nederland 
geen gebrek en daarom kunnen de vogels tijdens 
de trek vrijwel overal opduiken.  Ook tijdens de zee
trek wordt de soort nog wel eens waargenomen, 
zoals bijvoorbeeld in  het voorjaar van 1 993 toen in 
april en mei 4 exem plaren over zee werden waar
genomen. 
In principe zijn Visarenden sol itaire trekkers, m aar 
op plaatsen met een groot voedselaanbod (visrijke 
gebieden) kan het voorkomen dat er meerdere 
exemplaren bl ijven pleisteren . I n  Nederland zijn 
een aantal gebieden die bekend staan als vaste 
ple isterplaatsen ,  waar tijdens de  trekperioden foe
ragerende Visarenden te vinden zij n .  

Een aantal daarvan zijn :  
* De Oostvaarders- en Lepelaarplassen i n  Flevo
land 
*De IJssel meerkust bij het Gaasterland in Friesland 
*Hol lands/Utrechtse plassengebied (Naardermeer, 
Ankeveense Plassen en Loosdrechtse Plassen) 
*De Ventjagersplaat in het Haringvliet 
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Een aantal jaren geleden was de Visarend ook 
een vaste pleisteraar in de Amsterdamse Waterlei
dingduinen. Daar worden nu nog wel jaarlijks over
trekkende en kortstondig verbl ijvende vogels 
gezien,  maar van langdurig pleisterende vogels is 
tegenwoordig geen sprake meer. 

De voorjaarstrek vindt p laats in  de maanden april 
en mei en met ideale weersomstand igheden (zo
wel voor de vogels als voor de waarnemers) kun
nen er in onze omgeving meerdere exemplaren 
per dag waargenomen worden. Vooral bij oosten
wind worden er regelmatig overtrekkende exempla
ren waargenomen. 
De najaarstrek komt in augustus op gang, bereikt 
zijn hoogtepunt in september en de laatste exem
plaren kunnen nog tot in  november waargenomen
worden.  
I n  N ederland l igt het aantal waargenomen Visaren
den in  het najaar ongeveer anderhalf keer zo hoog 
als in het voorjaar. Waarschijnl i jk heeft dat aantals
verschi l  te maken met de sterfte in de overwinter
ingsgebieden, waarbij veel vogels omkomen door 
afschot in het M iddel landse-Zeegebied. 
Vanaf 1 970 zijn in onze omgeving totaal 7 4 exem
plaren waargenomen, waarvan 32 tijdens de voor
jaarstrek,  4 1  tijdens de najaarstrek en 1 
overzomerend exemplaar ( in ju l i  1 992) .  
I n  onderstaand overzicht worden vanaf 1 985 de 
aantal len in onze omgeving waargenomen Vis-
arenden per jaar en per maand genoemd: 

1 985 april 1 
0 

1 met
1 986 mei 1 
1 987 april 1 

. 
1 1 met aug 

1 988 mei 1 okt 1 
1 989 sept 2 okt 1 
1 990 april 1 

0 
2 met

1 99 1 april 1 aug 2 
1 992 april 1 jul i 1 sept 4 
1 993 april 3 

. 
7 sept 3 okt 1 met

1 994 mei 2 sept 1 
1 995 sept 3 okt 1 

Bij het merendeel van de waarnemingen gaat het 
om overvliegende vogels. Slechts af en toe wor
den foeragerende exemplaren waargenomen. De 
kanalen in het zuidelijk deel van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (bijvoorbeeld op 24 augustus 
1 99 1 ) en het Oosterduinsemeer (bijvoorbeeld op 
1 5  oktober 1 989) zijn nog de beste p laatsen om ja
gende Visarenden tegen te komen. Een enkele 
keer wordt er een overvl iegend exemplaar waarge
nomen met een vis in z'n poten (bijvoorbeeld op 3 
mei 1 994) . 

Roodpootvalk 
De dichtstbijzijnde broedgebieden van de Rood
pootvalk l iggen in Hongarije en i r t  het zuidelijke 
deel van de voormalige Sovjet- Unie.  Incidentele 
broedgeval len vinden nog wel eens plaats in  zuide-
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l i jk Scandinavië en West- en Midden-Europa. De 
Roodpootvalk is een echte trekvogel d ie overwin
tert in Afrika. Tijdens de najaarstrek vliegen veel 
vogels in zuideli jke en zuidoostelijke richting en 
kunnen er rond de Zwarte Zee concentraties van 
deze soort ontstaan.  De vogels steken dan op gro
te hoogte via Kreta rechtstreeks de Middellandse 
Zee over. 

Evenals de Grauwe Kiekendief jagen ze in  Afrika 
op insecten en volgen ze de regenfronten , waar
door een groot aantal van de vogels aan het einde
van het wi nterseizoen in West-Afrika belandt. Veel 
van deze vogels volgen dan tijdens de voorjaar
strek een veel westelijker gelegen route .dan tij
dens de voorjaarstrek en vliegen via Tunesië en 
Ital ië terug naar de broedgebieden. 
Als tijdens de voorjaarstrek er een aanhoudende 
wind uit het oosten of zuidoosten staat, is de kans 
erg groot dat veel vogels in  West-Europa opduiken 
en het zelfs tot een heuse invasie van Roodpoot
valken komt. 
Jaren met een invasie-achtig voorkomen van de 
Roodpootvalk in Nederland waren nazomer 1 968,
voo�aar 1 976, voo�aar 1 978, voo�aar 1 980, na
jaar 1 98 1 , najaar 1 983 en voorjaar 1 992. 
Tijdens de invasie in mei  en juni  1 992 zijn er zo'n 
450 overtrekkende en een 70 pleisterende exem
plaren in Nederland waargenomen. Bij gunstige 
omstandigheden voor Roodpootvalken in ons land 
kan het zelfs gebeuren dat men groepjes van enke
le tot wel een tiental exemplaren gezamenl ij k  ziet 
jagen. Dit komt voor in gebieden met een hoog 
voedselaanbod zoals bijvoorbeeld de veengebie
den in het oosten van ons land . Maar ook in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen zijn al verschil
lende keren groepjes jagende Roodpootvalken 
waargenomen. 

Ook in onze omgeving kunnen doortrekkende 
Roodpootvalken waargenomen worden,  maar 
hoge aantallen worden er bu iten de invasie-jaren 
vrijwel niet gezien.  
Vanaf 1 980 zijn de volgende waarnemingen van 
Roodpootvalken in onze omgeving bekend: 

1 5- 1 0- 1 98 1 1 exem plaar over de Noordduinen
1 8- 1  0- 1 982 1 exem pi aar over zee 
2 1 -9- 1 988 1 exemplaar over de Noordduinen
20-5- 1 989 1 exemplaar over de Noordduinen



1 8-6-1 989 
1 3-9- 1 989 
23-8- 1 990 
20- 1 0- 1 990 
24-5- 1 992 
26-5- 1 992 
28-5- 1 992 
28-5- 1 992 
30-4- 1 993 
1 5-5- 1 996 

1 exemplaar AWD Pindabergje 
1 exemplaar over Langevelderslag 
1 exemplaar Langeveld 
1 exemplaar over de Coepelduynen 
1 exemplaar over de Noordduinen 
1 exemplaar over Boulevard N'wijk 
6 exemplaren AWD Witteveld 
1 exemplaar over de Noordduinen 
1 exemplaar over Rijnoever Katwijk 
1 exemplaar over Polder Hoogeweg 

Net buiten het gebied dat op vogels onderzocht 
wordt door onze Vogelwerkgroep l iggen een twee
tal gebieden waar relatief vaak , zeker in invasie-ja
ren, Roodpootval ken waargenomen worden. 
Het gaat hierbij om de AWD, de omgeving van het 
Eiland van Rolvers bij Vogelenzang en het du inge
bied van Berkheide en Meijendel tussen Katwijk 
en Scheveningen. 

Smelleken 

Het Smel leken is de kleinste van al le in Europa 
voorkomende valkensoorten. I n  Nederland is het 
Smelleken een wintergast en doortrekker die jaar
l ijks in redel ijke aantal len voorkomt. 
Vrijwel al le in  Nederland waargenomen vogels heb
ben hun broedgebieden in Scandinavië.  De vogels 
uit Scandinavië overwi nteren voor een deel in Zuid
Scandinavië en Nederland, maar een aantal trekt 
verder zuidel ijk tot in  Spanje.  Ook bij deze soort 
kunnen de aantal len tijdens de wintermaanden in 
Nederland ineens toenemen, als de vogels die ten 
noorden van Nederland trachten te overwinteren,  
door voedselgebrek (het wegtrekken van de prooi
dieren) of slechte weersomstandigheden ,  in zuide
l i jke richting gedreven worden .  

Veel Smellekens trekken met hun prooidieren 
mee. Het voedsel bestaat voor een groot deel uit 
piepers, vinkachtigen en leeuweriken. Het hoogte
punt van de doortrek van het Smelleken valt sa
men met de doortrek van de bovengenoemde 
vogelssoorten .  I n  het najaar worden de eerste 

Smellekens al in augustus gezien ,  hoofdzakel ij k  in 
Noord-Nederland . In september begint de  trek d ui
del ij k  op gang te komen en bereikt zijn hoogtepunt 
in oktober. De najaarstrek kan doorlopen tot in  ja
nuari aan toe, terwijl de voorjaarstrek al weer in fe
bruari en maart op gang komt. De meeste vogels 
trekken i n  april door naar de broedgebieden,  maar 
tot diep in mei kunnen langstrekkende vogels waar
genomen worden.  

Van het Smelleken komen verspreid over de we
reld verschi l lende ondersoorten voor. Veel van 
deze ondersoorten hebben een vast patroon in 
broedgebied en overwinteringsgebied , en zul len 
vrijwel n iet buiten hun vaste broed- of overwinter
ingsgebied opdu iken. Zo overwinteren de broedvo
gels u it  Scandinavië in onze omgeving , maar de 
vogels d ie op IJsland broeden overwinteren in En
geland en worden bu iten beide gebieden nauwe
l ijks gevonden. 
Een aantal van de acht voorkomende ondersoor
ten met hun  broedgebieden zijn :  
Falco colum barius "aesoalon" - Scandinavië 
Falco columbarius "columbarius" - Noord-Amerika 
Falco columbarius "subaesalon" - IJsland 
Falco colu mbarius " brookei" - Middel landse-Zeege
bied en het M idden-Oosten 
In  onze omgeving komt normal iter al leen de  onder
soort " aesoalon" voor. Maar er zijn van de onder
soorten "subaesalon" een zestal vondsten bekend 
in Nederland . 
Eén van die zes vondsten is in  Noordwij k gedaan. 
Op 1 7  oktober 1 854 werd een vrouwtje van de on
dersoort "subaesalon" gevonden in de duinen van 
Noordwijk . 

