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Nieuwsbrief
Slechtvalken geringd in Veldhoven en Eindhoven.

Vrouwtje Slechtvalk ASML 5 mei 2012.

Foto: Frits van Hout

Inleiding
In deze nieuwsbrief de laatste informatie over het ringen van jonge Slechtvalken op het
ASML gebouw in Veldhoven en gebouw Technische Dienst in Eindhoven op 5 mei 2012. In
Veldhoven is door het bedrijf ASML in 2010 een nestkast geplaatst op het gebouw langs de
snelweg Eindhoven-Antwerpen, dankzij de hulp van Frits van Hout. Daarna werd er op het
gebouw en de nestkast regelmatig een paartje Slechtvalken gezien. Er werden ook paringen
waargenomen maar tot een broedsel is het in 2010 niet gekomen. In 2011 en 2012 waren hier
wel succesvolle broedsels. Dit paar wordt permanent gecontroleerd door Frits van Hout. In
Eindhoven is sinds twee jaar een paar Slechtvalken broedend aanwezig op het gebouw van de
gemeentelijke Technische Dienst. Daar zit een paar in een stevige stalen kast die voorheen
werd gebruikt voor onderhoud aan het gebouw. Het paar wordt zomer en winter regelmatig
gecontroleerd door Frans Hijnen en Mark Hijnen.

Slechtvalken geringd op 5 mei 2012 op het gebouw ASML Veldhoven.
De ringwerkzaamheden werden uitgevoerd door Peter van Geneijgen van de Werkgroep
Slechtvalk Nederland. De jongen zijn even uit de kast gepakt en naar binnen gehaald,
vervolgens zijn twee mannetjes en twee vrouwtjes Slechtvalken geringd.
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Wat houdt dat ring werk precies in?
In principe worden alle jonge Slechtvalken in Nederland geringd, door mensen met een
ringvergunning, voor alle vogels gelden strenge richtlijnen van het Vogeltrekstation Heteren.
De jonge Slechtvalken krijgen een aluminium ring aan van het Vogeltrekstation. Daarnaast
krijgen de jonge Slechtvalken ook een oranje kleurring aan met een unieke code. Als deze
vogels in binnen- of buitenland weer worden gezien dan kan die code ook worden afgelezen
en worden terug gemeld aan het Vogeltrekstation Heteren. Hierdoor weten we van veel
Slechtvalken in Nederland en daar buiten, precies waar ze vandaan komen.

Tijdens het ringen worden de volgende metingen verricht: vleugellengte, krop inhoud, klauw
en het gewicht. Ook wordt van elke jonge vogel een veertje verzameld voor DNA onderzoek
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Wat zien Slechtvalken vanaf het ASML hoofdgebouw Veldhoven?
Deze Slechtvalken zien op 85 meter hoogte niet alleen het bekende Knooppunt de Hogt, maar
ze zien ook het buurpaar op het Gebouw Technische Dienst in Eindhoven en het prachtige
Dommeldal Veldhoven-Waalre wat ze als jachtgebied gebruiken. Verder de Vestedatoren en
Porthos Tower in Eindhoven op slechts enkele kilometers. Maar ook zijn nog andere
Slechtvalk nestlocaties zichtbaar, zoals de TV Toren Mierlo en bij helder weer ook de
zendmast de Mortel bij Bakel en het Provinciehuis Den Bosch.

Vrouwtje Slechtvalk ASML 5 mei 2012.
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Knooppunt de Hogt en High Tech Campus en Dommeldal.

Eindhoven: gebouw Technische Dienst, Vestedatoren en Porthos Tower liggen heel dichtbij.
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Het voedselgebied Dommeldal Veldhoven – Waalre en beekdal de Run tot Steensel.

ASML Slechtvalken observeren in 2012
Indien er belangstelling is bij leden en niet leden willen we begin juni 2012 de jonge ASML
Slechtvalken gaan observeren. Het is bedoeling om een of twee keer te posten met telescopen
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 uitgevlogen jonge vogels vanaf het ASML gebouw
nog een hele afstand te volgen. Heb je interesse meldt je dan tijdig aan, die mensen krijgen
t.z.t. automatisch bericht. j.kessel51@upcmail.nl.

