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1. INLEIDING 2013 
 

Bedankt ! Het initiatief “Valken voor iedereen - Faucons pour tous” werd op een dag in mei 2014 bedacht, 

terwijl de valkjes op de balkons en richels van de noordelijke toren van de Sint-Michiels- en Sint-

Goedelekathedraal rondwandelden. Spoedig zouden ze voor het eerst uitvliegen. Het was de eerste keer dat een 

ornitholoog een slechtvalkenkoppel zag nestelen in Brussel. En dat slechts 10 jaar nadat de slechtvalken in 
België teruggekeerden, na een afwezigheid van meer dan 20 jaar. Toen verdwenen ze uit ons land, nadat de 

populatie al ongeveer 30 jaar aan het afnemen was. 

 

Het idee was om onze kennis en observaties met het publiek te delen en om iedereen de kans te geven om het 

dagdagelijkse leven en de ecologie van deze soort beter te leren kennen We wilden tonen en uitleggen hoe een 

wild dier, dat besluit om zich in het hartje van een miljoenenstad te vestigen, zijn leven leidt. 

 

Het leek een moeilijke opdracht, want een slechtvalk is nu eenmaal geen tijger of een panda! En toch toonde het 

publiek interesse. Onze observaties sinds 2005 hebben aangetoond dat het mannetje en het wijfje minstens één 

keer vervangen werden, dat ze van zeer verschillende plaatsen komen, dat het aantal eieren dat gelegd wordt 

onverklaarbaar verschilt van jaar tot jaar, dat de pasgeboren valkjes tot op het moment dat ze uitvliegen zeer 

goed beschermd en gevoed worden door hun ouders, maar ook dat de eerste vlucht zeer delicaat is, dat er geen 
bij de opvoeding geen strikte regels van toepassing zijn, dat eventuele doodsoorzaken niet altijd voor de hand 

liggen enzovoort. 

 

Al gauw kwamen er telkens meer en meer bezoekers. Eerst enkel naar de observatiepost die in de lente van 2005 

voor de kathedraal opgesteld werd, en daarna ook naar de website die sinds 2010 beelden uit het nest live 

uitzendt. Honderden vragen en opmerkingen volgden snel. De interesse kwam eerst uit België, om daarna ook uit 

Nederland en Frankrijk te komen. Maar zeer snel bezochten bezoekers en toeristen uit meer dan honderd landen 

de website of de observatiepost. De laatste twee jaar werd de website tegen april-mei telkens 400,000 keer 

bezocht, en over het hele jaar zelfs meer dan 500,000 keer.  

 

We spreken hier dus van wetenschapscommunicatie. We kunnen het ook wel het delen van kennis noemen. Op 
17 oktober 2013 kende de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten aan 

“Valken voor iedereen – Faucons pour tous” de eerste prijs 2013 voor wetenschapscommunicatie toe. Een zeer 

grote eer! Dank aan allen die interesse tonen in de studie en conservering van wilde vogels! 
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2. 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 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 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. 
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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 Sint- 

Goedelekathedraal 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 Watermael-Bosvoorde (1 valkje), de Sint-Guidokerk te Anderlecht (3 
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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. 

 

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. 

 

 

25 april 2013, de vijf valkjes zitten tegen elkaar onder het waakzame oog van hun vader  
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3. TECHNISCHE BESCHRIJVING EN INFRASTRUCTUUR 
 

 

Nieuw in 2013 : een nieuwe camera aan de overkant van de toren, op 70 meter van het nest. Deze camera, met 

een resolutie van 2,000,000 pixels kan tot 20x inzoomen en kan vanop afstand bestuurd worden. Hij kan naar 

alle kanten gedraaid worden en de zoom kan ook gecontroleerd worden.  Deze nieuwe camera laat ons toe om in 
de observatiepost of via het internet het gedrag van de valken op de kathedraal te volgen, zelfs wanneer ze niet in 

het nest zijn. Door de besturing vanop afstand kunnen we de valken op verschillende plaatsen op de kathedraal 

volgen, of ze nu tussen de waterspuwers of tussen de andere ornamenten van de kathedraal staan.   

 

 

 
 
       De nieuwe camera staat op 70 meter van het nest van de valken. 

  

 

 

 

Het was moeilijk om deze camera 

te installeren, want hij is 

ontworpen om naar beneden te 
filmen. Maar de kathedraal torent 

uit boven de andere gebouwen. Hij 

moest dus vastgemaakt worden aan 

een muur, met een hoek van 45° 

volgens twee assen om goed 

georiënteerd te staan. 

