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Toch succes Slechtvalken 
in nieuwe broedkast !

Eind oktober hebben Rob Jansson en Marc van Bakel de Cellnextoren in de Haarlem

se Waarderpolder beklommen (letterlijk, omdat de lift stuk was) om te bezien of de 

daar nestelende Slechtvalken ook het afgelopen broedseizoen jongen hebben groot

gebracht.

Wat Rob al eerder vermoedde, bleek waar te zijn: de Slechtvalken hebben uiteinde-
lijk toch nog gebroed in de gloednieuwe nestkast, maar wel uitzonderlijk laat in het 
seizoen.
Bijna een jaar eerder, in november 2019, hebben Rob en zijn maat Marc van Bakel 
en een aannemer de oude nestkast opgeruimd en er een nieuwe voor in de plaats 
gebracht. Met een zware kast en met 80 kilo grind, die de basis vormt van het 
Slechtvalkennest, togen ze naar het dak op 110 meter hoogte.
Gelukkig kregen beide mannen alle medewerking van beheerder Cellnex en aanne-
mer Rovitech en zo was het wachten op een nieuw succesvol broedseizoen. Dat leek 
aanvankelijk tegen te vallen. Op 9 mei leverde een controleronde een bittere teleur-
stelling. De nieuwe kast was spic en span schoon, nergens ook maar iets te zien van 
prooiresten. Voor de slechtvalkhoeders was het duidelijk: dat wordt niks dit jaar !  
Wel kwam er zo nu en dan een melding van bivakkerende Slechtvalken, maar seri-
eus werd het pas, toen Paul Marcus half september meldde, dat hij op de toren twee 
jonge óngeringde! Slechtvalken zag, die gevoerd werden door een ouder. 
Van Bakel en Jansson gingen begin oktober, later dan aanvankelijk in de planning 
lag, poolshoogte nemen bovenin de toren en troffen daar een grote bende aan van 
rottende prooiresten en een nestkast, waaraan je niet meer kon zien dat die nieuw 
was. In de kast lag nog één onbevrucht ei. De twee onderzoekers hebben vervolgens 
álle bordessen, het dak en de nestkast ontdaan van prooiresten en smerigheid.  
Alles bij elkaar een goed volle vuilniszak.

Later op de dag waren beide volwassen Slechtvalken nog op de toren aanwezig. 
Zoals uit eerder onderzoek met behulp van videobeelden van Paul Saager bleek, zijn 
de huidige volwassen vogels ongeringd. Volgens Rob Jansson kwamen de vorige 
twee volwassenen mannetjes uit IJmuiden, die waren daar beide als nestjongen 
geringd en hebben elkaar destijds afgewisseld. Het nieuwe mannetje zet vooralsnog 
de traditie voort dat de Haarlemse toren elk jaar bijdraagt aan een mooi bestand 
van Slechtvalken in onze regio en in ons land. Ter ondersteuning hiervan weet hij 
ook nog te vertellen dat zeer waarschijnlijk ook de watertoren in Hillegom door 
Slechtvalken in bezit lijkt te zijn genomen.
Jammer is alleen dat het onze Vogelwerkgroep niet lukt een goede ondersteuning te 
vinden voor het pionierswerk van Rob Jansson en Marc van Bakel. Laat binnen 
onze club alle liefhebbers van deze schitterende vogels de handen ineensteken om 
deze twee pioniers te ondersteunen.

■ Jan Kuys


