
 

 

 

Boomklever 
Beleef de lente 

 
De boomklever is een korte, dikke en actieve vogel met een krachtige puntige snavel. Dit zijn de enige 

vogels die makkelijk langs een boomstam omhoog- en omlaag kunnen klimmen. 
 

Na een lange zoektocht hebben deze boomklevers hun droomhuis gevonden. Deze nestkast gaat het worden. 

Maar niet voordat het naar hun eigen smaak is aangepast. Boomklevers zijn echte bouwvakkers. En dat is op 

deze webcam beelden duidelijk te zien. De invliegopening wordt precies op maat gemetseld met speeksel en 

modder. Die modder halen ze uit een vijver in de buurt. Binnen een week hebben de boomklevers de 

invliegopening klaar. Maar nu is het nog geen nestje. Om de kast lekker warm en zacht te krijgen slepen ze 

allerlei materiaal naar binnen. Waaronder schors.  

Dan volgt de balts en de paring. Gewoonlijk legt een boomklever tussen de 7 en 9 eieren. Deze boomklever 

heeft er 7 gelegd. Na ongeveer 3 weken komt het eerste ei uit. En dan gaat het heel snel met de kleine 

boomklevers. Ze groeien als kool en al snel zit er een pluk dons op hun kop. Maar de eerste dagen zijn de 

jongen nog blind. Pas als ze twaalf dagen oud zijn gaan hun ogen open. Het mannetje en vrouwtje vliegen  af 

en aan om voedsel te halen voor hun jongen. Na 40 dagen zijn de boomklevers volwassen. En vliegen ze een 

voor een uit. 
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