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6 Mannetje torenvalk

Valken

Torenvalk

Algemeen in ons land en het hele jaar 

goed waar te nemen.

Torenvalk jaagt op muizen en mussen

Falco tinnunculus (Grootte: ongeveer

35 cm. Spanwijdte: ongeveer 75 cm.) 

Wat opvalt 

• Het bidden in de lucht 

• De lange staart en puntige vleugels 

• De roodbruine kleur 

• De grijze staart en kop van het 

 mannetje 

• Het luidruchtige roepen tijdens het  

 voorjaar 

TORENVALK MANTELT

Het is hoogzomer als ik een vogeltocht 

maak rond het Zalkerbos bij de IJssel, 

waar ik in mijn jeugd het vogelvirus 

kreeg. Puttertjes roetsjen weg en op de 

kribbepalen langs de IJssel zitten zwarte 

aalscholvers. Verder weg ontdek ik een 

kleine roofvogel die naar 

beneden duikt. Met mijn 

telescoop krijg ik een 

roodbruine torenvalk in 

beeld. Hij rent een stukje 

door het gras, pakt iets 

en spreidt daarna zijn 

vleugels om de buit af te 

schermen tegen eventuele kapers. Aan 

het stuntelige gedrag te zien gaat het 

om een pas uitgevlogen torenvalk. Als ik 

dichterbij kom, zie ik dat hij op kevertjes 

jaagt, belangrijk voedsel om te overleven 

als je net op eigen benen staat. Dat elk 

gevangen kevertje zo nadrukkelijk wordt 

afgeschermd, komt me wat overdreven 

voor, maar het is wel leuk om te zien. 

DE TORENVALK BIDT VOOR ZIJN

MAALTIJD

De torenvalk is een van de roofvogels 

die zich het opvallendst gedraagt en het 

makkelijkst is waar te nemen. Boven het 

vlakke landschap zie je de torenvalken 

op meer dan een kilometer afstand als 

aan een draadje in de lucht hangen en ze 

laten je aardig dichtbij komen. Toren-

valken speuren vanaf enkele tientallen 

meters hoogte al wiekelend de heide of 

het weiland af, op zoek naar onvoor-

zichtige muizen. Haviken en sperwers 

kunnen dat niet en er is geen enkele an-

dere roofvogel van dit formaat die het-

zelfde gedrag vertoont. De veel grotere 

buizerd doet het soms, als er een zacht 

windje staat. En de ruigpootbuizerd, 

die in ons land overwintert, staat ook 

vaak te bidden. Dus als je een klein 

donker stipje in de lucht ziet 

hangen, kun je met zeker-

heid zeggen: daar staat 

een torenvalk! 

Ook al die 

biddende 
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vogels langs de snelweg en de spoorlij-

nen zijn torenvalken. Meestal staan ze 

boven de berm aan de zuidkant, want 

die is het warmst en het droogst en daar 

wonen de meeste muizen. 

PUNTIGE VLEUGELS EN GEVLEKTE 

BORST 

Belangrijke veldkenmerken van de 

torenvalk zijn de puntige valkenvleugels 

en de gestippelde borst. De rug is roest-

bruin van kleur en de borst is geelwit, 

maar er valt veel meer te ontdekken. 

De verschillen tussen het mannetje en 

het vrouwtje zijn best groot. Niet alleen 

in formaat, maar ook in kleur. Het iets 

kleinere, warmbruine mannetje heeft 

een mooie blauwgrijze kop en een egaal 

grijze staart met zwarte eindband. Het 

vrouwtje is gewoner bruin, heeft een 

bruine kop en een bruinige gestreepte 

staart. De torenvalken zijn buiten het 

broedseizoen nogal zwijgzaam, maar 

in het voorjaar zijn ze luidruchtig. Er 

wordt ook opvallend vaak gepaard: 

meerdere keren per dag en diverse we-

ken achtereen. 

TORENVALK ALS WEERSTATION

Als je een biddende torenvalk obser-

veert, kijk je tegelijk naar een soort 

weerstation! Omdat een torenvalk bij 

het bidden altijd tegen de wind in 

staat, weet je dus uit welke hoek de 

wind komt. En de windsnelheid kun 

je aflezen aan de stand van de staart. 

