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Ontsnapte valk en egelopvang – Jaargang 2009 
 

Op 19 augustus 2009 moest de 
dierenambulance uitrukken naar de A 35 
onder Enschede waar ter hoogte van de 
wijk Wesselerbrink een gewonde roofvogel 
zou liggen. Aldaar bleek dat er een – naar 
zij dachten – buizerd tegen het plexiglazen 
geluidsscherm langs de autobaan was 
gevlogen. Een beetje wrang eigenlijk, 
omdat dit doorzichtige geluidsscherm 
uitgerekend was beplakt met 
roofvogelstickers.  
                   
De bemanningsleden van de ambulance 
ontfermden zich met de nodige zorg en 
voorzichtigheid over het ongelukkige beest 
en brachten deze vervolgens naar het 
dieren-opvangcentrum van onze 
verenigingsdonatrice Paulete Baake. Met 
haar deskundige oog zag zij al snel dat de 
linkervleugel zwaar was opgezwollen, 
hetgeen op een breuk zou kunnen wijzen 
en dat er bloed uit de snavel liep. Dat 
voorspelde aanvankelijk weinig goeds.  

   Roofvogelsticker op geluidsscherm 
  
Bij dit soort gevallen is het gebruikelijk dat het dier met een stevige doek wordt 
gestabiliseerd om te voorkomen dat het letsel door vleugelgeklapper alleen nog 
maar erger wordt. Aan het gekrijs te horen was onze gevleugelde vriend het met 
deze handelswijze beslist niet eens; zeker niet nadat het dier ook nog eens 
dwangvoeding kreeg toegediend. Dit laatste was noodzakelijk omdat de conditie 
duidelijk te wensen overliet. Het is een bekend gegeven dat veel gewonde dieren 
aanvankelijk geen voedsel 
tot zich nemen. Verder werd 
het – naar later bleek - 
valkachtige beest ontdaan 
van een aantal lastige 
zaken. De vogel droeg 
namelijk aan beide poten 
een leren riempje met 
daaraan bevestigd een 
koperen plaatje. De vrij 
forse valk droeg verder een 
gesloten pootring. Dit alles 
duidde dan ook op een 
valkeniersvogel, maar ja, 
wie?  
 
                                                                      Alles duidde op een valkeniersvogel  



Het achterhalen hiervan was echter niet de eerste zorg. Eerst maar eens zien of 
de onfortuinlijke vlieggast weer een beetje in het gareel te krijgen was. En 
warempel, na drie dagen hield het bloeden uit de snavel op en al na 5 dagen was 
een groot deel van de zwelling weg. Nog beter was dat er geen sprake bleek te 
zijn van een fractuur. Het is opmerkelijk hoe snel een vogel van een dergelijke 
kwetsuur kan herstellen. Toen het dier zelf ook dode eendagskuikens begon op 
te peuzelen (5 – 6 per dag) werd het tijd om eindelijk eens de eigenaar te 
achterhalen.  
 

Aangezien voor 
roofvogels, die in 
gevangenschap worden 
gehouden, CITES-
bescheiden dienen te 
worden overlegd, werd 
contact gelegd met het 
Ministerie. Aan de hand 
van de inscriptie op de 
ring en het koperen 
plaatje werd na een 
aantal dagen en diverse 
telefoontjes duidelijk dat 
de valk afkomstig was 
uit ons buurland Duits-
land; om precies te zijn 

uit het Greifvogelstation Hellental, nabij Monschau. Dit roofvogeldemonstratie- en 
kweekstation ligt een slordige 400 kilometer van de vindplaats Enschede. 
Wetstechnisch bleek alles okay, waarna telefonisch contact werd opgenomen met 
de eigenaar, Herr Kremer. Deze was 
“Superfroh” dat zijn vogel weer levend en 
wel terecht was. Hij vertelde dat zijn valk, 
genaamd Andrea, op 14 augustus (5 
dagen voordat het dier werd gevonden) 
tijdens een demonstratievlucht op de 
wieken was gegaan, met medeneming van 
zijn pootriempjes. Dat was gebeurd met 
warm weer en oostenwind. Na enkele 
demonstratiecirkels te hebben gevlogen 
had de 4-jarige Andrea de wijk genomen 
en het avontuur gezocht.  
 