Het Smel leken is een echte sol itaire vogel ,  d ie bui
ten het broedseizoen vrijwel u itslu itend alleen 
leeft. Soms worden in de wintermaanden geza
menli jke s laapplaatsen gebruikt. Ook tijdens de 
trek worden er nooit groepjes Smel lekens waarge
nomen. Het gebeurt wel dat er meerdere exempla
ren op een dag langstrekkend waargenomen 
worden maar het gaat daarbij altijd om sol itair 
langsvl iegende vogels .  
I n  onze omgeving worden de meeste vogels tij
dens de trek waargenomen, zowel over land als 
over zee. Vooral tijdens het waarnemen van de vo
geltrek (najaar) in  de d uinen worden er regelmatig 
langsvl iegende exemplaren waargenomen. Gedu
rende de wi ntermaanden worden er nog wel eens 
jagende exem plaren in  de duinen en de 
gras landgebieden gezien .  

In  onderstaand overzicht staan de aantal len lang
strekkende Smel lekens, waargenomen vanaf de 
Puinhoop in de Coepelduynen in de periode half 
septem ber tot half november in de jaren 1 985 tot 
en met 1 995: 
1 985 8 exemplaren 
1 986 1 0  exemplaren 
1 987 7 exemplaren 
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1 988 
1 989 
1 990 
1 991  
1 992 
1 993 
1 994 
1 995 

9 exemplaren 
8 exemplaren 
1 0  exemplaren 
1 7  exemplaren 
1 8  exemplaren 
1 7  exemplaren 
1 0 exemplaren 
5 exemplaren 

Ook tijdens het zeetrektel len worden weleens lang
strekkende Smel lekens waargenomen. Het is dan 
niet altijd even gemakkelijk om de soort te determi
neren.  Vooral als de vogel ver weg vliegt en er 
geen andere vogelsoorten in de directe omgeving 
te vinden zijn kan het nog wel e.ens tegenval len 
om de juiste grootte van de vogel te bepalen . Voor
al bij op grote afstand langsvliegende valken die 
niet altijd even goed te zien zijn is het inschatten 
van de grootte van belang voor de juiste deter
minatie van de soort. Het Smelleken kan nog wel 
eens verward worden met een ver weg vliegende 
Slechtvalk.  
I n  de periode van 1 985 tot en met 1 995 werden de 
volgende aantallen Smel lekens over zee waarge
nomen: 

Voorjaar Najaar 
1 985 - 1
1 986 - 1
1 987 - 1
1 988 - 4
1 989 
1 990 - 1
1 99 1  - 3
1 992 
1 993 5 1 
1 994 5 
1 996 1 1 

Ook tijdens de wintermaanden worden jaarlijks ja
gende Smel lekens waargenomen in onze omge
ving . Zo werd in de winter van 1 988/ 1 989 een 
exemplaar regelmatig waargenomen rond Offem, 
Noordwijk-Binnen en Polder Hoogeweg. Mogel ijk 
had de voge l  op landgoed Offem zijn slaapplaats 
en werden het dorp en de polder als jachtgebied 
gebruikt. 
Een opval lende waarneming is die van een manne
tje Smel leken dat in  1 992 van half april tot begin 
mei  rond het Haasveld in de Amsterdamse Water
leidingdu inen verbleef en regelmatig baltsend 
werd waargenomen. 

Slechtvalk 
De Slechtvalk komt verspreid over vrijwel de gehe
le wereld voor. Ook in grote delen van Europa is 
de Slechtvalk als broedvogel te vinden. I n  Neder
land is de vogel  vooral als overwinteraar aanwe
zig, maar de laatste jaren zijn toch vrijwel jaarlijks 
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één of meerdere broedgevallen vastgesteld .  Ook 
in het verleden zijn al eens broedpogingen of terri
toria van de soort vastgesteld.  Zo werden beg in  
deze eeuw een tweetal grondnesten gevonden op 
de Waddeneilanden en werd er tot aan 1 992 regel
matig een nest of een territorium op de Veluwe ge
vonden.  
Vanaf 1 990 is vrijwel jaarlijks één en zijn er het 
laatste jaar zelfs twee nesten in Limburg gevonden.

De Noord- Europese broedpopulatie bestaat groten
deels uit trekvogels die overwinteren in West- Euro
pa, terwijl de Midden-Europese broedvogels 
hoofdzakelijk stand- en zwerfvogels zijn .  Vooral de 
eerstejaars vogels kunnen erg ver van de 
geboorteplaats weg zwerven.  Veel van de  in ons 
land waargenomen vogels zijn waarschijnl i jk broed
vogels d ie uit Scandinavië in onze omgeving  en 
zuidelijker tot in  Spanje komen overwinteren. 
I n  sommige jaren kan het gebeuren dat tijdens de
wintermaanden het aantal Slechtvalken in ons 
land ineens omhoog schiet. Vogels die normaliter 
in Zuid-Scandinavië en Noord-Duitsland overwinte
ren komen dan met hun prooivogels in zuid-weste
l i jke richting ,  vaak gedwongen door de 
weersomstandigheden. 

I n  Nederland kan de  Slechtvalk gedurende het 
hele jaar door waargenomen worden . Tijdens de 
zomermaanden kunnen overzomerende exempla
ren of territorium-houdende vogels waargenomen 
worden .  Vanaf augustus beginnen de eerste over
winteraars in Nederland op te duiken. De piek van 
de najaarstrek valt in  de maanden september en 
oktober. Tijdens de wintermaanden kunnen vrijwel
overal in ons land overwinteraars opduiken.  I n  
april vertrekken de meeste overwinteraars weer 
naar de noordelijker gelegen broedgebieden. I n  
mei worden vaak de laatste doortrekkers waarge
nomen. 
I n  Nederland worden jaarl ijks zo' n  1 00 overwinte
rende exemplaren vastgesteld .  Een aantal belang
rijke overwinteringsgebieden in Nederland zijn :  



* Het Waddengebied 
* Het Lauwersmeergebied 
* Het Friese merengebied 
* Flevoland 
* De Zeeuwse Delta 

I n  onze omgeving worden de meeste Slechtvalken 
in de trekperioden waargenomen, maar er zijn 
waarnemi ngen bekend uit de maanden augustus 
tot en met mei .  Vrijwel overal in onze omgeving 
zijn langstrekkende of jagende exemplaren waar
genomen. De soort is in onze omgeving zeker niet 
algemeen, maar wordt toch wel jaarl ijks waargeno
men. I n  onderstaand overzicht staan de waarne
mingen uit  de periode 1 985- 1 995. 
24 september 1 over de Puin hoop Katwijk 
3 oktober 1 985 1 over de Coepelduynen 
21  oktober 1 985 1 over de  Noordduinen 
9 augustus 1 986 
23 augustus 1 986 
1 2  april 1 987 
1 7  oktober 1 987 
7 augustus 1 988 
1 4  oktober 1 988 
26 oktober 1 988 
26 oktober 1 988 
1 6  mei 1 989 
1 6  oktober 1 989 
27 oktober 1 989 
2 november 1 989 
1 7 mei 1 990 
2 1  mei 1 990 
1 3  februari 1 991  
1 9  oktober1 991 
26 september 1 992 
27 september 1 992 
30 oktober 1 992 
8 januari 1 993 
1 3  maart 1 993 
8 oktober 1 993 
1 8  oktober 1 993 
1 0  oktober 1 994 
1 4  januari 1 995 
3 maart 1 995 
22 oktober 1 995 
1 0  november 1 995 

1 over de Noordduinen 
1 over de Noordduinen 
1 over zee 
1 over de Puinhoop Katwijk 
1 over de Bronsgeest 
1 over de Puinhoop Katwijk 
2 over de Puin hoop Katwijk 
1 over de Noordduinen 
1 over Noordwijk-Binnen 
1 over de Noordduinen 
1 over de Noordduinen 
1 over de Puinhoop Katwijk 
1 AWD Paardenkerkhof 
1 over Polder Hoogeweg 
1 jagend op strand 
1 over de Uitwatering 
1 over de Hoornes Katwijk 
1 over de Coepelduynen 
1 over de Puinhoop Katwijk 
1 jagend Elsgeesterpo lder 
1 over de Noordduinen 
1 over de Noordduinen 
1 over de Coepelduynen 
1 over de Puinhoop Katwijk 
1 jagend Polder Hoogeweg 
1 jagend Oosterduinsemeer 
1 over de Noordduinen 
1 over Polder Hoogeweg 

De meeste exemplaren worden toch wel langstrek
kend over het duin in het najaar waargenomen.  
Hetzelfde beeld laat het waarnemingenoverzicht in 
de periode 1 975- 1 985 zien .  Ook toen werden de 
meeste exemplaren langstrekkend over de duinen 
waargenomen. Wat wel opvalt is de hoeveelheid 
waarnemingen. I n  de periode 1 985- 1 995 zijn onge
veer twee keer zoveel Slechtval ken in onze omge
ving waargenomen dan in de periode 1 975- 1 985. 
Waarschijnl i jk heeft dat vooral te maken met het 
herstel van de populatie Slechtvalken in Eu ropa 
sinds de ernstige achteruitgang (door het gebruik 

van pesticiden) in  de jaren vijftig en zestig .  Maar 
ook is het (groeiende) aantal waarnemers, de  in
tensiteit waarmee er tegenwoordig gekeken wordt 
en de toegenomen soortkennis van invloed . 

G iervalk 
De Giervalk is een 
broedvogel van 
het arctische ge
bied en komt op 
vrijwel het gehele 
noordel ijke half
rond voor. I n  Ne
derland is de 
Giervalk een 
dwaalgast. Vanaf 
1 800 zijn maar 4 
vondsten en 1 . 
waarnemmg van 
de soort bekend. 
Van de 4 vondsten heeft er één betrekking op  de 
l ichte fase, de 'Groenlandse' Giervalk (Falco rusti
colus "candicans") . De andere 3 vondsten en de 
waarneming hebben betrekking op de donkere 
fase (Falco rusticalus " rusticolus" ) .  

• 

Op 1 6  oktober 1 849 werd een eerste-winter man
netje Gierva lk gevonden (geschoten) bij Noordwijk. 
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• 1n on erzoe 
Ab Steenvoorden 

Al vanaf het begin van deze eeuw worden vogels 
in Nederland voorzien van een ring. Dit ringwerk 
werd in Nederland gecoördineerd door het Vogel
trekstation, een onderdeel van het I nstituut voor 
Oecologisch onderzoek in Arnhem. Tegenwoordig 
is het Vogeltrekstation gevestigd in  Heteren. 
Veel vogels worden geringd door amateurs ,  vaak 
mensen die van het ringen hun hobby gemaakt 
hebben. Er zijn ook biologen d ie zich bezig hou
den met het ringwerk. Vaak ringen zij voor weten
schappelijk onderzoek maar een enkele soort of 
een aantal soorten die al le tot dezelfde fam i l ie be
horen.  Om vogels te mogen ringen heb je een spe
ciale vergunning nodig, want de meeste in 
Nederland voorkomende vogelsoorten zijn be
schermd en mogen niet zomaar gevangen worden. 

