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Inleiding
Eenentachtig!
Algerije, Andorra, Argentinië, Aruba, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Cambodja, Canada, Chili,
China, Cyprus, Colombia, de Democratische Republiek Kongo, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, de
Filippijnen, Frankrijk, Ghana, Griekenland, Guatemala, Hongarije, India, Indonesië, Ierland, IJsland , Israël ,
Italië, Japan, Jordanië, Kenia, Kroatië, Laos, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië,
Madagaskar, Malawi, Marokko, Mauritius, Mexico, Monaco, Nederland , Nicaragua, Noorwegen, NieuwZeeland, de Nederlandse Antillen, Oekraïne, Oostenrijk, Oezbekistan, Pakistan , Peru, Polen, Portugal, Roemenië,
Rusland, Rwanda, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Slowakije, Spanje, Tanzania, Thailand, Turkije, Tsjechië,
Uruguay, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vietnam, Wit-Rusland,
Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.
Surfers uit 81 landen ontdekten in 2011 de avonturen van het koppel slechtvalken op de top van de Sint-Michiels- en
Sint-Goedelekathedraal. Deze kathedraal werd duizend jaar geleden gebouwd in het hartje van Brussel. De stad was
toen al wereldberoemd voor haar gevierde Grote Markt, en nu is ze dat dus ook voor haar natuurlijk erfgoed. En dat
omwille van een vogel die meer dan twintig jaar uit België en de meeste streken van Europa verdwenen was.
Pesticiden op basis van gechloreerde koolwaterstoffen vergiftigden vanaf 1950 de voedselketens. Slechtvalken
voeden zich bijna uitsluitend met vogels, en die waren zelf giftig geworden door insecten of vergiftigde granen te
eten. De slechtvalken hoopten gifstoffen op in hun organisme tot de dood erop volgde.
Het dagelijks leven van de valken van de kathedraal maakt bij het publiek heel wat los. Bewondering, vragen,
interesse, verwondering … de berichten en commentaren via de site www.slechtvalken.be of van bezoekers aan de
observatiepost liegen er niet om. De observatiepost werd in april en mei geïnstalleerd op het voorplein, aan de voet
van de toren waar de valkjes in wonen. Naar schatting kwamen tussen 20 000 en 22 000 mensen langs. Wie zijn ze,
waarop jagen ze, vanwaar komen ze, waar slapen ze, worden ze oud, hoeveel kleintjes zijn er, wie zijn hun vijanden,
hoe groot zijn ze? Allemaal vragen die we probeerden te beantwoorden met beelden en tekst. Iedereen kon het leven
van de valken volgen via een blog. En voor de kleintjes tussen 2 en 5 werd over het leven van de valken van de
kathedraal een prentenverhaal geschreven.
Dit jaar brachten de slechtvalken van de kathedraal 4 valkjes groot. Op vraag van en in samenwerking met de stad
Bergen werd in het belfort een camerasysteem geïnstalleerd om er de valken te observeren die er in 2010 hun intrek
namen …

De vrouwtjesvalk van de kathedraal zweeft boven het centrum van Brussel.

1. Samenvatting van voorgaande episodes
Het project "Valken voor iedereen" werd bedacht 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 rechts
op het voorplein stond. Het publiek kon voor de eerste keer ontdekken hoe het leven op een valkennest verliep. Het
paartje huisde onder een galmbord in de noordertoren, aan de voorkant. Voor het nest waren 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 7000 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 Financietoren en overleefde
dit niet. Zijn broertje was de volgende lente te zien op de Sint-Antoniuskerk van Etterbeek.
Nieuw in 2007 waren de tweede opstelling camera-zender-ontvanger-televisietoestel naast de al bestaande. 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 18000 tot 20000 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 100 %!
Tijdens de observatieperiode werden verschillende ongenode Slechtvalken waargenomen die boven de kathedraal
rondvlogen, 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 luid 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 de allergrootste 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 24000 en 25000 mensen op het voorplein van de kathedraal de Slechtvalken bewonderen.
De media betoonden hun overdonderende belangstelling. France 2 en TF1 versloegen de gebeurtenis in hun
televisiejournaal.

In 2009 was het valkenpaartje al vanaf half januari rond de kathedraal te zien. Uit details van zijn gevederte bleek
dat het mannetje nog steeds dit van 2004 was. 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 20000 tot 22000 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 bedacht. 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 SintGoedelekathedraal dus in totaal 28 jonge valken uit.

