
Haviken 2021  (Het Hoge Dijk park)

De jongen zijn met een klagelijke bedelroep in de omgeving van het nest te horen.
https://www.xeno-canto.org/574314

Tijd dus voor een korte samenvatting van de broedperiode.
Al in het vroege voorjaar was regelmatig de roep van de havik te horen in de buurt van de 
bekende plek van vorig jaar. Ook leek het nest opgeknapt te worden.
Begin april werd de eerste foto van de havik (staart) op het nest gemaakt:

2 april foto: gerda  de bruijn

Vrouwtje havik blijft de hele broedperiode op het nest en wordt door de man verzorgd. 
Intussen ruit ze ook. Dat doet de man pas later.

15april foto: gerda de brijn.

Fons: “De vrouw is op basis van de foto’s 3KJ, dus geboren in 2019. De man die ik 
vorig jaar zag is zeker enkele jaren oud. Mooi blauwgrijs.”

Op 5 mei werd er met een camera op een lange stok door Fons en Peter in het nest 
gekeken.

https://www.xeno-canto.org/574314


Wil je zien hoe dat gaat kijk dan op Vroege Vogels vanaf 35.48 min.
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/564031

Fons Bongers doet dit in het kader van de inventarisatie van haviksnesten in de 
omgeving van Amsterdam.
“Als er voldoende zijtakken zijn waar ik de cameramast langs kan geleiden, dan kan ik
tot max 23 meter hoog. Hoge Dijk zit op 16-17 meter, met enkele stompen van 
zijtakken, dus doenlijk! Geen fiber maar aluminium. Het is een populier.”

5 mei Fons: Mooi drielegsel waar al zeker 5 weken op wordt gebroed. Dat betekent 
volgende week jongen. 
Peter: Ik zal het nest de komende weken in de gaten houden en controleren op 
kalksporen (poepsporen) van de jongen en dan gaan we ze over enkele weken ringen.
De jongen moeten ongeveer 3 weken oud zijn om te kunnen ringen. 
26 mei: nog een controle met de uitschuifcamera:

26 mei foto peter rodrigues

Er zijn dus twee jongen geboren. De een wat groter dan de ander. Haviken broeden vanaf het 
eerste ei.
Gevolg is dat het tweede ei later uitkomt. 
Opvallend is dat het nest nu verzorgd is met groene takken.

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/564031


31 mei fot: gerrit alink

Moeder op het nest

Op 11 juni worden de jongen geringd.

 11 juni foto: gerda de bruijn

Klimmer in de boom
Afgelopen week zijn de twee jongen van de havik geringd. Alle respect voor de man die naar 
het 16 / 17 meter hoog gelegen nest klom, de jongen in een tas naar beneden liet zakken en  
daarna boven in de boom bleef wachten terwijl de jonge vogels beneden geringd en gemeten 
werden. 

Foto: gerda de bruijn

Dit is het mannetje, hij is (nu nog) de grootste van de twee. Circa vier weken oud.



Vrouwtjes haviken zijn aanzienlijk groter dan mannetjes.

   foto’s: gerda de bruijn

Links het eerst geboren mannetje. Zijn witte zusje is (nu nog) veel kleiner. Maar haar poten 
zijn nu al even dik als die van haar broer, en in de komende tijd wordt ze een flink maatje 
groter dan hij .

14 juni foto: gerda de bruijn

Jongeman havik was druk zijn vleugels aan het oefenen vanochtend maar stopte daar wel 
mee zodra hij me opmerkte. Zijn zusje heb ik nu niet gezien. 

18 juni foto: hans niekus

Beide jonkies op het nest

En nu zijn ze dus van het nest en roepen klagelijk.
Havikjongen vliegen uit na 5 weken en worden dan nog 3 maanden gevoerd.

Voor het geluid en verdere info zie:
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/havik

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/havik