Vrouwtje torenvalk duikt op prooi
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Hoe horizontaler die staat, hoe harder 

het waait. Als de torenvalk staat te bid-

den en je krijgt hem goed in de kijker, 

let dan eens op de kop. Alles beweegt 

– vleugels, staart en lijf – maar hij houdt 

zijn kop doodstil om op die manier 

scherp zicht te houden op mogelijke 

prooien. 

IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET! 

Torenvalken leven vooral van muizen, 

maar ze voeren ook wel stootduiken 

uit op mussen en spreeuwen. Dat zijn 

dan meestal pas uitgevlogen vogels die 

gemakkelijk te vangen zijn. De prooi 

wordt naar de vier of vijf jongen ge-

bracht. ‘Stadstorenvalken’ eten ook de 

rest van het jaar vogels, omdat muizen 

schaars zijn in de stadsplantsoenen. 

Zelfs duiven worden dan te pakken 

genomen. Bidden is een vermoeiende 

vorm van jagen. De torenvalken jagen 

maar een paar uur per dag, in de pe-

rioden dat de muizen actief zijn. Aan 

urinesporen zien ze waar muizen zitten. 

Het ultraviolette licht van deze urine-

sporen is voor ons onzichtbaar, maar 

onderzoekers hebben 

ontdekt dat torenvalken 

dat wel kunnen zien! 

WAAR EN WANNEER

Torenvalken kom je vooral tegen in 

open natuur- en cultuurlandschappen. 

De roofvogel die plotseling in je tuin 

achter de vogels aanjaagt, is waarschijn-

lijk geen torenvalk maar een sperwer. 

Soms doen ze hun naam nog eer aan 

en nestelen in een kerktoren, maar 

meestal is die hermetisch dichtge-

maakt om de duiven buiten te houden. 

De meeste torenvalken nestelen in 

nestkasten of in oude kraaiennesten. 

Verspreid over ons land broeden er 

ongeveer zesduizend paar. 

Vrouwtje torenvalk

Silhouet torenvalk
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Valken

Kleine torenvalk

’s Zomers in Zuid-Europa, hier en daar in 

steden en dorpen. Goed waarneembaar.

Kleine torenvalk is kolonievogel

Falco naumanni (Grootte: ongeveer

30 cm. Spanwijdte: 65 cm.) 

Wat opvalt 

• Kleine torenvalken zie je altijd samen 

• De egaal roodbruine rug van het

 mannetje 

• De rossige borst van het mannetje 

• De raspende drielettergrepige

 contactroep: tchè, tchè, tchè

KLEINE TORENVALK SLECHTS

EENMAAL IN NEDERLAND

De kleine torenvalk zul je in Neder-

land niet zien. De hele vorige eeuw is 

er hier niet een waargenomen. Op 5 

oktober 2000 is er in Noord-Holland 

een verzwakt exemplaar gevangen en 

kort daarna doodgegaan. Zo 

af en toe wordt er nog wel 

eens een extra roodbruine 

torenvalk gemeld, maar tot 

nu toe waren dat allemaal 

gewone torenvalken. Voor 

deze torenvalk moet je op reis. 

Naar Zuid-Europa: Grieken-

land, Zuid-Italië en – nog beter 

– naar Spanje en Portugal. In die 

landen is hij een algemene verschijning 

en wordt hun aantal geschat op onge-

veer 50.000 paar. 

ZOEK DE VERSCHILLEN 

Als je in een goede veldgids kijkt, vallen 

de verschillen bijna niet op. De ver-

schillen zijn er wel, maar ik zal eerst 

het belangrijkste verschil vertellen, dat 

niet op de plaatjes is te zien. Een kleine 

torenvalk leeft net als ons kauwtje in 

een kolonie. In Zuid-Europa komen 

de torenvalk en de kleine torenvalk in 

hetzelfde gebied voor, maar als u een 

groepje torenvalken ziet, dan kunnen dit 

alleen maar de kleine torenvalken zijn. 