 

De camera die het nest filmt, is nog 

steeds dezelfde als vorig jaar. Deze 

camera kan ook vanop afstand 

bediend worden om het beeld aan 
te passen naargelang de 

gebeurtenissen. Hij laat toe om in 

detail de evolutie van de valkjes te 

volgen door bijvoorbeeld in te 

zoomen op het uitkomen van de 

eieren of om uit te zoomen 

wanneer de twee volwassenen hun 

nest komen voederen. 

 

Deze camera kan ook „s nachts 

beelden maken, dankzij zijn 

infraroodfunctie. De nachtbeelden 
zijn dan dus zwart-wit. 
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Een nachtelijk zicht op het balkon, gefilmd door de nieuwe buitencamera  

  

 

 
 

 
Met de installatie van de buitencameramoesten we ook de server vervangen, die in de toren van de kathedraal net 

boven het nest geïnstalleerd is. De server is het hart van het systeem. Hij is zodanig geprogrammeerd dat er 

automatisch opgenomen wordt wanneer een camera een beweging 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.. 

 

De verbindingen zijn ook verbeterd. De beelden van de buitencamera worden via een beveiligd WIFI netwerk 

naar de server gestuurd. De beelden uit het nest worden via een kabel naar dezelfde server gestuurd. Het sinaal 

van de twee camera‟s wordt via WIFI naar de observatiepost aan de voet van de kathedraal gestuurd. Het oude 

verzender-ontvanger systeem uit 2005 heeft dus plaats gemaakt voor iets beters. De beeldkwaliteit voor het 
publiek aan de observatiepost is dus veel beter dan in de voorgaande jaren.  

 

De transmissie van beelden naar het internet gebeurt via een draadloze verbinding, die speciaal voor het initiatief 

op poten gezet werd. Het videosysteem kan 25 beelden per seconde tonen. Twee uitzendservers, één per camera, 

Het vrouwtje staat op een 

ornament, gefilmd door de 

nieuwe buitencamera 
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gelinkt aan een server zenden boven Brussel hun signaal uit, om uiteindelijk terecht te komen aan een antenne 

die met een optische vezelkabel verbonden is. De beelden van de twee servers worden uiteindelijk naar een 

systeem geleidt dat de signalen beheert en duizenden surfers toelaat om beelden live te bekijken, en dat in een 

resolutie van hoge kwaliteit. 

 

 

 
 

Drukte in de klokkentoren om de internetverbinding te installeren 

 

 

De beelden van de buitencamera en van de camera bij het nest worden in de observatiepost uitgezonden op LCD 

schermen van 32‟‟ en 40‟‟. Deze staan achter de vensters, waardoor bezoekers dag en nacht het nest kunnen 

volgen. 

 

Deze nieuwe installatie heeft enkele kinderziektes gekend, gedeeltelijk omwille van het zeer koude weer in 2013. 

De wind was soms heel sterk en deed de buitencamera bibberen, wat de beelden van de valken op de toren soms 
onduidelijk maakte. De regen zorgde voor condensatie op de lens van de buitencamera. Intussen werd de camera 

opnieuw vastgezet en werd ook het probleem van de condensatie opgelost. 

 



_______________________________________________________________________________________                                                      

 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 9 

 

4. SAMENWERKING 
 

De editie 2013 van het project "Valken voor iedereen – Faucons pour tous” kreeg enorm veel steun van de 

Deken en de Kerkfabriek van de Sint-Michiels en-Sint-Goedelekathedraal, van het kabinet van de burgemeester 

van de Stad Brussel en van verschillende diensten (onder andere elektriciteit, stratenplan, affichage) van de 

Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene (Kabinet van de Korpschef), van de Nationale Bank van België, Les 
Entreprises Louis Dewaele en Swarovski Optik Benelux. In 2013, en sinds het begin, is het project het resultaat 

van een samenwerken tussen het KBIN en de Ornithologische Commissie van Watermael-Bosvoorde, een 

natuurorganisatie die sinds 1964 in de Brusselse regio actief is. 

 

"Valken voor iedereen – Faucons pour tous” kreeg essentiële financiële ondersteuning van de regering van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van Electrabel, GDF Suez. 

