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Dit type nestkast wordt geleverd door Vivara. 

De gehele nestkast moet ingegraven worden in de oever. Plaats de nestkast in de oever van 

een plas, vijver of beek. Zorg ervoor dat de invliegopening gelijk is met de oever.  

De tunnel van de nestkast moet naar beneden hellen ten opzichte van het nestgedeelte in een 

hoek van 10 tot 20 graden vanwege de drainage. Plaats voor gebruik een laag droge grond in 

het nestgedeelte en maak een klein nestkuiltje om de eieren bij elkaar te houden. Vul ook de 

tunnelbodem met zand en/of klei.  

Als er geen geschikte natuurlijke landingsplaatsen in de buurt zijn, moet er een kunstmatig 

plek aangebracht worden in het water, een paar meter van het nest. Deze kan de ijsvogel 

gebruiken om te vissen en als uitkijkpost voor roofdieren. 

 

Het is altijd beter om twee nesten dicht bij elkaar te plaatsen (op minimaal 2 meter afstand). 

Zo kan het vrouwtje een tweede nest in de lege nestkast maken, terwijl het mannetje zorgt 

voor de jongen van het eerste broedsel. 

De tunnel en het nest zitten niet aan elkaar vast en zijn aan de onderzijde van gaas voorzien.  

De afmetingen van het nest zijn: 

• Buitenmaat: 28 x 17 x 27 cm  
• Binnenmaat: 23 x 14 x 22 cm 

• Gewicht 4.9 kg 

De afmetingen van de tunnel zijn: 

• Buitenmaat: 13.5 x 13 x 55.5 cm 

• Binnenmaat: 8 (b) x 10 (h) 

• Gewicht 4.3 kg 

 

Voor de aanleg van een nestgelegenheid voor ijsvogels wordt verwezen naar: 

HandleidingIJsvogelwanden.pdf 

https://www.vwggooi.nl/images/phocadownload/IJsvogel/HandleidingIJsvogelwanden.pdf
https://www.vwggooi.nl/images/phocadownload/IJsvogel/HandleidingIJsvogelwanden.pdf
https://www.vwggooi.nl/images/phocadownload/IJsvogel/HandleidingIJsvogelwanden.pdf


 

 

 U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid! 

 

De ijsvogel (Alcedo atthis) is een vogel uit de familie van de ijsvogels (Alcedinidae). Het is een 

opvallende verschijning door zijn contrasterende blauwe bovendelen en oranje onderdelen, maar ook 

een zeer schuwe soort die zich weinig laat zien. Deze soort is de enige ijsvogelsoort die tot in noordelijk 

Europa voorkomt, inclusief Nederland en België. De meeste ijsvogels leven in de tropen.  

De ijsvogel is een typische viseter en is dus sterk aan water gebonden. Vanwege zijn voorkeur voor 

steile wanden om in te broeden, komen ze vaak voor bij stromend water, omdat daar van nature door 

erosie steile oevers ontstaan. Ook stilstaande visrijke wateren met begroeiing vormen een prima 

leefomgeving. In het grootste deel van het verspreidingsgebied is de soort algemeen, maar in sommige 

gebieden wordt de ijsvogel met uitsterven bedreigd. 

De ijsvogel is een kleine vogel met een korte staart en pootjes, een korte nek, korte afgeronde vleugels, 

een grote kop met grote ogen en een lange, dolkvormige snavel. De poten zijn syndactiel: de voortenen 

zijn aan de basis gedeeltelijk met elkaar vergroeid. 

De ijsvogel is aan de bovenzijde overwegend blauw, waarbij de veren van de kop en 

vleugels iriserend blauwgroen zijn, en op het midden van de rug lichter tot kobaltblauw. De staartveren 

zijn wat donkerder. De veren aan de borst en buikzijde zijn warm oranje, en steken hiermee duidelijk 

af. Van de snavel tot achter het oog is op de wang een oranje oogstreep aanwezig, die abrupt overgaat 

in een helder witte streep. Ook de keel is wit. De poten van een volwassen ijsvogel zijn oranje tot rood 

van kleur. De mannetjes zijn enkel van de vrouwtjes te onderscheiden aan de kleur van de basis van de 

ondersnavel, die bij het vrouwtje voor het grootste deel tot volledig oranje is. Ook kan er bij het vrouwtje 

in de basis van de bovensnavel oranje voorkomen. De ondersnavel van het mannetje kan tot een derde 

van de lengte, gezien vanaf de basis, oranje zijn. Juvenielen onderscheiden zich van volwassen 

exemplaren door het valere verenkleed met donkergrijs gerande borstveren, een kortere snavel met een 

bleke snavelpunt, en donkerbruine poten. 

