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INLEIDING 2015 
 

                                                                                              

 
 

157 landen! Internetbezoekers uit 157 landen van de 193 VN-landen ter wereld hebben de website “Valken voor 

iedereen” bezocht in 2015. Ze kwamen er het koppel slechtvalken bewonderen dat nestelde op de top van de 

Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal, in het hart van Brussel. De slechtvalk, de snelste, maar ook een van 

de meest bedreigde vogels ter wereld, nestelend op het hoogste punt van de stad. Wat een symbool! 

 

Bijna 1500 uren werden dit jaar rechtstreeks in HD gestreamd, een ongeziene kwaliteit voor een dergelijk project 

op het net! De volledige nestcyclus kon dag en nacht geobserveerd worden, dankzij nieuwe camera’s die voor 

het begin van het broedseizoen geïnstalleerd waren. Dit leidde tot een ongelooflijk aantal bezoeken op de 

website, 3.042.564. 

 

Het koppel heeft met succes 4 valkjes opgevoed, waarvan één, en dit was een primeur, met een GPS-zender 

gevolgd is kunnen worden na zijn uitvlucht. Een pilootproject in Brussel, waarvan de resultaten in de loop van 

2016 gepresenteerd zullen worden. 

 

Het koppel slechtvalken van de kathedraal is niet meer alleen! Brussel telde in 2015 een twaalftal sites waar zich 

slechtvalken gevestigd hadden: kerken, gemeentehuizen, colleges, kantoorgebouwen. Het is dan ook logisch dat 

het project “Valken voor iedereen” de avonturen van de andere families slechtvalken heeft opgevolgd, en nu aan 

het publiek presenteert. Dat is in 2015 het geval voor het koppel dat zich gevestigd had in de top van het 

gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe. Het gebouw, dat zich aan het Zoniënwoud bevindt, was al gekend voor 

zijn beiaard, maar is nu ook gekend voor zijn slechtvalken! En wat te zeggen over de Place Saint Job in Ukkel, 

een dorpscentrum in de stad? Een kerk in atypische stijl, een torenklok waarvan de as uit de toren steekt via een 

muuropening, en waar een nieuw koppel slechtvalken zich vestigde, om er met succes een eerste nest te bouwen 

op een tiental meter van de kijklustige ogen van de voorbijgangers. 
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2. SAMENVATTING VAN VOORGAANDE EPISODES 

 
Het project "Valken voor iedereen" werd uitgewerkt in 2004, toen deze roofvogels voor het eerst op de 

kathedraal nestelden. In de daaropvolgende lente, in april 2005, ging het van start. In dit jaar kwam er een 

camera in het nest die continu rechtstreekse beelden doorstuurde naar een televisiescherm achter de ramen van 

een paviljoen dat op het voorplein van de kathedraal stond. Het publiek kon voor de eerste keer ontdekken hoe 

het leven in een valkennest verliep. Het paartje huisde onder een galmbord in de noordertoren, aan de voorkant. 

Voor het nest was een ruimte van nauwelijks 20 cm breedte en 1,20 m lengte nodig. In dat jaar werden er 4 

kuikentjes geboren. Na talrijke verwikkelingen vlogen de slechtvalkjes tussen 21 en 24 mei weg. Een valkje 

werd op 6 juli in Lillois in hachelijke omstandigheden teruggevonden. Kraaien hadden het mishandeld, maar na 

enkele dagen was het er weer helemaal bovenop. 

 

Naar schatting kwamen meer dan 7.000 mensen de beelden van de slechtvalken bewonderen via het systeem dat 

tijdens het eerste seizoen aangelegd werd. 

 

In 2006 broedden de slechtvalken drie eieren uit, maar slechts één valkje werd groot en sloeg op 25 mei zijn 

vleugels uit. De pluimen van het wijfje toonden eveneens aan dat het niet hetzelfde was van 2005. Het is niet 

precies geweten wat het wijfje van 2005 overkomen is, maar vermoedelijk is ze gestorven, want slechtvalken 

blijven trouw aan hun nestplek. Het nieuwe wijfje was geringd, maar slechts het jaar daarop kon de ringcode 

ontcijferd worden. Ze bleek geboren te zijn in april 2002 in Herdecke in Duitsland, op 223 km afstand van 

Brussel. 

 

Een nieuwigheid in 2006 was het verschijnen van de valken op internet. Elke dag kwamen foto's, video-opnames 

en nieuwtjes rond het valkengezin op de website van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen. Tevens werd er voor gezorgd dat er regelmatig iemand op de observatiepost was die aan 

jong en oud uitleg gaf over de slechtvalken in Brussel. 

 

Het aantal bezoekers werd op 11.000 geschat. 

 

In 2007 was het paartje slechtvalken blijkbaar hetzelfde als dat van 2006. Het wijfje legde 4 eieren, waarvan er 

3 op 9 en 10 april uitkwamen. Het laatste ei werd niet bevrucht. Een valkje botste tegen de Financiëntoren en 

overleefde dit niet. Zijn broertje was de volgende lente te zien op de Sint-Antoniuskerk van Etterbeek. 

 

Nieuw in 2007 was de opstelling van een tweede camera-zender-ontvanger-televisietoestel. Hiermee konden we 

de kuikentjes en hun ouders van (heel) dichtbij en in kikkerperspectief gadeslaan. Nu was er bijna altijd iemand 

bij het paviljoen. 

 

Naar schatting kwamen er in het totaal 18.000 tot 20.000 mensen de valken op de kathedraal bewonderen. 

 

De in 2006 opgenomen beelden werden geanalyseerd door Thibaut Van Tomme, bachelorstudent 

landbouwkunde op Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental (Aat), als voorbereiding van zijn 

verhandeling Ecologie d’alimentation du Faucon pèlerin en période de nidification: le cas du couple installé à 

la cathédrale des Saint Michel et Gudule à Bruxelles. 

 

In 2008 lagen er 4 eieren in het nest en konden 4 valkjes uitvliegen. Voor het eerst haalde het Duitse wijfje een 

slaagpercentage van 100 %! Tijdens de observatieperiode werden verschillende ongenode slechtvalken 

waargenomen die boven de kathedraal rondvlogen, en die het wijfje zo woedend maakte dat ze haar eieren in de 

steek liet om de lastpakken te achtervolgen. 

 

Nieuw in 2008 was dat nu niet alleen het beeld maar ook het geluid opgenomen werd en naar de observatiepost 

gestuurd. De vocale omgang tussen de kuikentjes en hun ouders wekte verbazing. Daarenboven verwelkomde 

Brussel dit jaar nog een paartje slechtvalken. Tot grote vreugde van de vogelkenners van de 

Ornithologische Commissie van Watermaal-Bosvoorde (COWB) vestigden ze zich in de Sint-Hubertuskerk van 

Watermaal-Bosvoorde. 

 

Dit jaar kwamen er tussen 24.000 en 25.000 mensen op het voorplein van de kathedraal de slechtvalken 

bewonderen. De media betoonden een overdonderende belangstelling. France 2 en TF1 versloegen de 

gebeurtenis in hun televisiejournaal. 
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In 2009 was het valkenpaartje al vanaf half januari rond de kathedraal te zien. Uit details van zijn verenkleed 

bleek dat het nog steeds om het mannetje 2004 ging. Slechts op het einde van maart kon de ring van het wijfje 

opnieuw gelezen worden: die bewees dat het inderdaad de vogel was die in 2002 in Duitsland het licht zag. Dit 

jaar bracht het paartje weer 4 kuikentjes met succes groot. 

 

Dit jaar werd bijzonder uitgekeken naar het voedsel van de valken, waarbij vastgesteld werd dat er 4 nieuwe 

prooien op het menu stonden: 

 

- een krombekstrandloper, een steltlopertje dat in Noord-Siberië nestelt en tot in Zuid-Afrika gaat 

overwinteren;  

 

- een tortelduif, een soort die in België zeldzaam geworden is en lijdt onder de verwoestijning van de 

Sahel en de stroperij tijdens de lentetrek in Zuidwest-Frankrijk;  

 

- een koekoek, die ook zeldzaam is en slechts uitzonderlijk in Brussel komt;  

 

- een zwarte kraai, die we allemaal kennen en die de valken wantrouwen, want met zijn krachtige bek 

vallen ze de slechtvalken vaak lastig; waarschijnlijk hebben ze dit exemplaar gedood uit 

zelfverdediging en niet om op te eten. 

 

Het voedingsgedrag van het broedsel van 2008 werd geanalyseerd door Savitri Deshpange, student bio-ingenieur 

(ULB), in het raam van haar beroepsstage die ze in april in het KBIN doorliep. 

 

Naar schatting 20.000 tot 22.000 door de natuur geboeide mensen kwamen dit jaar bij de kathedraal langs. 

 

Ook bij de Sint-Hubertuskerk was er bezoekersonthaal voorzien door de Ornithologische Commissie van 

Watermaal-Bosvoorde (COWB). 