Ze zijn maar een fractie kleiner dan de 

gewone torenvalk, dus dat valt niet erg 

op. Wat wel opvalt is de sierlijke vlucht 

met de snelle vleugelslagen van de 

kleine torenvalk. Van dichterbij vallen er 

nog meer verschillen op. Het mannetje 

heeft een egaal roodbruine rug zonder 

zwarte vlekken. Op de 

bovenvleugels loopt 

een blauwgrijze 

middenbaan, de 

borst is diep 

rossig 

Mannetje en vrouwtje kleine torenvalk
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van kleur en de typische torenvalkbaard 

ontbreekt. Een bijzonder detail is de 

kleur van de teennagels. Bij de torenvalk 

is die zwart en bij de kleine torenvalk 

heel licht.

WAAR EN WANNEER 

De kleine torenvalk is een trekvogel. Als 

je gaat overwinteren in Spanje, zul je 

hem niet tegenkomen. Het is een echte 

zomervogel die alleen naar Europa komt 

om te broeden en die al heel vroeg weer 

naar Afrika gaat om te overwinteren. 

Kleine torenvalken eten geen muizen, 

maar insecten. Die worden in het najaar 

ook in Zuid-Europa schaars en dat 

verklaart waarom ze zo snel verdwenen 

zijn. Ze broeden in dorpen en steden in 

oude gebouwen, laten zich regelmatig 

horen en zijn dus helemaal niet schuw. 

Ze zijn heel verdraagzaam, nestelen 

soms op minder dan een meter afstand 

van elkaar en als er bij de buren iets 

misgaat, helpen ze soms ook nog bij het 

grootbrengen van de jongen. 

Valken

Smelleken

In ons land lastig te zien, alleen in

winterhalfjaar.

Smelleken is een flitser!

Falco columbarius (Grootte: ongeveer

30 cm. Spanwijdte: ruim 60 cm.)

Wat opvalt

• Zeer snelle en zeer kleine, wendbare  

 valk 

• Is vaak alweer verdwenen voordat je  

 hem goed hebt gezien 

• Laat je soms heel dichtbij komen

• Lijkt ‘in zit’ enigszins op een torenvalk 

• Jaagt vooral langs de kust op kleine  

 vogels 

• Mannetje en vrouwtje verschillen sterk 

• Alleen in voor- en najaar te zien, trekt  

 door en broedt niet in ons land 

SMELLEKEN IS MAKKELIJK TE MISSEN

‘Dat was een smelleken,’ klinkt soms 

de kreet van een opgewonden vogelaar. 

Maar voor je beseft wat je precies gezien 

hebt, is de vogel alweer verdwenen. 

Smellekens zijn niet alleen klein en 

onopvallend van kleur, ze jagen ook heel 

snel en heel laag boven de grond. Daar-

door vallen ze bijna niet op. Als je in 

het veld een smelleken wilt zien aanko-

men, moet je vooral op de andere kleine 

vogels letten: die schieten meestal in 
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paniek weg. Maar ook ‘in zit’ zie je een 

smelleken makkelijk over het hoofd. Ze 

zitten vaak laag boven de grond, op een 

kluitje of een paaltje. De jongen en het 

vrouwtje zijn bruin, en ook het blauw-

grijze verenpak van het mannetje is niet 

opvallend. 

VALK VAN LIJSTERFORMAAT

Smellekens zijn de kleinste valken van 

Europa. Je moet daarbij denken aan het 

grotelijsterformaat, maar dan met spitse 

vleugels en supersnel. Mini-slechtvalk-

jes lijken het, vooral als het formaat niet 

zo goed is vast te stellen. De mannetjes 

hebben een blauwgrijze rug en oran-

jeachtige gestreepte borst, de vrouw-

tjes zijn wat donkerder met een licht 

gestreepte borst. Er zijn maar weinig 

andere valken waarvan 

man en vrouw zo sterk 

verschillen in kleur, 

alleen de rood-

pootvalk komt 

in de buurt. 

TAMME TORENVALK IS VERDACHT! 

