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Inleiding 

De Roofvogelwerkgroep, onderdeel uitmakend van de Natuur- en Vogelwerkgroep 
Krimpenerwaard (NVWK), richt zich in het algemeen op het inventariseren en beschermen van 
de roofvogels in de Krimpenerwaard. 

Algemeen 

Het gaat niet goed met de torenvalk in Nederland. Het aantal broedgevallen is sterk 
afgenomen, daarom is de soort in 2017 op de Rode Lijst geplaatst van Nederlandse 
broedvogels. De torenvalk is ook door SOVON aangemerkt als prioritaire soort.  

De torenvalk leeft van in het open gebied voorkomende muizen en is van oudsher een 
broedvogel in de veenweide gebieden zoals de Krimpenerwaard (Terlouw & Buisman 2019). De 
torenvalk laat een gestaag dalende trend zien in Nederland, zo ook in de Krimpenerwaard (Fig. 
1, Bijlsma 2018). Afname van de torenvalk in Nederland in de laatste decennia wordt geweten 
aan de intensivering van het agrarisch gebruik van graslanden, waardoor er over het algemeen 
veel minder veldmuizen in voorkomen. Ook afname van natuurlijke nestgelegenheid en de 
toename van predatoren als havik en buizerd is een mogelijke verklaring voor de neergang van 
de torenvalk. De huidige populatie in Nederland drijft grotendeels op kunstmatige nestkasten 
(R. Bijlsma 2018). 

 

Figuur 1: Relatieve toe en afname van broedgevallen torenvalk. Uit: Vogelatlas van Nederland 2018. Kosmos Uitgevers 
Utrecht/Antwerpen. 
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De Torenvalk in de Krimpenerwaard 

In de Krimpenerwaard hangen op dit moment 80 torenvalk kasten, vooral nabij erven en 
bebouwing. Een deel is opgehangen als onderdeel van het erfvogel project dat in de periode 
vanuit de (Natuur- en Vogelwerkgroep (NVWK) is opgezet. Van deze kasten is bekend waar zij 
hangen en wie de eigenaar is. Ook zijn er contactgegevens van deze eigenaren bekend.  

Naast het erfvogelproject heeft er in 2018 een actie plaatsgevonden waarbij met financiering 
en medewering van het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard torenvalkkasten en 
kerkuilenkasten zijn opgehangen langs de Lekdijk. Dit om het aantal veld- en woelmuizen 
levend in of nabij de dijken op een natuurlijke wijze te bestrijden. Ook van deze kasten is 
bekend waar zij hangen, wie de terrein eigenaar is en wat de contactgegevens zijn.  

Tenslotte is er een groep kasten die niet binnen deze twee projecten zijn opgehangen maar op 
initiatief van bewoners. Van een deel van deze kasten zijn de gegevens van de eigenaar bekend, 
van andere kasten is alleen de locatie bekend.  

 

Figuur 2: Overzichtskaart van locaties met een torenvalkkast en de telgebieden van het BMP-R project. 

In 2018 en 2019 heeft de werkgroep deelgenomen aan het Broedvogel Monitoring Project 
Roofvogels (BMP-R) van SOVON. Doel van deze deelname is het vaststellen van het aantal 
territoria van alle in de Krimpenerwaard broedende roofvogelsoorten. De werkwijze in het veld 
bestaat uit noteren van paren in geschikte broedbiotoop, territorium- en nestindicerende 
waarnemingen en toevallige nestvondsten (Bijlsma 1997). In verband met beperkte mankracht 
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en tijd vond de kartering plaats in slechts twee gebieden in de Krimpenerwaard plaats(zie figuur 
2). 
Tijdens het project werden in totaal 24 van de 80 bij de werkgroep bekende kasten in de twee 
telgebieden vastgelegd. Daarnaast zijn er ook territoria waar geen kast bekend is. Van het 
merendeel van de kasten buiten de telgebieden is niet bekend of deze bewoond waren c.q. of 
daar jonge torenvalken zijn uitgevlogen. 