2. HET PROJECT “VALKEN VOOR IEDEREEN” IN 2011

2.1. INLEIDING
Tijdens de maanden april, mei en juni hebben de slechtvalken een onuitwisbare indruk nagelaten. Met hun
luchtkunsten boven het hartje van Brussel wisten ze het publiek te charmeren en te verrassen. Honderden meters
boven de Grote Markt doorkliefden ze de lucht aan snelheden van meer dan 400 km/u. Regelmatig keerden ze terug
naar de kathedraal om hun valkjes te voeden en te verzorgen. De valkenfamilie, die tussen de oeroude waterspuwers
van de kathedraal woonde, wekte bij tienduizenden mensen interesse en nieuwsgierigheid op.
De nieuwe website met live beelden uit het nest werd op 1 april gelanceerd. De observatiepost opende zijn deuren
op 7 april. Voor de gelegenheid wierf het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen twee
ornithologen aan. Van dinsdag tot zondag, van 12u00 tot 18u00, verwelkomden zij het publiek aan de
observatiepost. Elke bezoeker kreeg er een antwoord op zijn vragen en kon er de valken “in het echt” zien dankzij de
telescoop. In de observatiepost werd naast de twee schermen achter de vensters (die het publiek 24u/24 tonen wat er
50 meter hoger in het nest gebeurde) nog een derde scherm geïnstalleerd. Dankzij dit scherm konden de bezoekers
het spektakel nog meer in detail ontdekken en de meest interessante verslagen van de voorbije dagen lezen.
De beelden op het internet kenden een nog groter succes dan in 2010. Het adres van de website circuleerde op
verschillende netwerken en surfers van over heel de wereld ontdekten samen het verhaal van dit slechtvalkenkoppel.
We registreerden bezoeken uit 81 landen verspreid over alle continenten, van Nieuw-Zeeland tot Chili, van China en
de Democratische Republiek Kongo tot IJsland, van Kenia tot Canada.
Het evenement eindigde op 7 juni, enkele dagen nadat de valkjes wegvlogen. De website blijft beschikbaar, maar de
beelden worden niet meer uitgezonden omdat de valken na het wegvliegen van hun valkjes het nest verlieten.
De slechtvalk broedde ook met succes op vier andere gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een koppel
bracht een valkje groot op de Sint-Hubertuskerk in Watermaal-Bosvoorde. Twee andere koppels installeerden zich
eveneens in kerken, een in de Sint-Guidokerk in Anderlecht (3 valkjes) en het andere in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
van Laken (minstens 1 valkje). Een vijfde koppel bracht drie valkjes groot op het balkon van een onbewoond
appartementsgebouw in Evere. Een ongezien resultaat in België en Europa.

De vrouwtjesvalk die op de Sint-Guidokerk in Anderlecht een nest bouwde

2.2. TECHNISCHE BESCHRIJVING EN INFRASTRUCTUUR
Het systeem om beelden uit het nest op te nemen en uit te sturen bevindt zich op 50 m hoogte achter een balkon van
de noordertoren van de kathedraal. Het bestaat uit twee camera‟s, een WIFI-uitzendsysteem en internet.

In de noordelijke toren wordt een echte multimediastudio geïnstalleerd, net boven het balkon waar de valken broeden.

Een van de camera's staat stil. Hij filmt het nest een beetje van bovenaf met een grootbeeld. Met kleine
infraroodspots is dit ook 's nachts mogelijk. De tweede camera is nieuw en wordt op afstand bediend. Hij kan in alle
richtingen draaien en dichterbij zoomen. Hij staat ter hoogte van de valken en filmt dus horizontaal. Door zijn
uiterste lichtgevoeligheid en met de infraroodverlichting van de andere camera kan hij ook 's nachts filmen.
Deze camera met afstandsbediening is een must, want hij
kan het beeldkader aan de ontwikkeling van de jongen
aanpassen: close-ups bij het uitkomen, groothoek wanneer
de twee ouders samen de jongen valkjes en zelfs beelden
van de stad tussen de spijlen van het balkon.
Twee weken voor ze uitvliegen, verkennen de valkjes de
onmiddellijke omgeving van het nest. Nu kunnen we ze
blijven filmen, want we kunnen de camera richten. Die
staat een meter van het nest verwijderd, zodat hij niet
door uitwerpselen bevuild wordt en kan functioneren
zolang de valkjes op het nest zitten.
De twee camera‟s zijn minstens een meter van het nest
geïnstalleerd.

