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Slechtvalken en de katholieke kerk, een 
prima combinatie
DooR: Hans van stiJn

Al vele jaren overwintert een Ƃ Slechtvalk uit Scandinavië op de toren van de katholieke kerk in het 
dorp. De vogel heeft om haar linkerpoot een blauwe ring met code (L3) en om haar rechterpoot 
een zwarte ring waardoor ze goed herkenbaar is. De eerste waarneming dateert van de winter 
2013-2014 en sindsdien wordt ze jaarlijks waargenomen. Ook dit jaar is ze weer aanwezig, maar 
ze is niet de enige Slechtvalk die in 2020 op de kerktoren wordt gezien.

Op 27 februari wordt voor het eerst dit jaar weer een Slechtvalk op de kerktoren gemeld. 
Helaas vermeldt de waarnemer niets over de leeftijd en het geslacht van de vogel zodat 
niet zeker is of het onze vaste wintergast is. Twee dagen later is dat wel het geval en is het 
zeker dat “onze” valk er weer of nog zit. In maart wordt ze regelmatig gezien zittend op 
de toren en natuurlijk aan de kant waar de wind niet op staat. Maandag de 30e zit er weer 
een Slechtvalk maar het is niet een volwassen maar een tweedejaars Ƃ, een nieuwe vogel 
dus die mogelijk maar kort aanwezig is omdat er in april geen vervolgwaarnemingen zijn. 
Op de 16 april is er wel weer een melding van een volwassen Ƃ Slechtvalk en op de 19e nog 
eentje, helaas weer zonder geslacht en leeftijd. Na 19 april zijn er geen meldingen meer en 
dat is niet gek omdat we tot dit jaar geen overzomerende vogels hebben gezien. Maar op 
13 mei zit er plots weer een Slechtvalk op de toren, het is een tweedejaars Ƃ die – gezien 
de foto’s – zeer waarschijnlijk dezelfde vogel is als die van 30 maart. Helaas verdwijnt ze 
net zo snel als ze gekomen is en zijn er geen vervolgwaarnemingen. 

Volwassen Ƃ Slechtvalk
Katholieke kerk
op 29 februari
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Op 30 juni is er opeens weer een Slechtvalk aanwezig en dat is bijzonder: er zijn tot dit 
jaar nl. maar zes zomerwaarnemingen van Slechtvalken in het dorp die betrekking hebben 
op drie vogels (11 en 13 juli 2015, 3 juni 2018 en 28-30 juli 2019). De valk zit hoog aan de 
zijkant van de toren, het is een tweedejaars ƃ met om z’n rechterpoot een witte ring met 
code EKV. De vogel is geboren in een nestkast op de Parkstraatkerk in Den Haag als een 
van drie jongen en heet Sjaakje-2. De Slechtvalk vindt de katholieke kerk blijkbaar een 
prima plek want hij wordt gedurende juli en augustus regelmatig op de toren gezien met 
op 12 augustus de laatste zekere waarneming. Op 20 augustus zitten zelfs twee valken op 
de kerk, mogelijk is het Sjaakje-2 met partner die eerder samen in Katwijk zijn gezien en 
gefotografeerd; z’n partner is ook geringd en afkomstig uit België.

Ook in september en oktober zijn er verschillende waarnemingen van een Slechtvalk op 
de katholieke kerk waarbij helaas het geslacht en leeftijd onbekend zijn. Tot woensdag 28 
oktober als een volwassen Ƃ Slechtvalk ter plaatse is, zeer waarschijnlijk de vaste overwin-
teraar die ook in november en december geregeld wordt gezien.

Dit jaar zijn er dus zeker drie verschillende Slechtvalken op de toren van de katholieke kerk 
gezien: een volwassen en een tweedejaars Ƃ en een tweedejaars ƃ. Hans van de Langkruis 
uit Den Haag volgt de Haagse Slechtvalken op de voet en maakt al een aantal jaar mooie 
video’s van deze vogels waaronder die van het broedgeval waarvan Sjaakje-2 deel uitmaakt. 
Je vindt de video’s op:
�� Broedseizoen 2019 deel 1: van paringen en zo
�� Broedseizoen 2019 deel 2: uit het ei
�� Broedseizoen 2019 deel 3: uitvliegers!
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