Tabel 1: Overzicht van aantallen torenvalkkasten in de Krimpenerwaard. 

Project # kasten Contact gegevens Achterbroek Lekkerkerk 

NVWK Erfvogel 29 29 4 3 

HHSK 16 16 0 7 

Onbekend 29 8 5 5 

Totaal 74 53 9 15 
 

Het onderzoek 

 
Omdat de teruggang van de torenvalk een zorgelijke ontwikkeling is, heeft de 
roofvogelwerkgroep besloten om in ieder geval in de periode 2021 tot en met 2024 onderzoek 
te doen naar de torenvalk in de Krimpenerwaard.  

Daarnaast zijn er nog een aantal andere argumenten om ons specifiek op de torenvalk te 
richten: 

 De torenvalk is een toegankelijke soort, veel kasten hangen in de buurt van huizen en 
zijn daardoor eenvoudig bereikbaar. 

 Vanwege deze nabijheid bij huizen is de torenvalk bij uitstek een soort die de 
natuurbeleving van de inwoners van de Krimpenerwaard kan verhogen. 

 De torenvalk is een roofvogel die van oudsher bij het veenweidelandschap hoort. 

 De torenvalk is in mindere mate een bedreiging voor weidevogels en kan daarmee een 
positief icoon zijn voor roofvogels. 

Door middel van onderzoek moet een beeld verkregen worden van de aantallen torenvalken in 
de Krimpenerwaard en van de bestandsontwikkeling van de torenvalk. Aan de hand van de 
resultaten van het onderzoek willen we bekijken, indien nodig, welke 
beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden om het broedsucces te verhogen. 

De onderzoeksvraag 

Primair willen we inzicht krijgen in het aantal broedende torenvalken in de Krimpenerwaard en 
hun jaarlijkse reproductie succes vast stellen. 

Dit willen we gaan onderzoeken aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoeveel torenvalk territoria zijn er in de Krimpenerwaard? 
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2. Hoeveel broedpogingen van torenvalken zijn er in de Krimpenerwaard? 
3. Wat is het gemiddelde legbegin van de torenvalk in de Krimpenerwaard? 
4. Wat is de gemiddelde legselgrote van de torenvalk in de Krimpenerwaard? 
5. Wat is het gemiddelde aantal jonge torenvalken dat uitvliegt per nest in de 

Krimpenerwaard? 
6. Wat is de verspreiding (dispersie) van de jonge torenvalken? 
7. Wat is het overlevingspercentage van de uitgevlogen vogels na een jaar? 

Interessante aanvullende vragen: 

8. Is er verschil in reproductief succes tussen broedgevallen in gebieden met 
natuurbestemming en gebieden met agrarische bedrijfsvoering? 

9. Is er een verschil in broedsucces tussen torenvalken die broeden in kasten of in andere 
nesten (d.i. natuurlijke nesten of nesten in andere vormen van kunstmatige 
onderkomens). 

 

Methode 

De verschillende onderzoeksvragen vragen om verschillende 
onderzoeksmethoden. Wij zijn niet de eersten die deze 
onderzoeksvragen stellen. We kunnen dus voor veel van onze 
vragen aansluiten bij landelijke initiatieven. Startpunt voor de 
te gebruiken methoden is de Handleiding veldonderzoek 
roofvogels van Rob Bijlsma. 

Vraag 1: Territoriumkartering 

Vraag 1 kan beantwoord worden met territoriumkartering 
zoals we reeds toepassen voor het BMP-R project. Deze 
passen we nu toe op maar een deel van de Krimpenerwaard. 
Voor een strikt antwoord op de vraag zullen we 
territoriumkartering voor de torenvalk moeten uitbreiden 
naar de hele Krimpenerwaard. Dit vraagt langere routes met 
een bijbehorende grotere tijdsinvestering.  