Langs de muur van de kathedraal staat ter hoogte van de kuikentjes een microfoon opgesteld die elk piepje van de
valkjes opvangt, maar ook het geschreeuw van de ouders wanneer die onderling of met hun jongen communiceren.
Binnen in de toren bevinden zich twee monitoren waarmee de camera's ingesteld en gericht worden en bepaalde
scènes bekeken en geselecteerd worden om ze te downloaden. Hiermee kan bij het onderhoud van het systeem ook
nagegaan worden wat er in het nest gebeurt.
De camera's staan in verbinding met een webserver die zich eveneens in de toren bevindt. Met deze server kunnen
de camera's en de opnames ter plaatse en op afstand gestuurd worden. Het systeem is zo geprogrammeerd dat de
opname begint zodra op een geselecteerd veld van de camera een beweging waargenomen wordt. Al deze beelden
worden digitaal opgeslagen. In de nestperiode worden regelmatig scènes gedownload ten behoeve van de pers, de
website en het publiek dat de observatiepost bezoekt. Een wifi-systeem stuurt de beelden van de richtbare camera
door naar de observatiepost die langs de stoep van de Wildewoudstraat is opgesteld, links van het voorplein van de
kathedraal. Het geluid en de beelden van de andere camera worden met een uhf-zender-ontvanger ook naar de
observatiepost gestuurd. Achter de ruiten van de observatiepost zijn twee vlakke schermen van 32" opgesteld,
waarop het publiek gratis rechtstreekse beelden kan zien. De nieuwe observatiepost is zo gebouwd dat de ramen
geen tralies meer behoeven, wat het kijken veel aangenamer maakt.
De richtbare camera is met een tweede webserver verbonden, die via een speciaal hiervoor boven Brussel
aangebracht wifi-net de beelden naar de webbeheerder in Amsterdam stuurt. Het signaal dat afkomstig is van de
kathedraal wordt geïntegreerd in een systeem waar duizenden surfers tegelijkertijd kunnen inloggen en dat
hoogwaardige beelden kan verspreiden.
Alles is verbonden door ongeveer 200 m snoer. Het is dus werkelijk een opnamestudie in de toren, onder de
klokken, precies op de hoogte van het nest.
2.3. MIDDELEN: FINANCIERING, SUBSIDIES EN SCHENKINGEN IN NATURA
De editie 2011 van het project "Valken voor iedereen" werd financieel en/of in natura ondersteund door volgende
openbare en privépartners:












de Deken en de Kerkfabriek van de la Sint-Michiels en-Sint-Goedelekathedraal
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Minister-president),
de Stad Brussel (Kabinet van de Burgemeester)
de Franse Gemeenschapscommissie
de Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene (Kabinet van de Korpschef)
de vzw “Vrienden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen”
Electrabel, groep GDF Suez
sa Les Entreprises Louis Dewaele nv
MyFifi
Bodelec Security en Engineering
Swarovski Optik Benelux

2.4. SAMENWERKING
In 2011, en vanaf de aanvang, is: "Valken voor iedereen – Faucons pour tous " het resultaat van het partnerschap
tussen het KBIN en de COWB, een natuurvereniging die als sinds 1964 in het Brussels Gewest actief is.
Eveneens vanaf het begin werkte ook de Nationale Bank van België mee aan het project, doordat de observatiepost
zich naast hun zetel bevond. De dienst voor interne en die voor externe communicatie lieten ons toe om vanuit hun
gebouwen te observeren, terwijl de bewakingsdienst aandachtig de observatiepost in het oog hield.
Het project is geslaagd dankzij de investeringen en de steun van onze hierboven vermelde openbare en
privépartners, maar ook dankzij onze uitstekende gespecialiseerde leveranciers: de grafische studio Teepee, Potam
Communication, Encima J2EE solutions.

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. Het meest voor het project deden de natuurliefhebbers Emilie
Vanderhulst, Martine Wauters, Hervé Teerlynck, Christophe Rousseau, Stephan Peten, Olivier Seys, Alexis
Dall‟Asta.
Op 31 mei werd aan de observatiepost een klein evenement georganiseerd om de sponsors en partners te bedanken
voor hun medewerking.

3. BIOLOGISCHE RESULTATEN
3.1. ONTWIKKELING VAN HET BROEDSEL, RINGEN EN UITVLIEGEN
De balts begon midden januari; tijdens deze periode werden de twee volwassen slechtvalken regelmatig
waargenomen op de kathedraal.
Tussen 7 en 12 maart legde de vrouwelijke valk 4 eieren. Het eerste valkje werd geboren op 16 april. Vier dagen
later telde het gezin 4 valkjes. De valkjes konden zonder problemen opgroeien, en op 8 mei werden ze geringd. Elk
valkje werd geringd met een gele plastic ring van het Belgisch Ringwerk van het KBIN, waarmee ze van ver konden
herkend worden, en met een elektronische chip. Met deze laatste kunnen stropers opgespoord en mogelijkerwijs
tegengehouden worden; dit in samenwerking met de Dienst Leefmilieu van de Federale Politie en het Belgische
afdeling van CITES, de internationale conventie die instaat voor het toezicht op de handel in bedreigde soorten.
Met de plastic ringen (waarvan we de code met de telescoop kunnen lezen) kunnen we het sterftecijfer van de valken
bestuderen en nagaan hoe Slechtvalken nieuwe gebieden koloniseren. Dit is heel belangrijk om de juiste
beschermingsmaatregelen te kunnen nemen. De valkjes werden ook gemeten en gewogen, waardoor hun geslacht
bepaald kon worden. Wijfjes zijn namelijk groter dan mannetjes. Het broedsel van 2011 bestond uit 2 mannetjes en
2 vrouwtjes. Bij elk slechtvalkje werd wat speeksel en cloacavocht afgenomen om te zien of er virussen aanwezig
waren (influenza, Newcastle en West-Nijl), in het raam van de door het FAVV georganiseerde epidemiologisch
toezicht. Ook werden kleine pluimpjes verzameld om DNA-stalen te kunnen nemen. Over dit onderwerp werd een
masterscriptie geschreven door Corentin Rousseau, student Biologie des Organismes et Ecologie aan de Université
catholique de Louvain (UCL).

