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Gab de Croock 
 
Zoals ik in het juninummer van de Strandloper had 
aangegeven zou ik later op de broedresultaten van de 
Slechtvalken op de toren van Hotel Leeuwenhorst 
terugkomen. 
 
Nadat de jonge vogels op 16 mei werden geringd begon de 
spannende periode of zij volwassen vogels zouden worden. 
Door een vast groepje leden werd regelmatig de toren in de 
gaten gehouden of de volwassen vogels de jongen wel 
goed zouden voeren. Daarnaast was door de bekendheid in 
o.a. De Strandloper en de waarnemingen op 
waarnemingen.nl en redelijke groep vaste bezoekers 
ontstaan, die informatie doorgaven. 
Al snel bleek dat het ouderpaar de jongen van voldoende 
prooi voorzagen. Regelmatig werd prooioverdracht in de 
lucht waargenomen en werd geconstateerd, dat de ouders 
met prooi het nesthok invlogen.  Als men onder de toren 
stond kon men het roepen van de jongen goed horen als de 
oudervogels aan kwamen vliegen. 
Op 30 mei zaten de drie jonge vogels gezamenlijk voor de 
ingang van het broedhok naar buiten te kijken. Dit was de 
bevestiging dat het nest nog intact was. Diezelfde dag 
waagde het eerste jong zich op het aanvliegrooster, terwijl 
het volwassen vrouwtje aan kwam vliegen met een 
geslagen duif. 
We hadden gehoopt, dat de jongen op het rooster hun 
vliegoefeningen gingen tonen, maar dat gebeurde helaas 
niet vaak. Naast het rooster zat een betonnen richel 
waardoor de vogels het “balkon” van de toren op konden 
lopen.  

Op 31 mei was het dan zover; het jonge vrouwtje nam als 
eerste het luchtruim en vloog een rondje rond de toren.  
Enkele dagen later volgden ook beide jonge mannetjes. 
De periode hierna zaten de jongen veelvuldig op het dak 
en de “windhaan” van de toren waar ze regelmatig door de 
ouders van voer werden voorzien. De oudervogels leerden 
de jongen steeds meer om zelf te jagen. Het voer werd niet 
meer op het dak gedeponeerd, maar de ouders vlogen 
rondjes waarop de jongen hen gingen volgen om de prooi 
te bemachtigen. Het was een indrukwekkend schouwspel; 
vijf Slechtvalken spelend en schreeuwend door de lucht te 
zien vliegen.  
De vogels waagden zich steeds verder van de toren, op 12 
juli werden door Rob Jansson drie jonge Slechtvalken 
boven Sollassi waargenomen, mogelijk “onze” vogels.  
In het najaar werd het steeds rustiger rond de toren, maar 
nog regelmatig kon er een rustende Slechtvalk op één van 
de antennes worden gezien.  
Op 16 september werd het nesthok en het balkon ontdaan 
van prooiresten. Er werden resten gevonden van o.a. de 
volgende soorten: “Duif”, Houtsnip, Kauw, Wintertaling, 
Waterhoen, Watersnip, Visdief, Grote bonte specht, Merel, 
Gierzwaluw, Appelvink, Spreeuw, Groenpootruiter, 
Zilverplevier, Tureluur, Putter, Groenling.  
 
Op diezelfde dag zijn ook de camera’s geïnstalleerd. Eén 
camera aan de binnenzijde van het hok en één die het 
aanvliegrooster en de aanvliegroute waarneemt. Zodra de 
streaming geregeld is zullen de live beelden op de website 
van de vereniging getoond worden. 
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