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Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van
slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven

ASML slechtvalk 10 mei 2013
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In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over de broedresultaten van slechtvalken in
Veldhoven (ASML hoofdgebouw) en Eindhoven (Technische Dienst Gemeente Eindhoven).
Verder aandacht voor andere interessante sites in de Kempen, nieuwe ontwikkelingen bij de
Porthos Tower en Evoluon, en tenslotte het ringwerk op 10 mei 2013. Alle overige informatie
over roofvogelonderzoeken en andere onderzoeken van Vogelwerkgroep de Kempen vindt u
op de internetsite: www.vwgdekempen.nl.
Tenslotte een woord van dank aan de medewerkers bij de ringwerkzaamheden op 10 mei
2013 in het bijzonder Frits van Hout (ASML Veldhoven) voor zijn gastvrijheid en hulp,
Peter van Geneijgen (Werkgroep Slechtvalk Nederland) voor het ringwerk, Dorine van
Asten, Gerard Vos, Frits van Hout en Martien Vorstenbosch voor het beschikbaar stellen van
enkele mooie foto´s, Han Verbakel en Jan Wouters voor de tekstcontrole.
Jacques van Kessel & Frans Hijnen.

Waarom worden jonge slechtvalken geringd?
Alle jonge slechtvalken in Nederland worden geringd door mensen met een ringvergunning.
Voor het ringen van de vogels gelden strikte richtlijnen van het Vogeltrekstation Heteren. De
jonge slechtvalken krijgen een aluminium ring van het Vogeltrekstation. Daarnaast krijgen ze
ook een oranje kleurring met een unieke code. Wie deze vogels in binnen- of buitenland ziet,
kan de code aflezen en terugmelden aan het Vogeltrekstation Heteren. Hierdoor weten we van
veel slechtvalken in Nederland en daarbuiten precies waar ze vandaan komen. Hieronder een
foto van gewone aluminium ringen en de oranje kleurringen.

De jonge slechtvalken zijn geringd door Peter van Geneijgen, voorzitter van de Werkgroep
Slechtvalk Nederland.

Links een jong mannetje en rechts een jong vrouwtje.
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Uitzicht over beekdal van de Dommel in Waalre en Veldhoven.

Vrouwtje slechtvalk ASML.
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ASML-slechtvalken zien de Vestedatoren (rechts) en het gebouw van de Technische Dienst (midden) liggen.
Foto: Jacques van Kessel

De jonge slechtvalken bij ASML worden even uit de nestkast gehaald en vervolgens binnen in
alle rust geringd. Naast het aanbrengen van de ringen worden ook vleugellengte en gewicht
gemeten.Van alle jonge slechtvalken wordt ook een veermonstertje genomen voor dna
onderzoek. Hieronder een overzicht van de gewichten en de kleurringcodes van de jonge
ASML-slechtvalken.
1.

Man

555 gram

ringnr. 7K

2.

Man

585 gram

ringnr. 9K

3.

Vrouw

755 gram

ringnr. 2B

4.

Vrouw

755 gram

ringnr. 3B
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Thuis via internet kijken naar de slechtvalken?
De ASML-slechtvalken zijn online te volgen via de website van de Werkgroep Slechtvalk
Nederland www.werkgroepslechtvalk.nl. De belevenissen in en rond de nestkast
worden vastgelegd met twee camera’s. Op dezelfde website zijn ook verschillende andere
Nederlandse slechtvalklocaties te bekijken.

Bron: ASMLVeldhoven - 10 mei 2013

Dommeldal Waalre.
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Vreemd vrouwtje op bezoek bij ASML-nestkast.
Vanaf begin april is er een aantal keren een vreemd vrouwtje bij de ASML-nestkast geweest,
en zelfs in de nestkast bij de eieren, aldus Frits van Hout. Op onderstaande foto de vreemde
slechtvalk.

Bron: foto ASML camera.

ASML slechtvalken observeren in 2013
Indien er belangstelling is bij leden en niet-leden willen we in 2013 weer 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 aan de overzijde 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 meld je dan aan, je krijgt t.z.t. automatisch bericht.
j.kessel51@upcmail.nl.