Een van de mannetjes. De metalen ring wordt aan het rechterpootje bevestigd, de gele ring waarmee we hem van op afstand
kunnen identificeren, aan de linkerpoot.

Aan het begin van het seizoen werd vastgesteld dat de volwassen valken allebei een metalen ring droegen. Na uren
geduldig observeren konden de codes via de telescoop gelezen worden. De vrouwtjesvalk is nog steeds dezelfde; zij
broedt al sinds 2006 op de kathedraal. Ze is geboren in de lente van 2002 op een industriële toren in Duitsland, 223

kilometer van Brussel. Maar de code van het mannetje, die op 10 mei ontcijferd werd, verraste ons. Het gaat niet om
dezelfde vogel die al jaren op de kathedraal nestelt, maar om een valk die in 2008 p de kathedraal geboren werd! Het
mannetje vormt dus een paar met zijn moeder, wat bij deze soort slechts zeer zelden voorkomt.

De mannetjesvalk broedt. De code van zijn ring toont aan dat hij in 2008 op de kathedraal geboren is.

De jongen begonnen op 13 mei hun balkon te verkennen. Hun eerste vliegoefeningen werden geobserveerd op 22
mei, maar pas op 29 mei vloog een valkje voor het eerst. Vanaf 1 juni konden de vier valkjes perfect vliegen. Tot
midden juli werden ze nog gezien in het gezelschap van hun ouders. Ze oefenden het vliegen in de omgeving van de
kathedraal en aan het einde van de dag keerden ze terug naar de noordelijke toren.
Sinds 2004 vlogen dus al 28 valkjes uit van op de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.

3.2. VOEDSELECOLOGIE
Door het leven op het nest te observeren en hiervan beeldopnamen te maken, kunnen we precies onderzoeken wat de
Slechtvalken eten. Dit loont zeker de moeite bij een soort die zich in een op het eerste zicht verbazende habitat – de
stad – vestigt.
Op de beelden staat de datum en het uur waarop de valken gevangen werden, zodat we nauwkeurig kunnen
onderzoeken wat hun dieet is tijdens de voortplanting en hoe het wijfje en het mannetje hun taken verdelen tijdens
het broeden, het aanbrengen van de prooien en het voeden van de jongen. En daar een beter begrip een eerste stap is
naar een betere bescherming is, biedt het systeem hierbij onmiskenbaar voordelen.
Deze telgegevens worden nu onderzocht, maar omdat al rechtstreeks waargenomen werd welke prooien de
Slechtvalken naar hun nest brachten en er onderaan de toren, in de galmgaten of in het nest zelf etensresten
gevonden zijn, kwamen vijf nieuwe prooien in Brussel aan het licht: torenvalk, porseleinhoen, bokje, groenling en
botvink. Zo zijn er tijdens de nestperiode nu al 41 soorten prooien geteld.
De volledige lijst van de soorten prooien die tijdens het nestelen van de Slechtvalken van de Sint-Michiels-en SintGoedelekathedraal zijn waargenomen bevindt zich op www.slechtvalken.be en staat hieronder nog eens opgenomen.
De tabel toont eveneens hoeveel prooien er waren en, bij zeldzame soorten, wanneer er voor het eerst een exemplaar
ontdekt werd.

Moeder valk voedt haar valkjes zeer voorzichtig. Slechtvalken voeden zich quasi uitsluitend met vogels.

