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Partnerruil op ‘t Kiel 
 

Voor wie het nog niet wist is het grote nieuws 

over de Slechtvalken van ’t Kiel dat er geen 

nieuws is. 

Het is te zeggen: geen nieuws over een broedsel, 

zoals dat van vorig jaar, toen onverwachts op de 

Silvertoptoptorens in de bouwwerf werd gebroed. 

Ook geen nieuws over een broedpoging, 

bijvoorbeeld in de slechtvalkenkast die in 2012 

door Natuurpunt Hobokense Polder i.s.m. het FIR 

en Woonhaven Antwerpen bovenop de rode 

Silvertoptoren 2 werd geplaatst. En helemaal 

geen nieuws over de jonge slechtvalkzusjes 

Sonja, Sabine, Kessy en Lucy die vorig jaar op 

het Kiel uitvlogen. 

Eerlijk gezegd is het een beetje een 

ontgoocheling, dat na het succesvolle eerste 

Kielse broedgeval in 2013 er dit jaar geen vervolg 

is. Nochtans zag het er de voorbije winter nog 

hoopvol uit, met regelmatige waarnemingen van 

het koppel Sarah en Jules in de buurt van het 

Kiel. Ook de aannemer (Peter Walraevens voor 

Antwerpse Bouwwerken) meldde ons geregelde 

waarnemingen van slechtvalken boven de 

Silvertoptorens op het Kiel. 

In maart 2014 deed zich echter iets ergs voor. 

Enkele keren werden 3 slechtvalken samen gezien 

in het territorium, vooral op en bij de Christus 

Koningkerk. Er leek zich een strijd te ontwikkelen 

voor het territorium, of voor het wijfje. Na enkele 

dagen werd het duidelijk dat inderdaad het 

mannetje Jules ‘geruild’ was voor een ander! De 

nieuwe slechtvalk-man bleek bovendien een 

juveniel dier te zijn, duidelijk te herkennen aan 

het bruine, vertikaal gestreept verenkleed. Het is 

niet geweten of de voormalige partner van ‘ons 

De slechtvalkenfilm: 
bestel de DVD nu! 

 
Op 9 maart werd in CC Moretus de film 
Sarah&Jules, slechtvalken op ’t Kiel, 
voorgesteld. In deze documentaire spelen 
de bijzondere roofvogels de hoofdrol, maar 
komen ook de mensen aan bod die op één 
of andere manier bij hun Kiels verhaal 
betrokken raakten. De film toont aan de 
hand van o.a. de unieke close-up beelden 
van natuurfotograaf Guy Borremans hoe 
twee slechtvalken te midden van het 
geraas, gedril en geklop van een grote 
bouwwerf hun jongen groot brengen en 
hoe buurtbewoners, bouwvakkers en 
natuurbeschermers dit van dicht bij 
beleefden. 
De film van 65 minuten, een productie van 
ARDEA / Natuurpunt Hobokense Polder 
vzw i.s.m. FIR en Woonhaven Antwerpen, 
is niet te vinden op internet en is enkel via 
ons te koop via overschrijving van slechts 
10 euro per exemplaar + 2 euro 
verzendingskosten op rekeningnummer 
BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt 
Hobokense Polder vzw. 
Voor dat luttele bedrag hebt u er meteen 
de extra scene ‘Rappe Freddy ontvangt 
prof. Dr. Ornitholoog Toon Bosmans’ bij. 
Vermeld bij de storting duidelijk het aantal, 
uw naam en het leveringsadres, en dan 
hoort u de DVD binnenkort in uw 
brievenbus vallen. Let op: dit aanbod is 
geldig zo lang de voorraad strekt, alhoewel 
een ‘tweede druk’ wordt overwogen. Veel 
plezier er mee! 
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Sarah’ is verjaagd of zélf het hazepad heeft gekozen. Of is hem iets overkomen? Of heeft 

Sarah hem gewoon de laan uitgestuurd? In elk geval werd Jules vanaf half maart niet 

meer gezien en was het afwachten… 

Het nieuwe jonge mannetje had er duidelijk zin en tijdens de eerste helft van april werd ie 

meermaals, samen met wijfje Sarah, parend gespot op de kerktoren. Dat is relatief laat in 

het broedseizoen, maar nog niet te laat om eventueel toch nog tot broeden te komen. En 

natuurlijk is de kans klein dat een onvolwassen vogel voor een succesvolle bevruchting 

kan zorgen, maar het is niet uitgesloten (meldde Manu de Hauwere van FIR). 

Zowel op de werftoren als op de broedkast, maar ook op de kerktoren zelf werd met 

verhoogde waakzaamheid gelet. Waarnemers uit de buurt (Lucy en Freddy vanuit hun 

woonkamers ten oosten en ten westen, Luc met de telescoop vanuit het zuiden, Peter op 

de werf, Jan en Anne-Marie ambulant in de wijk met de fiets,…) en Manu en ikzelf af en 

toe passerend bij de torens en de kerk hoopten toch sporen van een broedgeval te kunnen 

ontdekken (regelmaat in vliegpatronen, verhoogde aanvoer van prooi, geluid van 

jongen,…). Helaas zonder succes. 

Zeer zeker zal de late partnerruil en het jeugdige profiel van de nieuwe slechtvalkman een 

belangrijke reden zijn geweest voor het broedsel-loze seizoen. Maar ook de permanente 

werfactiviteit op de Silvertoptorens heeft er niet toe bijgedragen dat de vogels in de kast, 

of wie weet nog eens op de werftoren tot een nest kwamen.  

Niet getreurd echter, de hoop op een langdurige vestiging van de slechtvalken op het Kiel 

blijft intact. Het nieuw samengesteld koppel is permanent aanwezig op de Christus 

Koningkerk en zal volgend jaar zéker voldoende rijp én geoefend zijn voor een vruchtbare 

paring. Als tegen dan ook de buitenwerkzaamheden aan de Silvertoptorens klaar zijn, 

zoals gepland, staat niets een échte ingebruikname van de broedkast in de weg. In de 

tussentijd blijven we de vogels volgen, want hun verhaal schrijven ze natuurlijk altijd zelf.  

 

 
Joris Van Reusel 

Projectcoördinator Slechtvalken-op-’t Kiel 

Natuurpunt Hobokense Polder v.z.w. 

www.hobokensepolder.be/slechtvalken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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