  

De volgende ondernemingen hebben hun kennis ter dienste van het project gesteld : Bodelec Security en 

Engineering (servers, camera‟s en lokale zenders), MyFifi – Your Internet Best Friend (internetverbinding), 

Potam Communication (productie van affiches en aankleding van de observatiepost), de grafische studio Teepee 

(grafisch design). 

 
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, Mario Ninnane, Hervé Teerlynck, Stephan Peten, 

Alexis Dall‟Asta. 
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5. BIOLOGISCHE RESULTATEN 

 
5.1. ONTWIKKELING VAN HET BROEDSEL, RINGEN EN UITVLIEGEN 

 

Met de teleskoop werden de ringen van de volwassen valken ontcijferd : het zijn dezelfde als vorig jaar.  

 

 
 

 
Dit jaar werd het eerste ei op 2 of 3 maart gelegd en het broeden begon op 8 maart. Maar het bleef niet bij drie 

eieren, zoals in 2012. Ze legde er vijf, een zeer uitzonderlijk nest ! Daarenboven is het de tweede keer voor dit 

vrouwtje, die dit jaar 11 jaar oud werd. We kunnen dus niet zeggen dat de vruchtbaarheid afneemt met de jaren. 

 

 

 
 
 

 

 

Het wijfje is dus in 2002 

geboren, in Duitsland, op 223 

km van Brussel. Ze broedt 

met succes op de kathedraal 

sinds 2006. Het mannetje 

werd in 2008 op de kathedraal 
geboren. Hij broedt al voor 

het derde jaar op rij met zijn 

moeder. 

Vijf eieren zijn zeer 

ongewoon. Het is de tweede 

maal voor het vrouwtje. 

Het vrouwtje op het balkon ; je 

kan duidelijk de ring om haar 

poot zien 
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Twee dagen na het begin van het broeden werd het koud, met minpunten tot -4°C overdag tot -8°C‟s nachts. Ook 

sneeuwde het soms fel. Meteorologische omstandigheden die voor Brussel uitzonderlijk zijn; op 12 maart 

broedde het vrouwtje op een hoop sneeuw.  

 

Rekening houdend met een broedtijd van 32 dagen, werd de geboorte rond 9 of 10 april verwacht. Uiteindelijk 

kwam het eerste valkje op 16 april uit. Het laatste valkje kwam ui het eit op 19 april. 8 dagen vertraging dus, een 

kwart van de normale broedtijd. Het is een enorm verschil. Waarschijnlijk heeft het te maken met de koude 

temperaturen in het begin van de broedtijd en met het feit dat er zoveel eieren waren, die het mannetje maar 

moeilijk kon warm houden. Maar uiteindelijk zijn de vijf valkjes zonder problemen ter wereld gekomen. 

 

 

 
 

Vijf monden om te voeden. De valkjes zijn 2 à 3 dagen oud. 

 

 

 
 

De groei van de vijf valkjes verliep normaal, ook al bleef het jongste toch een hele tijd langer kleiner dan de rest.  

Op 8 mei werden ze geringd en dankzij het meten van biometrische gegevens stelden we vast dat de familie van 

2013 uit 3 mannetjes en 2 wijfjes bestaat. Deze twee laatsten wogen 830 gr en 728 gr, terwijl de mannetjes 657 

gr, 653 gr en 481 gr wogen. Het laatste kleintje is dus een mannetje, wat het verschil in grootte met de rest van 

de familie verklaart.  
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Het 5
e
 valkje (rechts) was lange tijd kleiner dan de rest, maar vloog toch zonder problemen uit 

 

 

Moeder en vader valk hebben hun 5 valkjes gedurende 6 weken gevoed, ondanks de regen en temperaturen van 

10°C onder het seizoensgemiddelde. Enkele keren hebben ze de voeding moeten staken om een voorbijkomende 

slechtvalk uit hun luchtruim of zelfs van de kathedraal te jagen. Slechtvalken zijn zeer territoriaal en ze 

verdragen geen indringers. 

 

 
 



_______________________________________________________________________________________                                                      

 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 13 

 

Op 29 mei vloog een mannetje voor het eerst. Op 31 mei, toen het mooie weer terugkeerde, vlogen ze alle vijf. 

En gelukkig maar, want valkjes die leren vliegen en jagen hebben het moeilijk wanneer het regent. 

