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Het haviknest en de beginneling

Helen Goote

In de eerste week van mei ging ik voor het eerst samen met Dick naar de broedplaats,

zodat hij mij de boom met het nest kon aanwijzen. Het bevond zich in een donker-

groene naaldboom(Douglas), zo’n twintig meter van de grond. Inderdaad een knots

Najaren “meelopend” lid te zijn geweest van deroofvogelwerkgroep van het Gooi en

omstreken, had ik me afgelopen voorjaar vast voorgenomen dit seizoen zelf een roof-

vogelnest te ontdekken en dat de gehele broedperiode te volgen. Maar helaas, wegens

ziekte, gevolgd dooreen sterfgeval in mijn familie, bevond ik mij vanaffebruari voor-

namelijk binnenshuis of in het ziekenhuis. Terwijl de buizerds boven de Limietische

hei in Huizen, waaraan ik woon, zichtbaar hun baltsvluchten uitoefendenen hun roep

van verre klonk, had ik geen tijd ze te volgen. Het was niet eerder dan tegen het einde

van april eer ik weer wat ruimte kreeg voor andere dingen en ik mijn dagelijkse, nor-

male ritme terughad. Maar ik ging ervan uit dat tegen die tijd zowel buizerd als havik

natuurlijk allang stilletjes op de eieren in hun nest zaten waardoor het voor mij een

haast onmogelijke klus zou worden hun broedplek nog te ontdekken. Alle kennis die

ik in de loop der tijd had opgedaan door talloze boeken over roofvogels (en uilen) te

lezen ten spijt, om in deze tijd nog in mijn uppie een nest te ontdekken kon ik wel ver-

geten omdat het mij ontbrak aan pure veldervaring. Dan maar weer, net als de voor-

gaande jaren, mee op pad met de ringers van onze roofvogelwerkgroep wanneer er

jonge sperwers, buizerds, haviken en boomvalkjes geringd moeten worden, besloot ik

tot troost. Toch nog iets, want het met eigen ogen waarnemen van de omgeving en de

boom waarin deroofvogel het nest bouwt en de jongen grootbrengt is vele malen leer-

zamer dan deze wetenschap uit een boekwerk te halen.

Maar toen, 2 mei, kreeg ik volkomen onverwacht een telefoontje over een haviknest

op “Het Luchtkasteel”, een bosperceel in Huizen van ruim 2000 m
2 dat enerzijds

begrensd wordt door een open akker en aan de andere kant middels een hek geschei-

den wordt van privé-grond waarop een villa staat. De bewoners van die villa hadden

mij vorig jaar augustus, toen ik daar een wespendief vermoedde, verteld dat er op Het

Luchtkasteel naast hen al jaren achtereen haviken broedden. Ze hadden me toegezegd
dat zodra ze in het nieuwe voorjaar een haviknest in het vizier zouden krijgen, ze mij
zouden waarschuwen. Het toeval wilde dat ik die dag zelf ook weer aan die belofte

terugdacht en van plan was die mensen eens te bellen ofze inmiddels een broedende

havik als buur hadden. Die dag werd ik erover gebeld, alleen niet door de villabewo-

ners maar door een zeer actief lid ( Dick de Graaf) van onze roofvogelwerkgroep die

me enthousiast meedeelde: “een knoepert van een haviknest ontdekt te hebben op Het

Luchtkasteel!” Hij had ook al geklommen, vertelde hij, en er lagen 4 eieren in. Of ik

tijd had dat nest gedurende de broedperiode te volgen, omdat hij al genoeg andere

nesten had. Tijd had ik weer genoeg en ik wilde het maar wat graag. ‘Mijn’ eerste

havikennest was een feit!
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van een nest. Met mijn kijker kon ik het haarscherp zien, de donsveertjes die wuifden

in de wind, de ongelofelijk kunstige manier waarop de haviken deze horst hadden

gebouwd... Prachtig. Niet ver van ons vandaan hoorden we in de stilte van het bos

plotseling gekekker en omdat wij moederhavik niet hadden zien opvliegen tijdens het