 

In 2010, het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, dienden zich een paar nieuwigheden aan. Er werd een 

nieuwe camera geïnstalleerd waarmee we kunnen inzoomen en die we van op afstand kunnen bedienen. Deze 

camera was een must omdat we zo het beeld konden aanpassen aan de ontwikkeling van de valkjes. Een close-up 

bij het uitkomen, uitzoomen wanneer de twee ouders het nest betreden om de kleintjes te voeden en zelfs beelden 

van de stad tussen de pilasters van het balkon. Nog nieuw was de voortdurende streaming in hoge kwaliteit. De 

website waar regelmatig nieuwtjes gepost wordt over de valken, werd volledig vernieuwd en kreeg het adres 

www.slechtvalken.be. De observatiepost werd ook volledig opnieuw heruitgevonden. Vanbinnen en vanbuiten 

staat hij volledig in het teken van de valken en zijn er een verzameling pluimen te bewonderen van prooien die 

de slechtvalken van de kathedraal gevangen hebben. In 2010 werden vijf nieuwe soorten prooien waargenomen: 

de torenvalk, de porseleinhoen, het bokje, de groenling en de vink. In totaal stonden er voor de valken van de 

kathedraal dus minstens 41 verschillende soorten op het menu. 

 

De valken zelf hadden een uitzonderlijk jaar omdat het nest vijf valkjes bedroeg, een uiterst zeldzaam resultaat. 

De vijf valkjes vlogen begin juni uit. Sinds de lente van 2004 vlogen van de top van de Sint-Michiels- en Sint- 

Goedele-kathedraal dus in totaal 28 jonge valken uit. 

 

In 2011 begon de balts midden januari. Vanaf deze periode werden de twee volwassen valken regelmatig gezien 

op de toren van de kathedraal. 

 

Tussen 7 en 12 maart legde de vrouwtjesvalk 4 eieren. Vier valkjes (twee mannetjes en twee vrouwtjes) kwamen 

uit tussen 16 en 20 april. Dankzij de telescoop konden ook de bezoekers de ouders in detail bekijken. We konden 

er ook de inscripties op de ringen van de ouders mee ontcijferen. Het vrouwtje is hetzelfde sinds 2006; nu is ze 9 

jaar oud. De afkomst van het mannetje was echter een verrassing. Het was niet dezelfde valk als de vorige jaren, 

maar een valk die in 2008 op de kathedraal geboren is! Dat wil dus zeggen dat hij een koppel vormt met zijn 

moeder, wat zeer zeldzaam is bij deze soort. 

 

Het eerste valkje vloog uit op 22 mei, zijn broertjes en zusjes volgden snel, zonder problemen. 

 

De slechtvalken bouwden ook met succes een nest op vier andere bouwwerken in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest; de Sint-Hubertuskerk van Watermaal-Bosvoorde (1 valkje), de Sint-Guidokerk te Anderlecht (3 

valkjes), de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken (minstens 1 valkje), het balkon van een verlaten 

appartementsgebouw in Evere (3 valkjes). Dit resultaat is ongezien in België en in Europa. 
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In 2012 legde het wijfje begin maart 3 eieren. De eerste twee valkjes kwamen uit het ei op 11 april en het derde 

volgde op 12 april. Ze volgden elkaar dus zeer snel op. 

Door de poten van de volwassen valken te observeren konden we afleiden dat het om hetzelfde koppel gaat dat 

in 2011 een nest bouwde. Het vrouwtje nestelt dus op de kathedraal sinds 2006, terwijl het mannetje voor het 

tweede jaar op rij aanwezig was. 

De valkjes, twee vrouwtjes en een mannetje, werden op 4 mei geringd. Op 11 mei werd een nieuwe prooi 

geïdentificeerd, de strandplevier. We zagen de valkjes voor het eerst op het balkon stappen op 20 mei. Twee 

dagen later waagde het jonge mannetje zich als eerste aan de vlucht. De twee jonge vrouwtjesvalken vlogen uit 

op 25 mei. 

In 2012 nestelde ook een nieuw slechtvalkenkoppel met succes in Brussel, in de klokkentoren van de Sint-

Antoniuskerk te Etterbeek. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde dus zes slechtvalkenkoppels. Daarnaast 

werden tijdens de lente ook niet-nestelende koppels geobserveerd, op het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe 

en op dat van Schaarbeek. 

 

In 2013 ging het opnieuw om hetzelfde koppel dat al sinds 2011 nestelde. Het mannetje is dit jaar 5 jaar oud, 

terwijl het wijfje al 11 lentes telt. Ze legde 5 eieren begin maart. Het is de tweede keer dat ze zoveel eieren legt, 

dit is uitzonderlijk. Twee dagen na het leggen neemt de temperatuur in Brussel een duikvlucht, met pieken van -

4°C tijdens de dag, en tot -8°C ‘s nachts, vaak vergezeld van sneeuwval. Dit had duidelijk een invloed op de 

broedperiode, want deze duurde 8 dagen langer dan voorzien. De vijf valkjes kwamen uit op 8 mei. Het ging om 

3 mannetjes en 2 vrouwtjes. 

 

Het eerste mannelijke valkje sloeg op 29 mei zijn vleugels uit, en allen verlieten het nest op 31 mei, wat 

samenviel met een periode met mooi weer. Gelukkig maar, want overvloedige regenval in Brussel hadden de 

valkjes belemmerd bij de ontdekking van hun vlieg- en jachtkunsten.  

 

In mei werd een nieuwe soort geobserveerd op het menu van de slechtvalken van de kathedraal: de rietgors. 

Sinds 2004, het jaar van het eerste nest, brengt dit het aantal vogelsoorten op het menu van het koppel 

slechtvalken op 48.  

 

Buiten de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal hebben koppels slechtvalken zich die lente met succes 

gevestigd in Brussel in de kerk van Sint-Hubertus van Bosvoorde (1 valkje), in de kerk van Sint-Antonius van 

Etterbeek (3 valkjes), en in het college van Sint-Guido (2 valkjes). Zwakkere resultaten voor deze andere 

koppels dus, wat waarschijnlijk verklaard wordt door het buitengewoon koude weer en de overvloedige regen 

tijdens het voorjaar van 2013. In Evere en Laken werd niet genesteld dat jaar, omwille van werken aan de 

gebouwen die door de valken waren gekozen. Verder heeft een koppel de winter en lente doorgebracht in het 

stadhuis van Sint-Gillis, werd een ander regelmatig geobserveerd in Schaarbeek, en een derde op de kerk van 

Sint-Job in Ukkel. 

 

2014 Het systeem om beelden te capteren en verzenden via het internet werd verbeterd: het geluid werd live 

verzonden (een primeur voor de kathedraal!), de kwaliteit van de beelden werd verhoogd tot formaat 4:3 

720x576; de compatibiliteit met alle mobiele apparaten werd verbeterd (smartphones en tablets met iOS of 

Android). 

 

Het is het vierde opeenvolgende jaar dat hetzelfde koppel slechtvalken nestelt in de kathedraal. Het mannetje en 

het vrouwtje werden geïdentificeerd dankzij hun ring (zie de vorige jaren voor details). Het vrouwtje was 12 jaar 

oud, en legde 4 eieren begin maart. Eén ei kwam niet uit, het embryo stierf enkele dagen na de incubatie om 

onbekende redenen. 

 

De drie overige valkjes kwamen uit tussen 5 en 8 april. Het ringen vond plaats op 27 april, waardoor we konden 

bepalen dat het nest bestond uit 2 mannetjes en een vrouwtje. Een eerste mannelijke valkje vloog uit op 13 mei. 

Blijkbaar een beetje te vroeg, want hij slaagde er niet in om hoogte te winnen, en landde op het plein voor de 

kathedraal. Hij werd terug naar de top van de toren gebracht, waarna hij definitief uitvloog op 15 mei. Diezelfde 

dag werd het warme lichaam van een buizerd gevonden aan de voet van de toren waar de valken nestelen. Hij 

was bijna zeker gedood door het koppel slechtvalken, aangezien zij zeer territoriaal zijn gedurende de 

nestperiode. 
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Het tweede mannelijke valkje vloog uit op 18 mei, in de vroege uurtjes. Het vrouwelijke valkje, waarvan de 

groei altijd langer duurt, ging rustig verder met het verkennen van het balkon en de randen van de toren, tot ze 

uitvloog op 19 mei, haar broertjes achterna. 

 

Slechtvalken voeden zich bijna uitsluitend met vogels die ze vangen in volle vlucht. De lijst van prooien die 

sinds 2004 zijn geobserveerd in de kathedraal bedraagt 50 verschillende soorten, waarvan een nieuwe soort die 

voor de eerste keer in 2014 werd geobserveerd: de kneu. 

 

Buiten de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal en Sint-Pieters-Woluwe, nestelden de slechtvalken zich 

deze lente in Brussel op de kerk van Sint-Hubertus van Bosvoorde (3 valkjes), op de kerk van Sint-Antonius van 

Etterbeek (3 valkjes), op het Sint-Guido college van Anderlecht (3 valkjes), op de Onze-Lieve-Vrouwekerk van 

Laken (4 valkjes), en op het stadshuis van Schaarbeek (nest mislukt). Bovendien werden er koppels 

geobserveerd op het stadshuis van Sint-Gillis, op de kerk van Sint-Job van Ukkel, op de Basiliek van 

Koekelberg, op de Reyerstoren in Schaarbeek, en op de IT-toren in Brussel-stad. In totaal zijn er dus niet minder 

dan 12 koppels slechtvalken in Brussel geobserveerd in 2014. 