 

 
  

3 valkjes tussen de pilaren, hun moeder waakt vanop de rand 

 

 

  
 

Begin 

augustus werd 

het jongste 

valkje nog op 

de kathedraal 

gezien. 
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Behalve op de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedral bouwden slechtvalkenkoppels deze lente in Brussel ook 

een nest op de Sint-Hubertuskerk van Bosvoorde (1 valkje), op de Sint-Antoniuskerk te Etterbeek (3 valkjes) en 

op de collegiale Sint-Guidokerk van Anderlecht (2 valkjes). Een eerder zwak resultaat voor de andere koppels, 

waarschijnlijk door het ongewoon koude en regenachtige weer van de lente van 2013.  

 

Er kwam geen nest in Evere en Laken, omwille van werken aan de gebouwen waarop de valken normaal een 

nest bouwen In het eerste geval heeft het koppel zich waarschijnlijk naar de Reyerstoren verplaats. Er heeft wel 

een koppel de winter en de lente doorgebracht op het gemeentehuis van Sint-Gillis, en een ander koppel werd 

regelmatig gezien op het gemeentehuis van Schaarbeek. Slechtvalken hebben deze gebouwen al zeker eerder 

bezocht. Een nieuw koppel heeft zich blijkbaar in de Sint-Jobkerk in Ukkel gevestigd. De twee valken waren 

volwasen maar hebben blijkbar geen nest gebouwd.   
 

 

 

Zicht op de daken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken; de werken en de stellingen hebben verhinderd dat er 

dit jaar een nest gebouwd werd. In de lente van 2014 moeten de omstandigheden weer beter zijn.  
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5.2. VOEDSELECOLOGIE 

 
Bijzonder veel aandacht werd opnieuw geschonken aan de studie van de voedselecologie van de slechtvalken 

van de kathedraal. De opgenomen beelden zijn een uitzonderlijke informatiebron waarmee we kunnen begrijpen 

hoe deze roofvogel zich aan de stad aanpast. In tegenstelling tot bij een klassieke observatie, de resten van 

prooien geteld worden en/of het nest met een telescoop geobserveerd wordt, laten de opnames van de 
groeicyclus van de valkjes toe om heel precies het aantal prooien te bestuderen, alsook hun type, de 

taakverdeling tussen het mannetje en het vrouwtje en hoe dit alles in functie van de fase van de groeicyclus 

gebeurt. 

 

Omdat we deze studie over meerdere jaren spreiden, kunnen we vergelijkingen maken in functie van een aantal 

variabelen zoals het aantal valkjes, de leeftijd van de ouders en de weersomstandigheden. 

 

Maxime Rigo, bachelorstudent agronomie aan de Haute Ecole de la Province de Liège (Prof. J. Fagot) vertrok in 

zijn stage en in zijn eindwerk van beelden van het nest van 2010 en 2011 op de Sint-Michiels- en Sint-

Goedelekathedraal. Op 18 juni 2013 verdedigde hij in La Reid met succes zijn werk, getiteld “Ecoéthologie 

comparée d‟une nichée de quatre et d‟une nichée de cinq Faucons pèlerins (Falco peregrinus)”. 

 
Sinds het eerste nest op de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in 2004, verschenen 46 vogelsoorten op het 

menu van de slechtvalken. Een nieuwe soort, de rietgors, werd in mei 2013 geïdentificeerd. De meeste van de 

soorten die door de slechtvalken bejaagd worden, zijn trekvogels die meestal „s nachts over de stad vliegen, 

tussen hun winterverblijfplaats (in sommige gevallen in Afrika) en hun nestgebied. Sommige soorten, zoals de 

kanoet, de strandloper en de strandplevier, werden nog nooit gezien op het Brusselse grondgebied. 

 

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.  
 

 

 
 

Het mannetje verscheurt een duif alvorens de valkjes te voeden  
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naam eerste observatie aantal individuen 

DODAARS 2005 > 20 

WINTERTALING   2-5 

TORENVALK 2010 1 

KWARTEL   2-5 

WATERRAL   11-20 

PORSELEINHOEN april 2010 1 

KWARTELKONING april 2009 2-5 

WATERHOEN   6-10 

KLEINE PLEVIER april 2011 1 

STRANDPLEVIER mei 2012 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   6-10 

GRASPIEPER april 2011 1 

MEREL   > 20 

KRAMSVOGEL   6-10 

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 

GROENLING maart 2010 2-5 

RIETGORS mei 2013 1 

  

Lijst van prooien van de slechtvalken van de kathedraal die tot nu toe geobserveerd werden 
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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 mijlpalen van de slechtvalken in Brussel aan te kondigen. Videobeelden en foto‟s werden ook ter 

beschikking van de pers gesteld. 

