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Deze nePvalk delft het onderspit in de strijd tegen de elementen. Foto: Paul van Trigt

De nepvalk (falco stupidus)

Mijn achterbuurman heeft een nepvalk opgehangen aan een hoge aluminium mast. 

Het betreft een vlieger, die met een lijn aan de mast vastzit en waarmee hij meeuwen 

wil verjagen.

Gespot in hartje Haarlem

Ik vroeg mij af wat zo’n nepvalk nu echt doet. Ik weet uit ervaring met tellingen  
in de Waarderpolder dat de meeuwen er snel aan gewend zijn en al na korte tijd 
gewoon gaan broeden onder de vliegers.

Maar nergens kan ik iets vinden over wat zo’n nepvalk met andere vogels doet. 
Daarom SOVON gebeld met deze vraag, maar zij konden er niets over vertellen en 
verwezen mij naar Vogelbescherming. Bij Vogelbescherming waren ze wel op  
de hoogte van het bestaan van deze vliegers, maar ze wisten niet of die ook voor 
andere vogels nadelig zijn. Ze verwezen me door naar de Uitvoeringsdienst van de 
provincie Noord Holland Noord.

De provincie ziet toe op de uitvoering van onder meer de vogelbeschermingswetten. 
Het is niet makkelijk om daar iemand met verstand van zaken te pakken te krijgen, 
maar na een aantal dagen is dat toch gelukt. Mijn vraag was of de nepvalk ook  
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andere vogels, zoals de Gierzwaluw en de Huismus verstoord. Deze vraag hadden 
ze de laatste tijd al vaker gehad, zeiden ze en dat gingen ze intern uitzoeken. Wel 
werd mij gezegd dat als de meeuwen al aan het broeden zijn het dan verboden is om 
ze op welke wijze dan ook te verjagen.

Tijdens het wachten op antwoord van de provincie heb ik een aantal bedrijven ge-
beld, die de nepvalken verkopen, met het verhaal dat ik meeuwen op mijn dak heb 
en dat ik eventueel zo’n vlieger wil plaatsen. Bovendien wil ik graag weten wat deze 
neprover nog meer wegjaagt. Volgens alle verkopers worden alle vogels verjaagd 
binnen een straal van ongeveer vijfentwintig meter van de vlieger. Dat kunnen  
natuurlijk verkooppraatjes zijn, maar als het waar is wordt het toch wel erg stil in 
de stad, waar ik steeds vaker deze nepvalken zie verschijnen.

Na een aantal dagen krijg ik schriftelijk antwoord van de uitvoeringsdienst van de 
provincie:

Geachte heer Van Trigt,

Wij hebben inmiddels uw zaak besproken. Hieruit kwam onder meer naar 
voren dat u niet de enige bent die zich zorgen maakt over het effect van de
zgn ‘Terror Kites’. Wij hebben vragen uit diverse plaatsen gekregen.
Wij zijn tot de volgende conclusie gekomen:
Per situatie zullen wij bekijken of de vliegers effect hebben op jaarrond
beschermde nesten, zoals die van de gierzwaluw.
Omdat er nog geen gegevens bekend zijn in de zin van onderzoek of 
waarnemingen of de gierzwaluw zich daadwerkelijk laat weerhouden zijn 
nestplaats op te zoeken is het zaak om zekerheid te hebben over in het 
verleden daadwerkelijk bezette nesten en dat die leeg blijven binnen een 
bepaalde afstand van de vlieger.
Het is aan u aan te tonen dat door de vlieger van de buren het aantal broedge
vallen van de gierzwaluw afneemt binnen een bepaalde afstand van de vlieger.

En daar kunnen we het dan mee doen. De uitvoeringsdienst besteedt het werk uit 
aan de vogelliefhebber! Bij deze dus gelijk een oproep aan de lezers van dit verhaal 
om goed op te letten, bijvoorbeeld bij MUS-tellingen, om een eventuele achteruit-
gang van vogelaantallen te linken aan het verschijnen van de nepvalk.

Wordt vervolgd.

■ Paul van Trigt


