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Het eerst uitgevlogen Houtrustweg-jong van 2012.
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Dossier: Plaatsing nestkast Torenvalken Scheveningen
Fase 1
Inleiding
Vorig jaar heeft een paartje Torenvalk drie
jongen grootgebracht op een oud
Eksternest op de bovenste trede van de
trap langs de mast van het hoge witte
geleidelicht langs de Houtrustweg.
(Plaats van het hoge witte geleidelicht:
+52° 5' 37.59", +4° 15' 42.72")
Onlangs zag ik dat dat nest er niet meer zit.
Reden voor mij om een poging te
ondernemen om op een zo kort mogelijke
termijn op of nabij die mast een nieuw
onderkomen voor de Torenvalken geplaatst
te krijgen, te meer daar het paar nog
regelmatig in de omgeving rondzwerft.

Gewenste oplossing 1.
Mijn voorkeur gaat uit naar het plaatsen
van een nestkast op het platform van het
desbetreffende geleidelicht, met de
opening naar het zuidoosten in verband
met de heersende winden, zo dicht
mogelijk tegen de buitenrand, zodat het
eventueel verwisselen van lampen c.q. het
plegen van onderhoud aan de lichtopstand
ongestoord kan geschieden.
Indien die voorkeursplek écht niet mogelijk
blijkt, dan is een tweede te onderzoeken
optie om de nestkast aan een van de
bestaande lichtmasten in de nabijheid van
het geleidelicht te monteren. (Ca. 5 à 7
meter boven de grond met de opening
richting O/ZO.)

Wat voorbeelden
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Dossier: Plaatsing nestkast Torenvalken Scheveningen
Einde oefening!
dinsdag 26 februari 2013 10:19
Het plaatsen van een nestkast voor
Torenvalken in een gebied waar veel
Huismussen broeden is de kat op het
spek binden en dus ongewenst. De
Torenvalk is immers een roofvogel die naast muis en mol - graag een musje
lust.
Tot dat inzicht kwam ik toen ik deze foto
van vorig jaar weer tegenkwam, waarbij
het Scheveningse Torenvalkwijfje een
jonge Huismus te grazen neemt; ook
een beschermde soort. 'De ene zijn
dood is de ander zijn brood'.
Met dit dilemma komt er - wat mij betreft
- een einde aan 'actie nestkast'. Met
dank voor het meedenken en excuses
voor de 'opwelling'.

Actie-logboek
datum

actie

link

19-02-2013

Vastgesteld dat oude nest verdwenen is.
Bericht op kiekjesdief.nl geplaatst.

http://kiekjesdief.nl/joomla/inde
x.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1009&Itemid=1

23-02-2013

Mail gestuurd aan Haagse Vogelbescherming met verzoek
tot (re)actie, met kopie aan Havenmeester Scheveningen en
André Kommer.
Bericht op kiekjesdief.nl geplaatst

http://kiekjesdief.nl/joomla/inde
x.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1012:nieuwekast-voor-scheveningsetorenvalken&catid=49:scheven
ingse-torenvalken&Itemid=35

24-02-2013

Mailwisseling met Ruud van der Waard van het Vogelasiel
De Wulp. Hij kan op een termijn van ca. 2 weken voor €
30,00 desgewenst een kast leveren.

24-02-2013
25-02-2013

Mailwisseling met Werkgroep Roofvogels Nederland.
Verwijdering buiten broedseizoen niet onrechtmatig.
Plaatsing van kast zo dicht mogelijk bij originele plek geeft
grootste kans op terugkeer.
Het is nog ‘ruim’ op tijd.

25-02-2013

Telefoontje + mail ontvangen van Havenmeester waarin hij
‘meedenken’ aanbiedt en tipt om eventueel (t.b.v. optie 2)
contact op te nemen met beheerder Norfolkterrein.
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Dossier: Plaatsing nestkast Torenvalken Scheveningen
datum

actie

link

25-02-2013

Mailwisseling met André Kommer met voortgangsrapportage.

26-02-2013

Voortschrijdend inzicht deed mij besluiten de actie nestkast
te beëindigen.
Bericht op kiekjesdief.nl geplaatst en direct betrokkenen een
gelijkluidende mail gestuurd.
(Voelt wel als ‘een verloren wedstrijd’.)

http://kiekjesdief.nl/joomla/inde
x.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1014:eindeoefening&catid=49:schevening
se-torenvalken&Itemid=35

Reacties op afblazen actie nestkast fase 1.
wie

wanneer

reactie

Werkgroep
Roofvogels
Nederland

26-02-2013
14:38

Dat je het project afblaast is natuurlijk je goed recht. Het is inderdaad zo
dat de Huismus door de wet een beschermde soort is. Dat is de
Torenvalk trouwens ook. De wet is gemaakt voor het menselijk handelen
t.o.v. de soorten. Niet de bescherming van de ene soort t.o.v. de andere
soort. Als je een mussennest uithaalt ben je strafbaar. Als je een
torenvalkkast ophangt niet ook al bevorder je daarmee de predatie op
andere beschermde soorten.
Ik denk dat het toch een gemiste kans is om een torenvalkpaartje te laten
broeden. Helemaal omdat de soort behoorlijk onder druk staat.
Desalniettemin: ik vond het een goed initiatief.

