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Spannende dagen op Toren 3 
 
Nu de media volop berichten over de Brusselse slechtvalken, kunnen we niet achter blijven 
met een korte nieuwsflits over de Slechtvalken op ’t Kiel. 

Tot onze zeer grote verbazing zijn de slechtvalken op 19 maart aan een broedsel begonnen te 
midden van de zeer actieve werf op Silvertoptoren 3. De vogels hebben waarschijnlijk 
geprobeerd gebruik te maken van de mede door alle Peters en Meters aangeboden nieuwe 
broedkast op toren 2, maar zijn hierbij allicht ‘per ongeluk’ door dringende 
dakwerkzaamheden verstoord op het cruciale moment. Ze hebben dan maar hun heil gezocht 
op een balkon van de bouwvallige ruïne, tijdens een weekend zonder werken. Konden ze 
geweten hebben wat hen de volgende dagen en weken hier te wachten stond, ze hadden het 
misschien niet gedaan. Drilboren, pneumatische betonhamers, bulldozers, hangcontainers, 
tientallen arbeiders zorgen hier immers al weken lang voor een haast continu gedruis, getril, 
gebeuk, gedram, gedaver en geklop… 

Maar de slechtvalken zijn bijzonder dapper gebleken en zetten door, hierbij constant 
broedend op hun vier eieren. 

Samen met de aannemer en FIR konden we gelukkig een afgeschermd nood-broed-nest 
maken, en werd sindsdien dagelijks gewaakt over de veiligheid van het nest. De aannemer is 
daarbij een werkelijke ‘bewaker’ van de vogels geworden, wat een dikke pluim verdient voor 
de mate waarop ze meewerkten en hun werkschema aanpasten. 

Op dit moment is de spanning te snijden. Eén dezer dagen hopen we het ‘kippen’ van de 
kuikens te kunnen waarnemen. Als dit lukt – met de nadruk op als – zal dat een klein mirakel 
zijn. De situatie is immers zo onwaarschijnlijk en kwetsbaar dat dit een uniek verhaal wordt. 
En als het lukt, opnieuw met de nadruk op als, hopen we dat de jonge valken na een tweetal 
weken kunnen geringd worden. Op dat moment moeten we de nestsituatie ook evalueren en 
misschien bijsturen. Want ook voor de aannemer tikt de klok… 

We duimen voor een goede afloop, hopen eerstdaags meer nieuws te kunnen brengen, en 
bereiden ons ondertussen al een beetje voor op een nieuw slechtvalkenfeestje waarop we alle 
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Peters en Meters zeker uitnodigen. Op dat moment vertellen  
en tonen we alle details van de afgelopen weken. 

De Slechtvalkenpeters en –meters mogen er alleszins gerust  
op zijn dat hun bijdrage voor het project niet verloren is. Het  
huidige broedsel – weliswaar nog niet in de kast – bewijst de  
broeddrang van de aanwezige slechtvalken op het Kiel en de nood aan 
een geschikte plek. Door de renovatie van Silvertoptoren 3 zal een herhaling van het 
balkonbroeden in de toekomst uitgesloten zijn. De kans is dan ook erg groot dat het koppel 
valken vroeg of laat toch in de nieuwe broedkast terecht komt. Wij trekken er alleszins de les 
uit dat het voorkomen van  verstoring in de cruciale periode van maart-april nog beter moet 
bewaakt worden. En daar wordt al aan gewerkt… 

 

Hou de berichten in het oog (ook via de ARDEA-blog http://www.hobokensepolder.be/vwg-
ardea/blog.html), en tot binnenkort. En duim je ondertussen mee? 

 

Joris Van Reusel 
Projectcoördinator Slechtvalken-op-‘t-Kiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact: Natuurpunt Hobokense Polder vzw                    
 
Joris Van Reusel  projectcoördinator Slechtvalken op Silvertop 0486/836.234 slechtvalk@hobokensepolder.be 
Danny Jonckheere voorzitter Natuurpunt Hobokense Polder vzw 03/828.64.03 info@hobokensepolder.be  
Wim Mertens conservator Hobokense Polder 03/216.93.62 conservator@hobokensepolder.be    
Luk Smets penningmeester, webmaster 03/289.73.66 leden@hobokensepolder.be  
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