Als je ooit een torenvalk tegenkomt die 

op een paaltje zit en die je tot op enkele 

meters laat naderen, is het waarschijn-

lijk een smelleken. ‘In zit’ valt het niet 

eens op dat ze zo veel kleiner zijn dan 

de torenvalk. Smellekens broeden 

in IJsland en Schotland, in gebieden 

waar weinig tot geen mensen wonen. 

Omdat ze vaak nog geen kennis hebben 

gemaakt met mensen, laten ze zich dan 

ook tot op enkele meters afstand bena-

deren. Maar de mooiste smellekens zijn 

voor mij toch de jagende smellekens. Ze 

vliegen vooral laag over de grond, ‘on-

der de radar door’ van de graspiepers en 

bonte strandlopers die ze het liefst eten. 

Bovendien ‘vermommen’ ze zich soms 

als lijsters door net zo te vliegen. Af en 

toe sluiten ze de vleugels even, waar-

door een golvend patroon ontstaat. 

EEN LEVEND VOGELBANKET

Hoewel een smelleken zijn prooi, 

net als de sperwer, bij ver-

rassing probeert te pakken, 

mislukt dat wel eens. Dat 

leidt dan tot felle en lang-

durige achtervolgingen, 

want een smelleken geeft 

niet gauw op en dat zorgt 

voor adembenemende 

taferelen. Alle ontsnap-

pingspogingen van de 

graspieper of bonte strand-

loper worden feilloos gevolgd 

Smelleken, man en vrouw verschillen sterk
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door snelle wendingen en zwenkingen. 

Tijdens de enkele keer dat ik ze een 

prooi heb zien grijpen, vielen vooral de 

buitenproportioneel grote gele klauwen 

op, die hij onwaarschijnlijk ver kan 

uitstrekken. Ooit zag ik in Scandinavië 

een eindeloze stroom van duizenden 

spreeuwen Falsterbo verlaten. Dat werd 

extra interessant, omdat links en rechts 

een paar smellekens en sperwers met dit 

levende vogelbanket meevlogen! 

ECHTE VOGELJAGERS

Smellekens grissen in hun broedgebie-

den wel eens een lemming of aardmuis 

weg, maar ze beperken zich doorgaans 

tot alles wat vliegt. Ook al zijn ze klein, 

ze zijn heel sterk. Meestal jagen ze op 

vinken, piepers en leeuweriken, maar 

soms slaan ze prooien die groter zijn 

dan zijzelf, zoals houtsnippen, winter-

talingen en tafeleenden. Ook kramsvo-

gels, koperwieken en beflijsters moeten 

oppassen. In vlucht lijken de smellekens 

door hun donkere bovenkant en manier 

van jagen meer op de sperwer dan op de 

torenvalk, maar de jachtvlucht van het 

smelleken is veel sneller en flitsender. 

De vleugels zijn spitser dan die van de 

sperwer en de volwassen vogels heb-

ben een donkere eindband op de staart. 

De onderkant van de smellekenvleugel 

is wat minder ‘gesperwerd’ dan bij de 

sperwer, maar dat soort details zul je 

tijdens de supersnelle vlucht van het 

smelleken meestal niet zien. 

WAAR EN WANNEER

In de zomermaanden broeden de smel-

lekens op de Scandinavische toendra’s. 

Maar in het voor- en najaar trekken er 

honderden over ons land en zijn ze met 

een beetje geluk goed te zien. In het 

voorjaar zijn maart en april de topmaan-

den, in het najaar september en okto-

ber. Overwinteren doen ze in Zuid-Eu-

ropa en Noord-Afrika. Smellekens kun 

je in heel Nederland op vlakke natuur-

terreinen als heidevelden en moerassen 

en in natuurontwikkelingsgebieden 

langs de grote rivieren tegenkomen. 

Maar de beste kansen heb je op de 

Waddeneilanden, langs de randen van 

de Waddenzee en in de Zeeuwse delta. 

Daar zijn altijd grote vogelconcentraties 

te vinden en de kans op een succesvolle 

jacht is er het grootst.

Smelleken achtervolgt een veldleeuwerik
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Valken

Boomvalk 

In ons land in de zomer. Niet algemeen, 

maar wel goed waarneembaar.