Vraag 2-5: Nestkartering 

Voor vraag 2 tot en met 5 is nestkartering nodig waarbij de gevonden nesten ook worden 
bezocht. Hiervoor kan worden aangesloten bij het nestkaarten project van SOVON. Voor het 
goed invullen van een nestkaart is het volgende veldwerk nodig: 

 Minimaal 3 nestbezoeken in actieve periode van het nest 

 Visuele inspectie van de nestinhoud (met camera stok of ladder) voor het registreren 
van aantal eieren, aantal jongen en broedstadium 

 Contact onderhouden met terrein eigenaren 
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 Waarnemingen worden geregistreerd in nestkaarten.nl 

Te verzamelen gegevens over de nesten: 

 aantal eieren 

 aantal jongen 

 broedstadium 

 broedsucces 

Tijdvak werkzaamheden 
 
De datumgrenzen voor waarnemingen voor territorium kartering liggen tussen 1 maart en 15 
juli. Het leggen van eieren vindt plaats tussen eind maart en eind mei, maar het gemiddelde 
legbegin varieert per jaar (Bijslma 1993). Torenvalken broeden ongeveer 27-29 dagen op de 
eieren. De eieren komen uit binnen een periode van 3 tot 5 dagen, waarna de jongen ongeveer 
27 tot 32 dagen op het nest verblijven (Génsbøl 1995). Een goede timing van het ringen van de 
jongen is belangrijk. Te jonge jongen kunnen niet geringd worden, te oude jongen springen 
mogelijk de kast uit. Veel ringwerkzaamheden zullen in een kort tijdsbestek vallen medio juni 
en een stukje van juli (fig.3). Het is afhankelijk van de spreiding van het legbegin hoe lang deze 
periode zal zijn.  Daarom moet tijdens het seizoen tijdig een inschatting worden gemaakt m.b.t. 
de beste ringdatum en deze datum moet tijdig met de ringers worden gecoördineerd.  
 

 
Figure 3: Kalender broedstadium torenvalk. 

 
Ontheffing 
 
Het zoeken naar nesten is niet zomaar toegestaan. Daarom moeten we vooraf een ontheffing 
voor het verbod op het zoeken van nesten aanvragen bij Sovon. Sovon verstrekt een kopie van 
de ontheffing en een  registratieformulier  op aanvraag (die moeten we altijd meenemen bij 
nestcontroles!). Deelnemers aan het nestkaartproject worden geacht de regels omtrent 
zorgvuldig handelen, ook wel aangeduid als de "gedragscode nestonderzoek" uit de handleiding 
te kennen om zorgvuldig te handelen en onnodige verstoring te voorkomen. 
 
Naast ontheffing hebben we uiteraard ook de medewerking nodig van terreineigenaren om de 
kasten te mogen bezoeken.  
 
Vraag 6-7: Dispersie en overleving van uitgevlogen torenvalken 

jan-20 jan-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20

Datum grenzen

Legbegin

Broedperiode

Nestperiode

Ringen

https://www.sovon.nl/nl/content/registratie-nestonderzoek-aanvragen
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/gedragscode-voor-de-nestzoeker.pdf
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Om de vragen 6 en 7 te kunnen beantwoorden is het ringen en voorzien van (een) kleurring(-
en) van jongen een randvoorwaarde. We kunnen hier voortborduren op de nestkartering. Het 
enige dat we moeten toevoegen is het ringen van de jongen in de nesten die we bezoeken. 
Daarvoor hebben we de medewerking van gecertificeerde ringers nodig. Primair aangewezen 
ringers voor de Krimpenerwaard zijn de mensen van Nebularia. Daarvoor moeten we de volgde 
werkzaamheden aan onze to-do list toevoegen: 

 Contact onderhouden met terrein eigenaren en ringers 

 Naar het nest klimmen om jongen te halen voor ringen en meten 

 Waarnemingen registreren in nestkaarten.nl 

Indien er wordt geringd, worden ook de volgende kenmerken genoteerd:  

