
Cursus 

Roofvogelnestkartering 

Werkgroep Roofvogels Zeeland 



Wat is nestkartering? 

• Elke (roof)vogel heeft in het broedseizoen een 
territorium. 

• Tijdens een aantal bezoeken worden alle waar-
nemingen van (roof)vogels op een kaart 
ingetekend; er ontstaan op de kaart clusters 
(territoriumkartering). 

• Karteren aanvullen met zoeken van nesten geeft 
bij roofvogels het beste resultaat. 

 

 Bijkomend voordeel; tijdens een bezoek aan een 
nest kun je belangrijke info verzamelen. 



Waarom roofvogelonderzoek? 

• Roofvogels vormen de top van de voedsel- 
pyramide. Als je de stand van roofvogels volgt, 
weet je iets over de kwaliteit van je leefomgeving. 

• Roofvogelpopulaties veranderen snel. Door 
onderzoek kom je er achter waarom. 

• Omdat het leuk is!  

• Door kennis vergaren ben je in staat roofvogels te 
beschermen. 

 

 Roofvogelonderzoekers zijn roofvogelbeschermers. 

 



Waar vind je roofvogels in Zeeland? 

• Sperwer en Havik: bos en bosjes. 

• Buizerd en Boomvalk: bos en bomenrijen. 

• Torenvalk: bos, bomenrijen, maar vooral in 

cultuurland (boomgaarden en gebouwen). 

• Bruine Kiekendief : moerassen (riet), akkers 

(vooral in graan en luzerne) 

• Slechtvalk: hoge gebouwen. 



Karteren en aanwezigheid nest 

• Hoeveel broedparen van welke soort zijn er 

in een bepaald gebied aanwezig? 

• Welk paren hebben een nest? 

• Is een broedgeval gelukt of mislukt? 

• Gegevens verwerken op een nestkaart. 

 

 Verplicht in een zelf te bepalen gebied.  



Legselgrootte en broedsucces 

 Controle van nesten met behulp van een 

ladder of spiegel op stok of door een 

klimmer. 

 

 Niet verplicht, leuk om te doen en daarom 

een echte aanrader. Stokken met spiegels 

zijn in beperkte mate voorhanden. Voor een 

klimmer zelf een afspraak maken. 



Biometrisch onderzoek 

• Vleugellengte meten is leeftijd bepalen en dus ook 
start eileg bepalen. 

• Gewicht staat voor conditie van de jongen. 

• Groeisporen in veren zeggen wat over tijdelijk 
voedselgebrek. 

• Sexen van de jongen. 

 

  U leert hoe het gaat en waarom. Als er in uw 
onderzoeks- gebied wordt geringd, maakt u het 
mee. 



Waarom nog steeds ringen? 

• Er worden nog steeds (roof)vogels geringd 
omdat de trekroutes en populaties van 
(roof)vogels voortdurend veranderen. 

• Berekening jaarlijkse overleving. 

• Maar 5 % van de geringde roofvogels wordt 
teruggemeld! 

 

Alleen voor vergunninghouders. 



Herkenning van roofvogelvervolging 

• Alle vogels gaan dood,  

 meestal op natuurlijke wijze, maar ook wel 

door vervolging. 

• Hoe onderscheid je een natuurlijke 

doodsoorzaak van een onnatuurlijke. 

• Wat te doen bij een verdacht geval? 

 

U leert roofvogelvervolging  herkennen en 

u leert wat te doen bij vervolging. 



Wie kan de cursus volgen? 

 Iedereen die enthousiast is, 

het komend voorjaar 100 uur 

tijd heeft en beschikt over 

doorzettingsvermogen en ….  



… niet bang is van brandnetels !!!! 

want je moet van het pad af om de 

nesten te zien 



Programma 

• Vijf lesavonden in periode eind januari-maart. 

• Drie ochtendexcursies in de periode februari-
april. 

• Acht ochtenden veldwerk in de periode half 
maart tot begin augustus (zelfstandig of met 
twee!). 

• Twee evaluatiemiddagen.  

 



Benodigdheden 

• Verrekijker, notitieboekje en computer. 

• Handleiding veldonderzoek roofvogels (wordt 

uitgereikt). 

• Herkenning Roofvogels in het veld of gelijkwaardig 

boek (zelf voor zorgen). 

• Herkenning en opsporing van roofvogelvervolging 

(wordt uitgereikt). 

• Nestkaarten en Handleiding (Sovon, gratis). 

• Email-adres (voor communicatie). 

• Doorzettingsvermogen. 



Vogelgids zelf zorgen voor één van deze  

• Herkenning van roofvogels in het veld. Werkgroep 

Roofvogels Nederland, Wapse. R.G. Bijlsma (€ 10). 

ISBN 90-804760-4-8. Heeft de voorkeur, maar niet 

goed verkrijgbaar! 

• Roofvogels van Nederland. KNNV Uitgeverij 

Utrecht. Benny Gensbol & Bjarne Bertel (€ 29,95). 

Recent sterk afgeprijsd bij bol.com (12,50 excl 

verzendkosten).  

• Veldgids Roofvogels. KNNV Uitgeverij Utrecht. 

Benny Gensbøl (€ 37,95). Recent afgeprijsd. 

 



Zelf aanschaffen      –     Behoort bij cursus 



Tijdsbesteding 

• Vijf lessen van drie uur:   15 uur 

• Zelfstudie:     20 uur 

• Drie excursies van vier uur:  12 uur 

• Acht veldbezoeken van vier uur: 32 uur 

• Twee evaluatiedagen:      7 uur 

• Uitwerken gegevens:   14 uur 

      Totaal      100 uur 



De belangrijkste spelregels 

• Veldwerk is verplicht!!! 

• Alleen betreden van gebieden waarvoor je 

toestemming hebt. 

• Vanwege gevaar voor verstoring, geen 

nestcontroles van Bruine Kiekendieven. 

• Het welzijn van de vogels staat voorop! 

• Alleen een certificaat voor degene die voldoende 

theorie heeft gevolgd en veldwerk heeft verricht. 



• Cursusgeld inclusief het boekje Handleiding 

Veldonderzoek bedraagt € 30 tot € 40 (afhankelijk 

van locatie). 

• Cursusgeld exclusief het boekje Handleiding 

Veldonderzoek bedraagt € 20 tot € 30,-. 

(afhankelijk van locatie). Deze optie is alleen 

mogelijk als u het boekje zelf al heeft! 

Kosten aanmelding 



Locaties en coördinatoren 

Zeeuws-Vlaanderen 

Locatie: Hoek (SBB Braakman). 

Coördinatie: Henk Castelijns. 

Start cursus: 22 januari 2013. 

Tholen, Sint Philipsland & Schouwen-Duiveland 

Locatie: Tholen. 

Coördinatie: Dick Gunst. 

Start cursus: eind januari 2013. 

Bevelanden, Walcheren & Schouwen-Duiveland 

Locatie: Goes (MEC De Bevelanden).  

Coördinatie: Foor Arts. 

Start cursus: 7 februari 2013. 

 



Informatie of aanmelden 

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met 

http://www.roofvogelszeeland.nl/Contact/Henk-

Castelijns.html 

Vermeld bij onderwerp ‘cursus ‘ en de door u 

gewenste cursuslocatie. U krijgt de informatie en 

wijze van aanmelden toegezonden.  

Het aantal cursisten is beperkt. Degene die vlot 

reageren of erg veel tijd willen gaan besteden hebben 

voorrang. Motiveer desgewenst u deelname. 
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