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Mijn naam is Boomklever  
 
Handleiding Powerpoint Presentatie  
 
IVN Apeldoorn werkt samen met de gemeente Apeldoorn om de biodiversiteit in en om de stad te 
bevorderen. Tot de zomer van 2022 is de boomklever ambassadeur van het groen in Apeldoorn. De 
boomklever doet het goed in Apeldoorn dankzij de bomenrijkdom om ons heen. 
Rondom de boomklever van Apeldoorn organiseert IVN Apeldoorn samen met de gemeente Apeldoorn 
verschillende activiteiten rondom het ontdekken van, kijken naar en helpen van de boomklever. 
 
Deze Powerpoint presentatie met 11 genummerde vragen, verdeeld over 31 slides vormen de leidraad om 
de Boomklever beter te leren kennen. Alle vragen zijn voorzien van een a. De antwoorden volgen met b, 
c, d en zelfs een keer e. Hieronder een overzicht van de vragen, de antwoorden en extra informatie. Aan 
jullie als leerkrachten de keus de vragen individueel, in groepjes of klassikaal te bespreken. 
 

Achtergrond informatie Boomklever (vragen met de antwoorden). 
Mijn naam is Boomklever/slide 1  
 
De boomklever is een stevig gebouwde vogel van 14 centimeter. 
Vroeger was die vooral in de bossen te zien en horen. Nu komt hij 
ook steeds meer in de bebouwde omgeving voor, zoals in onze 
parken en tuinen. Als je hem in de verte ziet is het geen opvallend 
gekleurde vogel. Van dichtbij is hij heel fraai. Zijn roep in het 
voorjaar is wel opvallend. De boomklever is het hele jaar aanwezig, 
een standvogel dus. 

Op de verspreidingskaart van SOVON (een vogelonderzoek organisatie)  is te zien hij in onze omgeving 
veel voorkomt. De broedpopulatie geteld tussen 2018 en 2020 was 34.000 tot 42.000 paren.  
Op YouTube zijn filmpjes over Boomklevers b.v. van Vroege Vogels met jongen 1.51 minuten onder: 
(1045) Vroege Vogels - Boomklever - YouTube  of www.youtube.com/watch?v=TGqd5dvcFZk 
 

Vraag 1a/slide 2: Kijk mij eens, hoe kleurrijk ik ben!  
 
Hier vind je alle namen van zijn kleurrijke uiterlijk.  Geef de kinderen 
tijd om te kijken en te lezen. Slide 3 is een zwart wit tekening van de 
boomklever gemaakt door een 80-jarige natuurliefhebber. Welke 
kleuren weten ze nog? Deze tekening is ook te downloaden. Wie 
tekent, kleurt of schildert de vrolijkste, gezondste, fantasierijkste 
omgeving voor de Boomklever? 
 
 
 

Vraag 2a/slide 4: Waarom heet ik Boomklever? 
 
De Boomklever kleeft als het ware aan de stam. Het is de enige 
vogel die zowel van boven naar beneden als van beneden naar 
boven langs de stam kan kruipen.  
 
2b/slide 5: De bouw van zijn klauwtjes met lange tenen en nagels 
maken dat mogelijk. Een teen die naar achter wijst is daarbij 
belangrijk. 2c/slide 6 De Boomklever maakt ook kleefstof daarover 
meer bij het veranderen van de nestopening ( Hij heeft ook wel de 
bijnaam van ‘Blauw spechtje.’ Als die tot de spechten behoorde dan 
gebruikte die ook zijn staart om op te steunen, maar dat doet hij niet.  

https://www.youtube.com/watch?v=TGqd5dvcFZk
https://www.youtube.com/watch?v=TGqd5dvcFZk
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3a/slide 7:  Waar maak ik mijn nest?  
 
3b/slide 8: In een gat in een boom, waar vroeger een tak gezeten 
heeft.  
3c/slide 9: Een specht hakt ieder jaar een nieuw nest voor zijn gezin. 
3d/slide10: Dan heeft de Boomklever het volgende jaar een mooi 
nieuw nest als de jongen van de specht zijn uitgevlogen.  
3e/slide 11: Maar een nestkast van houtbeton met een ovaal gat 
voldoet ook prima. Ze gaan wel 50 jaar mee en hangen in parken in 
Apeldoorn.  

 

Vraag 4a/slide 12: Soms verander ik de opening van mijn nest. 
Waarom doe ik dat?  
 
