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Sinds 1990 broedt de Slechtvalk jaarlijks in ons land. Het aantal broedparen 
bedraagt inmiddels zo’n 150. Vrijwel alle paartjes maken gebruik van grote 
nestkasten in hoge gebouwen. Sinds januari van dit jaar kan de Slechtvalk ook 
gebruik maken van een kast in de toren van congrescentrum Leeuwenhorst. 
Dit heeft inmiddels geleid tot een broedgeval.  
Slechtvalken jagen vooral op vogels zoals duiven, eenden en steltlopers. 
Vanuit een hoge zitplaats of vanuit de lucht stort de Slechtvalk zich met hoge 
snelheid op zijn prooi. Vanwege het sterk afgenomen aantal Houtduiven op de 
Veluwe komt de Slechtvalk daar niet meer voor, maar in de grote steden 
zorgen stadsduiven voor een ruim voedselaanbod waardoor daar wel gebroed 
kan worden 
In de winter neemt het aantal Slechtvalken toe door trekkers uit Scandinavië. 
Deze vogels zoeken vooral open gebieden op zoals de Elsgeesterpolder en 
Polder Hoogeweg.  In Zuid-Europa gedraagt de Slechtvalk zich als standvogel 
die in de winter waterrijke gebieden opzoekt. Zo wist Mariska in september 
2018 een Slechtvalk in de Spaanse Ebro Delta te fotograferen. 
Slechtvalken zijn zeer gevoelig voor persistente bestrijdingsmiddelen als 
DDT. In de jaren zestig verdween deze soort uit grote delen van Europa door 
het eten van duiven die ‘besmet’ graan hadden gegeten. Het landbouwgif 
hoopte zich in de valken op wat onvruchtbaarheid tot gevolg had. Na het 
verbieden van deze ‘gewasbeschermingsmiddelen’ trad langzaam herstel van 
de populatie op. Dankzij de activiteiten van de Werkgroep Slechtvalk die veel 
nestkasten plaatste, kunnen we deze prachtige valk nu op veel plaatsen in ons 
land bewonderen. 
Jelle van Dijk
 