André Kommer

26-02-2013
15:24

Inderdaad loopt de kolonie huismussen die in de nabijheid is gehuisvest,
risico op predatie. Ik sta volledig achter de beslissing die je hebt
genomen verder af te zien van het plaatsen van de bewuste kast.
Zo heb ieder nadeel ze voordeel, zou Johan hebben gezegd.

Ruud van der
Waard

27-02-2013
00:28

Ik denk dat je wel overwogen te werk bent gegaan en uiteindelijk de juiste
bevindingen, conclusies en beslissing hebt genomen.
Het zij zo! Laat de natuur z’n gang maar gaan.

Hans Overduin

27-02-2013
06:41

Aan die mussen had ik ook niet zo gauw gedacht.....
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Dossier: Plaatsing nestkast Torenvalken Scheveningen
Fase 2
Dossier heropend
08-03-2013
De Torenvalken lijken een van de oude
kraaiennesten op de lichtmasten links en
rechts van het schuifhek naar het oude
Norfolkterrein te willen annexeren. Er
wordt al regelmatig ‘proefgezeten’. Een
groot nadeel van die nesten is echter dat
ze doorvlochten zijn met prikkeldraad.
Nou niet bepaald een ideaal materiaal
voor jonge vogels.
Het ‘mussendilemma’ dat eerder als
‘showstopper’ fungeerde, blijft, maar de
Torenvalken sowieso ook! Dan liever
maar comfortabel c.q. veilig.
De HVB is trouwens van mening dat de Torenvalk geen bedreiging vormt voor de Huismus, omdat de
Huismus – en dan nog alleen de zieke uitvaller of het jonge exemplaar - minder dan 1% van zijn ‘catch’
vormt en dan nog in het naseizoen als een soort noodoplossing, want het is niet echt zijn ding. Mollen,
muizen en kevers vormen de hoofdmoot.

Gewenste oplossing 2.
Vandaar het idee om toch weer te kijken of
er een kast kan komen in de lichtmast
rechts van het schuifhek (gezien vanaf de
Houtrustweg met het gezicht naar het
schuifhek) [foto] op een hoogte van 5 à 7
meter met de opening richting NO.
De paal links van het schuifhek zou zo
nodig een goede tweede keus zijn.

Te laat?
Als ik medio maart witte rook krijg vanuit de gemeente, dan is dat nog op tijd. Op mijn vraag aan de
Werkgroep Roofvogels Nederland of ik al niet te laat was, kreeg ik namelijk als antwoord:
'Nee hoor, dat kan nog best. Het gemiddelde legbegin vorig jaar in Zuid-Holland was 27 april met een SD
van 12 dus een spreiding van 15 april tot 12 mei. Tijd genoeg dus.'
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Dossier: Plaatsing nestkast Torenvalken Scheveningen
Actie-logboek
datum

actie

link

06-03-2013
08-03-2013

Vastgesteld dat de Torenvalken bezig zijn een van de oude
kraaiennesten in de lichtmasten op het terrein van de derde
haven (links en rechts van het schuifhek) te annexeren.
Als ze dan toch kiezen voor dit territorium, dan lijkt het beter
voor een veiliger nestplek te zorgen dan de prikkeldraadnesten waar zijn nu op ‘proefzitten’.

http://kiekjesdief.nl/scheven
ingse-torenvalken

08-03-2013

Timmerbedrijf N. de Jong en Zn een mail gestuurd met de
vraag of zij een kast kunnen fabriceren (met b.c. aan
Havenmeester en Terreinbeheerder)

11-03-2013

André Kommer mailt dat hij de Voorzitter van de HVB heeft
gebeld. Die wist te melden dat de HVB dit – wat vrz. noemt
‘privé-initiatief’ - niet ondersteunt.

11-03-2013

Per mail aan de terreinbeheerder gevraagd hoe
toestemming voor plaatsing te verkrijgen. (c.c. Havendienst)

13-03-2013
09:30

Telefonisch contact gezocht met terreinbeheerder.
urgentie is helder
verzoek ligt voor advies bij afd. Gebiedsontwikkeling en afd.
Milieu
verwachting dat eind van de week uitspraak kan volgen

13-03-2013

Op locatie een medewerkster van TV West gesproken die
vroeg of ik het leuk vond als zij er een item van zouden
maken. Ik heb aangegeven niet te weten of dat in dit
stadium de zaak goed doet. Liever even afwachten.

13-03-2013
11:57

Telefoontje gekregen van Fa. N. de Jong – Scheveningen.
Willen de kast wel bouwen en kunnen – als de Brandweer
hoogwerker niet lukt - eventueel tegen kostprijs hún
hoogwerker inzetten. Wacht mijn berichten verder af.
Hebben zoiets van ‘joh, hang op die kast’.

14-03-2013
12:54

Mail ontvangen van terreinbeheerder: graag zelf even
contacten met beleidsmedewerker groen om zijn vragen te
beantwoorden.