 Leeftijd 

 Sexe 

 Vleugellengte 

 Gewicht 

 Kop-Snavel 

 Krop 

Uiteraard kunnen we met deze handelingen nog geen antwoord geven op vraag 6 en 7. 
Daarvoor hebben we terugmeldingen nodig. Om de kans op terugmeldingen te vergroten zullen 
we een oproep plaatsen gericht aan alle NVWK leden en daarnaast landelijke bekendheid geven 
aan ons onderzoek.  
De metingen aan individuele jongen ten tijde van het ringen zijn wel waardevolle gegevens die 
iets kunnen zeggen over de conditie van de jongen op dat moment. Door meerjarig dezelfde 
kasten te blijven volgen bouwen we een waardevolle dataset op. 

 

Vraag 8 en 9: Data analyse 

Vragen 8 en 9 zijn goed te beantwoorden door analyse van de verzamelde data mits goed 

vastgelegd. Hiervoor kunnen we de applicaties Falco, ObsMapp, Avimap en nestkaarten.nl en 

de verzamelde gegevens van de kast zelf gebruiken  
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Aanpak van het onderzoek 

Voorbereiding & inventarisatie 

Om een goede dataset op te bouwen, is het verzamelen van gegevens over een langere periode 
het meest waardevol. Om een dergelijke reeks vol te houden, moet het veldwerk haalbaar zijn. 
Het meest arbeidsintensieve deel van het veldwerk is het uitvoeren van de kastmonitoring (3 
ronden tijdens de periode van bezetting van de kast) Het meest tijdsintensieve deel is de 
periode van het meten en ringen van kuikens. Dit kan alleen gebeuren in het beperkte tijdvak 
waarin jonge torenvalken een ringbare leeftijd hebben (dit is vanaf 11 dagen) tot het moment 
waarop het risico op “nestspringen” te groot is (dit is vanaf 20 dagen). Dit is dus een periode 
van ongeveer 9 dagen. 

Om een goede inschatting te maken over de hoeveelheid werk, is het goed om te weten wat de 
bezettingsgraad is geweest van de kasten die bekend zijn. 
Ook zullen we een gelijkwaardige uitgangspositie moeten creëren daar waar het de kasten 
betreft. Dit kunnen we doen door de kasten voorafgaande aan het broedseizoen op de staat 
van onderhoud te controleren, vliegdraden voor de opening te spannen om daarmee te 
voorkomen dat kasten door bv nijlgansen of kauwen worden overgenomen en houtsnippers op 
de bodem aan te brengen. Ook is het goed te controleren of de aanvliegopening van de kast op 
het Noordoosten of Oosten ligt. 
Voor het bezoeken van de kasten zullen we contact moeten leggen met de terreineigenaren en 
de kasten voor het broedseizoen moeten bezoeken. Dit is een belangrijk communicatie 
moment. 

Tegelijkertijd kan met een dergelijke inventarisatie ook een set gegevens verzameld worden 
over de kasten in de Krimpenerwaard. De volgende kenmerken kunnen worden vastgelegd: 

 Kast hoogte (hoogte grondoppervlakte tot onderkant kast in cm) 

 Richting van kastopening (windrichting in graden) 

 Plaatsing kast (waaraan vast gemaakt) 

 Bereikbaarheid opening kast voor de torenvalk (beschutting/begroeiing) 

 Bodembedekking in de kast 

 Vliegdraden (wel of niet) 

 Foto maken van de kast 

Deze gegevens kunnen in de Excel database worden vastgelegd en worden gebruikt bij data 
analyse. 

