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Doel en werkwijze 
Doel van het Project Torenvalk is primair om inzicht te krijgen 

in het aantal broedende torenvalken in de Krimpenerwaard en 
hun jaarlijks reproductie succes bepalen. Daarnaast hopen we op 
den duur onder andere iets te weten te komen van verspreiding, 
overlevingspercentage, voedsel. 
Het project startte vorige winter met het inventariseren en 
repareren van de bij ons bekende torenvalkkasten. De kasten 
werden schoongemaakt en zo nodig voorzien van draadjes voor 
de opening. Dit om krakende kauwen, houtduiven en nijlganzen te 
weren. Tevens is het aantal kasten iets uitgebreid. In totaal hangen 
er 90 torenvalkkasten in de Krimpenerwaard.
Vanaf april werden de eerste inventarisatieronden gedaan. 
Gewapend met telescoopstok met daar bovenop een fotocamera 
werd een kijkje in de kast genomen om te zien of er al eieren 
waren gelegd. Ook werd mogelijke activiteit van het ouderpaar 

rondom de kast genoteerd. Een gesprekje met de perceeleigenaar 
waar de kast staat of hangt leverde ook veel nuttige informatie 
op. Wordt de torenvalk er gezien of gehoord? Vaak is dat al een 
eerste aanwijzing om uit te vinden of de kast voor de torenvalk 
kans van slagen heeft. Perceeleigenaren ontvingen van ons een 
informatiefolder met daarop een uitleg over het project, een 
toelichting op het kunnen herkennen van het gedrag van de 
torenvalk en een aansporing om voor de werkgroep ‘ogen en 
oren’ te zijn. Onze contactinformatie was ook in de folder terug 
te vinden.
Zodra er eieren in een kast werden waargenomen, zorgden we 
ervoor dat we regelmatig terug kwamen om het legproces te 
volgen. Dit om onder andere het moment van ‘start eileg’ vast te 
stellen, maar ook om er achter te komen hoeveel eieren er bebroed 
gingen worden. De legselgrootte is namelijk belangrijk voor het 

Project Torenvalk
Het eerste seizoen
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De leden van de roofvogelwerkgroep hebben zich in drie groepen verdeeld, met elk een deel van de Krimpenerwaard als werk-
gebied. Inmiddels hebben ze veel ervaring opgedaan en is het eerste seizoen van het Project Torenvalk achter de rug. Ze kijken 
terug op een mooi en leerzaam jaar, dat de komende jaren vervolg gaat krijgen.  D

De eerste eieren zijn gelegd omstreekst 18 april  Mintgroene kleurring die op afstand is af te lezen.
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kunnen bepalen wanneer de ouders met broeden beginnen en 
wanneer er dus jonge torenvalken te verwachten zijn. Van daaruit 
kan ook bepaald worden wanneer de jonge vogels geringd kunnen 
worden. De poten van de jonge vogels moeten groot en dik genoeg 
zijn om de twee ringen te kunnen dragen.
Het ringen van jonge torenvalken is één van de uitgangspunten 
van het project. Alle Krimpenerwaardse jonge torenvalken krijgen 
een mintgroene kleurring om de poot. De ringgegevens geven ons 
op termijn een beeld van waar de jonge vogels blijven. Over het 
ringen en over een ringsessie die werd georganiseerd samen met 
de jeugdwerkgroep, schreven we twee artikelen in de Waardvogel 
van september 2021.

De resultaten over 2021:
• In totaal werden 71 kasten door leden van de 

roofvogelwerkgroep bezocht. In 26 daarvan werd 
een broedpoging vastgesteld. Voor 20 kasten was die 
broedpoging succesvol. Bij 19 succesvolle broedsels zijn de 
jongen geringd. 

• Bij een paar kasten ging het legsel waarschijnlijk verloren door 
predatie.

• Aan 19 kastlocaties werd geen bezoek gebracht. Dit kwam 
bijvoorbeeld doordat de kasten wel op een kaart stonden 
maar  op de locatie niet meer te vinden waren. Of omdat zij zo 
slecht bleken te zijn dat een succesvol broedsel niet mogelijk 
was.

• Een legsel van de torenvalk in de Krimpenerwaard was in 
2021 gemiddeld 4,5 ei groot. Dit leverde gemiddeld 3,1 
vliegvlugvlieg vlug jong op.

De legsels waren dit jaar niet bijzonder groot. In een goed 
muizenjaar  kan een gemiddeld legsel gemakkelijk groter zijn dan 5 
eieren. Dat de muizenpopulatie niet meewerkte, werd wel duidelijk 
door de nacontrole op de succesvolle kasten. Van de gevonden 
prooiresten was het gehalte aan muis betrekkelijk laag. 
Ondanks de misschien wat magere broedresultaten hebben we 
als werkgroep een mooie start kunnen maken met het Project 
Torenvalk. Wij gaan hier nog wel een paar jaar mee door om op 
die manier een beter beeld te krijgen van verspreidingstrends en 
broedsucces van deze roofvogel.  D

Overzicht van alle kasten en hun bezetting. Hoewel er veel kasten in de Krimpenerwaard hangen, is het merendeel niet bezet. Er zijn echter ook witte vlekken 
waar nog helemaal geen kasten hangen. 

Niets gehoord van de roofvogelwerkgroep?
Hangt of staat er op uw perceel een torenvalk nestkast 
en heeft u in het afgelopen jaar niets gehoord van de 
roofvogelwerkgroep? Dan is de kast bij ons waarschijnlijk niet 
bekend. U kunt uw kast aanmelden door een mailtje te sturen 
naar: roofvogelwerkgroep@ nvwk.nl. D 

Oproep: probeer de ring af te lezen
We hebben dit jaar bijna 80 jonge torenvalken van mintgroene 
kleurringen voorzien. Zie ook ons artikel over het ringen in de 
Waardvogel van september 2021. De ringen hebben een code 
van drie karakters bestaande uit twee hoofdletters en een cijfer. 
Oproep: Mocht u een dergelijke valk zien, probeer de ring af 
te lezen en meld deze door een mailtje te sturen naar ring@
vrsdehaar.nl.  D 