14-03-2013

Beleidsmedewerker bijgepraat met als resultaat - na wat
bellen en mailen - akkoord voor broedseizoen 2013!
Tevens tel.nr. ontvangen van operationele beheerder
Norfolkterrein voor de praktische zaken.

14-03-2013

Fa. N. de Jong laten weten dat de bakbouw kan starten en
dat ik graag overleg heb over vervolgtraject.

15-03-2013

Mail van Fa. N. de Jong dat bak klaar is en kan worden
opgehaald.
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Dossier: Plaatsing nestkast Torenvalken Scheveningen
datum

actie

link

15-03-2013

Terwijl ik voor de deur van Fa. N. de Jong sta belt Fred die
aanbiedt om mijn chauffeur/meedenker/persfotograaf van de
dag te worden.

15-03-2013

Terwijl ik binnen bij Fa. N. de Jong sta belt TV West of ze
om 12:30 kunnen komen draaien.

15-03-2013

Bij de Brandweer – die we in de tussentijd bezochten waren ze in de ‘NL Doet-mood’ en regelden onmiddellijk dat
we dinsdagmiddag over een hoogwerker kunnen
beschikken

15-03-2013

Bij het Groenbedrijf Den Haag twee emmertje haksel als
bodembedekking gehaald – ja hoor, schep maar!
(Ligt nu trouwens in mijn loggia te drogen.)

15-03-2013

Met TV West gedraaid bij de timmerman en op het
Norfolkterrein (uitzendingen maandag en dinsdag)

15-03-2013

Bij de Gamma buitenbeits en kwast gekocht, gesponsord
door Fred en aansluitend bak opgehaald.

15-03-2013

Tel. contact gehad met terreinopzichter. Dinsdag akkoord!

15-03-2013
21:48

Op basis van dagrapport op de site belde Ruud mij het
advies door de bak niet te verven. De stank daarvan kan de
vogels afschrikken. Eigenlijk had de bak om die reden beter
van oud hout vervaardigd kunnen worden, maar daarvoor is
het nu te laat.
Fred gemaild dat beits+ kwast ongebruikt retour schenker
komt.

16-03-2013

IJzerhandel adviseerde en verkocht mij slangklemband ter
bevestiging van de kast in de paal.

16-03-2013
11:39

Persbericht gemaild aan lokale media met afschrift aan
direct betrokkenen.

16-03-2013
23:07
17-03-2013

André mailde mij tip door om latje aan te brengen om
Nijlganzen te beletten de bak te ‘kraken’.
Hem gemaild dat ik de tip waardeer, maar vooralsnog niet
uitvoer ((belemmerend ook voor Valken en (bedenk ik
achteraf) territorium niet echt ‘gansvriendelijk’)).

17-03-2013

Mailwisseling gehad met mussencoördinator van HVB die
de actie ‘onbegrijpelijk’ vond.
Gewezen op mening van Vrz HVB, waarop mede mijn
‘herstart-besluit’ werd gebaseerd. (B.c. aan André.)
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Dossier: Plaatsing nestkast Torenvalken Scheveningen
datum

actie

link

17-03-2013
18-03-2013

Tijdens observaties geconstateerd dat Torenvalken de paal
direct naast het hek als definitieve stek hebben verkozen.
Werd n.l. fel verdedigd t.o.v. Zwarte Kraaien die toen maar
de andere paal definitief hebben geclaimd.
Mijn keuze voor paal waar kast in moet komen a.d.h.
daarvan definitief vastgesteld op die direct naast het
desbetreffende schuifhek.

18-03-2013

TV West-reportage vanaf 17:30 uur elk halve uur op de buis.

http://kiekjesdief.nl/scheven
ingse-torenvalken

19-03-2013

Na ruggespraak met Arno en Boudewijn de hoogte van de
nestkastplek definitief vastgesteld tot ‘zo hoog mogelijk bij
oorspronkelijke nest’.
Tevens besloten wat nestmateriaal uit het te verwijderen
nest over te brengen naar nieuwe bak voor de broodnodige
‘nestgeur’.
Na wat heen en weer gebel verscheen hoogwerker
Brandweer Haaglanden om 15:00 t.p. die klus in een uur
klaarde.
Van terreinopzichter toegangscode voor schuifhek gekregen
t.b.v. toekomstige observaties/fotosessies.

http://kiekjesdief.nl/scheven
ingse-torenvalken

20-03-2013

Vastgesteld dat kast ‘geaccepteerd’ is.
(Kraaien zijn trouwens op hun paal ook druk doende met
nieuwbouw.)
Betrokkenen per mail c.q. sms geïnformeerd en juichbericht
geplaatst op site.

http://kiekjesdief.nl/scheven
ingse-torenvalken

20-03-2013

De Scheveningsche Courant publiceert iets aangepast
persbericht.

21-03-2013

Bij Brandweer en Timmerbedrijf als bedankje een ingelijste
fotopresentatie langs gebracht.

21-03-2013

Einde ‘project’ en afsluiting ‘dossier’. De rest laat ik graag
aan moedertje natuur over.
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