Waarom ringen? 
Vogels kunnen geringd worden om verschi l lende 
redenen: 
* Het nauwkeurig i n  kaart kunnen brengen van 
broedpopulaties en overwinteringsgebieden. 
* Het vaststellen van de trekroutes en pleisterplaat
sen van trekvogels. 
* Eventuele verplaatsingen vastleggen van stand
en invasievogels. 
* Het berekenen van de gemiddelde leeftijd en de 
jaarlijkse sterfte van de versch i l lende soorten. 
* Het vaststel len van eventuele aantalsschomme
l ingen in bepaalde gebieden. 
* Het opmerken van hoge sterfte door een niet-na
tuurl ij ke oorzaak. 
Naast bovenstaande hoofdpunten worden er  ook 
vogels geringd voor al lerlei ander onderzoek. 
Naast de metalen ringen van het Voge ltrekstation 
worden de  laatste 1 0-20 jaar ook steeds meer 
kleurringen gebruikt. Deze ringen kunnen op ver
schi l lende plaatsen worden aangebracht (poten,  
nek,  vleugels) . Een groot voordeel van k leurringen 
is dat de vogels n iet gevangen of dood gevonden 
hoeven te worden om de ring af te lezen.  De mees
te kleurringen kunnen met een goede k ijker of te le
scoop gewoon in het veld afgelezen worden. 

Verzamelen van gegevens 
Nadat de vogels geringd zijn weet men eigenl ijk 
behalve een aantal maten ,  geslacht en leeftijd ver
der nog niets . Het gaat erom dat de geringde vo
gel teruggemeld wordt. Dit kan op verschi l lende 
manieren gebeuren. 
De vogel kan nogmaals gevang&n worden door 
een andere ringer maar de vogel kan ook dood of 
gewond gevonden worden.  
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11 roo 0 8 15 
Bij het aantreffen van een geringde vogel ,  gevan
gen of gevonden, moeten de ringgegevens nauw
keurig doorgegeven worden aan het 
Vogeltrekstation ,  alwaar de gegevens verwerkt 
worden.  Omdat er op  veel verschi l lende plaatsen 
verspreid over de hele wereld geringd wordt, wor
den er redelijk wat geringde vogels teruggevon
den. Vrijwel iedere vogelaar zal ook bij dood 
gevonden vogels controleren of ze wel of niet ge
ringd zijn .  

Ringen bij roofvogels 
Roofvogels zijn populair ,  maar roofvogels worden 
ook vaak en op grote schaal vervolgd. Dit zijn zo 
maar twee redenen waarom er relatief veel. r ingon
derzoek bij roofvogels gedaan wordt. In veel gebie
den van het land worden jaarlijks roofvogels 
geringd, zo ook in de Amsterdamse Waterleiding
duinen,  waar Fred Koning jaarlijks veel roofvogels 
ringt. 
Veel van de hedendaagse kennis over versprei
d ing,  trekbewegingen, broedgebieden en overwin
teringsgebieden van roofvogels is  dankzij het 
ringonderzoek verkregen .  

Ringvondsten 
Ook in  onze omgeving zij n door leden van onze 
vereniging een aantal roofvogels met pootringen 
gevonden.  I n  het vogelasiel wordt ook iedere b in
nengebrachte vogel gecontroleerd of deze geringd 
is .  Ook daar zijn in het verleden verschi l lende vo
gels met ringen binnengebracht. Enige tijd na het 
insturen van de ringgevens ontvangt de melder 
een formulier thuis met daarop alle gegevens d ie  
bij het Vogeltrekstation over de  gevonden vogel  be
kend zijn .  

Ringvondsten in Noordwijk en • 
omgevmg 
soort :  Torenvalk 
leeftijd/geslacht: nestjong 
ringdatum :  29 juni 1 970 
ringplaats: Budel (Noord-Brabant) 
vindplaats : Noordwij k aan zee 
vinddatum :  3 augustus 1 970 
bijzonderheden: gevangen in flatgebouw, is weer 
losgelaten 

soort :  Smelleken 
leeftijd/geslacht: nestjong 
ringdatum:  1 jul i  1 973 
ringp laats: Rogen, Jämtland Zweden 
vindplaats : Noordwijk aan zee 



vinddatum :  25 september 1 973 
bijzonderheden: dood gevonden 

soort: Torenvalk 
leeftijd/geslacht: nestjong 
ringdatum:  1 3  juni  1 980 
ringplaats: Duivendrecht (Noord- Hol land) 
vindplaats: Wassenaar 
vinddatum : 22 januari 1 983 
bijzonderheden: gewond binnengebracht in Voge
lasie l  

soort :  Sperwer 
leeftijd/geslacht: nestjong, vrouw 
ringdatum:  5 jul i  1 986 
ringplaats :  AWD, bij Zandvoort 
vindplaats: Noordwijkerhout, Sparrenlaan 
vinddatum:  1 5  februari 1 988 
bijzonderheden: dood gevonden 

soort :  Sperwer 
leeftijd/ges lacht: nestjong, man 
ringdatum:  1 9  juni 1 988 
ringp laats : AWD, bij Zancjvoort 
vindp laats: Noordwijkerhout, Sint Bavo 
vinddatum:  3 augustus 1 988 
bijzonderheden: dood gevonden,  binnengevlogen 

soort: Sperwer 
leeftijd/geslacht: nestjong, man 
ringdatum:  30 juni 1 993 
ringp laats: Katwijk a .d .  Rijn 
vindplaats: Noordwijk,  Zwarteweg 
vinddatum : 1 2  oktober 1 994 
bijzonderheden:  dood gevonden 

Als je de  bovenstaande ringgegevens met elkaar 
vergel i jkt valt al d i rect op dat vooral Sperwers in 
omgeving van hun geboorteplaats bl ijven en dat er 
relatief veel jonge Sperwers in hun eerste levensja
ren omkomen. Dankzij het ringonderzoek is men 
er dan ook achtergekomen dat jonge Sperwers tot 
in ju l i  binnen een straal van hooguit enkele tiental
len k i lometers van de geboorteplek bl ijven. Vaak 
gaat een gedeelte van de jonge vogels pas in okto
ber echt trekgedrag vertonen en kan over grote af
standen wegtrekken. De meeste jonge vogels in 
Nederland zullen de wintermaanden binnen een 
straal van zo'n dertig k i lometer van de geboorte
plek bl ijven hangen en daar in de toekomst ook 
gaan broeden. Maar s lechts de helft van al le jonge 
Sperwers haalt het einde van het eerste levensjaar 
en de gem iddelde leeftijd van een Sperwer is zo 'n 
twee tot tweeënhalf jaar. 
Uit het r ingonderzoek is ook gebleken dat veel 

Sperwers door botsingen (vooral met ruiten,  dra
den en verkeer) om het leven komen. Van de te
ruggemelde Sperwers is ongeveer 75% 
omgekomen door een botsing met een obstakel 
(75% juveniel en 25% adult) , zo'n 1 4% werd ge
schoten of vergiftigd en slechts een 1 0% sterft aan 
een natuurlijke doodsoorzaak. 
Dit is natuurlijk nog maar een klein stukje van al le 
informatie d ie men door middel van ringonderzoek 
kan verkrijgen. In  principe kan je door ringonder
zoek het hele levensverhaal van een bepaalde 
soort achterhalen. 

Ringonderzoek en het Vogelas ie l  

I n  het Vogelasiel worden niet al leen geringde vo
gels binnengebracht, maar s inds een aantal jaren 
worden ook gereval ideerde vogels door medewer
kers van het Vogelasiel  zelf geringd . Het is voor 
een Vogelasiel  natuurlijk erg belangrijk om te we
ten of de vogels d ie na hun verzorging weer losge
laten worden het daadwerke lijk ook redden.  
I n  de periode van 1 984 tot en met 1 988 werden in 
het Vogelasiel de volgende roofvogels geringd en 
weer losgelaten:  

1 Blauwe Kiekendief 
2 Buizerden 
2 Sperwers 
5 Torenvalken 

Van deze geringde vogels is inmiddels één terug
melding binnen gekomen: een op 1 0  november 
1 984 losgelaten Sperwer werd op 30 m aart 1 995 
dood gevonden in Noordwijkerhout. 
We hebben hier te maken met s lechts één terug
melding,  maar het levert wel veel informatie op.  
Ten eerste blijkt dat het revalideren van roofvogels 
wel degelijk zin heeft want de vogel heeft het toch 
nog een aantal jaartjes vo lgehouden ; de  vogel 
werd zelfs voor een Sperwer vresel i jk oud. Een an
der opvallend punt is dat de  vogel n iet of nauwl ijks 
uit de directe omgeving verdwenen is .  
Het is  jammer voor het onderzoek , maar m is
schien gelukkig voor de vogels dat er nog niet 
meer van de in het Vogelasiel  geringde roofvogels 
zijn terruggemeld. 
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Vl . ens en roo 