Boomvalk is een snelle jager 

Falco subbuteo (Grootte: ongeveer

33 cm. Spanwijdte: ongeveer 80 cm.) 

Wat opvalt

• Het ranke, strakke sikkelvormige  

 silhouet dat aan de grote (gier)zwaluw

  doet denken 

• De witte wangen met zwarte baard- 

 streep 

• De leigrijze bovenzijde, roodbruine  

 broek en lichte, gestreepte onderkant 

• De snelle onstuimige vlucht met stijve,  

 ‘trekkende’ vleugelslagen 

LIBEL ‘UIT HET VUISTJE’

Een boomvalk boven de heide is een 

feestje: wat een gratie! Hij scheert door 

de lucht met lange loopings en af en 

toe zie ik dat hij een korte zwenking 

maakt, heel even zijn poot uitsteekt 

en een libel uit de lucht plukt. 

De poot met libel gaat naar 

voren en met de snavel 

worden de vleugels snel 

en vakkundig afge-

knipt, waarna de libel 

wordt opgepeuzeld. 

Libel ‘uit het vuistje’ 

noemen we dat. Wat me vooral verbaast 

is het gemak waarmee de boomvalk de 

libellen weet te vangen. Wat een super-

snel luchtwonder is die boomvalk! Nog 

steeds geeft de plotselinge verschijning 

van het strakke gierzwaluwachtige sil-

houet me een extra ‘thrill’ en ik probeer 

de valk zo lang mogelijk te volgen. Hoe 

zou het zijn om zo hoog in de lucht te 

zweven, af en toe even een hapje van het 

luchtbanket te nemen en weer verder te 

zweven. Het lijkt me fantastisch! 

BOOMVALK PLUKT ZWALUWEN UIT

DE LUCHT 

Boomvalken maken een uitbundig ‘kli-

kli’-geluid in de baltstijd. Ook zijn ze 

van veraf gemakkelijk herkenbaar. Het 

slanke en strakke silhouet met puntige 

naar achter gebogen vleugels en de witte 

zijkant van de kop met de zwarte baard-

streep sluiten elke andere roofvogel uit. 

De prachtige roodbruine broekveren 

vallen pas van dichterbij goed op. Na 

de luidruchtige baltsperiode, waar ze 

alle tijd voor nemen, worden begin juni 

de eieren gelegd die een maandje later 

uitkomen. Door een 

afstemmings-

mechanisme op 

het weer, of de 

beschikbaarheid van 

veel prooien – daar we-

ten we het fijne nog 

niet van – worden 

alle boomvalken on-

Silhouet boomvalk (l) en roodpootvalk (r)
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geveer tegelijk geboren. Een boomvalk 

op jacht is een spannend schouwspel en 

zelfs de snelste en meest geavanceerde 

vliegers onder de vogels, de zwaluwen, 

zijn hun leven niet zeker. Niet alleen de 

jonge, wat minder snelle en pas uitge-

vlogen boerenzwaluwen moeten het 

ontgelden, ook de volwassen exempla-

ren en zelfs gierzwaluwen worden uit de 

lucht geplukt. Met een verrassend hoge 

snelheid duikt de boomvalk op zijn 

prooi af, waarna de soortgenoten van 

de onfortuinlijke boerenzwaluw heftig 

‘twietend’ achter de boomvalk aanvlie-

gen, die snel een rustig plekje opzoekt 

om zijn prooi te plukken. 

LET OP, DE BOOMVALK KOMT ERAAN! 

Alle kleine vogels die het luchtruim 

opzoeken om zich te laten zien en 

horen, lopen risico’s. Veldleeuweriken 

en graspiepers die al zingend opstijgen, 

worden regelmatig gevangen. Maar ook 

vleermuizen in de avondschemering 

zijn niet veilig. Zo heb 

ik eens een boomvalk in de 

avondschemering langs de elzen-

broekbossen boven de veenplassen op 

vleermuizen en nachtvlinders zien 

jagen. De boomvalk is de laatste 

decennia ongeveer gehalveerd en 

de stand liep terug van tweeduizend 

paar in de jaren tachtig tot minder dan 

duizend paar nu. De verdroging van 

natte heidegebieden met als gevolg 

minder insecten kan een oorzaak zijn, 

maar ook het herstel van de havik en 

de buizerd is mogelijk van invloed. De 

jonge boomvalken wandelen al vroeg 

het nest uit, gaan op een opvallende 

plek in de boom zitten bedelen en zijn 

zo een makkelijke prooi voor andere 

roofvogels.

