
Madam sperwer schikt wat aan het nest 
maar pa krijg ik niet in beeld. Naar de 
torenvalken dan maar. Dit bezoek levert 
wat meer reuring. Mijn eerste zicht op de 
treurbeuk langs de vijveroever toont de 
passage van ma sperwer. Argeloos zeilt 
ze over de top van de nestboom, uit het 
niets komt pa torenvalk aansuizen en 
landt met uitgestoken klauwen op de 
sperwerrug. Na een korte duik vliegt zij 
onverstoorbaar door richting Haagse 
Bos. 

Met telescoop en camera installeer ik mij 
op het witte bankje, inmiddels hangplek 
voor allerlei vogelliefhebbers. Voorlopig 
ben ik echter alleen en schiet ik plaatjes 
van de aangebrachte prooien: een bruine 
rat, twee keer rosse woelmuis en een 
mol. Het is goed toeven voor de valken 
sinds de gemeente het park heeft opge-
schoond. Er is weinig dekking voor mui-
zen en ratten. Die rat zorgde overigens 
nog voor enige commotie in de nest-
holte, kort na de afgifte van de lunch 
zag ik door de telescoop een bruin kop-
pie boven de rand uitkomen. Nee, geen 
voorlijk kuiken maar de rat was kenne-
lijk weer bij zijn positieven en probeerde 
te ontsnappen. Pa zat nog wat na te ge-
nieten van de prachtvangst, maar had de 
vluchteling al gauw weer bij zijn nekvel 
en teruggestuurd naar de hongerige sna-
vels van zijn kroost. 

Angstkreten klinken door het zomer-
stille park, vier nijlganzen passeren te 
dicht langs het nest. Pa voert wat char-
ges uit, bruine veertjes dwarrelen op de 
wind. De ganzen gaan hevig ontdaan op 
zoek naar een andere landingsplaats. 

En dan, zomaar op een vrijdag, zonder 
storm, geeft het uitgedroogde hout van 
de neerwaarts  groeiende stam de geest 
en stort krakend ter aarde. Een verbaasd 
omkijkende wandelaar slaat meteen 
alarm bij de dierenambulance. Al gauw 
zijn er vier witte donsjongen levend uit 
de gebroken nestholte geborgen. 

brengt ze retour naar Oosterbeek. Het is 
zaak om de valkjes zo spoedig mogelijk 
weer in de buurt van de ouders te bren-
gen. Bij de dierenambulance fabriekt hij 
van twee hondenmanden een nestkast 
die op vijf meter hoogte in een beuk 
langs het wandelpad wordt bevestigd. 
Zondag ga ik vroeg posten bij het nest. 
Tegen de middag is er nog geen enkele 
prooiafdracht geweest, het uitgebreide 
ontbijt van de vogelopvang moet nu wel 
verteerd zijn. 

Twee jongen die al aardig bruin worden, 
balanceren op de rand van de honden-
mand. Opeens springt de grootste van 
de twee in de ruimte en blijft als baby 
Tarzan aan een liaan hangen, een los-
hangend juteverband dat de beukenbast 
tegen de zon beschermt. Terwijl ik er 
heen loop om hem los te maken, maakt 
hij zichzelf los, landt klapwiekend op het 
gras en stiefelt meteen naar de veiligheid 

van de boomwortels. Hoe nu? Terwijl 
omstanders de mensen van de dieren-
ambulance alarmeren, belt de dierenam-
bulance Martin en Staatsbosbeheer om 
de tijdelijke kast op een betere plek te 
plaatsen. Ondertussen springt ook num-
mer twee naar dezelfde liaan en vandaar 
naar de begane grond.  Om een nieuwe 
kast op te hangen is de brandweer on-
misbaar. De plaatsing van een proviso-
rische nestkast (30X30) van SBB kan 
niet in de treurbeuk omdat het gewicht 
van de brandweerwagen te groot is voor 
de slappe ondergrond. De ontkroonde 
beuk op het kruispunt van de wandelpa-
den is een veiligere optie. In ieder geval 
werd hiermee de discussie waarom de 
valkjes in de hondenmand niet gevoerd 
werden tactisch omzeild. 

