
 

  

 Vacature Roofvogelwerkgroep NHD 
  

  

  

  

  

  

 Wat vragen de roofvogelwerkgroep en PWN? 

  

  

  

    

  

  

      

  

  

  

 Wat biedt PWN je? 

  

  

  

  

    

  

  

 Ben je geïnteresseerd? 

  

      

Vanaf 1995 inventariseert de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin (RNKD) in 

samenwerking met PWN het gebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin op roofvogels. Met 

name door vergrijzing, is er in deelgebied Egmond, een tekort aan mensen. Daarom deze oproep 

om mee te helpen aan het onderzoek. Op Youtube staat een korte film over het onderzoek: 

https://youtu.be/HvY-QAYRfI4. Op de website staat het laatste jaarverslag: https://vwgmidden-

kennemerland.nl/roofvogels/ 

Functieomschrijving:  

Vanaf februari / maart doorlopen we wekelijks percelen met een groepje van 3 – 7 mensen, op 

zoek naar nesten (koud zoeken). Later zoeken we ook gericht op basis van nestindicerend 

gedrag. Eind april wordt met een camera op stok gecheckt op eieren. Daarna laten we nesten zo 

veel mogelijk met rust. Als het nest goed bereikbaar is worden de jongen geringd. In juli stopt het 

seizoen, behalve voor fanatieke wespendief adepten. 

 

• U hebt enige ervaring met roofvogels determineren 

• Uw fysieke conditie moet redelijk zijn, het struinen door percelen kan zwaar zijn 

• U bent ten minste één ochtend per week beschikbaar in de periode februari - juli 

• U dient zich te houden aan het monitoringsprotocol en de vergunningsvoorwaarden 

• Na het eerste jaar krijg je een vergunning om buiten paden naar roofvogels te zoeken in 

je deelgebied 

• Mooie momenten van baltsende roofvogels, jongen op het nest, en wie weet een 

boommarter 

• Gezellige ochtenden met andere werkgroepleden in het veld 

• Jaarlijks uitje en bijeenkomst met de vrijwilligers in onze organisatie (PWN) 

• Een toegangskaart voor het Noordhollands Duinreservaat. 

Dan ontvangen wij graag jouw aanmelding met motivatie. Je kunt direct online reageren via het 

aanmeldingsformulier. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met boswachter Wouter Bol: 

wouter.bol@pwn.nl of bekijk onze website http://www.pwn.nl/vrijwilliger.  
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