 

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

Natuurwetenschappen om het publiek te informeren en uit te nodigen, zowel naar de website als naar de 

observatiepost 

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

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. Vijfhonderd A2-affiches werden verspreid onder de partners van het programma, en 450 

affiches werden uitgedeeld op de observatiepost.  
 

 

 
 

De affiche die uitgedeeld werd aan de observatiepost (Franse versie) 
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6.2. ONTHAAL VAN DE BEZOEKERS OP DE OBSERVATIEPOST 

 
Hiervoor werden een Franstalige en een Nederlandstalige ornitholoog aangeworven die het publiek bij de 

observatiepost onthalen. Van 2 april tot 30 mei 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.  
 

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 2013 wordt op 20.000 geschat. Dit betekent dat er sinds het project in de 

lente van 2005 van start ging, meer dan 170.000 mensen de slechtvalken bij de Sint-Michiels- en Sint 

Goedelekathedraal zijn komen bewonderen. In 2013 kwamen beduidend meer scholen op bezoek. 
 

 

 
 

 
De leerlingen van het tweede jaar van de school de Kraal uit Herent bezoeken de observatiepost op 27 mei 2013 (foto 

Els Herbots). 
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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 

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.  
 

 

6.3. 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 rechtstreekse beelden van het nest werden vanaf 2 april tot 30 mei online uitgezonden, tot de valkjes het 

balkon definitief verlaten hadden. 
 

Het systeem toont beelden die zo goed als niet bewerkt zijn van de slechtvalken. De beelden van de 2 camera‟s, 

die vanuit verschillende perspectieven gemaakt worden en zeer complementair zijn, zijn dynamisch, omdat de 

hoek en de zoom kan aangepast worden naargelang de gebeurtenissen. 

 

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. 32 video‟s uit 2013 illustreerden alle stadia vanaf het broedproces, samen met een foto-album..  

  

De natuurlijke geschiedenis van de slechtvalken werd regelmatig verteld op de blog. Gemiddeld werd iedere 
twee dagen een nieuwe tekst gepubliceerd. Elk bericht wordt geïllustreerd door 2 of 3 foto‟s, ofwel gemaakt door 

een van de camera‟s, of genomen met  

De website bevat een blog met dagelijks nieuws vanuit de kathedraal, maar ook 

achtergrondinformatie over de natuurlijke historie van de Slechtvalken. 
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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. De pagina‟s over de partners bevatten links naar hun website. 
 

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 2013 ontving het 

KBIN 1.131 berichten. Ieder bericht werd beantwoord.  
 

In totaal werden op de website in 2013 533.974 verschillende bezoeken geregistreerd, waarvn 421.241 enkel 

voor de periode april-mei. Gelijkaardig met 2012 waren er 187.091 verschillende bezoekers, die  4.708.620 

pagina‟s bezochtten. Een piek werd bereikt op 17 april met 19.232 bezoeken.  

  

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.  

 

Interesse kwam van over heel de wereld  van uit 105 verschillende landen van over alle continenten werd de site 

bezocht. Een stijging van 12 in vergelijking met 2012. 
 
Algerije, Andorra, Angola, Argentinië, Armenië, Aruba, Australië, Bangladesh, België,  Bermuda, Bhutan, 

Bolivië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Cambodia, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, 

Cyprus, Denemarken,Duitsland, Ecuador, Estland, Filipijnen, Finland, Georgië, Ghana, Griekenland, Granada, 

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

Jordanië, Kazakhstan, Kroatië, Letland, Libië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Madagascar, Maleisië, 

Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Moldavië, Monaco, Mongolië, Mozambique, Nederland, de Nederlandse 

Antillen, Nicaragua, Niue, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Palestinië, Panama, 

Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoudi-Arabië, Servië, Seychellen, Singapore, Slovakije, Slovenië, 

Spanje, Thailand, Trinidad en Tobago, Turkije, Tsjechië, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Venezuela, Verenigde 

Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Wit-Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, 

Zweden 

 
Sinds 2010 hebben bezoekers uit minstens 122 landen de website bezocht. 