Slechtvalk vrouwtje ASML.
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Gebouw Technische Dienst centrum Eindhoven.
Op 10 mei zijn vier jonge slechtvalken geringd in het gebouw Technische Dienst door Peter
van Geneijgen. Alle jongen waren vrouwtjes, in een goede conditie. Om deze vier groot te
brengen is nog heel veel voedsel nodig, een zware uitdaging voor de volwassen vogels.
Opvallende prooivondst waren de resten van een kwartel. Bij een van jongen werd een
schuine verdraaide afwijkende teen vastgesteld.
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Een verdraaide afwijkende teen.
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Gebouw Technische Dienst Eindhoven
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Volwassen slechtvalk Technische Dienst 5 juni 2011
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Adulte slechtvalk gebouw Technische Dienst Eindhoven mei-juni 2011.
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Slechtvalk TD Eindhoven in Amersfoort getraceerd.
Begin april kregen wij een e-mailbericht van Peter van Geneijgen van de Werkgroep
Slechtvalk Nederland, dat een van de jongen van de TD met oranje kleurring JU van 2012
was getraceerd in Amersfoort. Er is daar op de Onze-Lieve-Vrouwetoren, ook wel de Lange
Jan genoemd, afgelopen jaar nestgelegenheid gecreëerd en hij zit daar met een Belgisch
vrouwtje, ook uit 2012. Ze broeden nog niet maar claimen al wel de broedplaats.

Slechtvalk JU .
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Evoluon Eindhoven
De laatste twee maanden zijn op de toren bij het Evoluon ook regelmatig twee nieuwe
slechtvalken waargenomen door Marijn van den Berk en Wil de Veer. Ook dit is een
interessante locatie om een kast te hangen. De eerste gesprekken met het hoofd afdeling
beheer hierover zijn erg positief verlopen aldus Wil de Veer die namens de Vogelwerkgroep
de Kempen deze gesprekken voert.

Slechtvalk Eindhoven-noord.
Volgens Harrie van der Leij verbleven er de afgelopen maanden in Eindhoven-noord
regelmatig twee slechtvalken. Soms op de hoogspanningsmasten en regelmatig op de Porthos
Tower bij winkelcentrum Woensel. Er is ook al overleg geweest om een nestkast op de
Porthos Tower te plaatsen, hiervoor is nog geen toestemming verleend. Wij zoeken mensen
die deze slechtvalk(en) in Eindhoven-noord willen fotograferen en die ook vooral willen
letten op de kleurringen met de unieke code van iedere individuele vogel.

Slechtvalk tv-toren Mierlo.
Op de tv-toren van Mierlo zit een paar slechtvalken met drie jongen. Ze worden regelmatig
gecontroleerd door Martien Vorstenbosch uit Mierlo. Over enkele weken worden de jongen
geringd.
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Slechtvalk Zinkfabriek Budel.
Op de Zinkfabriek Budel Dorplein zit een paar slechtvalken, dat regelmatig wordt
gecontroleerd door Wil Beeren uit Budel.

Oproep voor waarnemingen en foto’s van slechtvalken.
Ook in het komende seizoen zullen op verschillende plaatsen in onze regio onvolwassen
slechtvalken te zien zijn. Met behulp van een telescoop en of telelens kun je soms heel goed
de tweeletterige code op de fel oranje kleurring aflezen. Als mensen onvolwassen of adulte
slechtvalken zien en de code kunnen aflezen dan willen wij de code, locatie en datum heel
graag weten. Ook in foto’s van de verschillende slechtvalken zijn wij erg geïnteresseerd. Aan
de hand van de kleurringcode kunnen we via de Werkgroep Slechtvalk Nederland achterhalen
waar de vogel vandaan komt en hoe oud de vogel is. Dit geldt ook voor buitenlandse
kleurringen. j.kessel51@upcmail.nl

Slechtvalk vrouwtje ASML 10 mei 2013.
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Werkgroep Slechtvalk Nederland.
Voor adviezen over slechtvalkkasten en het volgen van de slechtvalken in Eindhoven en
Veldhoven hebben we steeds dankbaar gebruikgemaakt van de vele adviezen van Peter van
Geneijgen (voorzitter Werkgroep Slechtvalk Nederland). Op de website van de werkgroep
kan men veel informatie over de slechtvalk vinden, alsmede een verwijzing naar diverse
nestkasten die van een camera zijn voorzien. www.werkgroepslechtvalk.nl

Slechtvalk ruipen 10 mei 2013 ASML gebouw.

Contactpersonen V.W.G. de Kempen slechtvalken:
Jacques van Kessel

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

Frans Hijnen

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

Wil de Veer

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

Harrie van der Leij

Porthos Tower Eindhoven-noord
harrievanderleij@hotmail.com

Slechtvalk boven de Hogt en Dommel Waalre.
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