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Voorwoord 

Het doet ons bijzonder veel genoegen u de Webcam-Special Steenuil & Torenvalk te kunnen 
presenteren. De Special is gevuld met een bonte mix aan bijdragen, van persoonlijke 
ontboezemingen tot overzichten van de prooiaanvoer en rijk geïllustreerd met stills en 
prachtige foto’s van het ringen. 

Voorjaar 2007 was in ten minste één opzicht een opmerkelijk voorjaar.  Door het project  
“Beleef de Lente”van Vogelbescherming Nederland was het voor het eerst mogelijk 
kwalitatief goede webcambeelden te verzenden via internet  en 24 uur per dag, 7 dagen per 
week mee te kijken naar de gebeurtenissen in 7 vogelnesten. De nesten van Steenuil en 
Torenvalk trokken van meet af aan een groeiende schare trouwe kijkers, die ieder voor zich 
soms vele uren per dag aan het beeldscherm gekluisterd waren. Er was sprake van 
huishoudens die in de soep liepen, kinderen die te laat op school kwamen, van echtelijke 
ruzies en lichamelijke klachten als gevolg van het te lang naar het beeldscherm staren. 
Tegen het eind was er op het forum sprake van adviezen over verslavingszorg en hoe om te 
gaan met afkickverschijnselen. Voor menigeen is een hele nieuwe  wereld opengaan, zo 
blijkt uit de vele enthousiaste reacties.  In die zin heeft het project de natuur letterlijk in de 
huiskamer gebracht.  Van meet af ontstond er naast de grote groep, anonieme kijkers ook 
een vaste ploeg forumleden met enkele honderden deelnemers die bij elkaar meer dan 
80.000 berichten (!) plaatsten. Het forum voorzag daarmee in een behoefte, is mijn 
voorzichtige conclusie. Echt bijzonder was echter dat er zowel bij de Torenvalk als de 
Steenuil een ploegje tellers ontstond die gedurende de hele periode de prooiaanvoer van de 
oude vogels registreerde en scherp oplette wanneer er zich bijzondere zaken afspeelden. 
Het was bijzonder mee te maken dat mensen die voorheen amper een meikever van een 
nachtvlinder konden onderscheiden nu  met elkaar in discussie gingen of het nu een ware 
muis of een woelmuis was die daarnet binnengebracht werd, of het de 22e of 23e meikever 
was die aangevoerd werd.  Direct na het uitvliegen van de jongen lagen er twee complete 
prooilijsten, van uur tot uur bijgehouden. Een unicum qua snelheid en wijze waarop ze tot 
stand kwamen! Verslagen van de prooiaanvoer van zowel de Steenuil als de Torenvalk zijn 
dan ook in deze special opgenomen. Een en ander leidde tot de introductie van vele nieuwe 
woorden en begrippen, nu ook voor buitenstaanders toegankelijk gemaakt middels een heus 
woordenboek (zie pg65)! 

Iedereen met naam en toenaam te bedanken is ondoenlijk gezien het grote aantal mensen 
dat op enigerlei wijze bij het project betrokken is geweest. De lijst met namen zou tenminste 
een pagina in beslag nemen en bovendien het risico van onvolledigheid in zich bergen.  De 
forumleden, de tellers, de fotografen, de sponsoren, de medewerkers van 
Vogelbescherming, Entingfilms, Mobilion, AV Media en last but zeker not least Lianne en 
Robert  (toch twee namen dus) op wiens erf dit zich allemaal af mocht spelen. Ieder heeft op 
eigen wijze een bijdrage geleverd en juist de samenwerking tussen mensen met 
uiteenlopende deskundigheid, achtergrond en betrokkenheid heeft dit voorjaar tot een 
bijzondere belevenis gemaakt. 
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