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RBeste Slechtvalk-meter, 
Beste Slechtvalk-peter, 
 

Slechtvalken op ’t Kiel 
INFO 04 
Mei 2013 
 

Uitnodiging voor het ring- en doopmoment  
op 17 mei 2013 
 

Beste Slechtvalkenpeters en –meters, 

 

Even geleden konden wij jullie met enige trots al laten weten dat het koppel Kielse 
slechtvalken tot broeden is gekomen op de Silvertoptorens. Het is echter niet in de nieuwe 
broedkast, maar op een balkon temidden van de constructiewerken aan Toren 3 dat de 
slechtvalken hun eieren hebben gelegd. 

De dappere ouders Sara en Jules trotseerden weer en wind maar vooral ook stof, lawaai en 
trillingen om de 4 eieren uit te broeden. Ondertussen zijn de 4 kuikens uitgekomen en groeien 
ze stillaan op tot prachtige jonge valken. 

Zo zijn we bijna aanbeland bij een volgend nieuw hoofdstuk in dit spannend en bijzonder 
verhaal over natuur-in-de-stad: het ringen en het dopen van de jongen, waarbij wij jullie van 
harte willen uitnodigen. 

Dit zal plaatsvinden op vrijdagnamiddag 17 mei, tussen 14 en 17 uur. De jongen zijn dan 3 
weken oud. De afspraakplaats om 14 uur is het ontmoetingslokaal Silvertop (“Manus”), 
onderaan in de blauwe Toren 1. 

Vanaf 14 uur zal een ringer van het KBIN (Belgisch Ringwerk) i.s.m. de mensen van FIR en de 
werfleider de werf van Toren 3 betreden en de jongen voorzichtig uit het nest nemen om hen 
naar de begane grond te brengen. Vervolgens worden zij één voor een gewogen, gemeten en 
onderzocht en voorzien van een ring waardoor het mogelijk wordt om hen in de toekomst 
misschien te kunnen identificeren op een andere broedplek.  
Dit is een moment waarop jullie de jonge vogels van nabij zullen kunnen zien (maar wel met 
een beetje afstand om de vogels niet te zeer te laten schrikken). De ouders zullen zeker even 
bezorgd en alarmerend rondvliegen, maar ervaring leert dat ze snel weer tot rust komen eens 
de operatie voorbij is. We zullen de jonge valken dan ook verwelkomen op het Kiel en hen een 
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naam geven, als symbolische doop. (Wie suggesties heeft voor 
een naam, mag deze nog snel doorsturen!) 
Daarna worden de jongen in het nest gezet van de broedkast  
op Toren 2. Daar kunnen ze in alle rust nog enkele weken verder  
opgroeien, tot ze hopelijk begin juni zelfstandig uitvliegen. Al die tijd  
zullen de jonge vogels via een webcam bewaakt en geobserveerd worden, en  
zullen ze van op de grond beter en beter te zien zijn. 

Vervolgens, vanaf 16 uur, blikken we samen even terug op het broedverhaal van de afgelopen 
weken. We doen dit met foto’s, filmbeelden en een kort relaas van de medewerkers. 

Tenslotte willen we samen met jullie, de aannemer (Antwerpse Bouwwerken) en het 
projectteam van Natuurpunt, Vogelwerkgroep Ardea, FIR en Woonhaven, een toast 
uitbrengen op dit niet evident en toch succesvol broedgeval tijdens een kleine receptie. De 
samenwerking van de verschillende partijen heeft immers geleid tot een prachtig verhaal. 

Een filmteam van het televisieprogramma Dieren in Nesten (met Chris Dusauchoit van het 
productiehuis De Mensen voor Eén) zal de operatie filmen, in het kader van een reportage 
over slechtvalken die volgend seizoen wordt uitgezonden. 

We beseffen dat deze uitnodiging pas kort voor de activiteit werd verstuurd, maar het 
afstemmen van de agenda’s van alle betrokkenen om tot een geschikt moment te komen was 
niet evident. Bovendien was het lang afwachten of de jonge vogels de eerste weken zouden 
overleven, en kan het ringen niet later dan in de derde week gebeuren. We hopen dat u er 
alsnog kan bij zijn, vanaf 14 u of iets later. En indien het niet lukt: er is voldoende 
beeldmateriaal in de maak om binnenkort een volledig verhaal te brengen in het tijdschrift 
Polder.blad, via de website en de blog. En wie weet ook via televisie… 

 

Uitkijkend naar uw aanwezigheid,  

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

 

Ps: op 17 mei zullen nog niet afgehaalde of bezorgde 
projectposters en –kaartjes ter beschikking zijn. 

Ps: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan tijdens dit 
moment zelf de werf te betreden en dient de veiligheidszone 
gerespecteerd te worden. 

 
 

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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