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Inleiding                                                                   
Het ligt in de bedoeling om met enige regelmaat een nieuwsbrief uit te geven over het wel en 

wee van de slechtvalk(en) in Eindhoven en Veldhoven. De nieuwsbrief zal informatie 

bevatten van de gegevens die tot op dat moment tot onze beschikking staan. 

In deze eerste uitgave vindt u enkele nieuwtjes en feiten over deze bijzondere soort. 
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Nestkasten 

In Eindhoven zijn door Vogelwerkgroep De Kempen twee nestkasten geplaatst. In 2007 werd 

de eerste kast geplaatst op Gebouw S op het voormalige Philips terrein. Tot op heden is er van 

deze kast geen gebruik gemaakt, niet om te broeden maar de slechtvalk is ook niet in of bij de 

kast gezien. Wel wordt de vogel regelmatig boven de kast waargenomen. Soms cirkelend, 

soms overvliegend. 

 

De tweede kast is in 2010 geplaatst op de Vestedatoren aan de Vestdijk. Helaas iets te laat in 

het seizoen maar er was, door omstandigheden, geen gelegenheid om de kast eerder te 

plaatsen. Deze kast kon alleen maar op een beperkte ruimte aan de zuidkant worden geplaatst. 

Op de Vestedatoren zitten al enkele jaren twee slechtvalken. Het gaat hier om een paartje. 

Diverse keren hebben er luchtgevechten plaatsgevonden met andere slechtvalken. Een van de 

laatste gevechten vond plaats bij de nestkast. Tijdens het plaatsen van de kast hield een van de 

vogels ons in de gaten vanaf het gebouw van de Technische Dienst van de Gemeente 

Eindhoven. Hemelsbreed slechts enkele honderden meters. Dit jaar is er geen broedsel 

geweest, wel is een slechtvalk regelmatig op het uitlooprooster van de kast waargenomen, via 

een camera die op de kast gericht staat. Meldingen van dit paartje worden doorgegeven door 

o.a. Marga Lambregtse die dicht bij het gebouw woont en dagelijks langs het Vestedagebouw 

loopt, en Peter Voorn die werkzaam is bij Natuurmonumenten en vanuit het kantoor in de 

Nachtegaallaan het gebouw kan zien.  

 

In 2010 zijn ook een aantal waarnemingen gedaan door Frans Hijnen, lid van VWG De 

Kempen, van een of twee slechtvalken op het gebouw Technische Dienst van de gemeente 

Eindhoven.  

 

In Veldhoven is door het bedrijf ASML in 2010 een nestkast geplaatst op het gebouw langs de 

snelweg Eindhoven-Antwerpen. Op het gebouw en op de nestkast wordt regelmatig een 

paartje slechtvalken gezien. Er werden ook paringen waargenomen maar tot een broedsel is 

het dit jaar niet gekomen. Deze kast wordt vrij frequent door diverse vogelaars, met 

telescopen, in de gaten gehouden en er worden regelmatig foto’s gemaakt. 

Op de internetsite Vogels in de Kempen worden regelmatig waarnemingen van verschillende 

personen gemeld die foeragerende slechtvalken hebben gezien o.a. in de Dommelbeemden 

Veldhoven en Dommelbeemden Waalre. 

 

 

Digiscoping ook een vorm van fotografie  
Het is vooral dankzij Wil Smets uit Veldhoven dat we al een aantal mooie foto’s van de 

ASML slechtvalken hebben ontvangen. Met behulp van een Leica telescoop en een losse 

digitale camera maakt hij zijn foto’s, een moeilijke techniek die digiscoping wordt genoemd..  

Hij is onder andere actief bij het ASML gebouw, Maxima Medisch Centrum en de 

Dommelbeemden Veldhoven en Waalre.  Op sommige van zijn foto’s ontdekken we zelfs  

interessante details, en hoewel de foto iets onscherp is zien we op de linker foto zelfs de 

oranje kleurring, de internationale kleur voor Nederland. En op de rechter foto is de gewone 

aluminium ring te zien van het Vogeltrekstation Heteren. Wij vinden het heel belangrijk om 

van alle slechtvalken van Eindhoven en Veldhoven elk jaar een serie foto’s te hebben. Van de 

Eindhovense slechtvalken zijn er nog geen duidelijke foto’s bekend, dus wie kan ons hiermee 

helpen? 
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Artikel over slechtvalken 
Binnenkort komt er een uitgebreid artikel over de slechtvalk in de Blauwe Klauwier over het 

verloop van de slechtvalken van Eindhoven en Veldhoven. In dit artikel van Wil de Veer en 

Jacques van Kessel zal aandacht worden geschonken over het voorkomen van de slechtvalk in 

de Kempen vanaf 2003 t/m 2010. Daarin ook nieuws over de gevonden dode slechtvalk in 

Eindhoven in 2010. Verder aandacht aan o.a. de vliegbewegingen van de slechtvalken van het 

ASML gebouw, aangevuld met foto’s van onder andere Wil Smets en Douwe Witteveen.   

