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Gab de Croock 
 
Evenals in 2020 heeft het paartje Slechtvalken weer 
gebroed op de toren van NH Hotel Leeuwenhorst. Echter 
dit jaar konden we alle bewegingen live volgen doordat 
zowel in als buiten de nestkast webcams geplaatst waren. 
Hierdoor kon de paring op het rooster, de prooioverdracht, 
het leggen en uitkomen van de eieren, het voeren van de 
jongen en het spectaculaire “buiten zetten” van een vreemd 
jong vrouwtje duidelijk bekeken worden. 
 

Eind januari werd door hetzelfde mannetje van vorig jaar 
de kast geïnspecteerd, roepend naar het vrouwtje, die 
buiten op het rooster zat en nog geen aanstalten maakte 
(om) naar binnen te gaan. Dit gebeurde pas op 11 februari. 
Het vrouwtje inspecteerde de kast waar nog sneeuw in lag 
en probeerde al een nestkuiltje in het grind te graven. 
 
Omstreeks 8 maart werd het eerste ei gelegd. Helaas was 
dit niet zichtbaar doordat het vrouwtje pal onder de camera 
tegen de binnenwand zat. Vervolgens werd om de dag een 
ei gelegd tot het nest van 4 eieren compleet was. Op 18 
april kwamen de eerste twee eieren uit. Op 19 april het 3e 
en op 20 april het 4e.  Het broeden heeft beduidend langer 
geduurd dan normaal; waarschijnlijk heeft het vrouwtje 
door de kou in het voorjaar zeker een week de 
eieren “warm” gehouden voordat ze daadwerkelijk 
aan het broeden begonnen is. 
 
Een drukke tijd brak nu aan voor beide Slechtvalk-
ouders. Er moesten namelijk vier bekjes gevuld 
worden en dat is vrij veel, gezien er in de rest van 
het land hooguit twee, een enkele keer drie jongen 
per nest aanwezig waren. Echter aan voedsel geen 
gebrek, vogels en met name duiven in de omtrek 
zijn volop aanwezig. De jongen groeiden daardoor 
ook als kool. 
 
Op 11 mei werden de jongen geringd. Het betrof 
twee vrouwtjes en twee mannetjes. 
Doordat de jongen nu zo groot waren dat ze niet 
meer volledig door de ouder-vogels gevoerd 

hoefden te worden, werd de gevangen prooi regelmatig zo 
de nestkast “ingekwakt” en mochten ze zelf de prooi 
plukken en verorberen. Een van de jongen pakte dan de 
prooi op, ging in een hoekje zitten om de prooi af te 
schermen en begon dan aan de maaltijd. In het begin nog 
erg onhandig maar al snel hadden ze in de gaten hoe het 
moest. De ouders vlogen af en aan met prooi. 
 
Omstreeks 22 mei durfde een van de jonge mannetjes een 
eerste uitstapje op het rooster.  Vol verbazing keek hij 
omhoog om te zien dat er meer boven zijn kop was dan 
alleen een dak van de nestkast. De volgende dagen volgde 
de rest en zaten ze regelmatig op het rooster en de omloop 
van de toren. Al fladderend trainden zij hun vliegspieren, 
waarbij de donsveren in het rond vlogen, schreeuwend 
naar hun ouders als deze weer met prooi aan kwamen 
vliegen. 
 
Op 28 mei zat één van de jongen op een muurtje onder de 
toren rustig om zich heen te kijken naar al die mensen die 
naar de Covid-priklocatie kwamen die onder de toren 
gevestigd was. De eerste had dus een poging gewaagd om 
te vliegen. Hij werd door heel wat omstanders 
gefotografeerd; hoe vaak kom je nu in het wild een jonge 
Slechtvalk tegen? Enkele uren later zat hij op het dak van 
één van de gebouwen van het hotel. Gelukkig had hij de 
vliegkunst al aardig onder de knie. 
De overige jongen volgden snel het voorbeeld en 

waagden ook hun eerste vlucht. 
De periode hierna was het een drukte van jewelste, op en 
om de toren, van vliegende en schreeuwende jonge 
Slechtvalken die achter de ouders aanvlogen, bedelend om 
voedsel. 
 
Langzaam werd het rustig om de toren en verspreidden de 
vogels zich in de omgeving. Regelmatig worden nog één 
of meerdere van deze vogels in de omgeving gezien. Vaak 
zitten ze ook op de Nora-zendmast. 
 
Weer een succesvol broedseizoen van “onze” 
Slechtvalken.  
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