1 . R oofvogels  e n  J acht 

Kees Verweij 

Oorspronkeli jk konden roofvogels temidden van ja
gers een betrek kelijk ongestoord leven leiden. Bij 
enkele soorten zoals bijvoorbeeld de Havik en de 
S lechtvalk werden exemplaren gevangen om ze 
geschikt te maken voor de valkenjacht. Roofvogels 
werden zelfs tot de " Edele vogelen" gerekend. 
Vooral sedert de laatste eeuw, toen het "jagen met 
de vogel" wat meer in  onbruik geraakte en het aan
tal jagers sterk toenam, begon men zich meer te 
bekommeren om het vraagstuk van de schadelijk
heid van de roofvogels voor de wildstand en wer
den al le vogels met kromme snavels en scherpe 
klauwen te vuur en te zwaard en met al le mogelij 
ke andere middelen vervolgd .  
Hoewel het hoogtepunt van de roofvogelvervolging 
in de vorige eeuw en de tegenwoordige eeuw lag , 
wordt toch ook in oudere werken gewezen op de 
schadel ijkheid van somm ige soorten voor de wi ld
stand. Zo worden in het "Jacht- Bedryff", een hand
schrift uit 1 632,  dat waarschijnl i jk is opgesteld door 
de houtvester Cornelis Jacobsz. van Heenvliet, 
een verwijzing gegeven naar de zogenaamde 
"Scherpvogelen" ,  roofvogels ,  d ie zeker niet als 
" Edele Vogelen" bekend stonden. Het ging hierbij 
om de Bruine Kiekend ief. Van deze vogel werd het 
volgende gemeld: "Vernielen veel k leij n  gebeent 
gevogelt, en zijn seer schadel ijck onder de hoende
ren, jae sul len selfs een oude hen weghnemen,  
een Lampreij , jae eenen jongen haes" .  Torenval
ken of "Sweemers" genaamd doen het n iet veel be
ter getuige de volgende passsage: "Asen haer 
bijde h itte van 't Fenijn  (vl iegende kevers) inde 
locht, eeten ook vincken, jonge leeuwereken ende 
ander kleijn gevogelt, doch meest veltmuijsen , zijn 
Fenijn ich,  ruijgh onder de pooten en een lee l ijck 
gedrocht" .  Over arenden, waartoe hij ook enkele 
wat grotere soorten roofvogels rekende, schreef 
hij : " Doen groot quaet inde duijnen en daerom is 
de duijnmaijers geoorloft die te schieten " .  
Over de jacht op  of met roofvogels zijn voor 1 500 
nauwelijks gedetai l leerde gegevens bekend.  Na 
deze periode is er een groot aantal verordeningen 
en plakkaten op de jacht verzameld door Paulus 
Merula in zijn boek " Placaten ende Ordonnancien 
op 'tstuck vande Wildernissen" ( 1 605) . Een belang
rijke plaats wordt ingeruimd voor de valkerij met 
nauwkeurige beschrijvingen van het vangen, hou
den en trainen van roofvogels voor de valkerij . 
Hoewel n iet d i rect plaatsen worden genoemd waar 
de valkerij wordt  bedreven ,  mag u it aangehechte 
verordeningen, die o .a. op de Bol lenstreek van toe
passing waren,  bl i jken , dat ste l l ig  ook in onze om
geving de valkerij werd beoefend . De jacht was 
u iteraard slechts voorbehouden aan jachtgerechtig-
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den. Strenge straffen werden toegepast op  overtre
ders, d ie enigerlei vorm van jacht uitoefenden in 
de destijds nog uitgestrekte duingebieden in onze 
omgeving . Tegen het einde van de 1 6e eeuw gold 
het verbod "oock met Havicken ofte andere Voge
len te vl iegen, anders als hier naer toegelaten 
wordt, op peyne van te verbeuren telcke reysse  
thien Ponden, ende daerenboven voor voor elcken 
ghevanghen Haes twintich Ponden, ende voor 
elcke ghevangen Conijn, Perdrijs , Vesaen, Moer
hoen ,  ofte andere vl ieghende Wildt, thien Ponden 
van x l .  groeten 'tPondt, boven de verbeurte vande 
Honden ende Voghelen" .  
Om de wi ldstand weer op peil te brengen werd de 
jacht soms voor enige tijd opgeschort :  "Ten eynde 
de V oesters daer inne geset den voorleden Win
ter, mogen voeden en populeren voor desen lare, 
m idtsgaders in Langhe-Velder Duyn, beginnende 
aen Duyn-dam , streekende Oost-waerts tot d ie 
Voghel-sanck, ende d it op een Boete van thien 
Ponden , soo d iekmaels yemandt bevonden wordt 
contrarie van dien te doene" .  
Dergel ijke plakkaten werden in  de vo lgende eeu
wen hernieuwd of aangepast. Zo werd in 1 750 o .a. 
uitgebreid melding gemaakt van het "Vogelvl ie
gen".  S lechts voor "gekwalificeerden" staat de 
"Jagt met den Vogel" vrij van 1 september tot eind 
november. 
Omtrent de bejaging van roofvogels in  onze streek 
zijn tot aan de 1 9e eeuw nauwelij ks gegevens be
kend. Hoewel de bejag ing van roofvogels pas i n  
de 1 9e eeuw in zijn volle omvang losbarstte, werd 
ongetwijfeld al in  de  1 8e eeuw op roofvogels ge
jaagd of werden zij op andere wijzen gevangen. 
Vooral in deze eeuw nam de belangstel l ing voor 
het verzamelen van dieren, zowel dode als leven
de, sterk toe. Vele vooraanstaande burgers reken
den het tot hun pl icht zg. Natural iënkabinetten aan 
te leggen , welke beantwoordden aan het toene
mende behoefte aan natuurhistorische kennis. U it 
deze tijd stammen ook de eerste systematische or
nithologische werken van o .a .  Houttuyn en Noze
man. Ter voorbereid ing van hun 
vogelbeschrijvingen maakten zij menigmaal ge
bruik van vogels ,  d ie ofwel door anderen of door 
henzelf waren geschoten . Ongetwijfeld zullen hier
bij exemplaren geweest zijn ,  die in onze omgeving 
zijn verzameld,  maar dergelijke gegevens werden 
nauwelijks opgetekend. 
Dit gebeurde daarentegen wel in de 1 9e eeuw. 
Het verzamelen van vogels , waaronder uiteraard 
ook de roofvogels , geschiedde dan meer op last 
van wetenschappelijke instituten .  Zo hanteerde de 
eerste d i recteur van het Rijksmuseum voor Natuur
lij ke Historie te Leiden,  Coenraad Jacob Tem
minck ,  rege lmatig zelf het geweer en wist op  deze 
wijze een unieke col lectie vogels te verzamelen. 



Deze traditie werd voortgezet door zijn opvolger 
Hermann Schlegel .  I n  d it verband moet nog wor
den genoemd Jan Pieter van Wiekevaort Cromme
l in ,  wiens omvangrijke col lectie vogels naderhand 
in het bezit van het eerder genoemde Rijksmuse
um kwam . 
Van Schlegel is bekend, dat hij nauwe contacten 

derl ing ,  - h iertoe moet hem de du iste rl ing ,  de ko
ning van den macht van dienst zijn ;  de horenui l ,  
die nog verradeli jker dan al le valken, de weerloze, 
vrolijke schaar vervolgt. Dit geschiedt waarl ijk niet 
met zijn goedvinden; maar is  nu  eenmaal het lot 
van al le duisterl ingen en huichelaars ; het is de  ge
regtigheid der natuur  en van den tijd" .  
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De kraaienhut of jachthut van A . H .  Verster met een levende Oehoe in de Noordwijkse duinen om
streeks 1 850. 
De Oehoe werd na zijn dood opgezet en is thans in het bezit van het Jan Verwey Natuurcentrum . 

onderhield met A . H .  Verster, die de functie van 
"houtvester en inspecteur van de jacht en vissche
rij in Zuid-Holland"  u itoefende. In  de duinen bij 
Noordwijk had hij een zg . k raaienhut laten bou
wen, waar hij o .a .  met behulp van een Oehoe di
verse vogels, waaronder ook roofvogels , wist te 
lokken en vervolgens te schieten .  Zo is van hem 
bekend , dat hij in de door hem gepachte duinen 
onder Noordwijk al le Grauwe Kiekendieven weg
schoot. Verschi l lende geschoten exemplaren g in
gen naar het Rijksmuseum te Leiden. 
Hoe het jagen in een kraaienhut verheerlijkt werd 
mag blijken uit de volgende passage u it de Neder
landse uitgave van " Het leven der Vogels" van Dr. 
A .E .  Brehm ( 1 866) : "Wel l igt zoekt men mij te weer
spreken, door te beweren,  dat jagt bij de kraaijen
hut eigenl ijk geheel al leen bestemd is tot moorden, 
tot oefening in het schieten. Maar ook bij deze jagt 
is het doel n iet zo onedel ;  bescherming van weerlo
ze vogels door de uitroeij ing van roofgebroed . De 
jagt bij de kraaijenhut behoort tot de aangenaam
ste bezigheden in het jagers bedrijf; want de jager 
werkt hier niet voor zichzelven, maar treedt als 
wreker en beschermer der verdrukten op.  En zon-

Verder werden er rond het midden van de 1 9e 
eeuw in  onze omgeving o .a .  verzameld een 
Steppenkiekend ief (23 apri l  1 866 in  de  d uinen te 
Noordwijk) , een Zwarte Wouw (4 jun i  1 860 te Voor
hout) , een Rode Wouw bij Noordwijkerhout Quni  
1 877) , een Giervalk in de Noordwijkse duinen ( 1 6  
oktober 1 849) , een Zeearend te Noordwijk (6 ja
nuari 1 860) en een Visarend bij Noordwijk (5 mei 
1 862) . Doordat deze exemplaren thans nog te be
zichtigen zijn in het Rijksmuseum te Leiden, zijn 
hun gegevens bewaard gebleven .  
Hoevelen zijn er echter niet geschoten door bij
voorbeeld jachtopzieners ,  d ie oprecht meenden 
hiermee de wildstand te kunnen bevorderen en 
roofvogels zu iver als schadelij k  wi ld beschouwden. 
Bedacht moet worden,  dat in de Jachtwet van 
1 857 zelfs nog een premie op het doden van aren
den (f 1 , - )  en van valken,  haviken,  sperwers, wou
wen en bu izerden (f 0,30) werd gesteld .  Zelfs een 
belangrijke ornitholoog als Van Wiekevaort Crom
melin betaalde in het belang van de jacht nog pre
mies uit voor honderden roofvogels . Een du idel i jke 
vermindering van het aantal van deze vogels - de 
Havik en de Buizerd waren omstreeks 1 9 1 0  in Ne-
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derland bijna als broedvogel verdwenen - is het ge
volg geweest. Helaas zijn verreweg de meeste van 
deze vangsten niet geregistreerd.  
Een kentering deed zijn intrede rond 1 9 1 2, toen de 
nieuwe Vogelwet in werk ing trad. Hoewel aan de 
bestrijding van vogels aanzien l ijke beperk ingen 
werden gesteld, b leef de mogelijkheid geopend 
voor wetenschappelij ke doeleinden te verzamelen. 
Toch ging deze wet voor een aantal ornithologen 
veel te ver. Er trad een breuk op in  de inmiddels 
opgerichte Nederlandse Ornithologische Vereni
g ing.  Fervente verzamelaars en jagers , waaronder 
de toenmalige voorzitter René Charles Baron 
Snouckaert van Schauburg, traden uit en richtten 
de nieuwe "Club van Nederlandse Vogelkundigen" 
op. 
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Deze Snouckaert woonde van 1 887 tot medio 
1 896 op  de fraaie buitenplaats "Wildlust" te Lisse. 
Daar verzamelde hij menige vogel voor zijn collec
tie, waaronder ook roofvogels .  Snouckaert kon niet 
dulden, dat verschi l lende soorten roofvogels, d ie 
hij altijd had vervolgd,  door deze nieuwe Vogelwet 
in bescherming genomen werden . We kunnen ons 
nu nauwelijks voorste l len, dat iemand als Snoucka
ert zich enerzijds bijzonder i n  de ornitholog ie kon 
bekwamen, maar anderzijds al lerminst kon accep
teren,  dat vogels i n  zijn moestuin of jachtveld ook 
maar de geringste schade veroorzaakten.  Zelfs vo
gels, die voortdurend op dezelfde toon een "aarts
vervelend" geluid u itstootten, waren voor hem 
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nauwelijks vei l ig .  "Dan grijpt men onwil lekeurig 
naar het geweer om aan d ie kwell ing een eind te 
maken" ,  zo verklaarde hij in een artikel in een der 
jaarboeken van de Nederlandse Club van Vogel
kundigen.  
De Vogelwetten van 1 9 1 2  en 1 937, inclusief latere 
toevoegingen en bepalingen, hebben de officiële 
jacht op roofvogels aanzienl ij k  beperkt en later 
zelfs geheel u itgesloten.  Ook in de Jachtwet zijn 
roofvogels thans geheel beschermd. Dit wi l  even
wel n iet zeggen, dat de jacht op roofvogels i n  onze 
omgeving geheel gestaakt is .  Nog steeds worden 
roofvogels in onze omgeving gevonden, d ie onder 
dubieuze omstandigheden aan hun einde geko
men zijn .  Vergrijpen en overtredingen laten zich nu 
eenmaal n iet door wette l ijke maatregelen en sanc
ties uitbannen . Ook de publieke opinie en de socia
le controle spelen hierin een belangrijke rol .  Deze 
laatste twee aspecten spelen gelukkig de laatste 
tijd een steeds belangrijkere rol . 
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2 . En toen regende het vog e ls

