DE BOOMKLEVER
Henk van den Brink

Voorgaande verhalen in deze vogelreeks hadden
betrekking op soorten die karakteristiek zijn voor
het Noorden des Lands of althans voor bepaalde
delen daarvan. Met de boomklever ligt dat heel anders. Het is een, in oud opgaand geboomte levende, vogel die vooral in het Midden en Zuidoosten
van Nederland voorkomt en die tot voor kort in
Groningen, Friesland en Drente zelfs vrijwel geheel
ontbrak. Daarin is de laatste jaren plotseling en in
snel tempo verandering gekomen. De boomklever
is bezig het Noorden te veroveren.
De boomklever is een gedrongen zangvogel, iets groter dan een mus, met een stevige puntige snavel en
een korte staart. De bovenzijde is blauwgrijs gekleurd,
de onderzijde roodbruin. Door het oog loopt een
brede zwarte streep. Hij beschikt over grote klimpoten
met lange tenen, die hem zeer geschikt maken voor
het klimmen tegen boomstammen. Wat dat betreft
doet hij aan een specht denken, waarvan hij echter in
het geheel geen familie is. Een verschil met een specht
is dat de boomklever bij het klimmen de staart niet als
steun gebruikt. Bovendien beheerst hij een kunstje dat
spechten hem niet nadoen: hij kan boomstammen niet
alleen beklimmen, maar ook afdalen met de kop naar
beneden. Er komt in ons land verder geen enkel familielid voor van de boomklever, voor intimi 'klever'.
Wat verwantschap betreft staat hij nog het dichtst bij
de mezen, waar hij in leefwijze ook enigszins aan herinnert.

den. Vervolgens worden er, gewoonlijk in april, 4 tot 9
eieren gelegd, waar in de loop van mei jongen uit ko-

ters bezoekt hij wel eens de voedertafel, daarbij
brutaal andere, ook veel grotere vogels wegjagend.

mcn.
Voedselkeuze
In z'n voedselkeuze enz'n manier van voedsel zoeken
is de boomklever tamelijk veelzijdig. In de eerste plaats
eet hij insekten, larven en dergelijke, die hij al klauterend op, in of onder de schors van stammen en takken weet te vinden. Hij kan een prooi indien nodig behoorlijk diep uit het hout hakken dankzij zijn krachtige
snavel. Deze methode past de boomklever bij voorkeur toe op boomsoorten met een ruwe bast. Dat
heeft twee redenen: een ruwe bast geeft meer houvast
bij het klimmen en er huizen over het algemeen meer
insekten en spinnen in. In Nederland (trouwens in bijna heel Europa) zijn eiken dan ook favoriet. Verder komen grove den en ondanks de gladde stam toch ook
de beuk in aanmerking. De klever pikt insekten, rupsen etc. ook wel van bladeren af en soms achtervolgt
hij vliegende insekten, daarbij de wildste kapriolen makend. Regelmatig wordt op de grond gefoerageerd,
waar rupsen, insekten en miereneieren opgepikt worden, maarvooral 's winters ook allerlei zaden en noten. Noten worden vaak ineen spleetin de schors van
bomen geklemd, waarna de klever ze met z'n snavel
stuk hamert. We zien hem verder af en toe als een
mees op de kop aan de uiteinden van takken en twijgjes hangen om in de eindknoppen te pikken, vooral
aan het eind van de winter en in het voorjaar, 's Win-

Broedgebied
Ondanks al deze veelzijdigheid stelt de klever tamelijk
strenge eisen aan z'n broedgebied. Omdat het een
standvogel is, dus 's winters in hetzelfde gebied verblijft, moet er hethelejaar een voldoende voedselaanbod zijn. Daarnaast is het belangrijk dat in de broedtijd, en vooral als er j ongen zijn, heel véél voedsel te
vinden is. Nestgelegenheid is de andere beperkende
faktor: zoals we zagen is de boomklever afhankelijk
van bestaande nestruimte. Aan al deze voorwaarden
wordt het best voldaan op plaatsen met oude loofbomen (ouder dan 50 jaar). Dat kunnen loofbossen
zijn, meestal eiken-beukenbossen, soms gemengde
bossen vooral met grove den. Talrijker is de soort in
kleinere bomenrijke gebieden: parken, plantsoenen,
plekken in dorpen en steden (zoals in Drente sommige
brinken), buitenplaatsen, tuinen, lanen en houtwallen.
In pure naaldbossen komt hij vrijwel niet voor.
In Noord-Nederland is het voorkeursgebied sinds jaar
en dag voldoende aanwezig, zodat het niet duidelijk is
waarom de soort hier altijd zo schaars is geweest. Incidentele broedgevallen waren er altijd wel, bijvoorbeeld inhet Sterrebos in Groningen (1942-1944,
waarschijnlijk ook in sommige andere jaren), De
Braak bij Paterswolde (1940,1955,1963-1965), Roden (1958) en Asserbos (omstreeks 1940 enjaren
'50). Van definitieve

