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George Hageman 
 
In de vorige Strandloper heb ik verslag gedaan van het 
begin van het tweede broedjaar van de Torenvalken bij ons 
huis op het Westeinde. Via de camera in de kast kunnen 
we het nest van dag tot dag volgen. Het vrouwtje zit sinds 
22 april op vier of vijf eieren. Wanneer zou het eerste ei 
uitkomen? Het vrouwtje houdt de eieren warm en bewaakt 
het nest. Op 26 mei (34 dagen na het leggen van het eerste 
ei) zien we het eerste donzige jong, gevolgd door nog drie 
jongen. Een paar dagen later zien we op de camera dat er 
zelfs een vijfde jong is. 
Er breekt een drukke tijd aan voor de oudervogels. Het 
vrouwtje houdt de jongen warm, onder de vleugels, en 
verdeelt kleine stukjes prooi tussen de jongen. Het 
mannetje is vrijwel steeds op jacht en zorgt voor de 
aanvoer van prooi, vooral muizen, maar ook hagedissen, 
kikkers en af en toe een jonge weidevogel (Kievit of 
Scholekster).  
De jongen groeien als kool, hoewel het vijfde jong wat 
achterblijft en steeds achteraan staat bij het verdelen van 
prooi. Na een week laat het vrouwtje de jongen af en toe 
alleen om mee te jagen en voor prooi te zorgen. Na tien 
dagen ligt het “nakomertje” dood in de kast. De volgende 
dag zien we dat het als voedsel dient voor de andere 
jongen. Sommige dingen zou je liever niet zien….. 
De andere vier jongen verliezen al wat dons en oefenen 
hun vliegspieren. Ze proberen de aangebrachte prooi zelf 
naar binnen te werken, met huid en haar. Er lijkt weinig 
rivaliteit te bestaan tussen de jongen, misschien omdat er 
voldoende prooi is. 
Op 14 juni (19 dagen oud) komt Maarten Verrips om de 
vier jonge Torenvalken te ringen, net als vorig jaar. Het 
mechaniek om de kast te laten zakken, via een katrol, 
werkt gelukkig goed. De vier jongen worden geringd, 

gewogen en gemeten. Het zijn vier mannetjes, die variëren 
in gewicht van 178 tot 248 gram. Ze gaan weer terug in de 
kast en het is tijd voor chocolade geboorteflikken bij de 
koffie. 
Hoe lang zou het duren voor ze zelf de kast uitvliegen? 
Vorig jaar, toen we geen camera hadden, waren ze opeens 
weg. We zijn heel benieuwd. Hoelang blijven ze nog in de 
kast slapen? Blijven ze voorlopig rond het huis hangen? Of 
trekken ze snel weg? 
Uit 11 terugmeldingen van geringde Torenvalken uit de 
Bollenstreek blijkt dat het merendeel in de omgeving blijft. 
Uitzonderingen zijn een melding uit België en een op 
Vlieland. 
Twee weken na het ringen, op 28 juni (33 dagen oud), 
vliegt het eerste jong uit, de andere vogels “verbaasd” 
achterlatend. Vijf minuten later volgt nummer twee. Nog 
onwennig vliegend gaan de jongen op de schoorsteen van 
ons huis zitten. Met moeite landen ze op de kast en daarna 
met kunst en vliegwerk weer in de kast. De oudervogels 
brengen nog steeds prooi naar de kast. 
Respectievelijk drie en vier dagen later vliegen ook de 
andere twee jongen uit. ’s Nachts komen de jongen terug 
om te slapen in de kast, aanvankelijk nog met de 
moedervogel. 
Op 14 juli, twee weken na het uitvliegen, blijft de kast 
voor het eerst ’s nachts leeg. Op 16 juli brengt het 
vrouwtje tevergeefs een hagedis naar de kast, want er is 
geen jong meer te bekennen. 
De drie volgende weken zien we nog geregeld een van de 
juvenielen in de kast. Vanaf 5 augustus blijft de kast leeg. 
Onwennig na zoveel maanden van meeleven met het paar 
Torenvalken. 
Het voelt voor ons een beetje als het lege nest syndroom. 
We kijken uit naar het volgende jaar. 

 
 

Het voeren van de jonge Torenvalken – foto: George Hageman Ringen – foto: GH 
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Het aanleveren van een prooi! Foto: George Hageman 

Twee juvenielen – foto: George Hageman 