Nederlandse naam

eerste observatie

aantal individuen

DODAARS

2005

> 20

WINTERTALING

2007

2-5

TORENVALK

2010

1

KWARTEL

2-5

WATERRAL

11-20

PORSELEINHOEN

april 2010

1

KWARTELKONING

april 2009

2-5

WATERHOEN
KLEINE PLEVIER

6-10
april 2011

1

GOUDPLEVIER

6-10

ZILVERPLEVIER

1

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

2-5

OEVERLOPER

1

KOKMEEUW

1

STADSDUIF

> 20

HOUTDUIF

2-5

TURKSE TORTEL

juni 2006

2-5

ZOMERTORTEL

mei 2009

1

HALSBANDPARKIET

6-10

GRASPARKIET

april 2011

1

KOEKOEK

juni 2009

1

GIERZWALUW

> 20

GROTE BONTE SPECHT

2-5

VELDLEEUWERIK
GRASPIEPER

6-10
april 2011

1

MEREL

> 20

KRAMSVOGEL

6-10

ZANGLIJSTER

> 20

KOPERWIEK

> 20

GROTE LIJSTER

2-5

KLEINE KAREKIET

1

PIMPELMEES

mei 2006

1

GAAI

april 2011

1

EKSTER
ZWARTE KRAAI

2-5
mei 2009

SPREEUW
GROENLING

1
> 20

maart 2010

2-5

4. EDUCATIEVE RESULTATEN
4.1. VOORSTELLING VAN HET EVENEMENT
De presentatie van het evenement werd in 2011 verder uitgewerkt. De samenwerking in het kader van het
Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 2010 tussen het KBIN, de RTBF en de krant le Soir werd verdergezet. In
totaal werden tussen 8 en 20 april 53 spots van 20 seconden uitgezonden op de radiozenders la Première en Vivacité.
In de culturele agenda van de krant Le Soir werd op 31 maart en 20 april bovendien op twee kwart van een pagina
de affiche van Valken voor iedereen gepubliceerd.
Een affichecampagne werd ontwikkeld in samenwerking met de stad Brussel. Vijftig A2 affiches (40 cm x 60 cm)
van het evenement werden op openbare aanplakborden van de stad aangebracht, en dit gedurende de maanden april
en mei. Van 10 tot 16 mei hingen in de bushokjes van de Decaux groep op het territorium van Brussel tweeëndertig
affiches in abribus-formaat (120 cm x 175 cm). Twintig andere affiches met dezelfde afmetingen waren van 9 tot 18
mei te zien in de houders van de stad Brussel.

Een affiche in abribus-formaat in een posterhouder van de stad Brussel (Regentlaan)

Vijfhonderd A2 affiches werden verdeeld tussen de partners van het programma. Nog eens 450 posters werden
uitgedeeld aan het publiek aan de observatiepost.
De observatiepost werd volledig in “valkenstijl” ingekleed.

De live beelden uit het nest werden dit keer ook rechtstreeks uitgezonden in het Museum voor
Natuurwetenschappen: in de lobby van de biodiversiteitszaal werden een scherm en informatieborden geïnstalleerd.
Het project Valken voor iedereen – Faucons pour tous werd op 20 en 21 mei in Jemeppe-sur-Sambre gepresenteerd
tijdens de opendeurdagen van SOLVAY. Op een schoorsteen van de historische fabriek van deze groep broedt nu al
enkele jaren een koppel slechtvalken.

4.2. ONTHAAL VAN DE BEZOEKERS OP DE OBSERVATIEPOST
Dit jaar zijn er hiervoor een Franstalige
en een Nederlandstalige ornitholoog
aangeworven die het publiek bij de
observatiepost onthalen. Van 7 april tot 7
juni waren ze hier elke dag, uitgezonderd
maandag, van 12.00 tot 18.00 uur. Ze
onderhielden groot en klein met hun
kennis en hun ervaringen rond de
observaties. Mensen die geen Frans of
Nederlands verstonden, kregen uitleg in
het Engels.
Met een uiterst krachtige telescoop kon
het publiek de Slechtvalken op de
kathedraal ontdekken.
Het publiek kon de valken door de telescoop bekijken.

De observatiepost bevindt zich in de Wildewoudstraat, aan de Nationale Bank van België.

In de observatiepost konden de bezoekers een verzameling veren bekijken, waarmee de verschillende prooien
herkend konden worden. Bij elke soort was een kartonnetje op de muur gekleefd waarop de veren bevestigd waren
waarmee de soort geïdentificeerd werden. Deze manier van voorstellen wekte veel enthousiasme op bij de
bezoekers, want voor hen was het werkelijk een speurspel, maar bovendien waren ze esthetisch ontroerd door de
verfijnde kleuren, tekeningen en structuren van de talrijke veren. Een tentoonstelling van braakballen en vogelringen
vulde de opstelling aan.
Op een laptop kregen bezoekers foto's en filmfragmenten te zien. Een van de belangrijkste attractiepunten was dat ze
de camera konden richten en laten inzoomen vanaf de observatiepost, want zo was het mogelijk om in realtime bij
de actie in en rond het nest te komen.
Het nieuws van de dag werd op een "zwart" bord geschreven.
Op de tafel lagen er folders van de partners van het programma (Natagora, Natuurpunt) en andere om mee te nemen.
Het vermoedelijke aantal bezoekers in 2011 ligt tussen 20 000 en 22 000. Dit betekent dat er sinds het project in de
lente van 2005 van start ging, meer dan 120 000 mensen de Slechtvalken bij de Sint-Michiels-en SintGoedelekathedraal zijn komen bewonderen.
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 via media en
internet op de hoogte zijn, 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 omwegje om
dit natuurlijke erfgoed samen met het culturele erfgoed te laten ontdekken.

5 juni 2011, bezoekers komen langs aan de observatiepost
om de eerste vlucht van de valkjes van op de toren te
filmen en te fotograferen.

43. WEBSITE "VALKEN VOOR IEDEREEN"
De website is beschikbaar in drie taalversies: Frans, Nederland en Engels, telkens met een andere naam:
www.fauconspelerins.be; www.slechtvalken.be en www.peregrinefalcons.be.

