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Lotgevallen van Torenvalken Falco tinnunculus op een 
broedplaats bij Kollumerpomp
Menne Osinga

Sinds 2008 hebben we een torenvalkenkast aan onze schuur bij Kollumerpomp 
hangen. Direct al het eerste jaar kwam de kast in gebruik door een paartje Torenvalk, 
en dat was ook het geval in de twee jaren daarna. Vervolgens stilte, tot dit voorjaar 
(2020).

Het leggen en broeden ging in 2020 voorspoedig. Op 14 juni, een zondag, vlogen er 
vier jongen uit. De vijfde, en kleinste, volgde op maandag 15 juni. Maar enkele dagen 
later, op 18 juni, vond ik twee dode jongen in het bosje achter ons erf, waarschijnlijk 
slachtoffer van een Buizerd. Die dag vloog een van de ouders roepend een paar keer 
rond, zonder reactie van de jongen. Ook de dag daarna bleef het stil, dus ik vrees dat 
uiteindelijk geen van de jongen het heeft overleefd.

Een van de jonge Torenvalken op de dag van uitvliegen, Kollumerpomp, 14 juni 2020 (Foto: 
Menne Osinga). One of the Kestrel chicks on the day of fledging, Kollumerpomp, 14 June 2020. 
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Tabel 1. Broedgegevens van een broedplaats van Torenvalk bij Kollumerpomp in 2008-2020; de 
nestkast was niet bezet in 2011-2019. Breeding data of a Kestrel nest site at Kollumerpomp in 
2008-2020; the nestbox was not occupied in 2011-19.

Jaar Year 2008 2009 2010 2020
Legdatum Ei 1 Lay date Egg 1 ? 10.V 10.IV ?
Idem Ei 2 ? 12.V 12.IV 10.IV
Idem Ei 3 ? 14.V 14.IV ?
Idem Ei 4 ? 16.V 16.IV ?
Idem Ei 5 ? 18.V - 16.IV
Uitkomstdatum Hatch date 11.VI 13.VI 20.V 15.V
Uitgekomen Hatched (n) 3 3 3 5
Uitgevlogen Fledged (n) 3 2 3 5
Uitvliegdatum Fledge date ? 13.VII 22.VI 14-15.VI

Zo zie je maar weer, de natuur is wreed.

Summary

Osinga M. 2020. Reproduction of Kestrels Falco tinnunculus in a nest box near 
Kollumerpomp. De Takkeling 28: 276-277.
In 2008 a nestbox for Kestrels was provided near Kollumerpomp, a village in the 
province of Friesland. It was occupied in 2008-10, and again in 2020. In some years 
the exact lay dates of individual eggs were recorded, as well as exact hatch and fledge 
dates. In 2010, the fledglings disappeared within a few days after fledging, presumably 
(partly) by predation of Buzzard Buteo buteo.
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