Ja. dat doen Boomklevers. Het zijn ware architecten. 4b/slide 13: Als 
die opening te groot is en dus onveilig lijkt, verzamelt hij klei in zijn 
snavel en maakt daar balletjes van. Die korreltjes, een soort kleefspul 
(antwoord 2b), metselt hij in de opening waardoor die kleiner wordt.  
4c/slide 14: Maar als de opening van een nestkast te klein lijkt, gaat 
de Boomklever hakken met zijn sterke snavel net zo lang tot die 
opening iets groter wordt.  
4d/slide 19: Heel flauw als mensen zo’n metalen plaatje bevestigen 
om de opening. Dan kan die niets meer doen.  

 

Vraag 5a/slide 16: Wat eet ik en wie eet mij? 
 
Schoksgewijs springt de Boomklever langs de stam en inspecteert 
de schors op spinnetjes en insecten.  
5b/slide 17: De jongen voert hij in het voorjaar vooral met kleine 
dieren bijvoorbeeld muggen en rupsjes. Als er minder insecten zijn 
is het moeilijk alle jongen te voeren. In de winter eet de Boomklever 
ook vegetarisch, geen andere dieren dus. Dan staan onder andere 
beukennootjes en hazelnoten op het menu. Het is een pittig vogeltje 

dat weinig concurrentie op de voederplank in een tuin wil. Als het een jaar is met weinig beukennootjes is 
dat niet goed voor de Boomklever  
5c/slide 18: Jonge Boomklevers in een nest verdwijnen wel in de magen van eekhoorns. Maar ook voor 
katten en roofvogels i moet een Boomklever oppassen.  
5d/slide 19: In een nest met een tuut kan de eekhoorn geen jonge Boomklevers pakken.  
 

Vraag 6a/slide 20: Hoe eet ik een beuken- of hazelnoot zonder 
bestek?  
 
Soms lukt dat met de hulp van de scherpe tenen en nagels om een 
hazelnoot vast te houden.  
6b/slide 21: Maar soms ook klem ik zo’n beukennoot tussen de 
schors van een boom en dan is het hakken geblazen om lekker te 
smikkelen. Dat heeft de Boomklever afgekeken van de spechten.  
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7a/slide 22: Hoeveel jongen zitten er soms wel in mijn nest?  
 
7b/slide 23: Gemiddeld tussen de 7 tot 9 eieren. Soms ook maar 5 of 
soms zelfs elf. Ze brengen één nest jongen groot per jaar.  
7c/slide 24: Net uitgevlogen jongen zijn heel kwetsbaar. Er zitten veel 
rovers op de loer. Lang niet alle vogels worden volwassen vogels. 
 
 
 
 

Vraag 8a/slide 25: Waarom wordt het nooit een poepzooi in mijn 
nest met soms wel 7 jongen? Er zijn toch geen pampers voor 
vogeltjes? 
 
8b/slide 26: Als de Boomklever voedsel brengt drukt hij op het 
poepgaatje van een van de jongen die dan zijn poepje in een vlies 
naar buiten duwt. De vader of de moeder neemt dat zo mee in de 
snavel naar buiten.  
 
 
 

9a/slide 27: Ik vind dat ik mooi kan zingen. Waarom zing ik 
eigenlijk?  
 
9b/slide 28: Door te zingen lok een ik een vogelvrouw om samen 
een nest te gaan zoeken. Maar door mijn roep waarschuw ik 
vogelmannen niet in mijn buurt te komen. Dit is mijn gebied. 
Territorium noem je dat. Hier hoor je de zang of de roep.  
 
 
 

Vraag 10a/slide 29: Waarom zijn we met zoveel Boomklevers in 
Apeldoorn?  
 
10b/slide 30: Een bomenkenner in Apeldoorn heeft eens 
uitgerekend dat er wel 9 miljoen bomen in de gemeente Apeldoorn 
staan. Wij hebben de groenste gemeente van Nederland.  
10c/slide 31: Daar zijn heel veel bossen bij. Toeristen komen hier 
voor die mooie Veluwse bossen. Maar Apeldoorn heeft echt ook 
veel parken met hoge bomen.  
 
 

Slot Kijk als je lekker buiten zijn eens of je me ziet of hoort! Ik zie 
jullie wel vanuit de hoge bomen in straten en parken. 

 

Mijn naam is Boomklever is een project van IVN afdeling Apeldoorn in samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn. Meer informatie op www.ivn-apeldoorn.nl 
IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is. IVN telt 26.000 leden 
verdeeld over 161 afdelingen.  
Tekst en vormgeving: Yvonne Zwikker 
Tekening: Hans Bebelaar 
Fotografen: Cees van Vliet, Evelien Schermer, Harry Nijhof, Michiel Visch, Nel Appelmelk, Walter van Os, Peter 
Oosterkamp, Sylvia Zwikker, Yvonne Verhoef, Yvonne Zwikker. 
 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/boomklever/boomklever-geluid.mp3
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-apeldoorn/nieuws/boomklever