benaderen van de boom, vermoedden we dat zij boven stilletjes op haar eieren zat en

dat het vader havik was die ons zag staan en alarm sloeg. We gingen het terrein ver-

kennen. Het Luchtkasteel is een bos met voornamelijk naaldbomenen lariksen. Omdat

de bodem op veel plaatsen begroeid is met dichte en hoge bramenstruiken was het

onmogelijk er kriskras doorheen te lopen. Bovendien was het oppassen geblazen,
omdat er tussen of onder die bramen ruiveren, prooiresten of andere sporen konden

liggen. Een belangrijke les van Dick die avond was, dat ik niet uitsluitend onder en

vlak rond de nestboom naar ruiveren moest zoeken. Als ik wist uit welke hoek de wind

waaide, dan moest ik van de boomaf in die richting veren zoeken. Een veer kan al bij

geringe windkracht een flink eindje weggeblazen worden en meters van het nest neer-

dwarrelen. Die avond volgden wij de richting van een matig windje en vonden onder-

weg een handenvol ruiveren. Soms stonden we meters ver van het nest kniehoog tus-

sen debramenstruiken een ruiveer te plukken. Met debuit in de zak gingen we laterop

huis aan; vanafdat moment was het Luchtkasteel met het havikennest mijn zorg.

Een heerlijke tijd brak aan. Elke keer weer als ik erheen fietste vroeg ik me af wat ik

zou vinden, wat ik zou zien. En, zodra ik me tussen de vogelkersbegroeiing had

gewerkt en het broedgebied betrad, inhaleerde ik die speciale naaldboslucht en die

verrukkelijke stilte waarin enkel een merel, mees ofgrote bonte specht te horen was.

Pluksel van witte duif, op favoriete plukplaats van Havik, Huizen, voorjaar 2004 (Helen Goote),

White pigeon onfavouritepluckingpost of Goshawk. Huizen, spring 2004.



De Takkeling 13(1), 200586

Met al mijn zintuigen op scherp ging ik steevast eerst op weg naar de boom met het

nest. Daar inspecteerde ik door mijn kijker de horst aan alle kanten en ontdekte zo hoe

deouders keer op keer met nieuwe takjes hun broedplek verfraaiden en verstevigden.

Vervolgens ging ik op speurtocht naar prooiresten, plukplaatsen, ruiveren, naar elke

aanwijzing die me meer kon vertellen over het leefgedrag van deze haviken in hun

broedtijd. Ik ontdekte onnoemelijk veel. Zo merkte ik dat wanneer ik ergens verse,

witte kalkstrepen zag daar vlakbij ook altijd prooiresten lagen, ofbraakballen. Zowel

onder de boom waarin de horst zich bevond, als verspreid over het hele gebied, vond

ik plukveren en vaak verse botten en/ofpoten van voornamelijk hout- en sierduiven en

kraaiachtigen. Ontelbare braakballen heb ik van de grond en tussen de struiken uit

geplukt. In de meeste vond ik, behalve veertjes en botjes, ook ringetjes van postdui-

ven, soms liefst twee ringetjes in een braakbal. Binnen een paar weken lag Het

Luchtkasteel bezaaid met botten enpoten, ’t was duidelijk dat het echtpaar zich dage-

lijks rijkelijk voedde. In de broedtijd zag ik ze echter zelden. Moeder was een stille

broedster, maar ze was wel enorm in de rui. Na die avond met Dick kon ik elke keer

dat ik ging (en dat was in het begin minimaal twee keer per week) verschillenderuive-

ren van de grond rapen. Bovendien werd het nest aan de buitenkant door een steeds

dikker worden kraag van witte donsveertjes bedekt.