 

 

 
 

Het vrouwtje van de kathedraal zittend op de windvaan, op de top van het gebouw. 
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3. TECHNISCHE BESCHRIJVING EN INFRASTRUCTUUR 
 

De twee camera’s die het nest van de slechtvalken filmen werden vernieuwd, om zo gebruik te kunnen maken 

van de laatste technologische vernieuwingen (2.000.000 pixels, belichtingsfactor 0.05 lux). De buitencamera 

werd verplaatst, om er voor te zorgen dat de valken op de waterspuwers van de noordelijke toren van de 

kathedraal beter gefilmd konden worden. 

 

Dit splinternieuwe materiaal, gecombineerd met een nieuw coderings- en transmissiesysteem dat in 2014 

geïnstalleerd werd, staat ons toe om beelden in HD (720p) te verspreiden. De volledige transmissie verloopt 

momenteel dus digitaal. 

 

Het streamingskanaal, dat zowel beeld als geluid uitzendt, kan bekeken worden met alle apparaten – 

smartphones, tablets, computers – die draaien op iOS (Apple), Android of Windows. 

 

 

 
 

  Camera 1 bevindt zich op het balkon waar de valken nestelen. 
 

De tweede, nieuwe camera is zo geïnstalleerd dat ze een overzicht biedt van de valken die zich op de 

waterspuwers van de kathedraal bevinden. Ze is bestuurbaar vanop afstand. De zoom is zo krachtig (x20), en het 

objectief is van zo’n hoge kwaliteit, dat het mogelijk is om de nummers gegraveerd op de ringen te lezen. Elk 

detail van het verendek van de valken kan geobserveerd worden. Maar de belangrijkste functie van deze camera 

is om de ouders te filmen wanneer ze prooien vangen en pluimen in de buurt van het nest, alvorens de valkjes te 

gaan voederen. 

 

 

        

De eerste camera is horizontaal 

gepositioneerd op het balkon waar de 

valken nestelen. Deze bevindt zich op 

minder dan een meter van het nest, en 

beschikt over een optische zoom x12. Ze 

kan ook vanop afstand bediend worden, 

om het beeld aan te passen naargelang de 

gebeurtenissen in het nest: inzoomen op 

een barstend ei, uitzoomen wanneer het 

mannetje, vrouwtje en de valkjes zich 

samen op het balkon bevinden, een draai 

naar rechts om een valkje te ontdekken dat 

de hemel observeert enkele dagen voor zijn 

vlucht, etc. 

 

Het nestelen, het afwisselen tussen 

mannetje en vrouwtje, de 

voedingsmomenten, de spelende valkjes, 

hun eerste ontdekkingstochten, alles tot en 

met het uitvliegen wordt gefilmd. 

 

Deze camera is extreem gevoelig bij 

minder licht en is uitgerust met een 

infraroodfilter die, samen met de openbare 

verlichting, toestaat om ook ‘s nachts 

onafgebroken te filmen. Deze beelden 

worden opgenomen in zwart en wit. 

 

Boven het nest hangt een zeer gevoelige 

micro. Hiermee kunnen alle geluiden 

worden opgevangen, inclusief de eerste 

piepjes van de valkjes, zelfs wanneer ze 

nog in het ei zitten!  
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Voorbeeld van de mogelijke standpunten van de nieuwe camera. Het mannetje rust op een waterspuwer 

en observeert zijn nest. 
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Het systeem voor controle en beheer van de gegevens en de distributie van beeld en geluid werd geïnstalleerd in 

de toren van de kathedraal, op een verdieping net boven het nest. Deze kon van op afstand worden bediend – of 

toch bijna.  

 

De controleserver controleert het functioneren van de camera’s. Hij is zodanig geprogrammeerd dat er 

automatisch opgenomen wordt wanneer een camera een beweging in het nest registreert. De beelden worden in 

numeriek formaat opgenomen, met een opslagcapaciteit tot 3 TB. Dankzij de server kunnen we archiefbeelden 

vanop afstand bekijken, rechtstreeks foto’s nemen, video’s opnemen en bepaalde stukken downloaden. De 

video’s op de website zijn dus via dit systeem opgenomen. Twee controleschermen zijn in de klokkentoren 

geïnstalleerd om het systeem vanop de toren te kunnen controleren. 

 

 

 
 

Zicht op het apparaat voor opname en transmissie, binnen in de kathedraaltoren 

 

Het verbindingsnetwerk tussen de verschillende componenten (camera’s, micro, recorders, server, encoders, 

antenne) is volledig digitaal. Meer dan 300 m aan kabels verbindt de verschillende onderdelen. 

 

Er is geen netwerkverbinding in de toren of de beuken van de kathedraal. Twee transmissiesystemen, verbonden 

met twee beveiligde WIFI-netwerken, werden speciaal geïnstalleerd tijdens de nestperiode. De eerste verbond de 

camera’s en commandoserver met de schermen in de observatiepost aan de voet van de kathedraal. Er werden 

twee Lcd-schermen van 32” geïnstalleerd achter de ramen van de observatiepost, waardoor voorbijgangers het 

nest dag en nacht konden observeren. 

 

Het tweede transmissiesysteem verbond de webserver met het internet via encoders. Deze transmissie verliep via 

een antenneverbinding, die de kathedraal verbond met een relais-antenne op 2 kilometer afstand. Het signaal 

werd vervolgens doorgestuurd via een netwerk van glasvezelkabels. De bandbreedte van het systeem 

garandeerde een streaming in HD, waarbij tegelijkertijd het systeem gecontroleerd kon worden, en video’s 

gedownload konden worden. De capaciteit van deze antenneverbinding bedroeg 20 MB/sec bij uploaden. De 

beelden van de twee video-encoders werden vervolgens geleid naar een systeem dat de signalen bewerkte, en 

ervoor zorgde dat duizenden webbezoekers de beelden live konden volgen. Dit voorkwam een verzadiging van 

het netwerk, en dus het blokkeren van de live-uitzending, en maakte mogelijk om, vanuit de huiskamer, de 

beelden in hoge kwaliteit te bekijken. 
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4. PARTNERS 

 
Sinds zijn begin in 2005, werd het project “Valken voor iedereen” gesteund door vele partners, zowel publiek als 

privaat. Deze groep werd dit jaar nog uitgebreid met de schepen van Financiën, de schepen van Personeelszaken, 

en de toeristische dienst van de stad Brussel, die hebben bijgedragen aan de financiering van de streamingsdienst 

in HD, waardoor webbezoekers uit de hele wereld het leven van de slechtvalken in het centrum van Brussel 

konden volgen. 

 

De eerste partners van « Valken voor iedereen » zijn de Deken en de Kerkfabriek van de Sint-Michiels en Sint-

Goedele-kathedraal: zij ontvingen de valken in hun prachtige gebouw, en openden hun duren voor ornithologen 

en andere specialisten, die het systeem van camera’s en transmissies installeerden en beheerden. 

 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder de titel “L’image de Bruxelles”, het kabinet van de 

burgemeester van Brussel, de schepen van Milieu, Energie, Duurzame ontwikkeling, Internationale solidariteit 

en Groene ruimtes van de stad Brussel, de milieudienst, de cel Evenementen, de diensten Elektriciteit, Wegen en 

Affichage droegen allemaal bij aan het evenement, zowel financieel als in natura. 

 

De installatie van de observatiepost in de Rue du Bois Sauvage werd geautoriseerd door het kabinet van de 

korpschef van de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene. Zij hielpen ook bij de installatie en bewaking van 

de observatiepost. 

 

Les Entreprises Louis de Waele stelden een container ter beschikking, die ze ook leverden en installeerden, en 

die voor twee maanden werd omgevormd tot observatie- en informatiepost. Swarovski Optik Benelux stelde een 

telescoop ter beschikking, waardoor de slechtvalken geobserveerd konden worden door het publiek. Zij 

financierden ook de mogelijkheid om de valken te fotograferen met een smartphone via de telescoop. 

 

Electrabel, van de groep GDF Suez, en vandaag ENGIE, leverde een belangrijke en essentiële bijdrage aan het 

project. 

 

De levering van het materiaal, de installatie, en het afstellen van het systeem voor opname en transmissie van 

beeld en geluid, gebeurden door professionals die dankzij hun expertise bijdroegen aan het succes van het 

project. Zij namen ook een deel van de kosten voor zich. Het gaat om: Bodelec Security en Engineering (servers, 

camera’s en lokale zenders), MyFifi – Your Internet Best Friend (verbinding), Zendster (codering en distributie 

van live beelden op het internet) Pelegrie (inkleding van de observatiepost), en Teepee (grafisch design en 

affiches). 

 

De presentatie van het koppel slechtvalken dat nestelde op de top van de toren van het gemeentehuis van Sint-

Pieters-Woluwe, werd technisch en financieel ondersteund door de schepen van Milieu, Energie, Duurzame 

Ontwikkeling, en Groene Ruimtes van de gemeente. 

 

De presentatie van het koppel slechtvalken dat nestelde op de kerk van Sint-Job van Ukkel werd technisch en 

financieel ondersteund door de schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, 

Gemeentelijke Eigendomen, Grondregie, Personeel en Kadaster van de gemeente. 

