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Kunstnest voor gecrashte Haviken Accipiter gentilis
Rudie Dragtstra

In de gemeente Oosterwolde (Friesland) volg ik al een paar jaar een Havik. Elk jaar zit 
daar wel een nest, maar tot nu toe heb ik geen broedsel kunnen ontdekken. In voorjaar 
2017 was het anders. De Havik was actief aanwezig, maar of er ook gebroed werd wist 
ik toen nog niet. Op zondag 5 juni maakte ik weer mijn ronde en de zaak werd direct 
duidelijk: het complete nest met daarin twee jongen lag op de grond. Ze waren nog 
betrekkelijk jong, gezien hun donspak en fors spruitende slag- en staartpennen rond 
de drie weken oud.

Eerst maar eens naar huis gegaan, omdat ik niet goed wist wat ik hiermee aan moest. 
Na overleg met Jan van Dijk ben ik teruggegaan om een alternatief nest te maken door 
een dode boom af te zagen en daarop een houten plaat te bevestigen. Daarop legde ik 
oud nestmateriaal aangevuld met wat blad en takken. Helaas kon ik in eerste instantie 
geen van beide vogels terugvinden. Pas na lang zoeken vond ik er één terug op 20 m 
vanaf het oorspronkelijke nest. Deze heb ik op het ‘nieuwe’ nest gezet.

Pinkstermaandag ben ik ‘s ochtends teruggegaan en tot mijn verbazing vond ik nog 
twee jongen, die c. 50 m van het nest dicht tegen elkaar aan zaten. Deze heb ik bij de 
andere op het nest gezet. Om de twee dagen ben ik er vervolgens naartoe gegaan om 
poolshoogte te nemen. Elke keer waren er één of twee jongen van het nest gesprongen 
en aan de wandel gegaan. Na een week besloten we om een groter nest te maken in 
een boom om de jongen meer ruimte te geven en hun de kans te geven om op een tak 
te gaan zitten.

Tijdens mijn bezoeken heb ik diverse keren de ouders gehoord en ook lagen er een 
prooi en braakballen onder de nesten, dus de jongen kregen te eten. Ik heb nog 
geprobeerd om iemand te regelen om de jongen te ringen, maar dat is helaas niet 
gelukt. Op 26 juni ben ik voor het laatst geweest. Een van de jongen vloog voor mij 
weg, de andere twee waren eerder al uitgevlogen. Ik denk wel vast te mogen stellen 
dat ze het alle drie gered hebben. Missie geslaagd, drie Haviken gered!
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Het tweede kunstnest voor de jonge Haviken, die inmiddels al fors gegroeid zijn. Second, and 
bigger, artificial nest for Goshawk chicks.

Summary

Dragtstra R. 2017. Artificial nest for crashed Goshawks Accipiter gentilis. De 
Takkeling 25: 242-243.
In summer 2017, a Goshawk nest had fallen down, and three nestlings of about three 
weeks old were found on the forest floor. A platform with some of the old nesting 
material was erected to accommodate the chicks, but the chicks frequently jumped and 
were then found again on the forest floor. A bigger artificial nest in a tree was more 
successful, and the chicks eventually fledged. Pellets and a prey remain indicated that 
the artificial nests did not inhibit the parents to provide the young with food.

Adres: Rijweg 117, 8431 KK Oosterwolde.


