
Nest 1                           JHJ-nestkast 2015 - Sassenheim - Hellegatspolder (GPS: 52.219, 4.547)
winter 2014/2015 Nestkast opgehangen
20 apr. 2015 Nestkast lijkt te worden gebruikt
20 apr. 2015 Paring in naastgelegen polder
10 mei 2015 23 apr. 2015 Geschatte eerste-ei-leg + 35 dagen = 28 mei 2015
24 apr. 2015 Prooi-overdracht in kast/vrouw ermee naar vreetplek
29 apr. 2015 Zijn afgelopen weekend nog op nest gespot door Robin
20 mei 2015 Er wordt vast gebroed
22 mei 2015 Onverstoorbaar op nest/bewaakt door mannetje
27 mei 2015 Er wordt nog trouw gebroed (staart over de bakrand)
15 jun. 2015 28 mei 2015 Geschatte uitkomst eerste ei + 32 dagen = 29 jun 2015
10 jun. 2015 Vrouwtje met prooi de kast in
24 jun. 2015 Voor het eerst drie al grote jongen gezien Schatting sterk aangepast
26 jun. 2015 Het blijken minstens vier jongen te zijn
17 jul. 2015 29 jun. 2015 Bijna zekere datum uitvliegen eerste jong 
2 jul. 2015 Bijna zekere datum uitvliegen 4de en laatste jong

Nest 2                           JHJ-boomnest 2015 - Sassenheim - Hellegatspolder (GPS: 52.219, 4.545)
20 apr. 2015 Op Oud Eksternest wordt ‘proef-gezeten’
24 apr. 2015 Strijd met Eksters om het nest lijkt gewonnen door TV's
29 apr. 2015 Zijn afgelopen weekend nog op nest gespot door Robin
Daarna Geen activiteiten meer waargenomen

Nest 1                           JHJ-nestkast 2016 - Sassenheim - Hellegatspolder (GPS: 52.219, 4.547)                        
30 mrt. 2016 Paar in nestterritorium
8 apr. 2016 Geschatte eerste-ei-leg
18 apr. 2016 Er wordt vast gebroed./Vijf eieren gefotografeerd.
21 apr.2016 Mannetje blijkt ring te dragen. Ander mannetje dan vorig jaar of intussen geringd?
22 mei 2016 Geschatte uitkomst eerste ei

Broedverslag Torenvalken op de Jachthaven Jonkman te Sassenheim 
In de winter 2014/2015 is er op de jachthaven een Torenvalknestkast geplaatst. Tot onze verrassing was er al direct belangstelling voor. Sterker nog. Op nog geen 
dertig meter afstand ging een tweede paartje proefzitten op een Eksternest. Dat laatste koppel verdween vrij snel weer. Hieronder het verslag:
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