 

Het project had niet kunnen doorgaan zonder de hulp van talrijke natuurliefhebbers, waaronder talrijke 

medewerkers van de ringdienst van het KBIN, die nieuwe technische systemen helpen uit te werken, het publiek 

onthalen, waarnemingen opnemen, de valken fotograferen. Tot de belangrijkste natuurliefhebbers behoren 

Herman Berghmans (Veerle-Laakdal), Antoine Cornelis (Brugge), Alexis Dall’Asta (Sint-Lambrechts-Woluwe), 

Pieter De Bont (Geel), Hugues Defourny (Montzen), Luc Degraer (Schaarbeek), Walter De Smet (Assenede), 

Gust De Weert (Mechelen), Pascal Goset (Liernu), Philippe Lacroix (Dinant), Mario Ninnane (Watermaal-

Bosvoorde), Philippe Smets (Tienen), Hervé Teerlynck (Soumage), Jan Vanden Berghe (Oudenaarde), Emilie  

 

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen het KBIN en de Ornithologische Commissie van 

Watermaal-Bosvoorde, een natuurorganisatie die sinds 1964 in de Brusselse regio actief is (www.cowb.be). 

 

 

http://www.cowb.be/
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5. BIOLOGISCHE RESULTATEN 

 
5.1. NESTELEN, RINGEN EN UITVLIEGEN IN DE SINT-MICHIELS- EN SINT-GOEDELE-KATHEDRAAL  

 

Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat hetzelfde koppel slechtvalken met succes nestelt in de kathedraal. De 

twee partners zijn geringd, en hun ringcode kon ontcijferd worden dankzij de nieuwe camera’s. Het mannetje is 

geboren in de kathedraal tijdens de lente van 2008. Hij vormde een koppel met zijn moeder, die in 2002 in 

Herdecke (Duitsland) is geboren. Tussen deze twee plaatsen ligt een afstand van 215 km. Deze valk is 

momenteel dus 13 jaar oud; ze nestelt al met succes in de kathedraal sinds 2006. 

 

Het eerste ei werd gelegd in de ochtend van 28 februari. Het volledige legsel telde dit jaar opnieuw 4 eieren. Het 

nestelen begon dus theoretisch gezien op 4 maart. De incubatietijd bedraagt 32 dagen, het uitkomen van het 

eerste ei was dus uitgerekend op 4 april. 

 

 
 

De valkjes hebben net hun schaal doorboord, 08/04/2015 

 

Uiteindelijk kwamen de vier valkjes uit op 9 april. Uitzonderlijk dit jaar was dat alle jongen in een periode van 

enkele uren uitkwamen. De voorgaande jaren was er telkens een achterblijver, die pas 1 à 2 dagen na anderen 

uitkwam. Dit wordt verklaard door het feit dat de slechtvalken begonnen te nestelen vanaf het moment dat het 

voorlaatste ei gelegd was. Maar dit jaar wachtte het koppel slechtvalken vastberaden tot het laatste ei was gelegd, 

voor ze begonnen te broeden. 

 

Slechtvalken worden heel territoriaal en agressief tijdens hun voortplantingsperiode. Het voorgaande jaar had het 

koppel dit gedemonstreerd door een buizerd te doden die te dicht langs de kathedraal vloog. Op 13 april werd dit 

territoriale gedrag opnieuw vastgelegd door de nieuwe buitencamera. Een vreemde slechtvalk was geland op een 

pinakel, vlak boven het balkon aan het nest. Het duurde nog geen 20 seconden voor het mannetje van de 

kathedraal hem kwaad aanviel. Na enkele ontwijkingsmanoeuvres blies de indringer snel de aftocht. Hij werd 

niet meer gezien aan de kathedraal. Door in te zoomen op de beelden kon worden vastgesteld dat hij geringd was 

in Nederland, maar het was niet mogelijk om zijn code te lezen, om zo zijn exacte leeftijd en herkomst te 

bepalen. 

 

Dankzij de camera’s kunnen de valken dag en nacht geobserveerd worden. Hierdoor komen we meer te weten 

over hun nachtelijk gedrag. We hadden al kunnen vaststellen, en dit werd deze lente alleen maar bevestigd, dat 

het volwassen vrouwtje de nacht doorbrengt in de onmiddellijke omgeving van haar valkjes. De valkjes werden 

regelmatig wakker gedurende de nacht. Ze draaiden zich om, bewogen een beetje, en vielen terug in slaap. ’s 
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Nachts werden ze zelden gevoed, hoewel dit na verloop van tijd toenam, net zoals hun nachtelijke activiteit 

toenam met de leeftijd. 

 

 

 
 

De valken zijn ook ‘s nachts actief, getuige deze afbeelding! 30/04/2015; 00:09 
 

De grootste ontdekking over het nachtelijk gedrag van de slechtvalken, is het feit dat ze ook in het donker jagen! 

Dit werd al bewezen door Engelse college’s in de kathedraal van Derby op het einde van de jaren 2000. In 

Brussel werd dit gedrag vermoed sinds de vestiging van de slechtvalken in de kathedraal, in 2004. De 

duidelijkste aanwijzing waren de resten van prooien (veren, karkassen, schedels) die gevonden werden aan de 

voet van de kathedraal, en waarbij het vaak ging om nachtvogels. Er was dus indirect bewijs. De nieuwe 

buitencamera die in de kathedraal geïnstalleerd werd, zorgde ervoor dat we de plaatsen waar de prooien 

gepluimd en gegeten werden, direct konden observeren. 

 

 
 

De mannelijke slechtvalk zoekt de nachtelijke hemel af naar een prooi 07/05/2015; 00:42 
 

De buitencamera heeft meerdere malen indrukwekkende beelden kunnen verzamelen die zonder twijfel de 

nachtelijke jachtkunsten van de slechtvalken bevestigen. Het mannetje werd in het midden van de nacht 

geobserveerd op een waterspuwer in het noordoostelijk deel van de toren van het nest. Hij zat op zo’n 60 meter 
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hoogte. Aangezien de kathedraal gebouwd is op een heuvel die afloopt naar de Grote Markt, het hart en laagste 

punt van Brussel, had de slechtvalk een weids uitzicht. Toen verdween hij in de nacht, om enkele minuten later 

terug te keren met een vangst, een zwartkopje. De prooi werd nauwgezet gepluimd, waarna de valk opnieuw 

verdween… om 20 minuten later opnieuw terug te keren met een tweede zwartkop. Een derde volgde later in de 

nacht. De volgende dag was het een kwartel. Twee dagen later bracht het mannetje een dodaars mee, in het 

midden van de nacht. 

 

Er is geen twijfel mogelijk, nachtelijke jachtpartijen maken deel uit van het dagelijks leven van de slechtvalken. 

De soort heeft zich aangepast aan een nieuwe omgeving: de stad. Is dit evenzeer het geval buiten de 

stadsgebieden? Dit is nog onbekend. Voorlopig. Maar men kan zich wel terecht afvragen of de mogelijkheid om 

’s nachts te jagen, voornamelijk dankzij de aanwezigheid van openbare verlichting, de slechtvalken in de stad 

een voordeel geeft tegenover hun soortgenoten, die nestelen in natuurzones. Deze laatsten kunnen immers enkel 

overdag, en dus minder lang, jagen. 

 

De vier valkjes werden geringd op 28 april. Een metalen ring van het KBIN werd voorzichtig aan hun 

rechterpoot bevestigd. Een zwarte plastic ring met een code van drie karakters werd aan hun linkerpoot 

bevestigd. Dankzij deze tweede ring kunnen de vogels van op afstand geïdentificeerd worden – met behulp van 

een verrekijker, een telescoop, of aan de hand van een foto – zonder dat ze hiervoor gevangen moeten worden, of 

dood moeten worden teruggevonden. De eerste doelstelling is dus om meer te weten te komen over de 

verplaatsingen van de valkjes nadat ze de kathedraal verlaten hebben. 

 

 
 

De 4 valkjes werden geringd op 28 april  
 

Tijdens deze operatie kon ook het geslacht van de jonge valkjes bepaald worden, werden ze gemeten en 

gewogen, en kon hun nestgedrag beter bestudeerd worden. 

 

Tijdens het ringen werden de valkjes ook onderworpen aan een snelle medische keuring, en werden ze op 

virussen gecontroleerd. De stalen werden geanalyseerd door het Centre d’Etude et de Recherche Véterinaire et 

Agronomique (CERVA) van de FOD Volksgezondheid Enkele borstveren werden in verzegelde enveloppen 

gestoken, om de eventuele aanwezigheid van pesticiden en zware metalen te detecteren. Dit programma werd 

uitgewerkt met de Universiteit van Antwerpen. Het uiteindelijke doel van deze studie is om ons milieu beter te 

leren kennen, maar ook om de slechtvalken beter te kunnen beschermen. Uit de veren van de valkjes werd DNA 

gehaald, dit in het kader van de strijd tegen illegale soortenhandel. Dit laatste werd georganiseerd door de 

Belgische cel van CITES (Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages 

Menacées d’Extinction), gespecialiseerde eenheden van de federale politie, en de regionale autoriteiten voor 

natuurconservatie. 
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Op het eerste zicht leek het alsof het nest 4 vrouwtjes telde, terwijl het eigenlijk ging om 3 vrouwtjes en een 

mannetje. Deze laatste woog 533 g en kreeg een zwarte ring met code L/R aan zijn linkerpoot. De drie vrouwtjes 

wogen 696 g, 675 g, en 556 g. Zij werden respectievelijk geïdentificeerd met zwarte ringen met codes L/N, L/P 

en L/S. 