Samensteller dezes kreeg bijna een maand 
na datum de kans om het inmiddels 
volledig herstelde dier van dichtbij te 
kunnen aanschouwen en te fotograferen. 
Het heeft even geduurd om met zekerheid 
de soort op naam te brengen, omdat er 
niet zelden met hybride valken wordt 
gevlogen. Dat bleek in dit geval echter niet 
zo te zijn. Uiteindelijk kwam ik uit op een 
adult wijfje Sakervalk (Falco cherrug).  
                                                                           Sakervalk in de vlucht  



 
De totale Europese populatie van deze 
valkensoort, die je in het zuidoostelijk deel 
van Europa moet zoeken, wordt geschat op 
slechts 425 – 550 paar. De veldgids 
Roofvogels bood bij de determinatie 
overigens goede diensten. Ik kan u 
verzekeren dat de verschillen met een 
Lannervalk, een Giervalk, een slechtvalk, 
maar meer nog een hybride valk beslist klein 
zijn. Kenmerkend was in deze de bruine rug 
met de roestkleurige veerranden en voor een 
volwassen vogel de tamelijk lichte kop en de 
lange baardstreep. De vogel was voorts bijna 
zo groot als een buizerd, zag er krachtig 
gebouwd uit en had een vrij lange staart. 
Duidelijk te merken was dat de vogel 
handtam was.   
 
De eigenaar heeft kort nadien onder 
dankzegging voor de goede verpleging zijn 
Andrea weer mee naar Duitsland genomen 
en bevestigde de soortnaam.  

        Soortnaam werd bevestigd  
 
Uit dit verhaal blijkt weer eens dat ook 
tamelijk gedomesticeerde dieren niet 
zelden op de wieken gaan en zo maar de 
wijde wereld in kunnen trekken. Het wordt 
voor de Commissie Dwaalgasten 
Nederlandse Avifauna (CDNA), door het 
houden van een steeds grotere variëteit 
aan vogels, die maar zo kunnen 
ontsnappen of vrij gelaten, steeds lastiger 
om te bepalen of een soort op eigen 
kracht in Nederland verzeild is geraakt. 
Tot dusverre zijn er – voor zover mij 
bekend - nog geen sakervalken vanuit de 
vrije wildbaan in ons land opgedoken, 
maar onmogelijk is dat op termijn zeker 
niet. In het begin van ons verenigings-
bestaan hebben we overigens al eens 
eerder een ontsnapte sakervalk in onze 
contreien aangetroffen. Ook toen was er 
sprake van Duitse herkomst. Bij dat 
exemplaar liep het indertijd niet goed af,  
omdat de leren riempjes het dier destijds 
door verstrikking noodlottig zijn geworden.             Close-up sakervalk  
 
Tot zover een toch wel opmerkelijke gebeurtenis met goede afloop. Met dank aan 
Paulette Baake voor haar inzicht, inzet en zorg. Dit laatste geldt overigens voor 
alle dieren, die op de één of andere wijze in de problemen zijn geraakt en bij 



haar in goede handen zijn. 
Zij beheert namelijk ook een 
egelopvangcentrum, waar 
verweesde, gewonde of 
anderszins hulp behoevende 
egels worden verzorgd. 
Aangezien 2009 in het teken 
staat van deze scharrelaar in 
het donker wilde ik u tot slot 
van dit artikel ook nog kort 
kennis laten nemen van 
enkele aandoenlijke 
egelfoto’s.  
 

                            Verweesd egeltje  
 
Daartoe een verstoten en 
veel te laat geboren jong, 
waarbij gepoogd wordt 
deze te laten spenen bij 
een pleegmoeder. Verder 
is een foto toegevoegd 
van een zogend 
egelvrouwtje met “kids”.  
 
Met de egel gaat het in 
Nederland trouwens snel 
bergafwaarts. Zoals we 
dagelijks op onze wegen 
kunnen aanschouwen, 
worden ze massaal 
doodgereden.                                         Veel te laat geboren jong      
 

 
 
Maar ook ontbreekt het 
steeds vaker aan allerlei 
rommelhoekjes. 
Merkwaardige ongelukjes 
komen ook voor, zoals 
een bij het egelopvang-
centrum binnengebrachte 
egel, die ’s nachts met 
kop en oren in een pan 
met afkoelend frituurvet 
was gekukeld.   
 
 
 

                    Zogend egelvrouwtje met kids    
 
Tekst en foto’s: Wim Wijering 


