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12-02-’20. 

Met 4 en een “halve” man nestkastopstellingen hersteld. 

Van TV3,TV5, en TV6 moest de opstelling hersteld worden. Een aantal piketten en schoren 

waren verrot en werden vervangen. Ter plaatse bij TV6 werd de kast helemaal opnieuw 

opgezet. Deze was tijdens de storm van het voorafgaande weekeinde helemaal tegen de vlakte 

gegaan. Opmerkelijk was een gat in de zijwand van TV3. 

Net onder het dak had een specht in de zijwand “ingebroken”. 

 
 

 

TV5,  ♀ vliegt af. 

 
TV6,  ♂ tijdens werkzaamheden steeds in de buurt. 



 
 

TV1 t/m 4, 7 en 8, nog geen waarneming of activiteit van Torenvalken. 

 

18-02-’20. 

TV4, Torenvalk op de kast. 

 

03-03-’20. 

TV9, Torenvalk in de kast. 

 

09-03-’20. 

TV4 en TV5, Torenvalk paar bij de kast. 

 

 

I.v.m. de op dat moment geldende richtlijnen Covid 19, zijn er controles gedaan met 

max. 2 personen.  

 

 

05-04-’20. 

TV3,  ♂ en ♀ bij de kast. 

 

07-04-’20. 

TV8,  08.30 u. balts van ♂ en ♀ bij de kast.  

 

08-04-’20. 

TV1,  06.50 u. paring op minder dan 50 meter van de kast op een rikkepaal. 

TV2,  07.15 u. ♂ vliegt in de kast. 

TV3,  08.00 u. geen activiteit. 

TV4,  08.25 u. paring op minder dan 30 meter van de kast op een rikkepaal. 

           08.30 u. herhaling. Zowel ♂ als ♀ niet geringd. 

           08.32 u. ♀ vliegt op de kast. 

TV5,  08.45 u. paring op ca. 10 meter van de kast op een rikkepaal. 



 

TV6,  09.15 u. ♂ en ♀ vliegen in de omgeving van de kast (ca. 100 meter) 

TV7,  09.45 u. ♀ zit laag in de kast. 

TV9,  geen activiteit. 

 

17-04-’20. 

Nestkastcontrole met camera door Gerrit en Johan. 

TV1,   ♀ vliegt af, 4 eieren.  

            Toen we vlak bij de kast kwamen (Veenschap west) vloog er een  

koppeltje Patrijzen op! 

TV2,   ♀ vliegt af, 5 eieren. 

TV3,   ♀ vliegt af, 6 eieren. 

TV4,  ♀ vliegt af, 4 eieren. 

  
 

TV5,   ♀ vliegt af, 6 eieren. 

TV6,   ♀ vliegt af, 6 eieren. 

Halverwege de afstand tussen TV6. en TV7., (Faijersheide), ook hier een  

koppeltje Patrijzen 

TV7,   geen vogel in de kast, 6 eieren. 

  
 



TV8,  ♀ vliegt af, 3 eieren.  

           (evenals vorig jaar zat het ♀ vrij vast en vloog pas af nadat Gerrit een foto had  

           genomen. Ook is duidelijk te zien dat dit ♀ niet geringd is.) 

            
 

TV9,   kast leeg, geen activiteit. 

 

De legsels van 6 eieren zijn, denken we, compleet (7 eieren is mogelijk, in 2018 hadden we 

ook 2 legsels met 7 eieren!). Bij de legsels van 3, 4 en 5 eieren zou nog bijgelegd kunnen 

worden. Op dit moment zijn er van de door ons geplaatste kasten 8 bezet en totaal 40 eieren 

gelegd. Vorig jaar op dezelfde datum 32 eieren in 7 kasten. Het lijkt er dus op dat dit jaar de 

“ei-leg” iets eerder is begonnen dan in 2019. 

 

06-05-’20. 

2e Nestkastronde. 