 

 

 

ASML slechtvalken observeren in 2011 
Indien er voldoende belangstelling is willen we in de maanden maart, april en mei, de ASML 

slechtvalken gaan observeren.  Het is bedoeling om te posten op een zandpad aan de zuidzijde 

van het ASML gebouw, en dat is ten zuiden van de snelweg. Vanaf deze locatie is het 

mogelijk om  de vogels vanaf het ASML gebouw nog een hele afstand te volgen. We willen 

kijken naar de gedragingen van deze vogels, balts gedrag,  en natuurlijk kijken naar voedsel-

vluchten. Heb je interesse meldt je dan tijdig aan, die mensen krijgen t.z.t. automatisch 

bericht. 

 

 

 



Zelf gaan kijken naar de slechtvalken? 
Bent u nieuwsgierig geworden en zou u deze bijzondere roofvogel zelf willen gaan bekijken, 

onderstaande kaarten geven de locatie aan van waaruit u de vogels het best kunt observeren. 

Zijn de vogels aanwezig geef dan het aantal en de bijzonderheden (dag en tijd, weersom- 

standigheden, rustend, etend, jagend etc.) door aan Jacques van Kessel 

j.kessel51@upcmail.nl.  Alle informatie is welkom om zo een goed beeld te krijgen van 

“onze Kempische” slechtvalken.   

 

 

Oproep  
Het is nog steeds onbekend waar de twee Eindhovense slechtvalken vandaan komen. Wij 

zoeken daarom nog mensen die de slechtvalken in Eindhoven willen fotograferen en die ook 

vooral willen letten op bijzonderheden van iedere individuele vogel. Waarbij wij vooral 

geïnteresseerd zijn of de vogels zijn geringd (welke kleur en welk nummer). Aan de hand van 

een ringkleur en de ringcode kunnen we via de Werkgroep Slechtvalk Nederland achterhalen 

waar de vogels vandaan komt en hoe oud de vogel is. 

Verder zoeken wij nog vogelaars en die vanaf nu de slechtvalken in Eindhoven en Veldhoven 

willen volgen om er achter te komen wat ze zoal eten, en ook om opvallende gedragingen te 

noteren. Spannend zal het worden in het vroege voorjaar van 2011. Wij hopen dan op 

spectaculaire waarnemingen en interessante informatie.  

 

 

 

 
 

 

 

Werkgroep Slechtvalk Nederland    
Voor adviezen over slechtvalkkasten en het volgen van de slechtvalken in Eindhoven en 

Veldhoven hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de vele tips van Peter van Geneijgen 

(voorzitter Werkgroep Slechtvalk Nederland). Op hun website kan men veel informatie over 

de slechtvalk vinden, alsmede een verwijzing naar diverse nestkasten die van een camera zijn 

voorzien. 

 

www.werkgroepslechtvalk.nl 

 

 

mailto:j.kessel51@upcmail.nl
http://www.werkgroepslechtvalk.nl/


  
 

 

 

 

De contactpersonen voor Eindhoven en Veldhoven zijn:  
 

 

Wil de Veer                   Vestedatoren en het voormalig Philips gebouw Complex S 

                                         celwin27@hotmail.com 

 

Frans Hijnen                 Gebouw Technische Dienst (gemeente Eindhoven) 

                                         fhijnen@gmail.com 

 

Jacques van Kessel       ASML +  coördinator slechtvalken in de Kempen  

                                        j.kessel51@upcmail.nl 

 

 

 

 
  Serie ruipennen:  handpen  -  armpen   -   staartpen 

 

 

 

 

Tenslotte  
Dank aan alle inzenders van waarnemingen en de mensen die al foto’s hebben ingestuurd:  

Marjan Hermans, Hans Hermans, Frans Hijnen, Frits van Hout, Sjors de Kort, Marga 

Lambregtse, Wil Smets,  Peter Voorn, Jose Walthuis en Douwe Witteveen. 
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Heb je nog ideeën voor onze nieuwsbrief en/of mooie foto’s,  stuur ze dan door per email naar  

j.kessel51@upcmail.nl 

 

 

Wil de Veer  en  Jacques van Kessel                                          
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