Boomvalk eet libel uit het vuistje

Boomvalk met jagende partner op de achtergrond
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IN SEPTEMBER ALWEER VERTROKKEN 

De jongen worden nog veelvuldig 

gevoerd, maar ze gebruiken de warme 

zomerweken vooral om hun vaardigheid 

in het jagen te oefenen. Een zaak van 

levensbelang, want kort daarna trekken 

ze naar het zuiden en ze moeten dan in 

hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 

De jonge vogels missen de roodbruine 

broek, zijn nog wat bruiner en hebben 

ook veel minder spitse vleugelpunten. 

Ook valt het op dat het wit van de wan-

gen wat geler van kleur is. In september 

vertrekken ze alweer – samen met de 

duizenden zwaluwen, hun vliegende 

provisiekast. 

WAAR EN WANNEER 

De duizend paar boomvalken kom je 

verspreid door heel Nederland tegen. Ze 

broeden in allerlei gebieden. IJle den-

nenbossen in combinatie met heidevel-

den zijn favoriet, maar ook op plaatsen 

als moerasgebieden, de binnenduin-

rand, het platteland en zelfs hier en daar 

de stadsparken broeden de boomvalken. 

Ik ken een aantal van die nestplaatsen 

en eind april, begin mei is het de moeite 

waard die te bezoeken. Boomvalken 

keren graag naar hetzelfde woongebied 

terug, waar ze meestal een kraaien-

nest bezetten. Voor het mannetje is het 

kunnen aanbieden van zo’n nest aan 

het vrouwtje, dat wat later terugkomt 

uit Afrika, van doorslaggevend belang. 

Boomvalk in rust

Zonder woning geen vrouw, want een 

goed jachtgebied alleen is niet voldoen-

de als je zelf de kunst van het bouwen 

niet meester bent. De ondiepe nestkom 

van een kraaiennest bevalt hun wel. 

Maar heel zelden worden eksternesten 

gebruikt, want de overkapping belem-

mert de vrije aanvliegmogelijkheden en 

de nestkom is te diep.

Ga vooral in de meimaand op zoek 

naar boomvalken, want de balts- en 

luchtcapriolen die ze dan uithalen zijn 

een lust voor het oog. Met onstuimige 

loopings, kantelingen en buitelingen 

duiken ze door het luchtruim, waarbij 

het mannetje regelmatig zijn goede 

bedoelingen onderstreept door in de 

lucht zijn prooi aan het iets grotere 

vrouwtje af te dragen. 
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Valken

Roodpootvalk

In ons land zeldzaam. In mei en juni in 

hoogvenen, opsporen via waarnemings-

sites.

Roodpootvalk bidt voor zijn maaltijd

Falco vespertinus (Grootte: ongeveer

30 cm. Spanwijdte: ongeveer 70 cm.) 

Wat opvalt

• De grote verschillen tussen mannetje,  

 vrouwtje en jong

• Het blauwgrijze verenpak met rode  

 broek van het mannetje 

• De bijzondere oranjebruine onderzijde  

 van het vrouwtje 

• Het veelvuldig bidden op torenvalk- 

 manier

DE ROODPOOTVALK, EEN ZELDZAME 

VERSCHIJNING

Een van de mooiste valkjes vind ik zelf 

de roodpootvalk. Zijn leefwijze doet 

denken aan de kleine torenvalk, maar 

als je hem ziet vliegen lijkt hij meer op 

een boomvalk. Voor deze valk hoef je, 

als je geduld hebt en alert bent, het land 

niet uit: de roodpootvalk komt jaarlijks 

in kleine, soms grotere aantallen naar 

ons toe. Maar voordat ik vertel waar en 

wanneer je de roodpootvalk kunt zien, 

geef ik nog wat van de belangrijkste 

kenmerken.