TV1, 2, 3, 4, 5 en 8, 6 eieren, TV6 en 7, jongen. (moeilijk op de foto te zien hoeveel) 

Uitgaande van de eerdere controle gaan we er van uit dat er in beide kasten 6 jongen zijn. 

 

 
TV6        TV7 

 

Bij TV4 en 5 vloog het ♂ af , wat er op kan duiden dat ook het ♂ een deel van de tijd broed 

zodat het ♀ kan gaan fourageren. 

 



Bij TV8 bleef opnieuw het ♀ zitten en vloog pas af nadat de camera voor de opening van de 

kast verscheen. Het zou kunnen dat de Torenvalken, hier bij de volkstuinen, gewoon zijn 

geraakt aan (langdurige) menselijke activiteiten. 

 
 

Het totaal aantal eieren voor dit jaar is dus 8x6=48. Hetzelfde aantal hadden we ook in 2018 

toen er zelfs 2 legsels bij waren van 7 eieren.  

Theoretisch gezien zitten we dus nog niet aan het plafond maar dat we hier te maken hebben 

met een succes verhaal is na 6 jaar Torenvalkproject wel duidelijk. 

 

19-05-’20. 

3e Nestkastronde. 

TV1 en 2, 6 jongen. 

TV3,  5 jongen, 1 ei.  

 
 



 

 

TV4,  3 jongen, 2 eieren.  Tijdens de vorige controle zijn er wel 6 eieren geteld! 

             
In de kast lag ook een voorraad van minimaal 6 muizen. 

 

TV5, 6 en 7, 6 jongen. 

TV8,  5 jongen, 1 ei. 

 
 

Totaal uitgekomen op dit moment 43 eieren = 90%. 

 

 

 

 

 

 



30-05-’20. 

Nestronde met camera. 

Opvallend dat de jongen in TV6 en 7 al zo groot zijn dat ze deels al zijn uitgevlogen, 

 
terwijl  in de andere kasten de  jongen nog in dons zijn of pas de eerste veren zich beginnen te 

ontwikkelen. 

 
 

 De kasten TV6 en 7 hangen op de Faijersheide waar elk jaar het eerst het legsel compleet is 

en uiteraard de jongen ook het eerst uitvliegen. 

 

10-06-‘20. 

Voorlaatste controle. 

TV1 en 2, 6 jongen in de startblokken om uit te vliegen. 

TV3,  2 jongen nog in de kast, 4 jongen uitgevlogen. 

TV4,  4 jongen en 1 niet uitgekomen ei nog in de kast. 

 
 



TV5, 6 en 7, alles uitgevlogen. 

TV8,  raadsel! Volgens de beelden blijken er nu 7 jongen in de kast te zitten hoewel eerder 

geconstateerd werd dat er 6 eieren zijn gelegd.  

 
De vogel rechts/onder (de 7e) in beeld lijkt ons toch geen oudervogel! 

(Deze vogel is iets ouder dan de 6 jongen van het broedpaar. Waarschijnlijk is het een jong 

vanuit een ander nest in de buurt, ook het wegduik gedrag is duidelijk anders dan we normaal 

kennen van vlieg vlugge jongen. (gerrit Schepers))   

 

Eindcontrole.  

Alles uitgevlogen en dat betekend dat er dit jaar 48 eieren zijn gelegd en er 46 jongen zijn 

uitgevlogen. Wel zonder geringd te zijn, maar daar liggen de Torenvalken niet van wakker. 

 

De vragen bij TV4, waar 1 ei gebleven is en TV8, 7? jongen blijven open. 

Bijna 100 % van de jonge Torenvalken in ons project is uitgevlogen en  het record van  

2019  is hiermee opnieuw verbeterd met 3 jongen. 

 

De kast in het Veenschap is voor het 2e jaar op rij niet bezet geweest. Mocht deze kast ook in 

2021 niet worden bezet, dan zullen we overwegen de kast te verplaatsen. 

 

Opmerking: 

Omdat er in verband met de Corona richtlijnen niet is geringd, is er dus ook geen bijlage van 

ringgegevens! 

 

 

 

 

 