De ijsvogel meet van snavelpunt tot en met staart ongeveer 16 cm; de spanwijdte is 24 tot 26 cm, en 

het lichaamsgewicht loopt uiteen van 34 tot 55 gram. De ijsvogel heeft een snelle stofwisseling, en het 

gewicht varieert gedurende de dag.  

De vogel is in noordelijk Europa onmiskenbaar door zijn tekening. 

Het geluid is divers. Er kunnen schelle en fluitende geluiden worden geproduceerd. Het mannetje lokt 

het vrouwtje met een hoge, fluitende 'tieieiet' of 'tieietuu', die hij vaak tijdens de vlucht laat horen. Bij 

opwinding of agressie worden korte, herhaalde 'tri-tri-tri' geluiden geproduceerd. 

In Europa komt de ijsvogel voornamelijk voor bij langzaam stromende wateren als beken en rivieren in 

het laagland (zelden boven 650 meter hoogte), maar hij kan worden aangetroffen in bijna alle waterrijke 

gebieden, als kanalen, sloten en een enkele keer de oevers van grotere plassen, 

meren, grindgaten en estuaria. In Oost- en Zuidoost-Azië wordt hij voornamelijk langs de kust 

aangetroffen, in mangrovebossen, riviermondingen en getijdenpoelen. 

De ijsvogel is voor het jagen afhankelijk van wateren die helder en ijsvrij zijn met veel kleine visjes. 

Het liefst leeft hij in schaduwrijke gebieden, waar hij bij de jacht niet wordt gehinderd door 

de reflectie van licht. De aanwezigheid van geschikte uitkijkplaatsen is van minder groot belang. In de 

broedtijd leven de vogels voornamelijk in de nabijheid van steile oeverwallen van zand of leem nabij 

water, waar een nesthol kan worden uitgegraven. Ook wordt er graag gebruik gemaakt van zandkluiten 
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van omgewaaide bomen, mits deze dik genoeg zijn. Soms broeden zij ook in steile wanden die wat 

verder van het water afliggen, maar dit komt zelden voor.  

De ijsvogel is over het algemeen een standvogel, maar dieren die boven de 40e breedtegraad leven, zoals 

de Finse en Russische populaties, trekken 's winters weg, aangezien dan alle wateren bevroren zijn, wat 

het jagen onmogelijk maakt. Tijdens de trek kan hij afstanden tot wel 2000 km afleggen. Vogels uit 

Scandinavië worden 's winters ook in Nederland aangetroffen. Zij trekken in maart weer weg naar de 

broedgebieden. In sommige gebieden, zoals Borneo en Java, komt de soort enkel als wintervogel voor. 

Ook dieren in gematigde streken verlaten bij plotselinge koude hun broedterritoria. Deze dieren trekken 

slechts vrij korte afstanden. Ze kunnen dan rond allerlei soorten wateren aangetroffen worden, 

waaronder de kust. 

De ijsvogel heeft een snelle, rechte vlucht, vaak vlak boven het wateroppervlak. Hij kan op deze manier 

snelheden bereiken van maximaal 80 kilometer per uur. De vleugelslag is snorrend, afgewisseld met een 

korte glijperiode. Hierdoor is er van een ijsvogel in vlucht zelden meer te zien dan een blauw-oranje 

flits. 

Het waterdichte en isolerende verenkleed van de ijsvogel bestaat uit korte, dichte veren die tot zes keer 

per dag gepoetst en gekamd worden. Dit kan per keer 15 tot 20 minuten duren. De ijsvogel kent een 

voor vogels unieke poetsbeweging: hij wrijft over zijn kruin met de binnenkant van zijn vleugel. Ook 

neemt de ijsvogel regelmatig een bad. Vooral ouderdieren baden aan het einde van de periode waarin 

de jongen in de nestkamer worden gevoerd. Het nest is rond die tijd bevuild met een laag braakballen. 

