
Roofvogels in Nederland 
 
Voor Vogelwerkgroep ’t Hökske breken 
drukke tijden aan. Het broedseizoen komt 
er aan en de leden van de werkgroep belast 
met het tellen van de broedvogels in de 
diverse natuurgebieden en de weidevogels 
in de akkerbouwgebieden staan in de 
startblokken. Toch zal ‘t Hökske nog een 

avond speciale aandacht besteden aan de vogels waar heel veel belangstelling voor 
is, namelijk de ROOFVOGELS. Maandag 19 maart om 20.00 uur start de lezing 
over roofvogels in horecacentrum de Sevewaeg aan de Markt in Sevenum. 
 
Het woord roofvogels is eigenlijk niet goed gekozen en onze Duitse buren hebben 
hiervoor een beter verzamelwoord, namelijk Greifvögel. Het zijn geen rovers maar er 
wordt met de klauwen prooi gegrepen. 
In Nederland broeden 12 soorten met natuurlijk buizerd, torenvalk en sperwer als de 
meest bekende. Maar wist u dat ook de zwarte wouw in Nederland voorkomt? Naast 
de broedvogels hebben we ook nog de doortrekkers en de meest indrukwekkende 
verschijning hierbij is de visarend. Ook de wintergasten en mogelijk de dwaalgasten 
komen op de informatie-avond aan de orde. 
Mede dankzij het fotomateriaal van een aantal eigen leden zullen de kenmerken van 
deze vogels aan de belangstellenden voorgelegd worden en met deze informatie zal 
de herkenning zeker gemakkelijker gaan. 
 
Vaak zal de vraag gesteld worden welke roofvogel er langsvloog. 
De afgelopen dagen grote kans op een rode wouw. De voorjaarstrek is begonnen en 
reeds tientallen rode wouwen zijn er boven Limburg gesignaleerd vliegend richting 
Zweden en Noord-Duitsland. 
Het kan ook de zeearend zijn geweest die met name in de omgeving Roermond 
achter de ganzen en eenden aan zat.  
In de Peel de blauwe kiekendief en mogelijk het smelleken, onze kleine wintergast. 
Binnenkort zullen de eerste visarenden vanuit Afrika hier arriveren op doortocht naar 
Scandinavië. De wespendief zal nog wel enkele weken op zich laten wachten en zal 
thans nog wel de voorkeur geven aan de Afrikaanse warmte. 
 
Deze en verdere informatie over deze vogels en de herkenning van de 
bovengenoemde soorten op 19 maart in de Sevewaeg. 
Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk en de leden van ’t Hökske hopen u te 
mogen begroeten. 
Voor informatie info@vogelwerkgroephokske.nl en kijk ook op onze website 
www.vogelwerkgroephokske.nl  tot volgende week Jan Peters 