 

Op 4 mei verkende L/R als eerste het balkon. Diezelfde avond keerde ze terug naar het platform. De volgende 

dag verkenden de 4 valkjes samen het balkon. Dit gedrag is essentieel voor de ontwikkeling van de jonge 

slechtvalken. Hierdoor kunnen ze spieren ontwikkelen die ze nodig hebben voor het uitvliegen, wat op dit 

moment voorzien was binnen 2 weken. 

 

Het jonge valkje L/R vloog als eerste uit, op 20 mei. Ze liet zich zonder twijfel van de toren vallen, vloog naar 

rechts, en passeerde boven de Nationale Bank, die uitkijkt op het nest. Hierna keerde ze terug naar de kathedraal, 

om uiteindelijk te landen in de daklijst aan de linkerkant van het gebouw. L/P en L/N volgden haar op 24 mei 

rond 8u ’s ochtends, waardoor L/S alleen overbleef op het balkon. Maar, en dit is de eerste keer sinds het begin 

van het project in 2005, de drie valkjes keerden na hun eerste vlucht verschillende keren terug om te slapen op 

het balkon. De voorgaande jaren gebeurde dit niet. 

 

Binnen enkele ogenblikken zal het valkje voor de eerste keer uitvliegen, 20/05/2015 

 

Op 25 mei om 13u11 verliet L/S eindelijk het nest, en startte met een verkenning van het Brusselse luchtruim. 

 

De 4 valkjes die op 9 april uitkwamen, hadden dus allemaal na 47 dagen verzorging door hun ouders het nest 

verlaten. Het was de vijfde keer dat het koppel slechtvalken, waarvan het mannetje 7 jaar is, en het vrouwtje 13, 

zich samen voortplanten. Ze hebben al 19 valkjes met succes grootgebracht. Het Duitse vrouwtje heeft er nog 17 

meer grootgebracht met een ander mannetje. Tot op heden is ze dus de trotse moeder van 36 valkjes. 
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2006 1 mannetje  

2007 2 mannetjes – 1 vrouwtje 

2008 3 mannetjes - 1 vrouwtje 

2009 2 mannetjes - 2 vrouwtjes 

2010 3 mannetjes - 2 vrouwtjes 

2011 2 mannetjes - 2 vrouwtjes 

2012 1 mannetje - 2 vrouwtjes 

2013 3 mannetjes - 2 vrouwtjes 

2014 2 mannetjes - 1 vrouwtje 

2015 1 mannetje - 3 vrouwtjes 

 

 

 

 

 
 

Vlucht gelukt! Jonge valk L/P rust uit op een waterspuwer van de kathedraal, 05/06/2015.  
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5.3. RESULTATEN VOOR DE ANDERE SITES IN BRUSSEL 

 

In totaal werden 12 koppels slechtvalken deze lente in regio Brussel geobserveerd. Dit komt overeen met een 

dichtheid van één koppel per 13 km². Een buitengewoon resultaat, en waarschijnlijk uniek in de wereld voor een 

stad met één miljoen inwoners. 

 

Wat volgt is een samenvatting van de resultaten voor 2015, site per site. 

 

Opnieuw een nest in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe: drie valkjes (1 mannetje en 2 vrouwtjes) vlogen 

uit vanaf 27 mei. De vader is dezelfde als in 2014, hij werd geringd in april 2012 in de kerktoren van Sint-

Antonius van Etterbeek. De moeder was niet geringd. 

 

Het koppel dat in de lente van 2014 werd geobserveerd op de klokkentoren van de kerk van Sint-Job van Ukkel 

maakte dit jaar opnieuw een nest, deze keer met 4 valkjes (3 mannetjes en 1 vrouwtje). De vader werd geringd in 

de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen in april 2012, het vrouwtje was niet geringd. 

 

Het koppel dat zich sinds 2008 had gevestigd op de Sint-Hubertus-kerk in Watermaal-Bosvoorde heeft dit jaar 4 

valkjes opgevoed in een daklijst van de hoofdbeuk. Deze site is ontoegankelijk, en de valkjes konden niet 

worden geringd. De moeder is al dezelfde sinds 2013, in dat jaar verving ze een vrouwtje van Duitse oorsprong 

dat er nestelde sinds 2008. De vader is waarschijnlijk dezelfde als in de voorgaande jaren, maar de code van zijn 

ring kon niet volledig ontcijferd worden. Hij is waarschijnlijk zeker geboren in België. In de lente van 2014 

verving hij een mannetje dat geboren was in de kathedraal in 2010, en dat in Sint-Hubertus nestelde tussen 2012 

en 2013. Sindsdien heeft deze valk zich proberen te vestigen in de abdij van Grimbergen, net ten noorden van 

Brussel. Een zeldzaam geval van scheiding, maar al het tweede voor Sint-Hubertus! 

 

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken vestigde het koppel zich deze lente in de kerktoren. Ze nestelden 

bovenop de Koninklijke crypte tussen 2012 en 2014. Dit jaar telde het nest 4 vrouwelijke valkjes. De herkomst 

van de moeder is onbekend, aangezien ze niet geringd was. De code van het mannetje kon niet ontcijferd 

worden. 

 

Het koppel van de Sint-Antonius-kerk van Etterbeek stichtte een gezinnetje van vier valkjes: 2 mannetjes en 2 

vrouwtjes. De moeder was niet geringd, haar herkomst is onbekend. Het mannetje daarentegen wel. Hij is in 

2005 geboren op een van de koeltorens van de elektriciteitscentrale van Vilvoorde (10 km ten noorden van 

Brussel), en nestelde tussen 2008 en 2011 in Bosvoorde. Het gaat hier dus andermaal om een geval van 

scheiding, aangezien hij zijn vrouwtje in Sint-Hubertus verlaten om zich te vervoegen bij het vrouwtje van Sint-

Antonius. 

 

Het koppel van het Sint-Guido college van Anderlecht nestelde helemaal bovenin de klokkentoren. Het nest is 

niet bereikbaar, waardoor de valkjes niet geringd zijn, en hun geslacht niet bepaald kon worden. Dankzij 

observatie op afstand, met een telescoop, kon bepaald worden dat het nest waarschijnlijk niet meer dan 2 valkjes 

bevatte. Geen van beide ouders was geringd. In 2011 werd het mannetje geringd, maar zijn herkomst kon niet 

bepaald worden. 

 

Deze lente werd voor het eerst een nest geobserveerd in het stadshuis van Schaarbeek, nadat in de lente van 2014 

twee verlaten eieren werden ontdekt in een daklijst. Twee vrouwelijke valkjes werden geringd op 6 mei. Het 

volwassen vrouwtje is geboren in 2010, in de damtoren van de Plate Taille, die uitkijkt op de meren van l’Eau 

d’Heure in de prachtige regio Tussen-Samber-en-Maas. Ze is dus gemigreerd van een natuurlijke naar een 

stedelijke omgeving. 

 

Het gemeentehuis van Sint-Gillis ontving opnieuw een koppel, maar er werd (nog) geen nest geobserveerd. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het mannetje nog niet volwassen is (geboren in 2014). Degene die 

geobserveerd werd in 2014 was ook nog niet volwassen, uitgekomen in Anderlecht in 2013. In een periode van 3 

jaar werden 3 verschillende mannetjes geobserveerd in het koppel van Sint-Gillis. Dit is opvallend. Is dit te 

wijten aan sterfgevallen, of gaat het om vogels die rondzwerven maar zich niet vestigen? Het vrouwtje was niet  

 

Eén koppel werd geobserveerd op de top van een kantoorgebouw vlakbij het Ter Kamerenbos. Ze wonen sinds 

jaar en dag op deze toren van 102 meter hoogte, tussen het Ter Kamerenbos en de Ter Kamerenabdij. Tijdens de 

laatste week van mei werd een mannetje geobserveerd aan de voorkant van de toren. Dit wijst op een succesvol 

nest, wat een primeur is voor deze site, ondanks de jarenlange aanwezigheid van valken op de toren. Door de 

hoogte van het gebouw konden de eventuele ringen van de volwassenen niet bestudeerd worden.  
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Op de VRT-toren aan de Reyerslaan in de gemeente Schaarbeek werd eveneens een koppel waargenomen. Er 

werd geen nest geobserveerd. Het lijkt erop dat de site hier niet geschikt voor was. Indien hier een nest zou 

worden gebouwd, zou dit immers kunnen leiden tot een dodelijke val voor de valkjes. 

 

Er werd gedurende de lente opnieuw een nieuw koppel geobserveerd op de Basiliek van Koekelberg. Er werd 

geen nest waargenomen. Ook in dit geval lijkt het erop dat de site niet geschikt is voor de valken. Het 

panoramisch terras trekt veel bezoekers op zonnige dagen, iets wat niet compatibel is met de rust die 

noodzakelijk is voor het vestigen van een nest. 

 

 

 
 

 

Een valkje van Sint-Pieters-Woluwe wordt gewogen, 23/04/2015  
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5.4. VOEDSELECOLOGIE 

 
Het programma « Valken voor iedereen » valt samen met een wetenschappelijk observatieprogramma, met als 

doel een beter begrip van deze soort, die in het begin van de jaren ’70 volledig uit België verdwenen was, en hier 

opnieuw nestelt sinds 1994. Verschillende aspecten van de ecologie van de slechtvalk werden dus bestudeerd, en 

in het bijzonder de voedselecologie. Met welke soorten voeden ze zich, met welke hoeveelheden, en in welke 

omstandigheden zijn allemaal vragen waarvan de antwoorden kunnen bijdragen tot de conservatie van de 

slechtvalken in België en Europa. 

