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HARELBEKE - Een koppel slechtvalken dat 
verblijft op een pyloon van de 
elektriciteitscentrale van Infrax heeft drie 
jongen gekregen. De stad nodigde iedereen 
uit op een wel heel bijzondere babyborrel. 

Milieuambtenaar Yves De Bosscher speelde 
gastheer op de zeldzame babyborrel voor drie 
pasgeboren slechtvalken. 

'Dit is geen alledaags feit', vertelt De 
Bosscher. 'Dat wij op het grondgebied van Harelbeke al sinds jaren een koppel slechtvalken hebben, is 
op zich al hoogst uitzonderlijk. En zij hebben nu drie jongen: twee mannetjes en een wijfje. Hun namen 
zijn Leon, Louis en Lucy. Het is voor hen dat wij deze babyborrel organiseren. In heel Vlaanderen zijn 
op dit moment maar 55 koppels slechtvalken gesignaleerd.'

Pesticiden

'De slechtvalk was zo goed als verdwenen in onze regio', gaat De Bosscher verder. 'Door het gebruik van 
pesticiden zoals DDT waren de roofvogels erg zeldzaam geworden in ons land. Nu DDT een verboden 
middel is, groeit het bestand weer traagjes aan. Harelbeke mag zich gelukkig prijzen met dit 
uitzonderlijke koppel. 

De slechtvalken arriveerden drie jaar geleden in de stad. Zij kregen een nest in een bak op een pyloon 
nabij de elektriciteitscentrale aan de Vaarnewijkstraat. 'Wij waren niet zeker dat het ging lukken. Blijven 
ze of blijven ze niet? Dat was de vraag. Maar ze zijn gebleven en hebben nu voor nakomelingen 
gezorgd.'

Op het menu van de slechtvalken staan vooral duiven. 'Het zijn zeer goede jagers', weet De Bosscher. 
'Als ze hun prooi in de gaten krijgen, storten ze aan een vreselijke snelheid naar beneden tot ze de duif, 
of een andere vogel, in hun klauwen hebben. De slechtvalk is een van de snelste vogels ter wereld. 
Sneller dan om het even welke arend. In duikvlucht haalt de slechtvalk snelheden van meer dan 300 km 
per uur.'

Peter Luc

Tijdens de korte informele plechtigheid op de brug langs de N36 en nabij het nest van de slechtvalken 
werden ere-burgemeester Luc Decavele en schepen Inge Bossuyt (SP.A) aangesteld als peter en meter 
van de jonge roofvogels. Zij kregen van De Bosscher ook een aandenken mee naar huis. 'Leon, Louis en 
Lucy zullen uiteraard niet bij hun ouders blijven. Integendeel: eens volgroeid moeten zij van vader en 
moeder een eigen nest vinden. Ze worden letterlijk op straat gezet of buitengegooid', rondt de 
milieuambtenaar af. 

Jan Decock