De website bevat een blog met dagelijks nieuws vanuit de kathedraal, maar ook achtergrondinformatie
over de natuurlijke historie van de Slechtvalken.
De rechtstreekse beelden van het nest werden vanaf 7 april tot 15 juni online uitgezonden, tot de valkenfamilie het
balkon definitief verlaten had. Het ziet ernaar uit dat van alle camera's ter wereld op het internet die online zijn, deze
van onze website veruit de allermooiste beelden van Slechtvalken toont. In elk geval is het de enige dynamische,
want de gezichtshoek en de vergroting variëren naargelang de gebeurtenissen die zich in het nest afspelen.
De website gaat uit van een blog die bijna elke dag nieuws over de Slechtvalken van de kathedraal brengt, met
bijkomende informatie hierrond. Elke boodschap wordt met twee of drie foto's geïllustreerd, die met de camera's of
met een telelens genomen werden. De blog is zo gestructureerd dat men natuurlijkerwijs van de ene dagelijkse
boodschap naar de volgende kan gaan of een dag uit de kalender kan uitpikken aan de hand van de titel van elke
blog.

De blog van 17 mei stelt het
valkenkoppel van de toren van de
Electrabelcentrale in Drogenbos voor,
aan de westelijke Brusselse ring.
Dit is een uniek geval omdat het
gebouw iedere nacht door meer dan
100.000 led-lampjes verlicht wordt.

De ploegen van het Museum stelden ook een verhaaltje met illustraties door een illustrator op voor kinderen van 2
tot 5 jaar. Het kan op de site gedownload worden en kende een groot succes.

Een voorleesverhaaltje voor kinderen van 2 tot 5 werd geschreven door de ploeg van het Museum en geïllustreerd
door de illustrator Christelle Reculez; het kan gedownload worden van op de site.

Er worden ook achtergrondteksten getoond: ontstaan van het programma, documentatie rond de voeding van de
Slechtvalken met de voortdurend aangepaste lijst van de prooien, didactisch dossier ("10 vragen over de
Slechtvalk"), lijst met links.

De weg naar de kathedraal staat op kaart, met bijkomende informatie over de openingstijden van de observatiepost.
Surfers kunnen rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de ornithologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen en hun waarnemingen of foto's van valken kunnen doorsturen. In 2011 ontving het KBIN 691
berichten. Ieder bericht werd beantwoord.
In totaal bezochten 174.639 verschillende bezoekers de website in 2011, drie keer meer dan in 2010. Het aantal
bezoeken aan de website was 372.766; op 19 april werd een piek bereikt met 9.497 bezoeken in de loop van de dag.
Tijdens de maanden april en mei werden dagelijks gemiddeld 5100 bezoeken geregistreerd. Een verbinding duurde
gemiddeld 8 minuten, waarbij er eveneens gemiddeld 10 pagina's werden geraadpleegd. In totaal werden 2.844.259
pagina‟s bezocht door surfers uit minimum 81 landen.
Op talrijke binnen- en buitenlandse websites werd naar deze site verwezen. De Wikipedia-pagina van de SintMichiels- en Sint-Goedelekathedraal vermeldt het koppel van de kathedraal prominent.
Alle blogs, filmpjes en foto‟s van de editie van 2010 staan en blijven online.

6. Berichtgeving in de media
De editie 2011 van Faucons pour tous – Valken voor iedereen ging op 7 april van start met een persconferentie aan
de voet van de kathedraal. Twee persberichten werden in de loop van het project verstuurd: een op 18 april, om het
uitkomen van de valkjes aan te kondigen, en een op 24 mei, bij het uitvliegen van de valkjes. Ter gelegenheid van
het einde van de editie 2011 werd op 31 mei een klein evenement georganiseerd aan de observatiepost om de
partners te bedanken. Dit werd allemaal georganiseerd door de communicatiedienst van het KBIN.

Berichten Belga
01/04/2010: La biodiversité et les faucons au programme de l’année du musée des sciences naturelles
19/04/2010: Twee jonge valken geboren op kathedraal Sint-Michiels en Sint-Goedele
01/06/2010: Fin de l’opération "Faucons pour tous 2010" - Einde van de actie "Valken voor iedereen 2010"

