
                                        BROEDKAST SLECHTVALK. 
 
Tijdens de lente van het jaar 2012 werden er regelmatig één of twee slechtvalken opgemerkt 
in de nabijheid van de Basiliek van Grimbergen. Geregeld werd ook vastgesteld dat de vogels 
de torenramen gebruikten om te rusten of de omgeving te verkennen.  
 
Na samenspraak met de kerkfabriek, de paters Norbertijnen van de Abdij van Grimbergen, de 
Milieudienst van de gemeente Grimbergen en de Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant, werd 
er beslist een broedkast voor Slechtvalk te plaatsen in de toren van de Basiliek. 
 
Na de voorafgaande afspraken en enkele bezoeken werden de nodige afmetingen opgemeten, 
en de vaste nestkastbouwer uit Merchtem ingeschakeld. Deze specialist raadde ons aan de 
kast zodanig te maken dat er eventueel een element kon worden verwijderd. 
 
Het rechtse oostwaarts gerichte raam van het torenlokaal bleek de beste locatie. Dit lokaal 
bevindt zich op een hoogte van 60 meter (333 treden via een smalle wenteltrap). Op onze 
Vlaamse Nationale feestdag, 11 Juli 2012, begonnen we aan de plaatsing van de broedkast. 
 
Eerst dachten we de broedkast naar boven te hijsen in het kerkgedeelte, en zo via enkele 
toegangsdeuren naar het torenlokaal te brengen. Omdat deze toegangsdeuren te smal waren 
voor de nestkast, waren we echter verplicht om de wenteltrap te gebruiken. 
 
De goede raad van de kastenbouwer kwam zeer goed van pas. Bij het klimmen naar het 
torengedeelte stelden wij vast dat de traphal alsmaar smaller en smaller werd en finaal 
stonden wij stil. Eerst nog geprobeerd de kast te draaien en te keren maar ook dan lukte het 
niet. We keerden terug naar een lagere verdieping waar we een element van de kast 
losmaakten en zo opnieuw richting torenlokaal trokken. Daar bleek de toegangsdeur nog een 
serieuze hindernis, maar mits wat draaien en keren met de kast lukte het ons het torenlokaal 
binnen te raken. 
 
De kast werd vakkundig in mekaar gevezen en de opening vrij gemaakt. 
 
En dan het ultieme moment, de kast op zijn plaats krijgen! Daar hadden wij tegenop gezien, 
nochtans verliep dat zeer vlot. Het metalen gaas om de duiven weg te houden werd 
weggenomen, de wanden van de opening glad gemaakt en DAAR STOND ZE, met amper 
een paar millimeter links en rechts van de muur, GEWELDIG. De broedkast werd deskundig 
bevestigd met voldoende ruimte vóór de kast zodanig dat de jonge vogels een oefenplatform 
ter beschikking hebben om hun vliegoefeningen te houden. In het voorziene broedgedeelte 
werden een paar kilo Zeoliet gelegd als nestbedekking. 
 
Vanaf het tweede gedeelte van de maand februari 2013 worden er regelmatig twee volwassen 
vogels met broedindicerend gedrag waargenomen in de kast. 
 
Slechtvalken broeden initieel op rotsen, kliffen en in bossen. In onze regio broedden deze 
vogels in lang vervlogen tijden in kerktorens en/of kraaiennesten. Nu zijn de kerktorens 
allemaal dichtgemaakt (al dan niet met duivennetten) zodat broeden op die locaties niet meer 
mogelijk is. Actueel broeden zij op elektriciteitspilonen en koeltorens of in nestkasten op de 
hogere kerktorens. De verlichting op en rond deze hoge gebouwen (o.a. voor de veiligheid 
van het luchtverkeer) geeft hun ook voordelen, want dit laat hun toe om ook tijdens de nacht 
te jagen. 



Onder de kerkgebouwen waar actueel slechtvalken broeden worden vele botten gevonden van 
prooien welke ‘s nachts overtrekken. 
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Roger Van Der Slagmolen : Broedkastmaker Natuurpunt Merchtem. 
 
René De Boom 


