
IJsvogels hebben voldoende voedsel nodig, in de vorm van �sjes die ze in een waterpartij of watergang 

kunnen vangen. Daarnaast zijn een rustige omge�ng én een geschikte broedplaats van belang. Zie je op 

een locatie regelmatig ijsvogels, maar niet in de broedtijd (van maart t/m juli), dan is de aanleg van een 

ijsvogelwand kansrijk. 

Een ijsvogelwand is een oever van minimaal 50 cm hoog, die verticaal is afgestoken met een spade.  

De plek ligt naast een struik of boom en er mogen geen hoge waterplanten staan. De boom gee� beschutting 

voor de wand. Het water mag voor de wand niet te diep zijn, je moet er zelf nog kunnen staan. Steek ook een 

�inke tak in de wand, die een stuk uit de oever steekt, zodat de ijsvogel daar op kan zitten.

Allerlei zoogdieren en vogels kunnen extra nestgelegenheden 

gebruiken. Help ze hierbij, in veel gevallen levert dit succes op!  

Maak naast nestkasten en vleermuizenkasten ook nestgelegenheid 

voor zwaluwen, ijsvogels, eekhoorns, egels en slangen. Op de 

website van de vogelbescherming zijn bouwtekeningen te �nden  

van verschillende typen nestkasten.

Maak een steile wand in de direct omge�ng van het water. Hiervoor kan je 

een natuurlijke zandhoop gebruiken of een kunstmatige betonnen wand 

met gaten. Omdat steile wanden steeds minder van nature voorkomen, 

worden deze kunstmatig aangelegd. Bijvoorbeeld van betonnen L-pro�elen. 

Stop alle gaten in het beton dicht met leemhoudend zand, zodat de zwaluw 

er een lange gang in kan maken. Na elk seizoen moeten de gaten in maart 

worden uitgeboord en opnieuw gevuld met leemhoudend zand. 

Zorg ervoor dat de wand zelf niet openbaar toegankelijk is. Maar er van een 

afstand over het water naar kijken is natuurlijk geen enkel probleem en 

zelfs fantastisch.  Een geschikte wand is loodrecht. Houd er bij de aanleg 

rekening mee dat roofdieren, waaronder marters niet bij de gaten kunnen 

komen, bijvoorbeeld door de wand direct te laten grenzen aan water.  

Zorg er ook voor dat de wand vrij is van begroeiing, dat voelt voor de vogels 

veiliger in verband met roofdieren. 