 

De beelden van de kathedraal vormen een uitzonderlijke bron van wetenschappelijke informatie voor dit doel. Ze 

staan vooral toe om te begrijpen hoe een dergelijke topjager zich aanpast aan het leven in de stad. De registratie 

van de volledige groeicyclus van de valkjes staat toe om heel precies het aantal meegebrachte prooien te bepalen, 

hun type, de taakverdeling tussen het mannetje en vrouwtje, en dit in functie van het moment in de groeicyclus. 

De mogelijkheid om deze studie over verschillende jaren te voeren staat toe om vergelijkingen verschillende 

variabelen in rekening te brengen, zoals het aantal valken, de leeftijd van de ouders, en de weersomstandigheden. 

De verzamelde gegevens zijn dus nauwkeuriger en vollediger dan degene gebaseerd op tellingen van prooiresten 

en/of op ad hoc observaties door een telescoop. Voor twee bachelorproeven in de agronomie (Haute Ecole 

Provinciale du Hainaut Occidental en Haute Ecole de la Province de Liège) werd gebruik gemaakt van de 

beelden uit de kathedraal. 

 

Sinds 2004 hebben er 50 verschillende soorten prooien op het menu gestaan van de slechtvalken van de 

kathedraal. Hiervan kunnen 46 echte wilde soorten genoemd worden. De anderen waren de stadsduif, de 

halsbandparkiet, en de grasparkiet. Het aantal verschillende wilde soorten dat de laatste jaren in de natuur van 

Brussel werd geobserveerd, ligt om 215. Dat wil zeggen dat de valken van de kathedraal zich tot op heden 

gevoed hebben met minstens 1 op 5 soorten die in Brussel geobserveerd worden. De diversiteit van de soorten 

die door de valken gevangen zijn, is belangrijk. De slechtvalk jaagt op zangvogels die niet meer van een tiental 

gram wegen, zoals het pimpelmeesje, maar ook op steltlopers van 450 gr, die over België vliegen tijdens hun 

migratie. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de regenwulp. Een gewicht van 450 gr lijkt de bovengrens te zijn 

voor prooien gevangen door de valken van Brussel. Een zwarte kraai, waarvan het gewicht hoger kan liggen dan 

500 gr, werd gevangen in mei 2009, maar het lijkt hier eerder om territoriale verdediging dan om 

voedselvoorziening te gaan. 

 

De vogelfamilies die het meest bejaagd worden door de slechtvalken van de kathedraal zijn die van de 

steltlopers, met 13 soorten, waarvan de houtsnip de meest voorkomende was. Dit wordt gevolgd door de familie 

van de lijsters en merels (5 soorten) en die van de duiven (4 soorten). Er zijn andere soorten waarvan men de 

vraag kan stellen waarom ze zo weinig bejaagd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de kokmeeuw, 

waarvan slechts een exemplaar tot op heden gevangen werd, terwijl deze soort heel veel voorkomt in Brussel. 

Een andere verrassing is de frequentie van gierzwaluwen. Deze soort komt wel veel voor, maar gierzwaluwen 

worden gerekend tot de beste vliegers, waarbij ze regelmatig klimmen tot 3000 meter hoogte. Toch brengen de 

volwassen valken elk voorjaar tientallen gierzwaluwen naar hun kroost. 

 

De valken leren ons zo meer over de diversiteit van wilde vogels in Brussel, zelfs in die mate dat men de 

voorbije jaren 5 nieuwe soorten heeft kunnen identificeren in de stad: de kwartelkoning, de zilverplevier, de 

strandplevier, de krombekstrandloper en de kanoet. 

 

Een nieuwe vogel, de kneu werd gefilmd in april 2015, terwijl hij door het mannetje gepluimd werd op een 

waterspuwer.  

 

De volledige lijst van prooisoorten die reeds geobserveerd werden staat op www.slechtvalken.be. De lijst staat 

ook hieronder. De lijst toont ook hoe dikwijls deze prooien gevangen worden en wanneer de soorten voor het 

eerst als prooi ontdekt werden.  

 
 

  

http://www.slechtvalken.be/
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Naam Eerste observatie Aantal individuen 

DODAARS 2005 > 20 

WINTERTALING   2-5 

SPERWER 2008 1 

TORENVALK 2010 1 

KWARTEL   2-5 

WATERRAL   11-20 

PORSELEINHOEN april 2010 1 

KWARTELKONING april 2009 2-5 

WATERHOEN   11-20 

KLEINE PLEVIER april 2011 1 

STRANDPLEVIER mei 2012 1 

GOUDPLEVIER   11-20 

ZILVERPLEVIER   2-5 

KIEVIT   > 20 

KANOET 2009 1 

KROMBEKSTRANDLOPER mei 2009 1 

BOKJE maart 2010 2-5 

WATERSNIP   11-20 

HOUTSNIP   > 20 

REGENWULP september 2011 1 

TURELUUR april 2006 6-10 

OEVERLOPER   11-20 

KOKMEEUW   1 

STADSDUIF   > 20 

HOUTDUIF   2-5 

TURKSE TORTEL juni 2006 2-5 

ZOMERTORTEL mei 2009 11-20 

HALSBANDPARKIET   6-10 

GRASPARKIET april 2011 1 

KOEKOEK juni 2009 2 

GIERZWALUW   > 20 

GROTE BONTE SPECHT   2-5 

VELDLEEUWERIK   > 20 

GRASPIEPER april 2011 2-5 

MEREL   > 20 

KRAMSVOGEL   11-20 

ZANGLIJSTER   > 20 

KOPERWIEK   > 20 

GROTE LEISTER   2-5 

KLEINE KAREKIET   1 

PIMPELMEES mei 2006 1 

GAAI april 2011 1 

EKSTER   2-5 

ZWARTE KRAAI mei 2009 1 

SPREEUW   > 20 

VINK mei 2013 1 

GROENLING maart 2010 2-5 

KNEU mei 2014 1 

RIETGORS mei 2013 1 

KNEU april 2015 1 

Lijst van geobserveerde prooien van de slechtvalken van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal sinds 2005  
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6. EDUCATIEVE RESULTATEN 
 

6.1. VOORSTELLING VAN HET EVENEMENT 

 

Twee persberichten werden verstuurd door de communicatiedienst van het Museum voor Natuurwetenschappen, 

om de belangrijkste mijlpalen aan te kondigen: het online verschijnen van de beelden, en het uitkomen van de 

valkjes. Videobeelden en foto’s werden ook ter beschikking van de pers gesteld. 

 

De live beelden uit het nest werden ook rechtstreeks uitgezonden in de hal van het Museum voor 

Natuurwetenschappen om het publiek te informeren en uit te nodigen om te website en observatiepost te 

bezoeken. 

 

De observatiepost aan de voet van de kathedraal werd volledig in “valkenstijl” ingekleed.  
 

Er werd een nieuwe A2-affiche (40 cm x 60 cm) ontworpen. Een affichecampagne werd ontwikkeld in 

samenwerking met de stad Brussel. Vijftig van het evenement werden op openbare aanplakborden van de stad 

aangebracht, en dit gedurende de maanden april en mei. 300 affiches werden verspreid onder de partners van het 

programma, en 650 affiches werden uitgedeeld op de observatiepost.  
 

 

 
 

De nieuwe affiche van 2015 die werd uitgedeeld aan de observatiepost 
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6.2. ONTHAAL VAN DE BEZOEKERS OP DE OBSERVATIEPOST VAN DE SINT-MICHIELS- EN SINT-GOEDELE-

KATHEDRAAL 

 
Er werden een Franstalige en een Nederlandstalige ornitholoog aangeworven om het publiek bij de 

observatiepost te onthalen, en dit elke dag van 28 maart tot 24 mei, van 12u00 tot 18u00, maandagen 

uitgezonderd. Dit maakte een totaal van 50 dagen, of 300 uren. Ze onderhielden groot en klein met hun kennis en 

observaties. Mensen die geen Frans of Nederlands verstonden, kregen uitleg in het Engels.  
 

In de observatiepost konden de bezoekers een verzameling veren bekijken, waaraan de verschillende prooien 

herkend konden worden. De bezoekers zijn elk jaar erg enthousiast over deze presentatie. Voor hen is het niet 

enkel een speurspel, maar ze worden vaak ook ontroerd door de verfijnde kleuren, tekeningen en structuren van 

de talrijke veren. Een tentoonstelling van braakballen en vogelringen vulde de opstelling aan.  
 

 
  

Zicht op de nieuwe inkleding van de observatiepost 

 

Op een groot scherm kregen bezoekers foto's en filmfragmenten te zien. Een van de belangrijkste attractiepunten 

was dat men de camera kon besturen en laten inzoomen vanop de observatiepost. Het nieuws van de dag werd op 

een schoolbord geschreven. Met een telescoop kon men de valken op de kathedraal tot in detail bestuderen. 

