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Naast amfi bieën en reptielen, houd ik me ook bezig met vogels. 
Bij de aanleg van poelen in mijn omgeving, zie ik uiteraard 
veel grond vrijkomen. Vaak wordt deze uitgestreken over het 
omliggende perceel, of afgevoerd. Ik zou de suggestie willen 
doen om vaker het uitgegraven zand ter plaatse te gebruiken 
voor een ijsvogelwandje. Het moet dan wat stevigere, liefst 
leemhoudende grond zijn. Een ijsvogelwandje moet namelijk 
steil zijn en een zekere hoogte hebben. Te schraal zand, zakt te 
makkelijk weg. 

De grond kan op de poeloever of in de nabijheid als een bult 
worden opgeworpen en aangedrukt. Eventueel kunnen er nog 
stronken in verwerkt worden. Daarna kan één kant steil worden 
afgestoken, zodat een wand van ca. 1 – 1,5 meter hoog en enkele 
meters lang ontstaat. Door de wand iets overhellend te maken 
(5°), kunnen marterachtigen niet makkelijk bij het nest.
In de wand kun je een of twee gaten met een diepte van enkele 
decimeters voorboren. Zo’n gang moet licht oplopend zijn, 
gezien vanaf maaiveld, en een doorsnede van circa 7 cm hebben. 
Dat zou ijsvogels kunnen stimuleren om de wand te gaan 
gebruiken. Er kunnen enkele takken in de wand worden gestoken 
als zitstok. IJsvogels gebruiken vaak wandjes in de buurt van wat 
opslag of bos, dus de maatregel is het best toepasbaar bij poelen 
die niet in heel open landschap liggen. Bij de golfbaan in Asten 
zijn twee van dit soort wandjes bij poelen aangelegd (zie foto’s).
Er is landelijk veel aandacht gegeven aan ijsvogelbescherming 
door Jelle Harder. Hij stelde een handleiding op voor het maken 
van ijsvogelwanden, maar de optie om uitgegraven grond bij 
poelaanleg zo te verwerken, kwam ik er niet in tegen. Ik denk dat 
het op sommige plekken wel een interessante optie zou kunnen 
zijn. 

De lezenswaardige handleiding van Jelle Harder is hier te vinden: 
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/fi les/users/
Alkmaar/Handleiding%20IJsvogelwanden%202012.pdf

Ik zou het leuk vinden van u te horen als u deze toepassing al 
van poelen kent, of de maatregel gaat toepassen. Ik ben dan 
ook geïnteresseerd in foto’s van die locaties en in ervaringen en 
resultaten. 
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Aanleg amfi bieënpoel met 
ijsvogelwand

De aangelegde ijsvogelwand naast de amfi bieënpoel. 
(Foto's: Rinus Manders)


