
Slechtvalk 2008 

Aan de slag voor een slechtvalk op duizelingwekkende 
hoogte 

 

In de gemeente Berkelland een nestkast voor een slechtvalk plaatsen is al 
een primeur, en dat op meer dan 70 m hoogte des te meer. Ja, je raadt het 
al, er is maar één plek: de 3 pijpenconstructie van Friesland Foods. De 
eerste foto's kreeg ik van Lubbert Baarssen te zien, die begin dit jaar een 
slechtvalk boven in de constructie gespot had. Na een kijkje op het 
bovenste plateau en maten van de ideaalste plek te hebben genomen, is er 
op de werktafel bij Johan Lubberdink een passende nestkast gemaakt. Een 
formaat kast, die niet in een winkelwagen past, en waar ik zwaar aan te 
tillen had (35 kg!). Deze 70 m hoog te hijsen was niet het ergste. Maar dat 
nu net mevrouw slechtvalk het liefst op een laag van 6-8cm fijne kiezels 
haar eieren legt.. 



 

Vrijdag, 22 augustus jl., arriveerden Lubbert, Gerben en ik bij Friesland 
Foods, waar we de veiligheidsmaatregelen plus helm en veiligheidsgordels 
kregen. Dan werd de kast als bouwpakket in een canvaszak door mij en 
Gerben met behulp van hijsmateriaal, dat ik speciaal voor deze klus 
samengesteld had, omhoog gehesen. 7 Verdiepingen elke keer 10 meter 
(niet vergeten 5 zakken grind). Nog geen 1,5 uur later pakten zich steeds 
meer zware wolken samen en Lubbert belde mij op:"Hemmie, ze hebben net 
op buienradar gekeken bij Friesland Foods: er komt onweer!" Ik vloekte als 
een ketellapper, maar er zat niks anders op: wij moesten snel naar beneden 
en het werk op het 2 de plateau achterlaten. 



 

Donderdag, 28 augustus, heb ik deze keer samen met Janja de klus weer 
opgepakt. Het was wel zonnig weer, maar met veel wind. Op het derde 



plateau nam ik het hijswerk van haar over. Terwijl Janja de last om beurten 
vasthaakte, riep zij naar boven:"Lijkt mij een perfecte taakverdeling." 

Opeens hoorden wij gegak, keken niet maar recht voor ons uit, er vliegt een 
groep van ca. 20 ganzen op 15 m afstand aan ons voorbij.Na 4,5 uur 
zwoegen kwamen wij op het 7 de plateau aan en werden door een prachtig 
panorama beloond. 

Eindelijk kon het in elkaar schroeven van de kast beginnen. Met een 
staalkabel werd de kast vastgesjord om een verschuiven door de wind te 
voorkomen. Nog even enkele foto's exclusief voor het Uultje, dan weer naar 
beneden en in Borculo behoorlijk wat cafeïne en belegde broodjes tot ons 
genomen. 

O ja, bijna vergeten te noemen dat wij aan 4 zakken grind toch genoeg 
hadden. 

Hemmie Weekhout 

 

 