Ees Aartse 

I n  de jaren vijftig , maar vooral in  de jaren zestig, 
werden we regelmatig geconfronteerd met berich
ten over het soms massaal doodgaan van vogels, 
waarbij ook roofvogels .  
Begin jaren zestig sloeg het boek "S ilent Spring" 
van Rachel Carson in als een bom. Volgens de 
een was het een overtrokken, hysterisch boek 
over de invloed van bestrijdingsmiddelen op het mi
l ieu, maar volgens anderen was de situatie zelfs er
ger dan Rachel Carson beschreef. Al les wat zij 
echter had neergeschreven over de wantoestan
den en de  gevolgen die optraden bij het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen voor de natuur en het mi
l ieu was gebaseerd op  voor iedereen na te trekken 
feiten .  
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Schimmeldodend middel op landbouwzaden 
tast eierschalen aan. 
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Ben ik toch weer
door m'n nageslacht gezakt! 

/ 

Op de achterflap van de Nederlandse vertaling 
" Dode Lente" lezen we: " Dodelij ke verg iften zijn in 
en om ons.  Zij verpesten de l ucht, het land en het 
water, zetten zich als een fi lm af op vruchten en 
groenten,  worden aangetroffen in allerlei voed ings
middelen, verschijnen in de moedermelk en wel
l icht in de weefsels van het ongeboren k ind" .  
Dit boek heeft heel veel losgemaakt in  de wereld.
Het was de aanzet tot een mi l ieubewuster denken :  
mensen waar zijn wij in  godsnaam mee bezig !  Dat 
moedermelk al vergiftigd is en zelfs de ongeboren 
vrucht schade kan oplopen - misschien al geneti
sche afwijk ingen heeft - heeft veel mensen aan het 
denken gezet. 
Toen de vogels als het ware uit de lucht neertui
melden en stuiptrekkend doodginge n ,  wat in  de ja
ren vijftig en zestig regelmatig voorkwam, besefte 

• 

men steeds meer: nu de vogels,  straks wij! 
Veel vogel- en natuurverenigingen en mi l ieuvereni
gingen werden in  de jaren zestig en zeventig opge
richt. Natuurlijk werden deze verenigingen niet 
opgericht naar aanleid ing van het boek van Rachel 
Carson; nee, men was verontrust in die tijd .  De ver
ontrustende berichten in de pers over vogels ,  na
tuur en mi l ieu waren soms rondu it beangstigend. 
Door die berichten zijn de  mensen mi l ieubewuster 
gaan denken. 
Graan dat was behandeld met insecticiden, maak
te veel s lachtoffers bij zaadeters zoals bijvoor
beeld Houtduiven. De Havik ,  de grootste predator 
van de Houtduiven kreeg op d ie manier veel gif 
b innen.  Omdat roofvogels aan het eind staan van 
de voedsel keten betekende dat, dat iedere duif 
een bijdrage leverde aan nog meer gif in het l i 
chaam van de Havik ,  waaraan hij u i tei ndelijk be
zweek. 
Ook in de ons bekende vogeltijdschriften versche
nen berichten wat er om ons heen gebeurde met 
de vogels .  I n  Het Vogeljaar 2 1 e  jaargang nr. 3 ,  juni
1 973 , is een samenvatting opgenomen van " Resi
duen van bestrijdingsmiddelen i n  stootvogels en ui
len in de periode 1 965- 1 97 1 "  van Drs. P. Fuchs 
e.a . .  Hier lezen we o .a . :  " I n  de afgelopen jaren

heeft het gebruik van persistente bestrijdingsmid
delen, met name van gechloreerde koolwaterstof
fen en van kwik ernstige gevolgen gehad voor de 
in ons land voorkomende stootvogels en ui len . 
Massale sterfte van vogels o .a. van zaad-etende 
vogels en hun predatoren (Buizerd, Havik ,  Sper
wer) was er meermalen het gevolg van" .  
Het rapport haalt verder aan dat het broedgedrag 
van roofvogels en ui len was ontregeld . Er werden 
steeds meer eieren gelegd met een dunne schaal 
waardoor veel breuk optrad . 
Toen b leek dat door beperkende maatregelen in 
de toepassing van persistente bestrijdingsmidde
len er een duidel ijke verbetering optrad in de roof
vogelpopulatie ,  was er, volgens dit rapport, een 
duidel i jke oorzaak/gevolg aan te wijzen. 
I n  beg in  jaren zeventig g ingen de Zeearenden in 
Duitsland sterk achteruit .  Uit onderzoek bleek dat 
het gebru ik  van DDT de oorzaak was van de afne
mende voortplantingsproductiviteit. 
Uit een onderzoek door het Centraal Diergenees
kundig I nstituut naar ingezonden dode vogels over 
de periode 1 970- 1 97 4 bleek dat van de 1 07 onder
zochte roofvogels 55% aan vergiftiging was dood
gegaan en bij de 1 44 kleine zaadeters 60% gif de 
doodsoorzaak was. Bij de al leseters zoals Fazan
ten, d uiven en kraaien lag dit percentage op onge
veer 40%. Het percentage dode vogels bij de 
gespecialiseerde eters als l ijsters, eenden en stelt
lopers lag door g if beneden de 1 0%.  
Het besef dat het mis ging met de  vogels was er, 
maar het wachten was op adequate overheids
maatregelen . I n  augustus 1 97 4 werd in Amerika 
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verboden om aldrin en dieldrin in bestrijdingsmid
delen te verwerken, omdat deze stoffen een be
dreiging vormden voor de volksgezondheid. 
Dieldrin werd namelijk  in dusdanige hoeveelheden 
in plu imvee aangetroffen dat een mi ljoen k ippen 
moest worden afgemaakt. Bij proeven met muizen 
werd geconstateerd dat dieldrin vaak kwaadaardi
ge tumors veroorzaakte. 
Begin jaren zeventig werd op vrijwi l l ige basis in Eu
ropa geen aldrin en dieldrin  meer gebruikt in  be
strijdingsmiddelen. Door deze vrijwi l l ige beperking 
bleek dat het aantal Sperwers,  Slecht- en Torenval
ken weer toenam. Op  1 januari 1 976 volgde Enge
land en andere landen in  Europa het wette l ijke 
verbod om aldrin en dieldrin te gebruiken. 
I n  de jaren zeventig namen de aantallen roofvo
gels weer toe. Soms spectaculair, bijv. de Bruine 
Kiekend ief. Vaak waren deze stijg ingen groten
deels het gevolg van goede broedmogelijkheden 
en het voedselaanbod in  de nieuwe nog bijna on
bewoonde Flevopolder. Deze nieuwe polder werd 
wel de 'nieuwe ark van Noach' genoemd. 
Eén van de hoofdfactoren van de achteru itgang 
van roofvogels was door wettel i jke maatregelen tot 
staan gebracht, hoewel ook heden ten dage men 
nog wel eens berichten in de krant leest dat roofvo
gels zijn doodgegaan door het eten van prooid ie
ren die vergiftigd waren door met insecticiden 
behandeld zaaizaad . Oude toepassingen hebben 
vaak een lang leven en sterven pas uit als ook de 
toepasser zijn strijd om het bestaan heeft ge
staakt. Een dergelijk voorval haalt nu vaak de lan
deli jke pers dankzij de vele alert reagerende 
natuur- en vogelverenigingen in het land . De dader 
is in vele gevallen d irect aan te wijzen .  Zoals het 
geval van een 68 jarige landbouwer uit Berkel Ro
denrijs d ie in oktober 1 984 zijn ingezaaide winter
tarwe beprenkeld had met wat extra gif omdat h ij 
dacht dat het n iet voldoende zou zijn .  1 50 vogels 
vielen in korte tijd dood neer. De pol it ie heeft pro
ces-verbaal opgemaakt. 
Roofvogels en ui len zijn bij sommige mensen niet 
populair. Die mensen hanteren de mening : de 
mooiste Buizerd is een opgezette Buizerd. Aan de 
andere bedreig ingen, zoals de  jacht wordt elders 
in dit roofvogelnummer aandacht besteed . 
I ncidenten met roofvogels zullen er altijd wel b l ij
ven. Nog steeds zijn er mensen die f l inke bedra
gen wil len neertel len voor een opgezette 
roofvogel.  Zolang d ie er zijn ,  zu l len er mensen zijn 
die aan die vraag wil len vo ldoen . 
I n  april 1 980 werd i n  de Alblasserwaard voor de 
tweede maal een dode Rode Wouw aangetroffen 
die vermoedelijk gedood is door het eten van ver
giftigde eieren. Door het CDI  werden eischalen in 
de maag aangetroffen. 
Door de vrijwi l l igers van de Vogelwerkgroep Mid
den-Brabant werden in mei 1 983 de nesten van 
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Haviken en Buizerden in de gaten gehouden om
dat er bij deze nesten gekke dingen gebeurden . Ei
eren en jongen verdwenen, Haviken werden 
afgeschoten of vergiftigd.  Volgens de voorzitter 
van de Nederlandse Jachtopzichters waren er te
veel Haviken .  Het k leinwild ,  vooral Fazanten en 
Patrijzen, was schrikbarend achteruit gegaan zo
dat er nog maar weinig 'wild' voor de jagers over
bleef om af te schieten! Tegen zo'n mentaliteit is 
het voor roofvogels moeil ij k  opboksen.  
Op 2 1  februari 1 986 loofde de Stichting Kritisch 
Faunabeheer een beloning uit van f 1  000 ,- voor d ie
gene die waardevol le informatie kon geven over 
de daders die in  de gemeente Echt maandenlang 
maïs , gedrenkt in parath ion, hadden uitgetrooid.  
Het ging hierbij vermoedelijk om een jachtvete. La
ter werd dit bedrag verhoogd tot f2500,- .  Vele t ien
tallen roofvogels waaronder Rode Wouw, B lauwe 
Kiekend ief, Buizerd en Sperwer werden h iervan in
direct het slachtoffer door het eten van de vergift ig
de prooidieren .  Tot een arrestatie is het niet 
gekomen hoewel men wel bepaalde verdenkingen 
had . 
Met het mi l ieu gaat het sinds het eind van de  jaren 
tachtig gelukkig steeds beter. Bodemverontrein ig in
gen worden aangepakt, het oppervlaktewater is 
duidelij k verbeterd en massale sterfte door het on
deskundig gebruik van bestrijdingsmiddelen komt 
nauwelijks meer voor De roofvogelpopu latie 
neemt duidel ijk toe .  Deze toename wordt e lders in 
dit roofvogelnummer nader toegelicht. 
Men dient alert te bl ijven ! Bij een vermoeden van 
onoi rbare praktijken l icht dan de pol itie in .  
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3 .  Roofvoge l opvang i n  h et voge las ie l  N oordwij k 