Ongeveer vier weken na mijn eerste bezoek kon ik de eerste kalkspatten op de

begroeiing onder de boom vaststellen. Hoera, de jongen waren uit het ei! Als ik door

ijn kijker omhoog naar het enorme nest tuurde, zag ik niet veel meer dan de horst,

maar ik verbeeldde mij dat daarboven moeder havik haar vier jongen veilig warm

onder haar vleugels hield. Dat beeldklopte alleen niet met de werkelijkheid, want toen

de klimmer van onze werkgroep zo’n veertien dagen later bij het nest was aangeko-

men om dejongen voor het ringeneruit te halen, bleek dat twee van de vier eieren niet

uitgebroed waren. In de boodschappentas kwamen de twee overige, wit-donzen jon-

gen omlaag: een vrouwtje en een mannetje. Die avond bleek eens te meer hoe stil moe-

der was, want zelfs toen we met de hele klim- en ringploeg onderhaar boom neerstre-

ken, vloog ze van het nest zonderook maar een kik. Evenmin sloeg ze alarm terwijl ze

van een afstandje kon zien dat haar jongen uit het nest gepakt werden. Bovenin een

lariks hield ze zwijgzaam toezicht op het gebeuren. Haar man was volkomen onzicht-

baar.

De tijd die daarnakwam vond ik zo mogelijk nog spannender. Ik bleefhet gebied om

depaar dagen bezoeken om het nest te observeren, en om het op sporen uitte kammen,

maar ik keek nog het meeste uit naar het moment dat de jongen takkeling zouden zijn.
Dat was op 5 juli. en dat adembenemende ogenblik dat ik oog in oog stond met het

juveniele vrouwtje, zal ik nooit meer vergeten. Ze zat op een tak pal onder de horst, ik

zag haar van opzij. Onbeweeglijk stond ik door mijn kijker naar haar te kijken toen ze

haar kop draaide, omlaag keek en mij met haar schitterende ogen recht aanzag. Dat

diepe geel van haar irissen, die twee grote, zwarte pupillen, die fantastische kop, de

zacht beige-kleurige borstveren met de lange, druppelvormige zwart-bruine streepjes,
ik wilde er zo lang mogelijk van genieten. Straks, als ze eenmaal kon vliegen, zou ik
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haar waarschijnlijk niet meer van zo dichtbij te zien krijgen. Ik was zo diep onder de

indruk van haar, dat ik er op dat moment helemaal niet aan dacht dat er nog een takke-

ling moest zijn. Nadat ik me dat realiseerde en met mijn kijker de omgeving van het

nest had afgespeurd, bleek dat het tweede jong, het mannetje, nergens te bekennen

was. Enigszins ongerust hierover begon ik onder de boom en verderop te zoeken, maar

vond, behalve de gebruikelijke braakballen en prooiresten, geen jonge havik. Hij kon

nog op het nest liggen, suste ik mezelf, al begreep ik niet waarom, want ze waren zo

goed als even oud. Bij mijn vertrek had ik een naar voorgevoel. Daarna ging ik elke

dag naar de broedplek; door deze frequentie maakte ik de grootste kans getuige te zijn

van het uitvliegen van het jonge vrouwtje en hoopte ik het anderejong te ontdekken

als gezonde takkeling. Maar dat bleef uit, het jonge mannetje heb ik nooit naast ofbij
de horst zien zitten, evenmin heb ik hem dood op de grond gevonden. Wat ermee

gebeurd is, blijft een vraagteken.

Maar van het juveniele vrouwtje, van haar genoot ik nog elke dag en op 10 juli, vijf

dagen nadat ik haar als takkeling voor het eerst had gadegeslagen, kreeg ik waarop ik

zo hoopte. Bij mijn aankomst die dag zat ze op haar gebruikelijke plekje op de tak en

zag ze me aankomen. Turend door mijn kijker zag ik hoe ze me als gebruikelijk onbe-

weeglijk en streng van bovenaf zat aan te kijken, maar opeens wendde ze haar blik af

en richtte ze zich op. Even schudde haar brede schouders los en spreidde haar

machtige vleugels. In twee, drie krachtige slagen vloog ze over naar een lariks verder-

op waarin ze wat onzeker landde. Ik wist zeker dat dit haar eerste vlucht was! Meteen

het volgende moment begon ze luid te kekken, alsof ze haar ouders wilde laten weten

dat ze het voedsel op een ander adres moesten brengen. Vanaf die dag zat ze ook geen

enkele keer meer op de tak naast het nest, hoewel dat nog altijd gebruikt werd, gezien

de prooiresten en de verse kalkspatten eronder.

