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De Vogelwerkgroep trekt zich het lot 
van deze bijzondere vogel aan. Daarom 
bestaat er een aparte werkgroep die 
vanaf dit jaar weer nieuw leven is inge-
blazen. Doel is natuurlijk het aantal 
IJsvogels in de regio te laten groeien. 

In het veld is Hennie Miltenburg de drij-
vende kracht en sinds kort ben ik zelf, 
Letizia Baas, toegetreden als coördina-
tor van de werkgroep. Ben een redelijk 
goede vogelaar, maar absoluut geen  
expert. Wel heb ik een ‘neus’ voor IJsvo-
gels. En ik hou van dingen regelen en 
opzetten. IJsvogels worden in zijn alge-
meenheid niet oud, zo’n 2 tot 3 jaar. 
Maar worden ook getroffen wanneer het 
een koude winter betreft. Zij kunnen 
dan niet vissen omdat sloten en vaarten 
bevroren raken. Een massale sterfte is 
dan mogelijk. De broedpopulatie in 
2018 was naar schatting 450-550 paar 
in heel Nederland. Nesten zijn vooral 
van oorsprong te vinden op de zand-
gronden in Brabant, Limburg en Gel-
derland. Daar nestelen ze vaak in zan-
derige wanden langs het stromend 
water, waarbij ze zelf een gang graven. 
In het westen is toename te zien wan-
neer de winters mild zijn verlopen. Hier 
is het aantal natuurlijke broedgelegen-
heden niet zo makkelijk te vinden, ten-
zij het een omgevallen boom betreft. In 
gunstige omstandigheden maakt een 
IJsvogel een nest in de kluit tussen de 
boomwortels. Ervaring leert dat kunst-
matige nestgelegenheden noodzakelijk 
zijn. 
Wat gaan we doen? Er heeft inmiddels 
een inventarisatie plaatsgevonden van 
leden van de Vogelwerkgroep die mee 

wil werken, hetzij bij het bouwen van 
nieuwe ijsvogelwanden of bij het moni-
toren van de broedsuccessen.
Er zijn begin dit jaar 3 nieuwe ijsvogel-
wanden gebouwd en er is het nodige 
aan onderhoudswerk gedaan aan al be-
staande wanden. De broedgelegenhe-
den, al dan niet kunstmatig, liggen 
veelal op particulier/niet openbaar toe-
gankelijk terreinen. Het is daarom van 
belang dat er een goed contact is tussen 
de bewoners en de mensen die de moni-
toring doen. Daarom maakt veldcoördi-
nator Hennie daar specifieke afspraken 
over. Momenteel wordt de lijst met be-
kende broedmogelijkheden in de regio 
weer op orde gebracht. Ik zelf zal in  
februari de vrijwilligers benaderen die 
zich hebben opgegeven voor het moni-
toren. Belangrijk is dat duidelijk is wat 
je wel en beter niet kunt doen bij het 
monitoren. Verder wil ik proberen het 
inzenden van de waarnemingen een  
beetje te uniformeren. Het is in ieder 
geval de bedoeling dat elke broedgele-
genheid per seizoen minimaal tweemaal 
wordt bekeken. Het broedseizoen loopt 
van maart tot eind augustus. Het is  
bekend dat sommige IJsvogels een  
derde en soms een vierde nest hebben.

De zoveel als mogelijk uniforme moni-
toringsresultaten worden vervolgens 
jaarlijks verwerkt zodat er zicht komt in 
de ontwikkeling van de populatie in de 
regio. Ook worden deze resultaten ge-
deeld met Sovon.
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Help de IJsvogelwerkgroep !
IJsvogels spreken tot de verbeelding, de blauwe schichten die we soms voorbij zien 

schieten en soms leuk op een takje zien zitten, boven het water, op zoek naar een visje.