Tijdens het baden duikt de ijsvogel onder water, alsof hij aan het vissen is, om enige seconden in het 

water te blijven of gelijk weer het water te verlaten en opnieuw te duiken. Dit wordt vervolgens zo'n 

twintig keer herhaald. 

De ijsvogel is een carnivoor, meer specifiek een piscivoor, en jaagt voornamelijk op 

kleine vissen als modderkruipers, voorns, barbelen, jonge vlagzalmen en tiendoornige stekelbaarsjes, 

aangevuld met jonge forellen, baarzen, snoeken en karpers, alvers, gambusia's, driedoornige 

stekelbaarsjes en kwabalen. Diverse soorten garnalen, kreeftachtigen zoals rivierkreeften en 

andere kreeftachtigen, amfibieën als salamanders,  kikkers en kikkervisjes, insecten als libellen, kevers

, waterinsecten en larven en weekdieren als zoetwaterslakken staan op het dieet. Prooidieren zijn 

meestal 3 tot 5 cm lang, maximaal 10 cm. De lengte van de vis is daarbij een minder bepalende factor 

dan de hoogte, korte brede vissen zoals de bittervoorn kunnen meer problemen veroorzaken dan een 

slanke lange vis, welke reeds verteerd wordt terwijl de staart van de vis zich nog buiten de snavel 

bevindt. Vissen beslaan zo'n 78% van het dieet.  

De ijsvogel is vaak te vinden op een vaste uitkijkpost nabij het water, vanwaar hij zijn prooidieren 

gadeslaat. De ijsvogel zit meestal onbeweeglijk op zijn uitkijkplaats, welke zich zo'n één tot drie meter 

boven het water bevindt. Een tak die over het water uitsteekt is hiervoor geschikt, maar ook 

beschaduwde overhangende struiken worden hiervoor wel gebruikt. Met zijn scherpe ogen kan hij in 

helder water de precieze positie van zijn prooi bepalen, waarna hij met zijn snavel naar voren op zijn 

prooi duikt. De prooi bevindt zich meestal niet meer dan 25 cm onder het wateroppervlak. Als een visje 

zich laat zien wordt het met een snelle duikvlucht verschalkt. Iedere ijsvogel heeft een aantal favoriete 

uitkijkplaatsen vanwaar hij duikt. Als de uitkijkplaats te laag is, vliegt hij eerst omhoog waarna hij naar 

beneden duikt. Ook kan de vogel boven het water bidden. Aan de kust wordt vanaf een rots, een pier of 

een paal gejaagd. Soms wordt ook buiten het water gezocht naar voedsel, zoals in de lucht, hier worden 

insecten gevangen. 

Bij het jagen op vis duikt de ijsvogel bijna loodrecht op zijn prooi, waardoor hij met hoge snelheid het 

wateroppervlak kan doorbreken. Om deze snelheid te ontwikkelen slaat hij tijdens de duik kort met zijn 

vleugels. Bij voldoende snelheid kan hij tot een diepte van een meter duiken, maar meestal duikt hij niet 

meer dan enkele decimeters. Om de ogen te beschermen tegen het water gebruikt de ijsvogel 

zijn knipvlies, dit is een extra ooglid dat half doorzichtig is en door een reflex als een duikbril over het 

oog schuift tijdens het duiken. Het wordt ook gesloten bij het voeren van de vrouwelijke partner of jong 

en als de vogel de veren poetst, om beschadiging door de klauwen te voorkomen. 

De ijsvogel verlaat direct na de vangstpoging het water. Met enkele slagen van de korte, sterke vleugels 

kan hij zich uit het water heffen en wegvliegen. Hij vliegt hierna naar een zitplaats, waar hij het visje 

doodslaat tegen de tak waar hij op zit. Hierna wordt de prooi in zijn geheel doorgeslikt met de kop eerst. 
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Zo wordt voorkomen dat eventuele stekels van de prooi zich vastzetten in de keel en de vogel zouden 

doen stikken. Mocht de ijsvogel de vis niet met zijn snavel kunnen draaien dan wordt deze eerst in de 

lucht gegooid. Onverteerbare delen als graten, schubben en chitineresten worden in een kleine, 

ovale braakbal uitgebraakt. 