Nu ze takkeling af was, bleef ik zo goed als dagelijks naar de broedplek gaan, omdat

ik vreselijk nieuwsgierig was hoe lang het jonge vrouwtje daar zou blijven rondhan-

gen, hoe lang ze door de ouders gevoerd zou worden. Die dagen hebben me prachtige

momenten opgeleverd. Als ik het broedgebied binnenkwam en ik het jong niet hoorde,

kon ik aan de scherpe, metalige ‘tchik-tchik’ van de grote bonte specht altijd de rich-

ting bepalen waar het jong zich schuil moest houden. In sluipgang vond ik haar dan, en

hoewel ik me verdekt opstelde om haar door de kijker te kunnen bewonderen, ik hoef-

de maar het geringste geluidje te maken of ze kreeg me in de gaten en vloog kekkend

naar een andere plek, maar wel altijd binnen het broedgebied. Op een dag ging ik vrij

vroeg in de morgen, en hoorde ik al van verre een luid gekek van meer dan één havik.

Zo snel ik kon wurmde ik me tussen de bomen door in de richting van het geluid en

zag nog net beide ouders wegvliegen, het jong met een flinke prooi in deklauwen op

een tak achterlatend. Terwijl ik onder de boom naar haar opkeek, begon ze gewoon

aan haar maaltijd te plukken!

Al met al duurde het nog de hele maand juli en de halve maand augustus dat ditjong
trouw bleefaan het broedgebied (hoewel het natuurlijk altijd mogelijk is dat ze zo nu
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en dan uitvloog naar naastgelegen gebieden als ik haar niet observeerde). Gedurende

die hele periode werd het nest steeds gebruikt, zij het wel minder; de kalkspatten en

prooiresten waren aan het einde van juli duidelijk minder aanwezig dan een paar

weken ervoor. Het was pas op 11 augustus dat ik hetjonge vrouwtje voor het eerst aan

derand van het bosperceel, uitkijkend over deakker, hoog in een boom zag zitten. De

volgende dag was ik haar kwijt. Horen deed ik haar nog wel, tot 15 augustus in de

buurt van het broedgebied. Maaraan alle goede dingen des levens komt een eind, want

na die dag bleefhet plotseling ook in en om het Luchtkasteel stil. Het jong had haar

vleugels uitgeslagen om definitief de wijde wereld in te gaan. Wat weemoedig stond

ik daar in dat verlatenen ineens zo leeg lijkende bos, waar ik inkorte tijd zoveel mois

had meegemaakt en onnoemelijk veel geleerd had. De horst was door zware regenval

van de dagen ervoor ernstig uit model geraakt en ingezakt, alleen deroep van de grote

bonte specht, merels en meesjes waren onveranderlijk aanwezig. Op de terugweg op

de fiets naar huis zag ik hoog in de lucht een havik zweven, meteen dacht ik aan het

jongof haar ouders, ’t Zou nog wel even duren eer ze uit mijn gedachten waren, besef-

te ik...

Inmiddels is hetvolop herfst en bezoek ik het Luchtkasteel nog altijd twee ofdrie maal

per maand. Omdat ik bij nadering al tweemaal een havik door debomen heb zien weg-

vliegen, ben ik van mening dat het nog altijd een territorium van een havik is. Alleen

heb ik nog niet kunnen vaststellenof deze havik het broedende vrouwtje was van het

afgelopen voorjaar. Hopelijk is het haar, of een ander...In elk geval zit ik volgend

voorjaar op de eerste rang als dit vrouwtje haar nest gaat bouwen.

Adres: Driftweg 235, 1272 AD Huizen.

Helen met nestjonge Havik tijdens het ringen. The author holding a Goshawk chick duringringing.