Annette Leunissen & Albert van der Werf 

De laatste paar jaar heeft de roofvogelopvang in 
ons asiel een heel eigen plekje gekregen. De ken
nis over leefwijze, behandel ing en nazorg heeft ge
leid tot een betere zorg voor gewonde en/of zieke 
vogels.  
Tot voor kort zorgde het asiel er alleen voor dat de 
vogels weer gezond werden .  Daarna werden ze 
overgebracht naar het Roofvogelasiel in Doetin
chem, waar de asielhouder, Herman Wissel ink,  
voor het aftrainen zorgde .  Immers , een vogel die 
ondervoed binnen is gekomen, kan je weer aan 
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sterken,  maar de vraag blijft waarom hij ondervoed 
is geraakt. Dat kan bijvoorbeeld een tekort aan 
jachtervaring zijn .  Een vogel met vleugel- of pootk
wetsuur moet gecontroleerd kunnen worden op 
herstel .  H ij is im mers afhankel i jk van zijn vleugels 
en poten om te kunnen overleven .  Als een vogel tij
dens zijn verblijf op het asiel gaat ruien,  moet h ij 
de winter  overblijven .  Als je in deze tijd niets met 
hem doet, ebt zijn jachtinstinct weg. Beter is het 
om deze periode te gebruiken om zijn jachtinstinct 
op pei l  te houden, zodat hij in het voorjaar gel ijk 
gelost kan worden.  

• 

Een leuke praktische oplossing die Herman toe
past is dat hij in  de kooien van de roofvogels ook 
voer voor muizen strooit. Vogels kunnen hierdoor 
al tijdens hun noodgedwongen gevangenschap 
bin nen het roofvogelasiel (beperkte) jachtervaring 
opdoen. 
De laatste paar jaar waren er echter zoveel over
plaats ingen,  dat het Herman Wissel ink zinnig leek 
mij in een stage de kennis en de k neepjes van het 
aftrainen bij te brengen om zo ook dit onderdeel 
van herstel in Noordwijk te kunnen realiseren .  Re
sultaat h iervan is dat bin nenkort begonnen wordt 
aan de bouw van een rootvogelopvang bij het asiel. 
Aftrainen betekent immers dat een roofvogel veel 
langere tijd in het asiel zal verblijven. De buitenver
blijven moeten dus u itgebreid worden.  
De train ing voor al le roofvogels is  gel i jk .  Duur van 
de train ing is 2 à 3 maanden, iedere dag maxi maal 
2 uur. De vogel krijgt "schoenen" aan en leert op 
de hand zitten .  Dit vraagt veel gedu ld ,  zowel van 
de vogel als van de trainer.  Honderd keer afvl ie
gen is afzien voor beiden .  Niet zozeer qua tijd als 
wel door i nspanning .  Maar als het vertrouwen daar 
is ,  gaan we verder met het train ingsprogramma tot 
de vogel tot appèl is gebracht. Dit deel van de trai
ning wordt door de vogel pos itief ervaren .  Mocht 
herstel dan nog niet duidelijk zijn , kan de vogel  
nog aan een vlieg lijn verder getraind worden.  Ook 
kan aan de vl iegl i jn jachtervaring opgedaan wor
den.  
Na het lossen zal de vogel met weinig jachterva
ring nog terugkeren naar het as iel en bestaat dus 
de mogelijkheid tot bijvoeren. Maar de vogel zal 
naarmate hij meer ervaring krijgt, steeds verder 

weg gaan, om het asiel tenslotte volkomen uit zijn 
geheugen te wissen. 

Roofvogelaanbod Vogelasiel Noord-
wijk 
Soort Gebracht Dood Gelost 
1 991 
Buizerd 1 1 
Sperwer 2 1 1 
Torenvalk 4 4 
1 992 
Buizerd 1 1 
1 993 
Torenvalk 2 1 1 
1 994 
Buizerd 1 1 
Torenvalk 6 3 3 
1 995 
Bruine kiekendief 1 1 
Torenvalk 5 1 4 
1 996 ( 1 e halfjaar) 
Sperwer 2 2 
Torenvalk 1 1 
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Bijzonderheden bij bovenstaande 
I ijst 

1 99 1  
Buizerd - ondervoed 
2 S perwers - 1 verkeerslachtoffer (dood) en 1 on
dervoed 
Vier Torenvalken waarvan twee waarschijnl ij k  ver
giftigd en twee sterk ondervoed waren overleden 
in het asiel .  
1 992 
De Buizerd zat verstrikt in  een rol prikkeldraad (na
bij Katwijkse watertoren) en kon na een week daar 
in de buurt weer gelost worden. 
1 993 
Een Torenvalk met een gebroken poot overleed;  
de andere was sterk ondervoed en werd naar het 
Vogelrampenfonds in Haarlem overgebracht; is la
ter gelost. 
1 994 
De Buizerd werd sterk ondervoed afgeleverd en 
overleed en ige uren later. 
Van de zes Torenvalken (al le uit de buurt van het 
sportcomplex van Quick Boys in  Katwijk) konden 
er drie worden overgebracht naar Herman Wisse-
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l i nk  i n  Doeti nchem . De andere drie overleden bin
nen een dag na afgifte op het vogelasiel .  · 
Ook werd er een twintigtal dode Torenvalken in  
dezelfde omgeving gevonden. De meningen over 
de oorzaak van dit g rote aantal dode of zeer zwak
ke Torenvalken waren verdeeld.  
Er was sprake van onkruidbestrijdingsmiddelen d ie 
op het sportcomplex waren gebruikt; onderzoek 
aan dode vogels leverde echter geen bevestig ing 
op van dit  vermoeden .  De andere theorie was dat 
door het zeer natte voorjaar de muizenstand zeer 
laag was, en  er dus niet voldoende voedsel be
schikbaar was voor de Torenvalken. 
1 995 
De Bruine Kiekend ief werd aangetroffen in Lisse 
en had een hangvleugel ;  overgebracht naar Doe
tinchem en gelost. Van de vijf Torenvalken over
leed een verkeerslachtoffer; de overige vier 
konden later in Doetinchem worden ge lost. 
1 996 
Twee Sperwers (verkeerslachtoffer en ondervoed) 
knapten weer op en werden gelost in Doetinchem, 
evenals een ondervoede Torenvalk .  



4 .  Roofvogels op d e  vu ist 

W. Baalbergen 

Veel ouderen zul len het beeld nog op hun netvlies 
hebben:  Jacoba van Beieren zittend op een paard , 
een roofvogel op de hand met het s lot Teyl ingen 
op de achtergrond . Een van de schoolplaten d ie 
een diepe indruk achterl ieten .  "Ter Valkenjacht" 
stond er onder de plaat. Welbeschouwd is dit 
haast het enige document dat aangeeft dat er in 
vroeger jaren in deze omgeving met roofvogels is 
gejaagd. 

Omstreeks 1 050 werd ook in Europa al aan valken
jacht gedaan. Op het beroemde wandtapijt "Tapis
serie de la re ine Mathi lde" in Bayeux (Frankrijk) , is 
een afbeelding te zien van ru iters met valken op 
de vuist. I n  de vroege middeleeuwen was het Ka
rel de Grote die een jachtwet u i tvaardigde. Dege
ne d ie een afgerichte valk ,  Havik of Sperwer stal of 
doodde, werd gestraft. Deze Karel h ield er op het 
Valkhof in Nijmegen vijf jachtmeesters op na. Een 
van hen was speciaal belast met het verzorgen 
van de valken.  

M iniatuur uit Oe arte venandi cum avibus van Frederik 1 1 ,  het beroemste boek over de val
kerij .  
Valkeniers nemen de orders van de ke izer in ontvangst. 

Helemaal verwonderl ijk is dat n iet. De valkerij . het 
jagen met roofvogels ,  was lang voorbehouden aan 
de hoge ade l .  En die was in  de omgeving van 
Noordwijk niet zo d ik gezaaid.  Wij moesten het 
doen met enkele graven en landjonkers . Van hoge 
adel was onder meer Keizer Frederik 1 1  van Hohen
staufen .  I n  het begin van de 1 4e eeuw hield h ij 
zich met val kerij bezig en schreef daar een boek 
over. Nog altijd is dit een soort standaardwerk. Re
gelmatig verschijnen er nog heru itgaven en verta
l ingen van dit  boek. De titel lu idde: DE ARTE 
VENAN Ol CUM A VI  BUS,  over de kunst van het ja
gen met vogels .  
Niet dat Frederi k de eerste was d ie de valkenjacht 
bedreef. Dit deel van het jachtbedrijf heeft veel ou
dere papieren.  Ver voor het begin van onze jaartel 
l ing was er in China en I ndia al sprake van . 
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De al eerder genoemde Jacoba van Beieren was 
gravin van Holland en Zeeland in  het begin van de 
1 5e eeuw. Het is bekend dat zij zowel i n  Egmond 
als in de omgeving van Den Haag op de valken
jacht g ing .  Zo bezat zij in deze laatste p laats een 
viertal 'valkhuizen ' .  De schoolplaat suggereert dat 
zij vanuit Teyl ingen op jacht g ing .  Het l igt voor de 
hand dat zij daarbij ook onze omgeving onvei l ig 
heeft gemaakt. 
Van onze latere stadhouders en prinsen was het 
vooral de stadhouder-koning Wi l lem 1 1 1  die zich 
met de valkenjacht onledig h ie ld .  Niet al leen in 
deze contreien ,  want nadat hij koning van Enge
land was geworden had hij er daar ook al le gele
genheid voor. Ju ist dat land had een lange traditie 
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op het gebied van de valkerij . De komst van het ge
weer maakte een eenvoudiger en doeltreffender 
manier van jagen mogelijk .  De valkerij raakte wat 
op de achtergrond terwij l  de Franse Revolutie er 
vrijwel een eind aan maakte . Behoudens in Rus
land en Engeland verdwenen zowel de adel als 
hun tijdverdrijf, de valkerij. 
Toch was het met de valkenjacht nog n iet gedaan. 
Onder koning Wil lem I ontstond er weer valkerij. 
Met name in Valkenswaard en op Het Loo bij Apel
doorn. U it Engeland kwamen de Nederlandse val
keniers weer terug. Zij kwamen voor een groot 
deel uit Valkenswaard en hadden gewerkt voor de 
Engelse adel .  In  deze romantische t ijd ,  het midden 
van de vorige eeuw, werden er op de Veluwe weer 
grootse jachtpartijen gehouden. I n  alle pracht en 
praal werden de valken het luchtru im ingestuurd . 