 

Alle blogs, filmpjes en foto‟s van de edities van 2010, 2011, 2012 en 2013 staan en blijven online. 
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7. BERICHTGEVING IN DE MEDIA 
 

 

De editie 2013 van Valken voor iedereen - Faucons pour tous  ging op 2 april van start met een persbericht van 
het KBIN. Een tweede persbericht werd verstuurd op 17 april, om het uitkomen van de valkjes aan te kondigen.     

 

Dit werd allemaal georganiseerd door de communicatiedienst van het KBIN. 
 

BERICHTEN BELGA 
 

04/04/2012: L‟épisode 2013 de l‟opération “Faucons pour tous” à Bruxelles du 2 avril au 26 mai 

04/04/2013 : Slechtvalken op Brusselse kathedraal worden nu ook door tweede camera gevolgd 

16/04/2013: Eclosion de fauconneaux à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles 

16/04/2013: Pasgeboren valken observeren aan « Valkenobservatiepost » in Brussel 
 

 

GESCHREVEN PERS 

 

Het Laatste Nieuws (ed. Pajottenland), 03/04/2013: Koppel Slechtvalken nestelt opnieuw in centrum Brussel 

Het Laatste Nieuws (ed. Brussel & Ring), 03/04/2013: Slechtvalken bouwen nest in kathedraal 

De Standaard, 05/04/2013: Slechtvalken gevolgd door camera’s 

De Standaard (ed. Vlaams-Brabant/Brussel), 06/04/2013: Slechtvalken broeden opnieuw in kathedraal 

Het Nieuwsblad (Brussel-Noordrand), 06/04/2013: Slechtvalken broeden opnieuw 

De Standaard (ed. Vlaams-Brabant/Brussel), 17/04/2013: Pasgeboren valken gadeslaan 

La Capitale, 17/04/2013 : Les bébés faucons sont enfin nés 
Le Soir, 17/04/2013 : les fauconneaux arrivent 

De Standaard, 18/04/2013: Slechtvalken kruipen uit het ei 

Het Laatste Nieuws (Brussel & Ring), 19/04/2013: Drie valkjes zien het licht 

La Meuse, 11/05/2013 : On prélève l’ADN des jeunes faucons pour éviter qu’ils ne soient volés 

 

TELEVISIE 

 

17/04/2013 : journaal 19:00 VTM 

17/04/2013 : journaal 19:00 VRT 

17/04/2013 : journaal 18:00 TV Brussel 

17/04/2013 : Journal télévisé 18:00 TV Télé Bruxelles 

 

RADIO 

 

03/04/2013 : JP 08:00 Vivacité 

03/04/2013 : JP 08:00 FM Brussel 

17/04/2013 : RTBF Smartphone 

17/04/2013 : JP 08:00 FM Brussel 

21/04/2013 : JP 18:00 Radio 21 

21/04/2013 : JP 18:00 Classique 21 

 

INTERNET 

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

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

http://www.brusselnieuws.be/artikel/valkjes-komen-uit-het-ei 
http://www.knack.be/belga-algemeen/pasgeboren-valken-observeren-aan-valkenobservatiepost-in-

brussel/article-4000281222640.htm 
http://nieuws.vtm.be/x-tra/2013041744038-twee-valkjes-geboren-kathedraal 
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_130417_slechtvalken 
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.1594807 

http://www.rtl.be/info/magazine/sciencesenvironnement/995693/eclosion-de-fauconneaux-a-la-cathedrale-des-

saints-michel-et-gudule-

aruxelles?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rtlinfo%2Fmagazine+%28R

TL+info+%3E++Magazines%29 

http://www.brusselslife.be/fr/article/des-petits-pelerins-a-sainte-gudule
http://www.brusselslife.be/nl/article/slechtvalken-op-de-kathedraal
http://www.brusselnieuws.be/artikel/valkjes-komen-uit-het-ei
http://www.knack.be/belga-algemeen/pasgeboren-valken-observeren-aan-valkenobservatiepost-in-brussel/article-4000281222640.htm
http://www.knack.be/belga-algemeen/pasgeboren-valken-observeren-aan-valkenobservatiepost-in-brussel/article-4000281222640.htm
http://nieuws.vtm.be/x-tra/2013041744038-twee-valkjes-geboren-kathedraal
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_130417_slechtvalken
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.1594807
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http://www.rtl.be/info/votreregion/bruxelles/993795/5-naissances-de-faucon-pelerin-esperees-cette-annee-sur-la-

cathedrale 

http://www.rtbf.be/info/medias/detail_eclosion-de-fauconneaux-a-la-cathedrale-saints-michel-et-

gudule?id=7973862 
http://telebruxelles.net/portail/info/-communale-bruxelloise/bruxelles-ville/24700-les-fauconneaux-sont-nes 
http://www.tvbrussel.be/nl/video/4/brusselse-slechtvalkjes-zijn-geboren 