Sven van Osch (SBB) is al jaren op cur-
sus bij Tarzan en haalt met het grootste 
gemak de hondenmand met nog drie 
kuikens naar beneden en installeert 

Een treurige beukgeschiedenis
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Het is al dagen droog, kurkdroog, kortom heerlijk weer en dus besluit ik de vroege 
morgen te besteden aan een bezoek van het sperwernest in Clingendael en de 
torenvalken in Oosterbeek.

Het jong tussen de takken

Man krabt zich achter de oren

Vrouwtje met prooi op de sjorband

Dierverzorgster Voortman rommelt in-
tuïtief nog wat in de bouwval en vindt 
achterin nog een vijfde jong. Voorlopig 
gaat het jongvolk naar de vogelopvang. 
Zaterdagmorgen gaat Martin van de 
Reep de weldoorvoede vogels ringen en 
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Op veel plaatsen heeft de scholekster 
de stad ontdekt. Voedsel als regenwor-
men en emelten is voorradig in het gras 
van parken, bermen en sportvelden. Een 
broedplek vindt ‘Bonte Piet’ op platte 
daken, bij voorkeur die met kiezelste-
nen. Op zo’n hoge nestplek heb je geen 
last van mensen, maaimachines en de ei 
of kuikens preferende vos. Het probleem 
komt als de nog niet vliegvlugge kuikens 
door hun ouders worden meegelokt naar 
voedselplaatsen. Op gebouwen van meer 
dan 1 of 2 etages hoog omringd door een 
harde ondergrond (stoep of straat), gaat 
het bijna altijd mis.

Vervolg op Jaar van de Scholekster
Dankzij een behulpzame vogelvriend, 
kunnen we eind mei in Voorburg toe-
gang krijgen tot enkele flatdaken. Op de 
geschikte leeftijd meet, weegt en kleur-
ringt Martin de jonge scholeksters voor 
het onderzoek van Sovon (https://www.

Scholeksterjongen in veiligheid gebracht

sovon.nl/nl/content/scholekster-onder-
zoek). Vervolgens neemt hij de jongen 
mee naar een nabijgelegen plek waar de 
oudervogels regelmatig foerageren. De 
eerste actie is succesvol verlopen. 

Vallen en opstaan?
Het is een dilemma, ingrijpen of niet, 
maar eigenlijk verschilt deze actie nauwe-
lijks van de natuurlijke gang van zaken. 
De jongen worden op de grond gezet, 
in plaats van dat ze de dodelijke sprong 
moeten wagen. Uit het onderzoek zal blij-
ken hoe het de scholekster als individu en 
soort vergaat. Als je zo’n scholekster met 
kleurringen tegenkomt, dan kun je mee-
helpen door je waarneming in te voeren 
op http://wadertrack.nl. Je ziet dan gelijk 
wanneer de vogel is geringd en waar hij 
eerder is gezien. Als jonge scholeksters 
alle gevaren hebben doorstaan, kunnen 
ze wel 25 jaar oud worden!

DOOR CAROLINE WALTA

Onze stadsvogeldeskundige Martin van de Reep is al enige jaren betrokken bij het 
ringen van weidevogels, waaronder de scholekster. Die vogel zien we steeds vaker in 
de stad, maar landelijk gaat het heel slecht met deze soort. De oorzaken lijken 
o.a. de toename van kokkelvisserij en de intensieve landbouw: een ongelukkige 
combinatie van afname van voedsel en nestgelegenheid. 

Wegen, meten en ringen van een jonge scholekster

Scholekster met kleurringen
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het provisorische onderkomen vanaf de 
brand weerlift op de nieuwe plek. 

Maandagochtend timmer ik een stoere 
standaard valkenkast om deze, met be-
hulp van Tarzan Sven, dinsdag op de 
treurbeuk te plaatsen. Het werd don-
derdag en dus te laat. Het laatste dons 
vloog met de aasvliegen weg, de kuikens 
zaten al in het verenpak. Verplaatsing 
zou een geforceerde uitvlucht beteke-
nen. Zaterdag en zondag vlogen de ‘ge-
schwester’ uit. 

Dankzij de geoliede samenwerking van 
Dieren ambulance Den Haag, Staatsbos-
beheer, Brandweer, particulieren en de 
Haag se Vogelbescherming, zijn alle vijf 
torenvalken nu op jacht om hun eigen 
kostje te vergaren. De jongen in hun nieuwe kast
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