Ook in  deze tijd wordt er nog aan valkerij gedaan. 
Er is een vereniging genoemd naar een bekende 
Valkenswaardse valkenier, Adriaan Mol len. Als 
men l id  is van deze club mag men met een specia
le verg unning roofvogels als Havik en Slechtvalk 
houden en er mee jagen. Een bekende val kenier 
is Henk Sl i jper. Nog bekender is hij als i l l ustrator 
van vogelboeken. 
Naast de al genoemde roofvogels werd er ook ge
jaagd met Sperwer, Sakervalk ,  Boomvalk ,  Smel le
ken en Giervalk .  Vooral deze laatste was populair 
bij de valkeniers. De IJslandse Giervalk ,  ook wel 
de Witte Valk genoemd, was een begeerd bezit. Er 
werden ongelooflij k hoge bedragen voor betaald. 
Een uitgeslapen Hollandse koopman had van de 
koning van Denemarken een soort alleenrecht tot 
het u itvoeren van IJslandse Giervalken verworven. 
Hij l iet de vogels jong uit het nest nemen en train
de ze tot jachtvogels. 
Er werd en wordt gejaagd op twee manieren . Bij 
de hoge vlucht is sprake van het jagen op reigers, 
Kraanvogels en, vooral later, op kraaien.  Hiervoor 
wordt voornamelijk de Slechtvalk gebruikt. Het ja
gen op Fazant, Konijn en Haas wordt met de Ha
vik beoefend, terwijl daar vroeger ook de Sperwer 
voor gebruikt werd. Dit heet de lage vlucht. 

Hierboven is al aangehaald dat er uit onze omge
ving n iet veel bekend is over het bedrijven van de 
valkenjacht. Toch is  de schutspatroon van het val
keniersbedrijf Sint Bavo . We komen dan al wat in 
de buurt, deze hei l ige leefde in Haarlem .  Een an
der hei l ig man kennen we beter ,  onze eigen Sint 
Jeroen .  Van hem is ooit een afbeelding in steen 
gemaakt waarop h ij te zien is met een zwaard in 
de ene hand en met een valk op de andere . Er is 
sprake van dat deze steen in de pastorietu in  in 
Noordwijk heeft gestaan . Bekender is het schi lderij 
van Jan van Scorel in  het Frans Halsmuseum in 
Haarlem. Ook hierop is Jeroen te zien met zwaard 
en valk .  Het zwaard als teken van de  wijze waarop 
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hij om het leven is gekomen , terwijl de valk wijst 
op zijn adel l i jke afkomst. 

Van geheel andere aard is een l ink naar de valkerij 
in onze omgeving in de personen van Hermann 
Schlegel en Abraham Hendrik Verster van Wulven
horst. Schlegel was van Duitse afkomst en werd in 
1 858 di recteur van het Museum voor Natuurlijke  
Historie in Leiden. Het was een veelzijdig mens 
met een ongeloofl i jke werklust. Van zijn hand zijn 
verschi l lende boeken verschenen,  voornamelijk 
over vogels. Zo schreef hij in de serie Natuurl i jke 
H istorie van Nederland twee delen over de  vogels 
van ons land. Deze boeken weren door hem ook 
geïllustreerd met een aantal landschapsplaten . 
Daarnaast tekende hij alle koppen van de vogels, 
vandaar de populaire naam voor deze boeken: 
' Koppenboekjes' .  Ook onder de naam " De Vogels 
van Nederland" stelde hij een serie van drie boe
ken samen die als de 'Grote Schlegel' bekend 
staat. Een tekstdeel en twee delen met bijzonder 
mooie platen van vogels.  Zijn befaamdste werk is 
echter een boek over de valkerij: "Traité de Falcon
nerie" .  Een groot boek met fraaie platen dat ook in  
die tijd bijzonder kostbaar was . Het verscheen dan 
ook in  een gel im iteerde oplage en wordt nu een en
kele maal tegen extreem hoge prijzen geveild . 
Schlegel maakte dit boek samen met een man d ie 
hij in  de omgeving van Noordwijk had leren ken
nen,  Verster van Wulvenhorst Deze Verster kwam 
uit Brabant, verbleef een aantal jaren op het land
goed Wulvenhorst in Gelderland en werd uite inde
l ij k  opperhoutvester i n  Noordwijk. Het was een 
hartstochtelijk jager en het was deze Verster d ie  
gebru ik  maakte van een Oehoe. Met dit d ier als 
lokvogel ,  eerst levend en later in dode staat, wer
den door hem kraaien geschoten. Schlegel was 
wat men noemt een kamergeleerde terwijl Verster 
een man u i t  het veld was. Die gelukkige combi na
tie leverde u ite indel ijk  een boek op dat ook interna
tionaal gezien zijn weerga niet kent. 

We bl ijven wel met een vraag zitten: werkte Ver
ster ook met roofvogels bij de jacht? Daar zijn ech
ter geen aanwijzingen voor. Het is mogelijk dat 
Schlegel vooral gebru ik  heeft gemaakt van de  veld
kennis over roofvogels van Verster, waarbij h ij ge
gevens over de valkerij op een andere wijze heeft 
verzameld.  
Al  met al  is het resultaat van de gegevens over val
kerij in onze omgeving wat mager uitgeval len.  M o
gel ij k  dat een nadere studie nog wat meer boven 
water brengt. In  e lk geval is het aardig kennis te 
nemen van deze bijzondere wijze van natuurbele
ven. Want ondanks het minder aardige gezegde 
dat aan de valkerij is ontleend namelijk " iemand 
een loer draaien" ,  de valkerij is een konink l ij ke be
zigheid .  



5 .  Zi n en onz in  ove r roofvogels 

Ees Aartse 

Als schooljongen raakte ik hevig geëmotioneerd 
toen ik  een i ntens droevig verhaal las over een gro- · 
te adelaar die een baby, d ie door de moeder op 
een deken voor het huis in  de alpenwei was ge
legd ,  in  zijn grote klauwen meenam. Er stond een 
tekening bij - een beetje ouderwets vond ik ,  want 
het boek was toen kennel ijk  al oud - waarop een 
vertwijfelde moeder haar handen u i tstrekt naar de 
adelaar. Dit verhaal ,  dat een grote indruk op me 
heeft gemaakt, was natuurl ijk niet bevorderlijk om 
roofvogels ' l ieve' vogels te vinden. I k  heb lange tijd 
een hekel gehad aan roofvogels .  Later besef je ei
genl ijk  hoe stom die moeder is geweest. De ade
laar (zal i n  dit geval wel een Steenarend zijn 
geweest) kende het verschi l  niet tussen een spar
telende baby , een jonge steenbok of gems. Het 
was gewoon prooi voor hem. 
Is  het meenemen van baby's door grote roofvogels 
een incident? Nee, het kwam meer voor. 
Uit het Berner Oberland (Zwitserland) stamt het 
volgende bericht. Op 1 2  ju l i  1 763 lag de 3-jarige 
Anni ,  toen haar ouders aan het hooien waren,  in 
de wei te slapen. Toen de ouders wi lden gaan 
eten ,  bleek Anni weg te zijn. Radeloos gingen zij 
op zoek naar hun dochtertje .  Van een wande laar 
hoorden ze dat hij aan de andere kant van de berg 
een k ind had horen hui len.  Ze g ingen op onder
zoek en verrasten een adelaar die net zou begin
nen om Anni  op te peuzelen.  An ni  werd op tijd 
gered en gezien de afstand van de weide tot de 
vindplaats had Anni die weg nooit kunnen lopen. 
De Steenarend moet het kind wel hebben meege
nomen in  zij n klauwen. 
Bij dit verhaal kan men veel vraagtekens zetten .  
Waarom hu i lde Anni n iet toen ze werd meegeno
men door de adelaar? Was ze zo vast in slaap? 
Een kind van 3 jaar weegt ongeveer 1 5  k i lo .  Het is 
de vraag of een steenarend een dergelijk gewicht 
kan ti l len .  
Ook uit  Schotland is een dergelijk verhaal bekend. 
I n  de zomer van 1 790, tijdens het maaien van 
graan hadden de ouders hun baby te slapen ge
legd aan de rand van het graanveld . Opeens een 
geruis van vleugels en tot hun ontzetting zagen ze 
een adelaar (waarschij n l ij k  ging het hier ook om 
een Steenarend) naar beneden suizen en hun 
baby meenemen.  De vertwijfelde ouders zagen de 
vogel naar een k le in ei landje vl iegen waar zich de 
horst bevond. Ze leenden een boot en voeren naar 
het eiland toe. Aangezien de horst moeil i jk te berei
ken was , l iet de vader zich van bovenaf aan een 
touw in de horst zakken.  De hu i lende baby man
keerde n iets . 

We zijn beland bij de zin en onzin over roofvogels ,  
de magische krachten die deze vogels zijn toebe
dacht en de fabels die de ronde doen. 
Veel soortenkennis over roofvogels had men vroe 
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ger niet. Gemakshalve worden de roofvogels in 
twee groepen ingedeeld: 
-Grote roofvogels (arenden of adelaars met Steen
arend,  Zeearend en Visarend) . 
- Kleine rootvogels (valken,  haviken,  maar ook bui
zerden,  kiekendieven e .d . ) .  

Grote roofvogels 

Adelaar 
De adelaar behoorde tot de heil ige vogels. Menig 
koning, graaf of hertog had op zijn schi ld of in zijn 
wapen een ade laar afgebeeld. 
Ook in de bijbel wordt meermalen verwezen naar 
de adelaar en i n  de Edda, het boek over de O ud
Germaanse mythologie, worden aan de adelaar 
vele magische krachten toegeschreven.  
Hieruit b l ijkt wel dat de adelaar door de eeuwen 
heen een belangrijke plaats heeft ingenomen in 
het leven van de mensen. Vele magische toepas
singen en gebruiken zijn uit d ie tijd bekend. 
-Als je de u itwerpselen van een adelaar op je hoed 
kreeg , verscherpte dat je b l ik  (Tirol) , maar beteken
de ergens anders voor de jager weer een gevaar. 
-Wie adelaarsvlees at, kon i n  de toekomst ki jken 
(Wales ) .  
- I n  de oudheid beschermde de rechtervleugel van 
een adelaar het huis tegen b l ikseminslag en de  ge
wassen tegen hagel .  
-Als je  een adelaarstong op je borst droeg, gaf dat 
lucht bij het bergbek l immen,  maar gaf je elders in 
Europa juist weer bovennatuurl ijke krachten .  
-De klauwen van een adelaar hadden bijzondere 
magische krachten ;  tot in de toekomst kunnen kij
ken,  maar ook een bescherming tegen bl iksemin
s lag en brand .  
-Er zijn ook medicijnen waarin onderdelen van de 
adelaar zijn verwerkt. Deze medicijnen werden ge
bruikt tegen val lende ziekte, krankzinnigheid ,  gal
aanval len ,  maar werkten uiteraard ook potentie
verhogend. 