Vrouwtje Slechtvalk ASML 5 mei 2012.

Foto: Frits van Hout

Thuis via internet kijken naar de Slechtvalken?
De twee ASML Slechtvalken kunt U ook zelf online volgen via internet. Via de website van
de Werkgroep Slechtvalk Nederland kunt U het gebeuren in en rond de nestkast volgen via
twee camera’s. www.werkgroepslechtvalk.nl

Bovenstaande foto’s zijn beelden zijn van de ASML camera’s van 2 mei 2012.

Gebouw Technische Dienst centrum Eindhoven: twee jongen geringd.
Op 5 mei 2012 zijn in Eindhoven door Peter van Geneijgen twee jonge Slechtvalken geringd,
onder toeziend oog van Frans Hijnen, Mark Hijnen, Dorine van Asten en Piet van Asten. Het
betrof twee mannetjes. Vrouwtjes zijn veel groter en breder gebouwd dan de mannetjes. In de
nestkast lag ook nog een ei dat niet is uitgekomen. Dit gebouw is van de gemeente Eindhoven
en ligt aan een prachtig park bij de Dommel, de kast hangt aan de achterkant van het gebouw.

Foto’s: Frans Hijnen.

Slechtvalk Eindhoven noord.

Het is nog steeds onbekend waar de Eindhovense Slechtvalk (2e kalenderjaar) van de Porthos
Tower Woensel vandaan komt. Wij zoeken daarom mensen die deze Slechtvalk(en) in
Eindhoven noord willen fotograferen en die ook vooral willen letten op de kleurringen en de
unieke code van iedere individuele vogel. Meldingen sturen naar Harrie van der Leij.
harrievanderleij@hotmail.com

Oproep.

De komende maanden zullen op verschillende plaatsen in onze regio onvolwassen
Slechtvalken te zien zijn. Met behulp van een telescoop kun je soms heel goed de twee
letterige code op de fel oranje kleurring aflezen. Als mensen van deze onvolwassen of adulte
Slechtvalken zien en de code kunnen aflezen dan willen wij de code, locatie en datum heel
graag weten. Aan de hand van de kleurringcode kunnen we via de Werkgroep Slechtvalk
Nederland achterhalen waar de vogels vandaan komt en hoe oud de vogel is. Dit geldt dus
ook voor buitenlandse kleurringen. j.kessel51@upcmail.nl

ASML Slechtvalken op 5 mei 2012
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Nog meer Slechtvalk locaties in de Kempen.
Op de TV Toren van Mierlo zit nu een paar Slechtvalken met jongen, deze zijn nog niet
geringd. Deze worden regelmatig gecontroleerd door Martien Vorstenbosch uit Mierlo.
Op de Zinkfabriek Budel Dorplein zit nu een paar met jongen, deze zijn ook op 5 mei geringd
door Peter van Geneijgen. Deze worden regelmatig gecontroleerd door Wil Beeren uit Budel.

Werkgroep Slechtvalk Nederland.
Voor adviezen over slechtvalkkasten en het volgen van de Slechtvalken in Eindhoven en
Veldhoven hebben we steeds dankbaar gebruik gemaakt van de vele adviezen 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

Contactpersonen Vogelwerkgroep de Kempen Eindhoven en Veldhoven:

Frans Hijnen

Gebouw Technische Dienst (gemeente Eindhoven)
fhijnen@gmail.com

Jacques van Kessel

ASML Veldhoven + coördinator slechtvalken in de Kempen
j.kessel51@upcmail.nl

Harrie van der Leij

Porthos Tower Eindhoven noord
harrievanderleij@hotmail.com

Wil de Veer

Vestedatoren en het voormalig Philips gebouw Complex S
celwin27@hotmail.com

Mannetje en vrouwtje Slechtvalk ASML 5 mei 2012
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Tenslotte dank aan alle medewerkers van de ringwerkzaamheden op 5 mei
2012 in het bijzonder Frits van Hout (ASML Veldhoven) voor zijn hulp en
het beschikbaar stellen van foto’s, Peter van Geneijgen (Werkgroep
Slechtvalk Nederland), Mark Hijnen en Jan Wouters (tekst controle).

Jacques van Kessel, Frans Hijnen en Harrie van der Leij.