 

Het vermoedelijke aantal bezoekers in 2015 wordt op 20.000 geschat, zoals de voorgaande jaren. Dit betekent 

dat er sinds het project in de lente van 2005 van start ging, meer dan 220.000 mensen de slechtvalken van de 

Sint-Michiels- en Sint Goedele-kathedraal zijn komen bewonderen, alsook de live beelden op de schermen 

achter de ramen van de observatiepost. 
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Het publiek kon de valken «live » observeren dankzij enkele krachtige Swarovski-telescopen 

 

 
 

Men kon de valken fotograferen met behulp van een smartphone en een Swarovski-telescoop 
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Net zoals vorige jaren zijn de bezoekers van heel diverse afkomst, en hebben ze heel uiteenlopende redenen voor 

hun bezoek: toeristen uit binnen- en buitenland die het centrum van Brussel bezoeken, bewoners uit de 

binnenstad, pendelaars, kantoorbedienden, ambtenaren uit de omgeving, natuurkenners en vogelliefhebbers die 

zich via media en internet op de hoogte houden, en scholen. Het evenement maakt nu volwaardig deel uit van het 

leven van de binnenstad in de lente. De communicatiediensten van de Stad Brussel hebben het bezoek aan de 

observatiepost in hun activiteitenkalender opengenomen en de gidsen die rondleidingen geven in de kathedraal, 

maken een kleine omweg om dit natuurlijke erfgoed samen met het culturele erfgoed te laten ontdekken.  
 

 
 

Er werd een tent geïnstalleerd, om observatie bij regenweer te vergemakkelijken 

  



_______________________________________________________________________________________                                                      

 
Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen 24 

 

6.3. WEBSITE “VALKEN VOOR IEDEREEN”  

 

De website is beschikbaar in drie talen: Frans, Nederland en Engels, telkens met een eigen webadres: 

www.fauconspelerins.be; www.slechtvalken.be en www.peregrinefalcons.be.  
 

 

 
 

 

 

 

 

De rechtstreekse beelden van het nest werden van 28 maart tot 26 mei online uitgezonden, totdat het laatste 

valkje was uitgevlogen. 

 

Het systeem toont beelden van de slechtvalken die zo goed als niet bewerkt zijn. De HD-beelden van de 2 

camera’s, die vanuit verschillende perspectieven filmen en elkaar dus goed aanvullen, zijn dynamisch, aangezien 

de hoek en de zoom aangepast kan worden naargelang de gebeurtenissen. 

 

De nestcyclus van de Brusselse slechtvalken werd regelmatig toegelicht op de blog. Ook de valken van Sint-

Pieters-Woluwe en Ukkel, twee gemeentes in Brussel, werden van nabij gevolgd. Dit alles werd aangevuld met 

uitleg over de ecologie van de slechtvalken, en dan vooral over hun aanwezigheid in België in heden en 

verleden. In totaal werden er 32 berichten gepubliceerd tussen 28 maart en 2 juni. Gemiddeld werd er dus om de 

twee dagen een nieuwe tekst gepubliceerd.  

 

Elk bericht bevatte 2 of 3 foto’s, hetzij afkomstig van de camera’s, hetzij genomen met een telelens. De blog was 

zo gestructureerd dat men de dagelijkse berichten chronologisch kon lezen, of doorheen de verschillende 

berichten kon bladeren aan de hand van een overzicht. Er werden 21 videofragmenten toegevoegd, zij tonen alle 

stadia vanaf het broedproces, samen met een fotoalbum. 

  

De website bevat een blog met alle dagelijkse nieuwtjes van de kathedraal, maar ook informatie over 

slechtvalken in het algemeen 
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Daarnaast bevatte de site heel wat achtergrondinformatie: het ontstaan van het programma, documentatie rond de 

voeding van de slechtvalken met de actuele lijst van de prooien, een didactisch dossier ("10 vragen over de 

slechtvalk"), een lijst met links.  

 

De weg naar de kathedraal staat aangegeven op een kaart, met bijkomende informatie over de openingstijden van 

de observatiepost. De pagina’s over de partners bevatten links naar hun website. 
 

Surfers kunnen rechtstreeks vragen stellen aan de ornithologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen en hun waarnemingen of foto's van valken doorsturen. In 2013 ontving het KBIN 687 

berichten. Ieder bericht werd beantwoord.  
 

In totaal werden op de website 3.042.564 verschillende bezoeken geregistreerd in 2015. Dit is een 

verdrievoudiging van het aantal bezoeken in 2014. Hiervan vonden 2.900.655 bezoeken plaats in de periode 

april-mei, toen men de gebeurtenissen in het nest rechtstreeks kon volgen. Deze stijging is ongezien, en lijkt een 

gevolg te zijn van de hoge kwaliteit – en schoonheid- van de beelden van de nieuwe camera’s die in de lente van 

2015 geïnstalleerd werden. 

 

Er waren, net zoals tijdens de voorgaande jaren, twee grote pieken: bij het uitkomen van de valkjes, met 

110.042 verbindingen op 9 april, en bij hun vlucht, met 70.870 connecties op 22 mei. In 2014 waren er 

respectievelijk 30.319 en 31.301 connecties op deze momenten. 

 

Op talrijke binnen- en buitenlandse websites werd naar de site van “Valken voor iedereen” verwezen. De 

Wikipedia-pagina van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal besteedt veel aandacht aan het koppel 

slechtvalken.  

 

De internationale interesse voor het programma nam nog toe in 2014: er werden webverbindingen vanuit 157 

verschillende landen geïdentificeerd, van de 193 die erkend worden door de Verenigde Naties. Dit betekent een 

stijging met 24 in vergelijking met 2014. Het totaal aantal herkomstlanden sinds het begin van de live streaming 

in 2010 ligt op 162. Sindsdien spreken we van een constante toename.  
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Onder een lijst van de herkomstlanden van de internationale bezoekers van de website « Valken voor iedereen » 

in 2015. De nieuwe landen zijn onderlijnd: 

 

Afghanistan, Albanië, Algerije, Andorra, Angola, Argentinië, Armenië, Aruba, Australië, Azerbeidzjan, 

Bahama’s, Bahrein, Bangladesh, Belize, België, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, 

Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Canada, Chili, China, Comoren, Republiek Congo, Colombia, 

Costa Rica, Cyprus, Cuba, Denemarken, Djibouti, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Egypte, 

Equatoriaal-Guinea, Estland, Fiji, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Georgië, Ghana, Griekenland, Granada, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Hongarije, Ierland, IJsland, Indië, Indonesië, Iran, Israël, Italië, Ivoorkust, Japan, 

Jemen, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kazakhstan, Kenia, Koeweit, Kroatië, Laos, Letland, Libië, 

Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Madagaskar, Maldiven, Maleisië, Mali, Malta, Marokko, 

Mauritanië, Mauritius, Mexico, Moldavië, Monaco, Mongolië, Mozambique, Myanmar, Namibië, Nepal, 

Nederland, de Nederlandse Antillen, Nicaragua, Niger, Niue, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Oeganda, Oekraïne, 

Oman, Oostenrijk, Oost-Timor, Pakistan, Palestina, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, Polen, 

Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, San Marino, Sao Tomé en Principe, Saoedi-Arabië, Senegal, Servië, 

Seychellen, Singapore, Slovakije, Slovenië, Spanje, Soedan, Sri Lanka, Suriname, Tadzjikistan, Thailand, 

Trinidad en Tobago, Tsjaad, Tunesië, Turkije, Turks- en Caicoseilanden, Tsjechië, Turkmenistan, Tuvalu, 

Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, 

Vietnam, Wit-Rusland, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden. 

 

Alle blogberichten, videofragmenten en foto’s van de edities 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn en 

blijven online beschikbaar. 

 

 
 

Op de observatiepost aan de kathedraal werd een internationaal publiek ontvangen 
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7. BERICHTGEVING IN DE MEDIA 
 

 

De editie 2015 van Valken voor iedereen ging op 27 maart start met een persbericht van het KBIN. Er werd een 

tweede persbericht uitgestuurd op 3 april, om het uitkomen van de valkjes aan te kondigen. De televisiemedia 

werden persoonlijk gecontacteerd op het exacte moment van het uitkomen. Aan hen werden de eerste beelden 

van de valkjes bezorgd. Deze initiatieven werden georganiseerd door de communicatiedienst van het KBIN. 

 

BERICHTEN BELGA 
 

27/03/2015: Broedende Slechtvalken in toren Brusselse kathedraal te volgen. 

27/03/2015: Les faucons pèlerins sont de retour à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule 

09/04/2015: Eerste jonge slechtvalk geboren op kathedraal in Brussel 

09/04/2015: Les deux premiers faucons sont nés à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles 

06/05/2015: Ornithologen ongerust over Slechtvalken Brusselse kathedraal: paniek onnodig 

21/05/2015: Valken Brusselse kathedraal vliegen uit 

21/05/2015: Premier envol des fauconneaux de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule 

 

GESCHREVEN PERS 

 

La Capitale, 23/03/2015: Les Pèlerins de retour à Saints Michel et Gudule. 

La Dernière Heure, 09/04/2015 : M. et Mme Faucon attendent un heureux évènement. 

La Libre Belgique, 09/04/2015 : Les cloches sont passées pour les faucons de la cathédrale. 

Le Soir, 09/04/2015 : Le rongeur abonde, le rapace sourit. 

Het Laatste Nieuws (Brussel & Ring), 10/04/2015: Koppel slechtvalken in kathedraal van Brussel krijgt jongen 

De Standaard, 10/04/2015: Kathedraal heeft er weer slechtvalkjes bij. 

Het Nieuwsblad, 10/04/2015: Valkjes geboren in toren van kathedraal. 