Vooral b ij dit laatste is er n iets n ieuws onder de 
zon . Ook tegenwoordig worden nog steeds horens 
van neushoorns en onderdelen van tijgers ver
werkt in potentieverhogende middelen.  
Het mannetje van de adelaar legt wel eens een kei 
in het nest om het vrouwtje te stimuleren tot het 
leggen van eieren .  Zo'n  steen heeft grote magi
sche krachte n en wordt tegen al les gebruikt. De zo
genaamde klappersteen,  ook wel adelaarssteen of 
arendsei genoemd, had wel een hele bijzondere 
kracht. Zo'n steen beschermde zwangere vrouwen 
tegen al lerlei ziekten en gaf een gemakkel i jke be
val l ing .  De steen met de losse kern doet wat den
ken aan een zwangere vrouw met in zich het kind. 
Deze neststenen zijn n iet al leen goed voor men
sen,  maar zorgen er ook voor dat koeien en paar-
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den geen problemen krijgen met het werpen van 
kalveren en veulens. 
De adelaar voelt zich door al die magie ,  zijn kracht 
en over de verhalen d ie de ronde doen een beetje 
over het paard getild. 
De leeuw is de koning der dieren, maar de vogels 
wilden zelf een koning hebben . De wijze u i l  werd 
geraadpleegd en die stelde voor een groot vl ieg
feest te houden en de  vogel d ie het hoogst kon 
vl iegen, zou de koning zijn .  De adelaar vond dat ei
genl ij k  maar onzin ,  want wie zou hem kunnen of 
durven verslaan. Maar goed, hij legde zich bij het 
voorstel neer. 
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Het was een leven als een oordeel toen op een 
mooie dag alle vogels tegel ij k voor de wedstrijd op
vlogen.  De pinguïns vielen al snel af, gevolgd door 
de struisvogels en de k ippen.  Steeds meer vogels 
staakten de strijd en keerden terug naar aarde .  
De Wi nterkoning was een handig duveltje en had 
zich verstopt tussen de veren van de adelaar. Die 
paar gram Winterkoning voelde de adelaar niet. 
De adelaar vloog steeds hoger en hoger en h ij 
raakte vermoeid. Toen de zwal uwen het l ieten af
weten en er geen vogel meer in de lucht was, wist 
de adelaar dat hij de koning van de vogels was. 
Langzaam l iet hij zich naar beneden g l ijden.  Maar 
toen verliet de Winterkoning de veil ige bescher
ming van de veren en vloog jubelend omhoog. I k  
ben de  koning . . .  i k  ben de koning.  De adelaar wist 
niet wat hem overkwam. Had hij het vogeltje over 
het hoofd gezien? Hij was zo moe dat hij de Win
terkoning niet meer kon inhalen . 
Beneden op de grond besefte de adelaar dat h ij 
gebruikt was als taxi en toen de  Winterkoning be
neden was, gaf hij het vogeltje met zijl\ machtige 
vleugel een grote mep zodat hij tussen de stru iken 
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verdaagde. 
De Winterkoning was dermate geschrokken,  dat 
hij de struiken niet meer durfde te verlaten en he
den ten dage zit hij daar nog. Als e r  geen adelaar 
in de  buurt is komt h ij naar boven en zingt boven
op de strui k  dat hij de koning is . 

Opmerkelijke citaten over de adelaar 
- De adelaar verloor nooit zoveel tijd als toen hij 
erin toestemde van de kraai te leren. Wil l iam Blake 
-U zag een adelaar stijgen 
I n  prachtige morgenstralen,  
Maar needriger dan een worm 
Zag ik  hem eindeli jk dalen. 
Spaanse Colpa, vert. Hendrik de Vries 
-De oorlogsvogel is niet de ade laar, maar de ooi
evaar. Charles Francis Potter 
- De ouderdom van een adelaar is beter dan de 
jeugd van een mus.  Grieks spreekwoord 
-De gehele lucht staat voor de adelaar open en de 
gehele aarde is het vaderland voor een wakker 
man. Euripides 

Visarend 
Over de Visarend is weinig bekend. Het zien van 
een Visarend werd in de oudheid door de vissers 
als een gunstig teken gezien en zij konden dan re
kenen op een grote visvangst. 

Kleine roofvogels 

Buizerd 
Bij de oude Germanen was het zien van een vlie
gende Buizerd een gunstig teken, terwijl dat in 
Frankrijk juist onhei l  betekende. 
I n  Duitsland werden begin deze eeuw nog Buizer
den aan schuurdeuren genageld om hu is en goed 
te beschermen tegen kwade geesten,  b l iksemin
slag en brand .  

Rode Wouw 
Voor de Rode Wouw geldt hetzelfde als voor de 
Buizerd. 
I n  Frankrijk brengt een Rode Wouw regen ,  maar in 
I tal ië ju ist weer mooi weer. 

Valken en haviken 
De valk ,  vooral de Slechtval k ,  is bekend van de 
valkenjacht. Door de adel werden vroeger forse be
dragen voor een goede valk neergeteld.  Men ging 
zelfs zover dat er oorlogen om een valk werden uit
gevochten om maar in het bezit te komen van een 
uitzonderlijke goede jachtvogeL 
Wie kent n iet de Torenvalk die biddend in  de lucht 
staat en met zijn kopje de grond beneden hem af
zoekt? 
Wil lem Hussum heeft dit verwoord in een gedicht, 
maar wel een gedicht van een bijzondere kracht. 
Er staat geen woord teveel in en tekent de Toren
valk in die paar woorden precies u it. 



Een valk staat in gebed 

boven het maaiveld 

Oe prooi verhoort het 

Gedichten over roofvogels zijn n iet zo algemeen . 
Komt d i t  toch een beetje door de weerstand d ie 
men heeft tegen roofvogels? 
I vo de Wijs heeft een taalgrapje bedacht over ha
vikslaan. 

Nederland in vroeger dagen 

Was beschavingsloos en wreed 

Jong en oud schepte behagen 

In het ergste dierenleed 

Onze bruisende folklore 

Toont een diep gebrek aan smaak 

Vroeger deed men plompverloren 

Aan het vuigste volksvermaak 

Gansrijden, Katknuppelen, Palingtrekken en zo 
voort . .  

Er werden tussen zuid en noord 

de rauwste spelletjes gedaan 

Vaak ook vergaapte men zich aan . . .  

Havikslaan . 

(Voor mijn informatie graaf ik in een grijs folklore
boek:) 

"Men cnoopt den gevanghen havick 

In een dunnen worteldoek 

Neemt dan staeken ende struycken 

Ende ranselt met jolijt . . .  " 

Godzijdank zijn die gebruiken 

Nu voorgoed verleden tijd. 
I vo de Wijs eindigt dit gedicht (want hoe lees je 
het?) als volgt: 
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Laat de vreedzaamste gedachten 

Door uw hart en hersens gaan 

Als u weer eens staat te wachten 

Bij een bord met 'Havikslaan '. 

Aristoteles, toch geen domme jongen,  meende dat 
de Koekoek in de herfst veranderde in  een Sper
wer om zo de winter door te komen. Een gedaante
verwissel ing was acceptabeler dan een vl iegreis 
naar zuidelijke landen . Op zich n iet zo'n vreemde 
gedachte, want gedaanteverwissel ingen komen 
vaak voor in het d ierenrij k ;  rups in vl inder, k ikker
visje in kikker enz. 
Over kiekend ieven zijn helaas geen verhalen be
kend. Maar ook voor k iekendieven zul len dezelfde 
verhalen wel gelden als voor de andere roofvogels. 
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VI l .  Boeken ove r roofvogels

Ab Steenvoorden 

Determinatie-gidsen , Nederlandsta
lig: 

tite l :  Roofvogels van Europa 
auteur: Mebs 
uitgever: Thieme 
ISBN:  90521  00772 

tite l :  Roofvogels 
auteur: Perry 
uitgever: Rebo Productions 
ISBN:  9036606721 

tite l :  Roofvogels en Ui len
auteur: Nicolai 
uitgever: Tirion Natuur 
ISBN :  9052 1 0 1  892 

tite l :  Roofvogels van Europa en Noord -Afrika 
auteur: Gensbol 
uitgever: Sch uyt & Co 
ISBN:  90609743 1 X  

tite l :  Roofvogels van Noordwest- Europa 
auteur: Forsman 
uitgever: Ger Meester Boekprodukties 
ISBN:  9074345026 

tite l :  Vliegbeelden van Europese Roofvogels 
auteur: Porter, et al .  
uitgever: KIM Natuurboeken 
ISBN :  90641 0 1 0 1 9

Onderzoek en algemeen , Neder
landstalig: 

tite l :  Ecologische Atlas van de Nederlandse Roof
vogels 
auteur: Bij lsma 
uitgever: Schuyt & Co 
ISBN:  9060973488 

titel :  Roofvogels en Ui len van Euro pa 
auteur: Voous 
uitgever: Bril l 
ISBN:  9004077774 

tite l :  Handleiding veldonderzoek Roofvogels
auteur: Bij lsma 
uitgever: KNNV Uitgeverij 
ISBN:  9050 1 1 0967 

Naast bovenstaande Nederlandstal ige boeken is 
er nog een groot aantal , vooral monografieën,  En
gelstal ige boeken door de uitgeverij T. & A . D .  Poy
ser over Roofvogels uitgegeven .  Een aantal 
daarvan zij n :  The Kestrel ,  The Sparrowhawk ,  The 
Peregrine Falcon en The Golden Eagle. 

Er bestaat in Nederland ook een s peciale vereni 
ging die zich uitslu itend met roofvogels en al les 
wat daarbij hoort bezighoudt, de Werkgroep Roof
vogels Nederland. Deze werkgroep geeft s inds 
1 993 een nieuwsbrief uit: De Takkel ing .  I n  deze 
nieuwsbrief staan allerlei korte artikelen over roof
vogels .  Het adres van deze werkgroep is :  
Achingaweg 3 ,  8426 GN Appelscha. 
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Het bovenstaande overzicht van de momenteel verkrijgbare boeken over roofvo
gels kwam tot stand dankzij de medewerking van Boekhandel Van der Meer, 
Vuurtorenplein 1 0  in Noordwij k .  
De meeste van bovenstaande boeken zijn te koop (of te bestel len) bij boekhan
del Van der Meer . 
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