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

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

http://ifdd.belgium.be/fr/actualites/faucons-pelerins-la-cathedrale 

http://bassenge.blogs.sudinfo.be/archive/2013/04/22/exclusif-les-petits-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-des-

sa.html 
http://www.lalibre.be/actu/planete/suivez-l-eclosion-de-faucons-pelerins-en-direct-51b8fb5fe4b0de6db9ca307d 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130405_00292505 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-Menacees/article/detail/1609382/2013/04/05/L-operation-Faucons-

pour-tous-aura-lieu-du-2-avril-au-26-mai-a-Bruxelles.dhtml 

http://www.lemagazine.be/les-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule/ 

http://www.lacapitale.be/696833/article/regions/bruxelles/actualite/2013-04-04/l-episode-2013-de-l-operation-

faucons-pour-tous-a-bruxelles-du-2-avril-au- 

http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-

Brusselse-kathedraal.dhtml 

http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/5-april-2013-slechtvalken 

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/de-slechtvalk-back-town 
http://discoveringbelgium.com/2013/04/08/peregrine-falcons-in-brussels-2013/ 

http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-

op-Brusselse-kathedraal.dht 

http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-

Brusselse-kathedraal.dhtml 

 

 

http://www.rtbf.be/info/medias/detail_eclosion-de-fauconneaux-a-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule?id=7973862
http://www.rtbf.be/info/medias/detail_eclosion-de-fauconneaux-a-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule?id=7973862
http://telebruxelles.net/portail/info/-communale-bruxelloise/bruxelles-ville/24700-les-fauconneaux-sont-nes
http://www.tvbrussel.be/nl/video/4/brusselse-slechtvalkjes-zijn-geboren
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6715/Les-faucons-de-retour-a-Bruxelles-
http://www.brussel.be/artdet.cfm/6715/Slechtvalken-terug-in-Brussel
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130405_00292505
http://www.lemagazine.be/les-faucons-pelerins-de-la-cathedrale-saints-michel-et-gudule/
http://www.lacapitale.be/696833/article/regions/bruxelles/actualite/2013-04-04/l-episode-2013-de-l-operation-faucons-pour-tous-a-bruxelles-du-2-avril-au-
http://www.lacapitale.be/696833/article/regions/bruxelles/actualite/2013-04-04/l-episode-2013-de-l-operation-faucons-pour-tous-a-bruxelles-du-2-avril-au-
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-Brusselse-kathedraal.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-Brusselse-kathedraal.dhtml
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/5-april-2013-slechtvalken
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/de-slechtvalk-back-town
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-Brusselse-kathedraal.dht
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Dieren/article/detail/1608929/2013/04/04/Camera-s-volgen-slechtvalken-op-Brusselse-kathedraal.dht
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8. DANKBETUIGINGEN 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 

Sint-Goedelekathedraal. 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  volledige 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.   

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

programma. 

 

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.  

 

De Entreprises Louis De Waele 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 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 bijzonder Emilie Vanderhulst, Martine Wauters, Hervé Teerlynck, Pascal Goset, Herman Berghmans, 

Mario Ninnane 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 het evenement 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, Marie-Hélène Brion, Benjamin Cadranele, Monsieur le Doyen Castiau,  M. 

Delpendre, Gilles Delforge, Hubert de Montjoye, Thierry De Prince, Henri Dineur, Josiane Dusaucy,  M. 

Hauwelaerts, Gino Merchiers, Mario Ninnane, Monsieur le Ministre-Président Picqué, Nadine Rubbens, Maurice 

Segers, Monsieur le Bourmestre Thielemans, Mathieu Vandenbroecke, Alain Vanhouteghem, Jean-Claude Van 
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Horenbeeck , Juan van Sprolant, Eric Van Wyngaerden, Yves Wanbecq, Laurent Weil voor hun geslaagde 

bijdrage aan de editie 2013 van “Valken voor iedereen – Faucons pour tous”.  

 

 

 

             
 

 
                                                                                                                          

 

      
 

 

 

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

 