Dagbladen en tijdschriften
Het Nieuwsblad (bijlage), 24/03/2010: Nest Slechtvalken waakt over Brussel
La Libre Belgique, 01/04/2010: Deux faucons à la cathédrale
Le Soir, 02/04/2010: Le retour des pèlerins de la cathédrale
La Dernière Heure, 06/04/2010: Focus sur les faucons de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule
Brussel Deze Week, 08/04/2010: „Wonderlijk hoe de natuur zich aanpast’
La Capitale, 10/04/2010: Les œufs des faucons vont éclore
La Gazette, 10/04/2010: Les œufs des faucons vont éclore
La Libre Belgique, 20/04/2010: Deux fauconneaux sont nés samedi
La Dernière Heure, 20/04/2010: Deux fauconneaux sont nés samedi
La Dernière Heure (Brabant wallon), 20/04/2010: Deux fauconneaux éclos
La Dernière Heure (Bruxelles), 20/04/2010: Deux fauconneaux sont nés samedi
La Dernière Heure (Bruxelles), 20/04/2010: "C’est comme si on y était"
Het Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), 20/04/2010: Geboorte in kathedraal
Sud Presse, 20/04/2010; Saint-Michel et Gudule, à Bruxelles. Deux fauconneaux au sommet de la cathédrale
Le Soir, 20/04/2010: Deux fauconneaux naissent à Gudule
Gazet van Antwerpen, 20/04/2010: Valken geboren op kathedraal
Het Laatste Nieuws, 20/04/2010: 4 valkjes geboren op Brusselse kathedraal
De Standaard (Vlaams-Brabant/Brussel), 20/04/2010: Twee jonge valken geboren op kathedraal
Het Laatste Nieuws (Pajottenland), 20/04/2010: Jonge vlaken geboren op top kathedraal
Het Nieuwsblad, 21/04/2010: Geboorte Slechtvalken live te volgen
Grenz-Echo, 23/04/2010: Falken observierung am Fuße der Kathedrale Saint-Michel noch bis Ende Mai
Vlan, 28/04/2010: Naissance au sommet
The Brussels Magazine, may 2010: 2010, Année de la biodiversité
Klap, mei 2010: Valken boven Brussel
La Province, 14/05/2010: Mr et Mme Pèlerin ont trois fauconneaux
La Province, 16/05/2010: Dans l’intimité des Faucons
Brussel Deze Week, 20/05/2010: Slechtvalken doen het goed (en duiven hopelijk wat minder)
La Dernière Heure, 21/05/2010: Naissance de trois faucons pèlerins
Vlan, 05/06/2010: L’envol des faucons
Ma ville notre Planète !, juin2010: Big Brother et les petits pèlerins de la cathédrale
Le Soir (Bruxelles), 02/06/2010: Premiers essais en vol pour les petits pèlerins de la cathédrale
La Capitale, 02/06/2010: 85.000 personnes ont vu les fauconneaux
Le Journal des Enfants, 04/06/2010: Bonne nouvelle

Vakliteratuur
Bruxelles Insolite. Trésors cachés et lieux secrets. Ed Les Beaux Jours. Pèlerinage au sommet de la Cathédrale.
Clin d‟œil Nature (Natagora ESM), 07/2010: Faucons pour tous
Chasse au vol, revue annuelle 2009: Les Pèlerins de la cathédrale.
Televisie
RTBF: Journal télévisé 19h30 31/03/2010
RTBF: Le Jardin extraordinaire 18/04/2010
RTBF: Journal télévisé 19h30 20/04/2010
Télé Bruxelles: Journal télévisé 19/04/2010
RTL-TVI: Journal télévisé 13h00 19/04/2010
TV Brussel: TV Journaal 19/04/2010
Canvas: Biodiversiteit in België Afl. 1 19/10/2010
RADIO
La Première: Journal parlé 31/03/2010
Radio Een: Vandaag 31/03/2010
Klara: Kunstkaravaan 03/04/2010
La Première: midi première 21/04/2010
La Première: NUWA 22/04/2010
La Première: Par oui dire 26/05/2010
La Première: Journal parlé 18/04/2010
Vivacité: Journal parlé 01/04/2010
Vivacité: journal parlé 18/04/2010
Vivacité: Aller – retour 20/04/2010
Radio Catholique Francophone: 24/04/2010
Nostalgie: Journal de la Terre 19/04/2010
FM-Brussel: Nieuws 01/04/2010
Nostalgie: Journal de la Terre 02/06/2010
Studio Brussel: Nieuws 06/04/2010
INTERNET
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=491, 09/04/2010: Faucon pour tous
http://www.blbe.be, 16/04/2010: Waiting until the eggs crack/Eclosion des œufs imminente/Wachten tot de eieren
breken
http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=5227& 04/2010: De 5 valken zijn geboren!
http://www.belgium.be/nl/nieuws/2010/news_valken-voor-iedereen.jsp , 22/04/2010:Faucon pour tous -Valken voor
iedereen
http://www.lesoir.be, 19/04/2010: Deux fauconneaux nés au sommet de la cathédrale Saint Michel et Gudule
http://www.lalibre.be/societe/planete/article/573035/deux-faucons-a-la-cathedrale.html
http://www.rtlinfo.be, 21/05/2010: Un couple de faucons à Bruxelles
http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/bezoek-eens-een-slechtvalk: 02/04/2010: Bezoek eens een
slechtvalk op de kathedraal
http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/twee-slechtvalkjes-geboren-op-kathedraal-brussel, 19/04/2010:
Twee slechtvalkjes geboren op kathedraal Brussel
http://www.belgischeradiounie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=369:brussel-slechtvalkenkiezen-brusselse-torens-om-kuikens-groot-te-brengen&catid=34:bru-nieuws&Itemid=53 19/04/2010: Slechtvalken
kiezen Brusselse toren om kuikens groot te brengen.