De ijsvogel leeft voornamelijk solitair, in het broedseizoen in paarverband. Een paartje heeft een 

eigen territorium, dat honderd meter tot een kilometer van een rivieroever kan beslaan. Het paartje is 

zeer territoriaal in de broedtijd en tolereert geen andere ijsvogels. Een indringer wordt over het water 

achtervolgd, waarbij de ijsvogel harde kreten slaakt. Soms monden deze aanvallen uit in gevechten, 

waarbij de vogels elkaar bij de snavels beetpakken en in het water vallen. Deze gevechten duren meestal 

maar kort, maar in Zweden is waargenomen dat een gevecht acht uur lang kon duren.  

's Winters heeft de ijsvogel soms een groter territorium, dat wel vijf kilometer kan beslaan. Het mannetje 

en vrouwtje leven in deze periode gescheiden van elkaar en zij bewonen allebei een deel van het 

territorium. Dit verdedigen zij ook, zelfs tegen elkaar, maar minder fanatiek dan tegen vreemde 

soortgenoten in het broedseizoen. In een groot deel van hun leefgebied zijn ijsvogels standvogels, maar 

in het noorden van het verspreidingsgebied, waar 's winters de wateren dichtvriezen en de vogel 

daardoor geen vis kan vangen, trekt hij weg naar ijsvrije gebieden, bijvoorbeeld de kust. Alleen in deze 

periode kan de ijsvogel in groepen worden waargenomen. Ook in warmere streken kan de ijsvogel lokaal 

trekken. Het mannetje trekt over het algemeen later weg dan het vrouwtje. De vogel zoekt het 

daaropvolgende jaar zijn territorium weer op. 

De ijsvogel broedt meestal twee tot drie keer per jaar. Bij zeer gunstig weer of verlies van 

een legsel kunnen tot vier legsels per jaar worden geproduceerd. Aan het begin van de paartijd in 

februari zoekt het mannetje een vrouwtje, meestal hetzelfde vrouwtje als het voorgaande jaar. Hij kan 

in de paartijd tot drie vrouwtjes bevruchten. De paarvorming begint met een achtervolging in de lucht, 

vlak bij de toekomstige locatie van het nest. Tijdens deze achtervolging slaakt het mannetje scherpe 

kreten. Hiermee wordt de agressie van de ijsvogels geneutraliseerd. Vervolgens strijken de dieren naast 

elkaar neer en richten ze zich verticaal op, met de snavel licht omhoog. Dit lijkt veel op de dreighouding, 

maar nu blijft de snavel gesloten en worden de veren op de rug en kruin niet opgericht. Het mannetje 

maakt in deze houding met zijn voorlijf zwaaiende bewegingen. Na de paarvorming begint het mannetje 

met de bouw van het nest. Als het mannetje een oud nest wil betrekken, toont hij dit door er geregeld in 

en uit te vliegen. 

IJsvogels maken holen in een steile oeverkant of een omgevallen boom om er te broeden. Het mannetje 

klemt zich eerst vast aan de oeverwand en graaft met de snavel de grond weg. Met de poten veegt hij de 

uitgegraven aarde uit het hol. Ook het vrouwtje helpt wat later mee met de bouw van het nest. In het 

begin houdt zij zich echter meer bezig met het verdedigen van het territorium. Het hol bestaat uit een 

licht oplopende gang met een doorsnede van 5 tot 5,5 cm en een lengte van 30 tot 100 cm. Deze gang 

eindigt in een ronde nestkamer, waarin de eieren worden gelegd. De opening van het hol bevindt zich 

meestal zo'n 90 tot 180 cm van de bodem, zelden lager dan 60 cm. Na een week is de nestgang klaar. 

Na de bouw van het nest volgt de balts, waarbij het mannetje een visje aanbiedt aan het vrouwtje. De 

balts wordt meestal vergezeld door veel geroep. Zodra het vrouwtje de vis heeft geaccepteerd en 

opgegeten volgt de paring. Het vrouwtje toont haar paringsbereidheid door zich horizontaal te strekken. 

Het mannetje zweeft eerst kort boven haar in de lucht, om daarna op haar rug te landen. Om in evenwicht 

te blijven klappert hij met zijn vleugels, en soms houdt hij zich met zijn snavel vast aan de veren in haar 

nek. Gedurende een week vinden meestal meerdere paringen plaats. Bij volgende paringen wordt de 

balts echter overgeslagen. 

De broedtijd duurt van maart tot juli en is afhankelijk van de geografische locatie. In West-

Europa worden de eerste eieren half maart gelegd, in Oost-Europa half april. De nestkamer waarin de 

eieren worden gelegd is onbedekt. Een legsel bestaat uit vier tot acht (soms tot tien) witte, ronde eieren. 

