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Dat neemt niet weg dat mensen nog steeds problemen veroorzaken. Hierboven 
werden al vergiftiging en afschot genoemd. Sommige jagers, postduivenhouders 
en boeren vinden dat roofvogels aan ‘hun’ vogels komen. En dat ze daarom het 
recht hebben roofvogels te vermoorden. Maar dat is bij wet verboden, en de 
daders kunnen een forse boete of gevangenisstraf tegemoet zien. Zonder opzet 
zorgen mensen ook voor sterfte. Zo vliegen zich jaarlijks miljoenen vogels 
dood tegen ruiten, daaronder ook veel roofvogels. En wat te denken van auto’s 
(ook miljoenen per jaar), draden, hoogspanningskabels… Daar staan gelukkig 
allerlei gunstige ontwikkelingen tegenover. Door grootscheepse aanplant van 
bos kunnen er nu meer roofvogels in Nederland broeden dan voorheen. De 
voedering van vogels in tuinen, vooral ’s winters, heeft een positieve invloed op 
de overleving van vogels. En daar profiteren weer sperwers en andere roofvogels 
van (als ze tenminste niet tegen het raam vliegen).

Mannetje sperwer zit versuft op een schuurdak, na tegen een raam in een woonwijk in Deventer 
te zijn gevlogen, 2 mei 2003 (foto: Ronald Hameka). In de afgelopen 50 jaar is het aantal raam-

slachtoffers onder sperwers sterk gestegen.

Aanvallende roofvogels

Elk jaar duikt er wel een bericht in de kranten op dat er mensen door een roofvogel 
zijn aangevallen. Agressieve roofvogel, kopt de krant dan. Soms loopt daarbij 
iemand een wond op, maar vaker gaat het om een scheervlucht laag over het 
hoofd. Dat laatste kan ook een angstige ervaring zijn, blijkt uit de reacties.
Om wat voor roofvogels gaat het eigenlijk? Bijna altijd buizerds. En bijna altijd 
in de zomer. Of beter gezegd: in de broedtijd van buizerds. Jawel, het gaat om 
vrouwelijke buizerds die een nest verdedigen waar jongen op zitten. Agressie 
is dan ook een groot woord voor verdedigen. Het komt slechts zelden voor: een 
handjevol gevallen per jaar op ongeveer 10.000 broedparen. De overlast duurt 
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zelden langer dan drie weken, samenvallend met de tijd dat er halfwas jongen 
op het nest staan.
Het ‘probleem’ is eenvoudig op te lossen:
-  maak een omweg voor de duur van de broedtijd (100 meter afstand houden is 

al voldoende), 
- plaats een waarschuwingsbord,
- passeer de plek in groepsverband,
- maak drukke armbewegingen, praat luidruchtig en kijk om je heen.
Bij dit alles is het goed te beseffen dat het slechts een tijdelijk probleem is. 
Gewelddadige oplossingen, zoals afschot of wegvangen, zijn dan ook onnodig. 
Laten we in plaats daarvan ontzag hebben voor de moeder die haar kinderen 
verdedigt. En als er desondanks toch een buizerd rakelings over je hoofd scheert, 
weet dan dat je iets heel bijzonders meemaakt! Daar kun je later mooie verhalen 
over vertellen. Of een gedicht over maken, zoals Koos Dijksterhuis deed:

Jogger

De wind blaast hersenspinsels uit je kop
je loopt in reflecterend paars te hollen
ineens dreigt jou een buizerd te gaan mollen
hij klapwiekt en hij pikt, hij vreet je op

Gelukkig lust geen buizerd paarse buit
hij kokhalst je er ongedeerd weer uit.

Het plaatsen van een waarschuwingsbord is een verstandige oplossing op plaatsen waar een 
buizerdmoeder haar jongen fel verdedigt en mensen de stuipen op het lijf jaagt. Links bij Ede, 

zomer 2005 (foto: Rob Bijlsma), rechts bij Oldelamer, zomer 2007 (foto: Florian Bymold).
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Krantenberichten over aanvallende roofvogels. Ze gaan allemaal over buizerds in de broedtijd. 
Deze verzameling is kenmerkend voor berichten over ‘agressieve’ roofvogels.