6. DANKBETUIGEN EN COLOFON
Om het grote publiek te kunnen tonen hoe de Slechtvalken op de Brusselse kathedraal nestelen, hebben heel veel
mensen en instellingen meegewerkt en hun steun verschaft.
Eerst en vooral heeft de heer Deken Castiau en de kerkfabriek de valken onthaald in de Sint-Michiels-en SintGoedelekathedraal. Hun medewerkers hebben ons onbaatzuchtig geholpen. Zonder dit onthaal was niets mogelijk
geweest.
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de heer Minister-President Charles Picqué hebben het
evenement gesubsidieerd ter bevordering van het imago van Brussel. Het volledig e project kreeg net zoals in 2005
de steun en de inzet van talrijke kabinetsmedewerkers van de Minister-President.
De Burgemeester en het College van de Stad Brussel geven hun volledige steun aan het project. De stadsdiensten
(Elektriciteit, Aanplakken, Wegeniswerken) zorgden voor een uitstekende uitvoering van het evenement.
Het korpshoofd van de Zone Brussel-Hoofdstad-Elsene gaf de nodige toelating om de observatiepost op de
openbare weg en ook hebben de betrokken agenten zich geïnteresseerd betoond en ertoe bijgedragen dat de
container kon geplaatst worden en dat de op de openbare weg verrichte activiteiten konden slagen.
De Franse Gemeenschapscommissie ondersteunde het project en vooral de verwelkoming van het publiek.
De vzw “De vrienden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen” steunde het project,
alsook vele andere acties van het Instituut.
Dit jaar genoot het programma van de milde steun van Electrabel, Groep GDF SUEZ. Electrabel speelde een grote
rol in de geschiedenis van de Slechtvalken. De eerste Slechtvalken die naar België terugkeerden, nestelden zich
immers op hun gebouwen. In 2010 konden wij dank zij Electrabel de communicatie rond het project versterken,
onder andere door het plaatsen van de nieuwe camera.
De sa Entreprises Louis De Waele nv leent sinds 2005 voor het project kosteloos een gloednieuwe bewoonbare
container uit voor twee maanden. Het bedrijf verzorgde eveneens het vervoer en de inrichting.
De firma Bodelec Security and Engineering leverde het materieel om de beelden op te nemen en te verspreiden en
tevens de hiervoor benodigde hoogstaande expertise.
De firma MyFifi zorgde voor de specifieke wifi-breedbandverbindingen die de beelden van het nest moeten
overbrengen.
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
bekijken.
De diensten van de Nationale Bank van België, die zijn zetel naast de bewoonbare container heeft, toonden steeds
belangstelling voor het project en lieten een installatie aanbrengen waarmee het publiek de beelden op een meer
confortabele manier kon bekijken, maar stonden tevens toe dat er observaties vanaf hun gebouwen gemaakt konden
worden.
De grafische studio [ TEEPEE ] heeft alle grafische elementen van het project ontworpen: banner, affiches en
observatiepost.
Potam Communication verzorgde snel en doeltreffend allerlei drukwerk (affiches en aankleding van de
observatiepost).

Talrijke vrijwilligers hebben ons geholpen tijdens de duur van het project bij het onthaal van bezoekers, bij het
plaatsen van audiovisueel materiaal of het leveren van prachtige fotografische documenten. Dit jaar bedanken we in
het bezonder Emilie Vanderhulst, Martine Wauters, Hervé Teerlynck, Pascal Goset, Herman Berghmans, Jos Van
Kerckhoven, Christophe Rousseau, Stephan Peten.
Talrijke collega's op het Instituut werkten mee aan de realisatie van deze editie. Kareen Goldfeder
(Communicatiedienst – partnerships) zorgde voor het mecenaat van Electrabel en de Franse
Gemeenschapscommissie. Yannick Siebens, Donatienne Boland, Francoise Antonutti en Jiska Verbouw
(Communicatiedienst) organiseerden de perscampagnes, maakten de inhuldiging van het evenement en zijn
verschijnen op de website van het KBIN bekend. Walter Roggeman was steeds bereid om de Nederlandstalige pers
te woord te staan.
Ook bedanken we Daniel Bode, Manu Bornemann, Marie-Hélène Brion, Benjamin Cadranele, Monsieur le Doyen
Castiau, M.Deleurence, Gilles Delforge, Hubert de Montjoye, Thierry De Prince, Henri Dineur, Josiane Dusaucy,
M. Hauwelaerts, Jean Huysmans, Gino Merchiers, Monsieur le Ministre-Président Picqué, Nadine Rubbens,
Maurice Segers, Monsieur le Bourmestre Thielemans, Mathieu Vandenbroecke, Alain Vanhouteghem, Jean-Claude
Van Horenbeeck , Juan van Sprolant, Eric Van Wyngaerden, Yves Wanbecq, Laurent Weil voor hun bijdragen tot
de geslaagde episode 2011 van "Valken voor iedereen – Faucons pour tous".

De deken en de kerkfabriek van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal

