
Nieuwsbrief Slechtvalken DePetrus Vught:  Wat is er gebeurd?? 

Het zag er zo veelbelovend uit. Er werd gebroed en in tweede helft april verwachtten we jonge slechtvalkjes. 
Met meer activiteit van de ouders, voeren, geluidjes… Helaas merkten we daar niets van. Wel was het 
gedrag van de slechtvalken veranderd. Zowel de man als de vrouw waren veel minder aanwezig en van 
voeren leek al helemaal geen sprake.


Tegelijkertijd was er, op nog geen vier kilometer afstand, onrust rondom de slechtvalkenkast op het 
provinciehuis. Het residentiële mannetje daar werd verdreven door een ander mannetje. Die nieuwe bleek 
nogal een profiteur, want hij teerde op het voer dat het vrouwtje daar voor haar jongen aanbracht. Nu haar 
eigen man verdreven is staat zij alleen voor de klus. Voor de camera was ook te zien dat het vreemde 
mannetje een van haar twee kuikens consumeerde. Dit mannetje lijkt veel op het mannetje van DePetrus. 
Overigens groeit het overgebleven jong van het provinciehuis voorspoedig; moeder zorgt er zeer goed voor. 
Ze zijn te volgen via www.werkgroeproofvogels.nl. Kies vervolgens onder ‘roofvogels’ de ‘live beelden 
slechtvalken’. Er is een binnen- en een buitencamera.


Op de foto hiernaast, gemaakt door  Dorine van 
Asten, is de nestkast van het provinciehuis te zien 
(zie inzet: bovenop het dak). De foto is gemaakt 
vanaf de Lambertustoren.


Donderdagmorgen 6 mei om 9 uur stonden we 
weer op de Lambertustoren. Ons vermoeden dat 
er geen activiteit in de nestkast was werd 
bevestigd: hij was leeg. Gedurende het uur dat 
we daar stonden hebben we geen beweging 
waargenomen en er werd geen voer 
aangebracht. Wel zat een mannetje op een van 
de driehoekjes. Gecheckt op de camera van het 
provinciehuis: daar was op dat moment geen 
mannetje. En later, toen ‘ons’ mannetje weg was, 

was er wel een op het provinciehuis. Zou het dan 
toch hetzelfde mannetje zijn? Maar vergelijking achteraf van tijdstip van fotograferen van het mannetje hier 
met tijdstip mannetje voor de camera daar maakt dat onwaarschijnlijk. Dan zou hij wel heel snel heen en 
weer hebben moeten vliegen. Dus hoogstwaarschijnlijk toch een ander mannetje.


Inmiddels zien we hier op DePetrus weer twee slechtvalken, maar of het dezelfde man en vrouw zijn? 
‘Onze’ vrouw was geringd, maar die ring hebben 
we nooit kunnen uitlezen. ‘Onze’ man was 
ongeringd (evenals de nieuwe op het 
provinciehuis). We kunnen alleen maar gissen 
naar wat er gebeurd is. Hoe dan ook, Het blijkt 
dat de nestkast en DePetrus in trek zijn. De 
laatste dagen nemen zelfs houtduiven geregeld 
een kijkje in de kast… Een goede 
uitgangspositie voor het volgende 
broedseizoen. Om de wispelturige slechtvalken 
beter te kunnen volgen en iedereen in het dorp 
mee te laten genieten gaan we in september/
oktober een webcam installeren. Dat is een hele 
klus, waar veel betrokken partijen zich over 
moeten buigen. Daar wordt nu het nodige 
voorwerk voor gedaan. 		 	 	   Het mannetje dat we op 6 mei zagen (foto Dorine v Asten). 

We blijven benieuwd naar jullie waarnemingen. Zie je iets wat je wilt melden, of heb je vragen? Neem dan 
contact met ons op via vogelwerkgroepvught@gmail.com. 


Vught, 9 Mei 2021

Namens de Vogelwerkgroep Vught,

Marja Goossens
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