Samenvatting planning voorbereiding 

 Aanmelden bij SOVON (voor 1 januari 2020) 

 Inventarisatie eerste 6 weken van 2020 (voor 15 maart) 

 (Herstel-)werkzaamheden aan de kast(voor 15 maart 2020) 

 Werkafspraken met ringers maken ( uiterlijk 1 maart 2021)  
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Uitvoering onderzoek 

Monitoren 

Vanaf 1 maart 2021 zullen de monitoringsrondes plaats gaan vinden. De monitoring zal plaats 
vinden in teamverband, waarbij de Krimpenerwaard zal worden ingedeeld in 3 gebieden. Voor 
de indeling en de uitvoering zie: bijlage 1 ”Uitvoering”. We monitoren of de kast bezet is; of er 
territoriaal gedrag is; of er gepaard wordt; of er eieren zijn, wanneer de jongen geboren 
worden; wanneer de jongen uitvliegen. Tijdens de monitoring zullen alle gegevens zo veel 
mogelijk digitaal worden vastgelegd. 

Communicatie 

Het onderzoeksplan staat of valt met de juiste communicatie. In ieder geval zal met de 
volgende personen/instanties moeten worden gecommuniceerd: 

 Informeren bestuur NVWK 
Toezenden Onderzoeksplan. 

 Externe organisatie over het aan te vragen budget. 

 Vogeltrekstation voor toestemming voor het uitvoeren van het onderzoek. 

 CR-Birding organisatie voor het aanvragen van de bij het onderzoek te gebruiken 
kleurringen. Tevens dient daar aangevraagd een 3-letter code voor de kleurringen te 
worden aangevraagd. 

 SOVON 
Informeren over het onderzoek. 
Ontheffing aanvragen voor kastbezoek. 
Aanvragen registratieformulier per deelnemer. 
Deelname nestkaarten project SOVON. 

 Vogelbescherming Nederland 
Informeren over het onderzoek 

 Kasteigenaren 
Het overzicht van kasteigenaren dient te worden gecompleteerd. In ieder geval zijn 
vereist per kastnummer: naam, telefoonnummer en e-mailadres 
Kasteigenaren zullen een infobulletin ontvangen (beschrijving van het onderzoek). 
Verder een nieuwsbrief met updates 
Tijdig zal per kasteigenaar gecommuniceerd worden over het moment waarop geringd 
gaat worden. Zij worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
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Financiën 

Om het onderzoek uit te kunnen voeren zullen de benodigde materialen moeten worden 
aangeschaft. Omdat het budget van de NVWK niet toereikend is voor het onderzoeksplan dient 
op korte termijn bij een externe organisatie een budget te worden aangevraagd. Zie hiervoor 
ook Bijlage 2 Budget.  
 
 Relatiebeheer 

Een belangrijke doelstelling van project torenvalk is het betrekken van de terreineigenaren. Dit 
bestaat deels uit het directe contact bij het afspreken en bezoeken van de kasten. Daarnaast is 
het ook belangrijk om hen te informeren over project torenvalk en van updates te voorzien. Dit 
kan door de kasteigenaren actief te betrekken bij de bezoeken, maar ook via een 
informatiebulletin over het project (bij introductie) en het versturen van nieuwsbrieven. 

Data infrastructuur 

De werkgroep heeft verschillende hulpmiddelen tot haar beschikking bij het uitvoeren van de 
monitoring. Alle hulpmiddelen hebben een rol in dataverzameling of data opslag. Een overzicht 
van alle hulpmiddelen en hun rol in de data-flow is grafisch weergegeven in figuur 4. 

 

Figuur 4: Schematische weergave van het gebruikte datamodel waarin flow van data en gebruikte middelen zijn 

weergegeven. 

AVI-map 
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Alle waarnemingen worden verzameld in Avimap. Dit is een applicatie van Sovon. Er is een 

mobile applicatie beschikbaar voor in het veld. Met deze app kunnen waarnemingen ter plaatse 

worden ingevoerd en van broedcode worden voorzien. Ook houd de app bij welke route je 

loopt en hoe lang je in het veld actief bent. Veldbezoeken kunnen ook achteraf worden 

ingevoerd in het webportaal van Avimap. Dan zijn er geen gegevens opgeslagen over de 

afgelegde route. 

