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Slechtvalk op de Catharinakerk,  
6 maart 2021 (Frans Hijnen) 
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Opmerkelijke zaken bij de Slechtvalken in Eindhoven 
 
Frans Hijnen 

 
In Eindhoven leven twee koppels 
Slechtvalken: één op de toren bij het 
Evoluon en de ander in een van de torens 
van de Catharinakerk. Deze koppels 
monitoren we al zolang als ze er zijn, 
alhoewel we de eerste twee jaar geen 
camera's hadden. 
 
Ik wil jullie deelgenoot maken van wat 
opmerkelijke feiten van afgelopen jaar 
(2020). De man van de kerk is geringd met 
de letters FT en geboren in 2009 op de 
zendmasttoren in Mortel. Kennelijk is hij na 
zijn vertrek daar in Eindhoven terecht 
gekomen en niet meer vertrokken. Met het 
vrouwtje, waarvan we de leeftijd niet weten 
omdat ze alleen een ring aanheeft van het 
vogeltrekstation, maar geboren in België, 
vormt hij vanaf 2009 een paar. 
 
Via de webcams zien we dat vanaf januari 
ieder jaar de vogels steeds meer in beeld 
komen en dus de nestkasten vaker 
bezoeken. Wat we ook zagen, afgelopen 
jaar, is dat de vrouw van het Evoluon alleen 
bleek te zijn. Haar ex-man is niet meer 
gezien en er is niets meer van gehoord. We 
zagen dat af en toe de man FT van de kerk 

opdook op de camera van het Evoluon en 
langzaam een band kreeg met het vrouwtje 
daar. Toch bleef FT ook in de stad actief bij 
zijn “oude” vrouw en at hij van twee 
walletjes. Niets menselijks is ze vreemd, 
zullen we maar zeggen. 
 

 
Parende Slechtvalken op de spits van de 
Catharinakerk, 7 maart 2021 (Frans Hijnen) 

Gaandeweg de maanden richting de eileg in 
maart koos FT voor het Evoluon. Hij hield 
echter ook het territorium aan rondom de 
kerk en had dus een groot gebied te 
bewaken en twee vrouwen. Hij paarde ook 
met beide wijfjes. Er leek niets aan de hand, 
totdat er een jonge man verscheen die wel 
interesse had in het vrouwtje van de kerk. Er 
werd behoorlijk gevochten en de nieuwe 
man, geringd EAO en geboren 2018, 
verscheen in beeld met een roze gloed van 
bloed op de borst. Het mannetje FT bleef 
ook niet helemaal ongedeerd en kreeg last 
van een gehavende poot. 
 
Het vrouwtje van de Catharinakerk was 
ondanks de gevechten ondertussen 
begonnen met de eileg en paarde ook met 
de nieuwe man. Die verscheen maar af en 
toe in beeld en was dan erg schichtig, 
kennelijk op zijn hoede voor FT. Het 
vrouwtje van de kerk legde haar eerste ei op 
22 maart 2020, wat al redelijk laat was. Het 
bleef bij drie eieren die ook met grote 
tussenpozen werden gelegd, kennelijk door 
de onrust. 
 
Het werd pas rustig toen ook het vrouwtje 
van het Evoluon had gelegd en het 
mannetje, mede gedwongen door een 
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geblesseerde poot, werd gedwongen mee te 
gaan broeden. Intussen bebroedde het 
vrouwtje van de kerk haar drie eieren alleen. 
De nieuwe man durfde nog niet en had 
ogenschijnlijk geen interesse in de eieren. 
Het vrouwtje ging wel iedere keer van de 
eieren af als het nieuwe mannetje 
verscheen, in de 
veronderstelling dat 
ze afgelost werd, zoals 
gebruikelijk is. Doch 
het nieuwe mannetje 
EAO bebroedde de 
eieren niet en was 
meestal na een halve 
minuut weer 
vertrokken. Het 
vrouwtje was met het 
broeden en ook met 
eten halen op zichzelf 
aangewezen, want 
slechts af en toe kreeg 
ze een prooi 
aangereikt. 
 
We hadden dan ook 
zeker geen 
broedresultaat meer 
verwacht totdat 51 
dagen na het leggen 
van het eerste ei er alsnog één jong 
uitkwam. Moeder hield het jong goed warm 
en kwam, zoals gebruikelijk, de eerste dag 
nauwelijks van het nest. Op de tweede dag 

verscheen de man op het rooster en ging de 
vrouw van het jong en vloog weg, in de 
veronderstelling afgelost te worden. De man 
keek het jong maar vreemd aan om het na 
even op te pakken en mee te nemen naar 
het rooster. In eerste instantie leek het erop 
of hij het meteen opat. 

Vrouw Slechtvalk bij het Evoluon, 17 mei 2020 (Frans 
Hijnen) 

 

De vrouw kwam echter terug op het rooster 
en de man liet het jong liggen en ging er 
vandoor. 
Opmerkelijk was dat het vrouwtje het jong 
wist op te pakken en terug te leggen in het 
nest. Daar werd het verder weer warm 
gehouden door de vrouw totdat na wat uren 

de situatie zich 
herhaalde. Toen 
gebeurde waar we 
bang voor waren: het 
jonge mannetje pakte 
het jong beet als een 
prooi en verdween 
ermee uit de kast. Het 
jong werd nooit meer 
teruggezien. 
 
Dit jaar 2021 zit deze 
man EAO braaf te 
broeden op een eigen 
nestje met de oudere 
vrouw en verzorgt 
zelfs de jongen. Op 
het Evoluon heeft 
inmiddels de volgende 
wissel plaats 
gevonden. De vrouw 
van 2020 is verjaagd 
door een nieuwe 

vrouw. Man FT heeft stand gehouden en 
met de nieuwe vrouw een nestje met drie 
eieren. Wordt vervolgd! ■


