Op naar een nieuw broedgeval voor de slechtvalken in We eren?
De We erse slechtvalken kunnen opnieuw gevolgd worden via de webcam die door de
gemeente werd geïnstalleerd op de kerktoren. We hopen natuurlijk dat ze net als de vorige
jaren enkele mooie jongen kunnen grootbrengen. In juni organiseren we dan terug een
‘slechtvalkenspo ng’ op de markt.
Samenwerking Natuurpunt en gemeente
In samenwerking met de gemeente We eren plaatste Natuurpunt Scheldeland enkele jaren
geleden een nestbak voor de slechtvalk in de toren van de Sint-Gertrudiskerk. Nadat er
enkele geslaagde broedsels werden grootgebracht, besloten we om een webcam te
installeren in de nestbak. Op die manier kan iedereen op pc, tablet of smartphone live
volgen hoe het de valken op de kerktoren vergaat.
Vorig jaar konden vele mensen getuige zijn van boeiende beelden: het leggen van de eieren
en het bebroeden ervan door beide oudervogels zorgden voor de nodige spanning. Maar
nóg meer mensen begonnen het gezinnetje te volgen van zodra de jongen uit het ei
kwamen! Het af en aan vliegen van de oudervogels met prooien, het bedelen van de
kuikens, de eerste vliegoefeningen,… het kon allemaal op ruime belangstelling rekenen.
Jammer genoeg lieten de valkjes zich uitgerekend op de dag van de slechtvalkenspo ng in
juni niet zien. Maar geen nood: komende lente doen we een nieuwe poging en dan hopen
we -net zoals twee jaar geleden- de jongen uitgebreid in het vizier te krijgen. In de
agendapagina’s in het midden van deze Tronk lees je er meer over.
Gluren in de nestbak
In afwach ng daarvan kan je alvast gluren in de nestbak: surf naar webcam.we eren.be en
klik door naar ‘slechtvalken in de kerktoren’. Eind januari waren de oudervogels aan de balts
begonnen, wat erop wijst dat ze plannen maken… We hebben er dus goede hoop op dat het
opnieuw tot een slechtvalkengezin komt in We eren!
Ergens tussen eind maart en half april worden de eieren verwacht, die een maand later
uitkomen. Ongeveer begin juni vliegen de jongen dan uit, maar worden ze nog geregeld
gevoederd door de ouders. Van zodra de jongen zelf kunnen jagen, gaan ze op zoek naar een
eigen territorium.
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