 

Falco 

Binnen de werkgroep heeft Henk Visser de mobile applicatie Falco gemaakt. In deze applicatie 

kunnen de locatie van nesten worden opgeslagen. Van elk nest kunnen de volgende gegevens 

worden opgeslagen: 

 Soort 

 Locatie 

 Type nest 

 Status nest 

 Waarnemingen 

Al deze info wordt opgeslagen in een database. Data kan worden geëxporteerd via een CSV 

bestand naar Excel of QGIS. 

OBS mapp 

De mobile applicatie ObsMapp van waarneming.nl kan ook worden gebruikt om losse 

waarnemingen te registreren en deze te uploaden naar Avimap. Daarvoor is het nodig om 

binnen de applicatie in te loggen met je Sovon waarnemerscode. De app registreert niet de 

afgelegde route en kent meer gedragscodes dan de 16 broedcodes die in Avimap worden 

geregistreerd.  

Veldkaarten (QGIS)  

Hoewel alle applicaties (Avimap, Falco en ObsMapp) allemaal werken met digitale kaarten, zijn 

de weergave mogelijkheden van deze kaarten beperkt. QGIS biedt de mogelijkheid om zelf 

kaarten naar wens te genereren. Er kunnen printbare veldkaarten worden gegenereerd op 

ieder gewenst formaat op iedere gewenste schaal. Waarnemingen uit Avimap, Falco en 

waarneming.nl kunnen worden geplot in digitale kaarten van QGIS. Ook kunnen er analyses 

worden gedaan over het grondgebruik.  

Excel 
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Verzamelde data kan worden opgeslagen in Excel voor eigen gebruik. Vanuit Excel kan data ook 

geplot worden op kaarten in QGIS.  

 
Benodigd materiaal 

Aanpassen kasten 

 Zwart elektriciteitsdraad 

 Ringschroeven 

 Bodemvulling 

Uitvoering veldwerk 

 Telescoopstok met camera (3x). Deze zullen moeten worden gekocht. 

 Telescoopladder minimaal 5,40 cm x3. Een telescoopladder kan worden meegenomen 

aan de fiets, zodat het monitoren met de fiets kan plaatsvinden in die gebieden die niet 

bereikbaar zijn voor personenwagens waarvoor een ontheffing van het 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard nodig is. Deze ladders zullen 

eveneens moeten worden gekocht. 

 

Literatuur 

Bijlsma R.G. 1993. Ecologische atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt & Co Haarlem. 

Bijlsma R.G. 1997. Handleiding veldonderzoek Roofvogels. KNNV Uitgeverij Utrecht. 

Bijlsma R.G. 2018. Torenvalk Falco Tinnunculus. Pp. 372 – 373 in: Sovon Vogelonderzoek Nederland 

2018, Vogelatlas van Nederland. Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen. 

Génsbøl B. 1995. Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en het Midden Oosten. Schuyt & Co Haarlem. 

Vergeer J.W., van Dijk A.J., Boele A., van Bruggen J. & Hustings F. 2016. Handleiding Sovon 

broedvogelonderzoek: Broedvogel Monitoring Project en Kolonievogels. Sovon Vogelonderzoek 

Nederland, Nijmegen. 

Voor een checklist voor het ringen van torenvalkjongen zie: 

http://www.werkgroeproofvogels.nl/index.php/over-ons/info-voor-klimmers-ringers/25-onderzoek-

ringers/82-checklisten-voor-het-ringen-van-roofvogeljongen ga naar “torenvalk” 

 

http://www.werkgroeproofvogels.nl/index.php/over-ons/info-voor-klimmers-ringers/25-onderzoek-ringers/82-checklisten-voor-het-ringen-van-roofvogeljongen
http://www.werkgroeproofvogels.nl/index.php/over-ons/info-voor-klimmers-ringers/25-onderzoek-ringers/82-checklisten-voor-het-ringen-van-roofvogeljongen