Ze hebben een diameter van 2 cm en een gewicht van 3,6 tot 4,7 gram. Het broeden begint nadat het 

laatste ei is gelegd, waardoor de eieren ongeveer tegelijkertijd uitkomen. Het paar broedt samen de 

eieren uit; ze wisselen elkaar iedere twee tot vijf uur af. 

Na een broedtijd van 18 tot 21 dagen komen de eieren uit. Bij het uitkomen zijn de kuikens blind en 

naakt. De eerste week worden ze warm gehouden door de ouders. Na deze week zijn de kuikens bedekt 

met korte veren. Zowel het mannetje als het vrouwtje verzorgt de jongen. Zij voeden de kuikens met 
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insecten, visjes en kleine kreeftachtigen. De prooidieren zijn iets groter dan die waarmee de ouders 

zichzelf voeden. De prooi wordt met de kop naar voren aangeboden. De eerste twee à drie weken 

wachten de jongen in de nestkamer op de ouders. De bodem van de kamer raakt hierdoor bedekt met 

braakballen, visschubben, graten en andere voedselresten. De jongen zitten in het hol in een stervorm, 

met de snavels naar de opening gericht. Het kuiken dat voor de ingang zit krijgt als enige voedsel. Nadat 

één voedsel heeft gekregen, schuift de "ster" een plaats op. Op deze manier krijgt ieder jong voer. Als 

een jong probeert voor te dringen, wordt hij door de andere jongen met harde pikken gestraft. Later 

wachten de kuikens de ouders op in de gang. 

Na 23 tot 27 dagen verlaten de jongen het nest en nemen plaats op een tak, waar ze nog twee tot vier 

dagen worden gevoerd. Vaak is het ouderpaar dan al begonnen aan een tweede legsel, in een andere 

nestgang. Na deze dagen worden de jongen weggejaagd of verlaten ze uit zichzelf het territorium van 

de ouders. Ze vormen het volgende jaar zelf een territorium. In het jaar volgend op de geboorte zijn 

ze geslachtsrijp, ze zijn dan zelf nog geen jaar oud. 

De ijsvogel bereikt in de natuur gemiddeld een leeftijd van 7 jaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan 

in het wild een leeftijd van 21 jaar worden bereikt. In gevangenschap gehouden exemplaren hebben 

minder last van natuurlijk verval veroorzaakt door parasieten, voedseltekort en ziektes en kunnen 

daardoor ouder worden; gemiddeld bereiken ze een leeftijd van 21 jaar. 

De belangrijkste natuurlijke vijanden van de ijsvogel zijn rovende zoogdieren als de nerts, de wezel en 

de bunzing. Deze predatoren bezoeken soms de nestholen om de jongen te eten. De holen zijn echter 

lastig te bereiken en ijsvogels worden daardoor zelden bejaagd. Ook roofvogels vangen zelden een 

ijsvogel, aangezien deze zich meestal snel en laag over water verplaatsen. 

De ijsvogel kan slecht tegen koude en een zeer strenge winter decimeert de ijsvogelpopulaties. Meestal 

sterven de dieren door voedselgebrek doordat ze door het ijs geen vis kunnen vangen. Sommige 

verongelukken doordat ze bij een duik een harde klap maken op het ijs. In België werden na de bijzonder 

strenge winter van 1963 nauwelijks 25 broedende paren waargenomen. 

De belangrijkste hedendaagse bedreiging is door de mens veroorzaakte watervervuiling, waardoor 

prooidieren sterven en het water vertroebelt. Ook het verdwijnen van beken en de 'normalisering' van 

oevers, die worden strakgetrokken en versterkt met beton of stenen, leidt tot een lagere biodiversiteit en 

het verdwijnen van geschikte broedplaatsen. Een andere bedreiging is verstoring door de watersport en 

nieuwsgierige vogelaars. Gebieden waar de verstoring al vroeg in het jaar zeer hoog is, worden verlaten 

door ijsvogels. De dieren moeten vervolgens al hun energie steken in het vinden van een nieuw 

territorium en komen dat jaar vaak niet meer aan broeden toe. IJsvogels sneuvelen regelmatig doordat 

ze tegen ramen vliegen. (Bron: Wikipedia) 
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