Boomvalk Falco subbuteo
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Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

-

Een slanke, kleine valk met lange vleugels

Schonen

-

en korte staart. Verenkleed met een

Baggeren

-

donkerblauwe bovenzijde, een gebandeer-

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: De boomvalk broedt in 		

de onderzijde, witte wangen en een rode

oude nesten van kraaien en eksters. Actief gebruikte

‘broek’.

nesten zijn jaarrond beschermd. Nestbomen staan 		
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doorgaans beschut in bossen. Snoeien van oktober
t/m april.
Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Slopen kunstwerken/gebouwen

-

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge-		
lijk) broedt: van oktober t/m april.

Afdammen/dempen/vergraven

-

Leefgebied

Broedt in halfopen landschap waar ook veel grote 		
vliegende insecten voorkomen.
In de winter verblijvend in tropisch Afrika.

Gebruik van het leefgebied

In het broedseizoen in kleinschalig landschap.

Voornaamste voedselbronnen

Vogels en (vliegende) insecten.

Leefwijze door het jaar heen

De broedperiode loopt van begin mei tot eind 		
september. Vanaf begin mei balts en van midden
mei -eind september nesten en paren met jongen.

Locatie nest

boomgroepen.

soort niet broedend
mogelijk broedgeval

Broedt in oude nesten van kraaien en eksters in 		

Aanbevelingen

broedgeval waarschijnlijk/zeker

- Let op: nesten zijn jaarrond beschermd.
- Vermijden van het uitvoeren van werkzaamheden in

		 de directe omgeving van nesten gedurende het 		
		 broedseizoen.
Belang waterschapspopulaties
Verspreiding binnen Nederland

Ondergeschikt belang.
In Nederland vrij algemeen. Tijdens het broedseizoen
in lage dichtheden in vrijwel geheel Nederland.

Rode lijst

Kwetsbaar

Beschermingsstatus Vogelrichtlijn FF-wet

Stengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3.
Jaarrond beschermd nest.
Vervolg: zie pagina 2
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