De Morgen, 10/04/2015: Twee slechtvalkjes geboren in Brusselse kerktoren 

Knack, 22/04/2015: Slechtvalken met vier aangepikte eieren. 

Wolumag, mai 2015: Faucons pèlerins – la famille s’agrandit. 

Wolvendael Magazine, 01/05/2015: Observation des Faucons pèlerins à Saint Job. 

Het Nieuwsblad, 02/05/2015: Drie slechtvalkjes geboren. 

Het Laatste Nieuws (Brussel & Ring), 23/05/2015: Valkjes vliegen uit. 

Wolvendael Magazine, 01/06/2015: Naissances de fauconneaux. 

There, Brussels Airlines in flight Magazine, June 2015: Peregrine Falcon at Uccle. 

 

TELEVISIE 

 

09/04/2015 : Télé Bruxelles JT duplex direct depuis la cathédrale 

09/04/2015: RTBF JT 12 min  

11/04/2015 13:00 – 19:00 JT RTL-TVI 

11/04/2015: VRT NIEUWS 

 

RADIO 

 

27/03/2015: JP Radio2 Brabant 

29/03/2015: Vivacité viva week end direct  

06/04/2015: JP BEL RTL 

08/04/2015: JP Radio RTBF  

09/04/2015: JP Radio RTBF  

11/04/2015: Vivacité viva week end direct  

 

INTERNET 

 

http://www.brussel.be/artdet.cfm/6715/Slechtvalken-terug-in-Brussel 

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/slechtvalken-zijn-back-town 

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/slechtvalkjes-op-kathedraal-vliegen-uit  

http://www.brusselslife.be/nl/article/slechtvalken-op-de-kathedraal 

http://brussels-star.com/2015/04/10/geboorte-van-twee-kleine-valken-brussel-natuur/  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2285681 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2298990  

http://www.brussel.be/artdet.cfm/6715/Slechtvalken-terug-in-Brussel
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/slechtvalken-zijn-back-town
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/slechtvalkjes-op-kathedraal-vliegen-uit
http://www.brusselslife.be/nl/article/slechtvalken-op-de-kathedraal
http://brussels-star.com/2015/04/10/geboorte-van-twee-kleine-valken-brussel-natuur/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2285681
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2298990
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http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2346393  

http://www.demorgen.be/nieuws/twee-slechtvalkjes-geboren-in-brusselse-kerktoren-b603c6a8/  

http://www.encima.be/blog/project-valkenvooriedereen 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150330_01606070 

http://nieuws.vtm.be/binnenland/142299-eerste-sprong-valkje-wereldhit  

https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/2718  

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brussel/slechtvalken-weer-op-post-in-kathedraal-a2268187/ 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brussel/koppel-slechtvalken-in-kathedraal-van-brussel-krijgt-jongen-

a2281948/ 

http://www.hunting.be/2015/03/slechtvalken-op-de-kathedraal-5/  

http://www.radio2.be/regio/vlaams-brabant/komen-de-slechtvalkeieren-uit-met-pasen 

http://www.rangerclub.be/nl/?inc=page&pageid=news&id=903 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150330_01607087 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150327_01603028  

http://www.willgoto.com/6/146431/liens.aspx 

http://associationhoflandt.hautetfort.com/archive/2015/04/20/faucons-pelerins-a-la-cathedrale-des-saints-michel-

et-gudule-5607163.html 

http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6715/Les-faucons-de-retour-a-Bruxelles- 

http://bruxelles-bruxellons.blogspot.be/2014/04/faucons-pelerins-de-passage-bruxelles.html 

http://www.brusselslife.be/fr/article/des-petits-pelerins-a-sainte-gudule 

http://www.carteprof.be/news_view.php?ne_id=770 
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8. DANKBETUIGINGEN EN COLOFON 
 

Dit project is het resultaat van de medewerking en steun van heel veel mensen en instellingen.  

 

Eerst en vooral hebben de heer Deken Castiau en de kerkfabriek de valken onthaald in de Sint-Michiels- en 

Sint-Goedele-kathedraal. Hun medewerkers hebben ons enorm veel geholpen. Zonder hen was niets mogelijk 

geweest.  

 

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de heer Minister-President Rudi Vervoort hebben 

het evenement gesubsidieerd ter bevordering van het imago van Brussel. Het volledige project krijgt al sinds 

2005 de steun en de inzet van talrijke kabinetsmedewerkers van de Minister-President.  

 

De schepen van Financiën, Personeel en Toerisme, Philippe Close, subsidieerde de live streaming. Hierdoor 

werd het voor webbezoekers van over de hele wereld mogelijk om de Brusselse slechtvalken van nabij te volgen.  

 

De Burgemeester en het College van de Stad Brussel, en vooral de schepen van Milieu, Groene Ruimtes, 

Energie, Gemeentelijke uitrusting en Internationale samenwerking geven hun volledige steun aan het 

project. De stadsdiensten (Milieu, Elektriciteit, Aanplakken, Wegen) zorgden voor een uitstekende 

ondersteuning van het evenement.  

 

De korpschef van de politiezone Brussel-hoofdstad-Elsene verschafte de vergunningen voor de installatie van 

de observatieposten in de publieke ruimte. Zijn agenten hielpen bij de installatie van de container en de 

beveiliging van de activiteiten.  

 

De Nationale Bank van België, die zich naast de observatiepost bevindt, draagt ieder jaar bij aan het project. 

 

De burgemeester en het schepencollege van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, en in het bijzonder de 

schepen van Milieu, Groene Ruimtes, Energie, Gemeentelijke uitrusting en Internationale samenwerking 
Caroline Lhoir, die de ontvangst van de valken op de toren van het gemeentehuis georganiseerd en 

gefinancieerd hebben. Ze verzorgden ook de presentatie van de slechtvalken aan het publiek. 

 

De burgemeester en het schepencollege van de gemeente Ukkel, en in het bijzonder de schepen van 

Urbanisatie, Milieu Huisvesting, Stadsvernieuwing, Gemeentelijke eigendommen, Grondregie, Personeel 

en het Kadaster Marc Cools, die de ontvangst van de valken op de toren van de kerk van Sint-Job 

georganiseerd en gefinancieerd hebben. Ze verzorgden ook de presentatie van de slechtvalken aan het publiek. 

 

Dit jaar werd het project genereus gesteund door Electrabel, Groep GDF SUEZ, vandaag ENGIE, met dank 

aan Mathieu Vandenbroecke. Electrabel speelt een grote rol in de geschiedenis van de slechtvalken. De eerste 

slechtvalken die naar België terugkeerden, nestelden immers op hun gebouwen.  

 

De Entreprises Louis De Waele stellen sinds 2005 kosteloos een gloednieuwe bewoonbare container ter 

beschikking voor de duur van het project. Het bedrijf verzorgde eveneens het transport en de inrichting. 

 

De firma Bodelec Security and Engineering leverde het materieel om de beelden op te nemen en te verspreiden 

en steunde ons met hun expertise. 

 

De firma MyFifi zorgde voor de wifi-breedbandverbindingen waarlangs de beelden op het internet 

terechtkwamen.  

 

Swarovski Optik Benelux stelde een ATM80-telescoop, een groothoekzoomlens 25x50x en een statief ter 

beschikking voor de duur van het project. Met dit geheel kon het publiek de slechtvalken op de kathedraal in 

detail bestuderen.  

 

De grafische studio [ TEEPEE ] heeft alle grafische elementen van het project ontworpen: banner, affiches en 

observatiepost.  

 

Pelegrie verzorgde snel en doeltreffend de aankleding van de observatiepost.  

 

Zendster installeerde het nieuwe systeem voor codering en verzending van de live beelden naar het internet. 
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Talrijke collega's van het Instituut werkten mee aan de realisatie van deze editie. Kareen Goldfeder 

(Communicatiedienst – partnerships) zorgde voor het mecenaat van ENGIE. Yannick Siebens, Donatienne 

Boland, Francoise Antonutti, Sigrid Maebe en Renout Verbeke (Communicatiedienst) organiseerden de 

perscampagnes, en maakten het evenement op de website van het KBIN bekend. Walter Roggeman was steeds 

bereid om de Nederlandstalige pers te woord te staan. 

 

Ook bedankt aan Guy Bertels, Jan Betermieux, Daniel Bode, mevrouw K. Bosman, mevrouw Florence 

Boulenger, mevrouw Marie-Hélène Brion, deken Castiau, burgemeester Cerexhe, M. E. Ciendones, 

burgemeester De Decker, M. Delpendre, Gilles Delforge, Thierry De Prince, Dimitri Deweche, mr. Stéphane 

Dieleman, Henri Dineur, Marc Dupont, Madame Josiane Dusaucy, mr. Hauwelaerts, mevrouw Anne-Françoise 

Hustin, schepen Ahmed El Ktibi, mr. Alain Lebens, mevrouw Elisabeth Lismont, Geoffroy Marinus, Hans 

Mathieu, Gino Merchiers, Mario Ninnane, minister-president Vervoort, Maurice Segers, burgemeester Mayeur, 

Madame Véronique Naisse, Alain Vanhouteghem, mevrouw Candice Spletinckx, Juan Van Sprolant, Dirk 

Versavel, en Laurent Weil voor hun geslaagde bijdrage aan de editie 2015 van “Valken voor iedereen”. 

 

 

  
 

 

                                          
 

 

 

De deken en de Kerkfabriek van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal 
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