De naam is goed gekozen, want het is 

de enige Europese roofvogel met rode 

poten. Het grijsblauwe mannetje heeft 

bovendien een dieprode broek en is 

dus met geen enkele andere valk te ver-

warren. Het verschil met het vrouwtje 

is zo groot, dat je zou denken dat het 

om een heel andere soort gaat. Haar 

borst is oranjebruin met in de flanken 

een paar zwarte strepen, de rug is 

blauwgrijs en dwarsgestreept. De kop 

is ook oranjebruin, met witte wan-

gen. De jongen zien eruit als een wat 

blekere versie van een jonge boomvalk, 

met ook veel bruin en strepen. 

EEN KOLONIEVOGEL

Roodpootvalken broeden in de land-

klimaatgebieden van Oost-Europa 

en West-Siberië. De dichtstbijzijnde 

broedplaatsen zijn in Hongarije. 

Omdat ze zelf geen nesten kunnen 

bouwen, zoeken ze hun toevlucht 

tot roekenkolonies. Heel dicht naast 

elkaar, soms met meer nesten op één 

tak, weten ze zich tussen de roeken 

goed te handhaven. Er zijn broedkolo-

nies van tientallen tot honderden paren 

bekend. ’s Avonds jaagt de roodpoot-

valk in groepen, zoals hier de gierzwa-

luw doet, en dat heeft hem de bijnaam 

‘avondvalk’ bezorgd. Het zijn echte 

zomervogels, die pas laat terugkeren 

naar hun broedgebieden en weer snel 

vertrokken zijn. 
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BIDDENDE INSECTENETER

Het bidden heeft de roodpootvalk duide-

lijk van de torenvalk afgekeken. Veelvul-

dig staat hij boven een akker te bidden, 

om vervolgens naar beneden te duiken 

en insecten te vangen. Voor muizen heb-

ben ze geen interesse. Net als de kleine 

torenvalken zijn het echte insecteneters. 

Dat is dan ook de reden dat ze jaarlijks 

duizenden kilometers afleggen om in 

Afrika te overwinteren. Wat hebben 

ze in ons land te zoeken als je broedt 

in Oost-Europa en West-Siberië en je 

overwintert in Afrika? Het antwoord ligt 

besloten in de trekroute. De roodpoot-

valken houden van ‘een rondje om de 

kerk’ en vliegen niet van en naar Afrika 

via dezelfde route. Ze trekken behalve 

noord-zuid ook oost-west. Op de heen-

reis in het najaar vliegen ze via 

Egypte Afrika in en in het 

voorjaar via westelijk Afrika 

naar Europa. Als ze de bocht 

iets te ruim nemen, krijgen 

wij ze op bezoek. Meestal ko-

men er enkele tientallen, maar 

soms zijn het er honderden – 

een ware invasie. 

WAAR EN WANNEER

Op goed geluk naar de roodpoot-

valk gaan zoeken zal zelden succesvol 

zijn. Ze pleisteren in mei en juni vooral 

samen in vochtige heidevelden en het 

hoogveengebied, plekken waar veel 

insecten te vinden zijn. Maar probeer 

maar eens precies op tijd op de juiste 

plek te zijn. Een belangrijk hulpmiddel 

zijn onze collega-vogelaars. Tegenwoor-

dig wordt er op diverse sites bijgehou-

den welke vogels waar gezien worden, 

en de komst van roodpootvalken blijft 

zeker niet onopgemerkt. Ik noem twee 

sites die elke dag nieuwe waarnemin-

gen melden, Dutchbirdalerts.nl en 

Waarneming.nl, maar er zijn 

er ongetwijfeld méér. Omdat 

roodpootvalken soms een 

paar dagen in hetzelf-

de gebied blijven, 

worden je waar-

nemingskansen 

aanzienlijk 

vergroot.

Paartje roodpootvalken: vrouwtje links,

mannetje rechts

Jonge roodpootvalk




