
Veel voedsel (en hoge gebouwen) aan de bron
De Slechtvalk is een inheemse, zwaar beschermde diersoort. Hij wordt al jaren naar de stad gelokt 
door ʻstadsduivenʼ. Dat zijn (nakomelingen van) postduiven die niet terugkeerden op hun 
thuisbasis. Die vormen daar zijn belangrijkste prooi. 

Dat de Slechtvalk de stad soms uitkiest als broedplek, komt óók door de toename van steeds 
hogere hoogbouw. Zoʼn ʻstadsklifʼ geeft hem een mooie uitgangspositie en een gevoel van ʻthuisʼ.
 
De Slechtvalk laat zich niet ʻkastenʼ
Het is dus de ʻstadsduifʼ die er voor zorgt dat de Slechtvalk in de stad zit. Niet de aanwezigheid 
van een nestkast, zoals soms wel wordt gedacht. Dat zie je aan de Slechtvalken in het Haagse 
Wijnhavenkwartier. Al bijna tien jaar zitten die daar. Zij hebben herhaaldelijk op hoge gebouwen 
geprobeerd te broeden. Maar dat werd niets. Ze zijn echter nog steeds niet verhuisd naar een 
nestkast. En dat terwijl er in hun gebied minstens vier staan! Al jaren leeg dus. 
Dat bewijst overduidelijk dat alleen zíj bepalen waar ze gaan zitten, niet de mens.

Weinig te duchten van de Slechtvalk
Een tilduif heeft weinig te duchten van een Slechtvalk. Dat blijkt ook uit onderzoek naar 
prooiresten. Hij haalt zijn prooi namelijk voornamelijk hoog uit de lucht. Zijn voorkeur gaat daarbij 
uit naar sterk gespierde (voedzamer) en niet al te snelle vogels. Met stip op één staan de trage, 
goed doorvoede stadsduiven. Daarna komen sterk vermoeide postduiven en trekvogels.
Tilduiven zijn geen hoogvliegers en zijn niet voedzaam genoeg.

Andere rovers in de stad
De Havik en het vrouwtje van de Sperwer kunnen wél geduchte vijanden zijn van stilzittende of 
laagvliegende vogels. Die vallen zij aan vanuit een hinderlaag en achtervolgen hen langdurig tot - 
volgens sommige duivenhouders - zelfs in de til.
Deze roofvogels zitten trouwens nauwelijks in de binnensteden, maar kunnen wel opereren vanuit 
de grotere stadsparken of vanuit de duinstreek.
Andere roofvogels doen geen (gezonde) duif kwaad.

Toch last van roofvogels? 
Zo beperk je wellicht de schade:
1. Vliegen met ʻtoppersʼ beperken tot de rusttijden van de roofvogel.
2. Eerst de ʻovertollige vangst van gisterenʼ en het ʻpoelier-waardigeʼ laten vliegen.
3. Niet vliegen met ʻtoppersʼ binnen een straal van ca. 3 km rond de horst van een roofvogel in de 

ca. 28 dagen per jaar dat die jongen groot moet brengen.
4. Laat duiven in de til baden en opdrogen; natte duiven vliegen trager.
5. Let op met de eerste vlieguren van jonge duiven.

Slechtvalken maar op één manier te weren
Het weghalen van nestkasten of het doden c.q. wegvangen van de reeds aanwezige exemplaren 
is niet nodig en heeft ook geen zin (en is bovendien strafbaar). Een territorium trekt net zoveel 
(nieuwe) exemplaren aan als waarvoor voldoende voedsel voorhanden is. Zoals gezegd: kast of 
geen kast. 
Alleen als we met zʼn allen stoppen met het voeren van de bestaande voorraad stadsduiven en 
alle nieuwe ʻafdwalersʼ worden teruggevangen, zal de Slechtvalk uit de stad verdwijnen. Eerder 
niet.

Tot slot
Het is volgens de Flora- en Faunawet verboden om beschermde diersoorten te doden of zelfs 
alleen maar te verontrusten. Bovendien is het verboden hun nesten weg te nemen of te verstoren.

Een Slechtvalk is zoʼn beschermde soort!
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