Het is een tamelijk luidruchtige vogel, die een heel
skala van schelle fluittonen kan produceren. De grootste roepaktiviteit vindt al vroeg in het seizoen plaats, zo
van half februari tot half april: de periode van balts en
paarvorming. Rond eind maart wordt de nestplaats
opgezocht. De boomklever is een holenbroeder die
echter zelf niet een hol kan uithakken en daarom afhankelijk is van natuurlijke holtes of holen die door andere vogels zijn uitgehakt. In ons land zijn dat meestal
oude holen van de grote bonte specht. Een enkele
maal broeden ze in nestkasten.
De boomklever heeft de gewoonte om de opening van
de nestholte zodanig te verkleinen, door er klei tegenaan te metselen, dat hij er zelf nog maar net door past.
Op die manier worden eventuele konkurrenten om de
nestplaats, zoals spreeuwen, buiten de deur gehouNoorderbreedte 8663

De enige plek in het Noorden met een stabiel broedbestand was de omgeving van Ter Apel.
Nu kun je je voorstellen, dat het voor een standvogel
als de boomklever, die zich meestal niet meer dan een
paar kilometer buiten z'n broedgebied waagt en zelfs
's winters vaak nog een territorium verdedigt, moeilijk
is om nieuwe gebieden te koloniseren. Toch zijn er wel
massale verplaatsingen bekend, onder andere uit
Duitsland en uit Engeland waar het broedgebied zich
sinds de jaren zestig sterk noordwaarts heeft uitgebreid. Iets dergelijks lijkt zich dus nu op kleinere schaal
in ons land af te spelen.
Toename
In Drente nam het broedbestand in de j aren zeventig
toe van 2 a 3 totzo'n 10 paar in 1980. De soort vestigde zich onder andere bij Havelte, Frederiksoord, Oosterhesselen en in De Braak (Paterswolde). In 1984
werden in Zuidoost-Drente 8 paar gemeld (waarvan 6
in de Emmerdennen): in 1975 was dat nog nul. In het
Asserbos bevonden zich zes gebieden. In Zuidlaren en
omgeving, waar de klever tot voor kort ontbrak, broeden nu minstens 8 paar. Eén nest bevond zich op de
brink, pal voor de ingang van de pas afgebrande Prins
Bernhardhoeve. Verder zijn de laatste jaren boomklevers waargenomen in Roden, Norg, Eelde, Westerbork, Sleenerzand, boswachterij Odoom en De Wijk.
Het broedbestand bedraagt op dit moment minimaal
50-70 paar.

In Groningen begon de opmars rond 1980. Westerwolde werdveroverd: eerst broedde de klever alleen
in Ter Apel, nu vinden we hem ook in het Lieftingsbroek bij Weende en het Metbroekbos bij Vlagtwedde.
Inmiddels komt hij ook voor bij de Ennemaborg bij
Midwolda, bij de Fraeylemaborg in Slochteren en midden in Veendam. In het Gorecht begon het bij het
Glimmerbos ten zuiden van Haren, waar inmiddels
een paar of 3,4 broeden. Daarna doken ze op in het
Sterrebos in de stad Groningen, waar ze nu ook op al-

lerlei andere plaatsen gezien worden, zoals Groenestein, Stadspark en Noorderplantsoen. De boomklever lijkt niet meer te stuiten!
De meestvoor de hand liggende verklaring voor dit fenomeen is, dat de bevolkingsdichtheid in de traditionele broedgebieden misschien zó hoog is geworden
dat het noodzakelijk werd om naar nieuwe gebieden
uit te wijken. Inderdaad is het aantal broedparen van
de boomklever in Nederland de laatste tien, vijftien
jaar sterk toegenomen. Vaak wordt verondersteld (onder meer in 'Vogels van Drenthe') dat de opmars van
de boomklever vooral te danken is aan het ouder wordenvan de bossen in Drente, vooral de vele in de jaren
dertig aangeplante bossen. Kijken we echter naar de
plekken waar de boomklever zich recentelijk gevestigd
heeft, dan wordt deze theorie daardoor allerminst bevestigd. Immers, het zijn niet zozeer die bossen die nu
gekoloniseerd worden, maar juist allerlei gebieden
waar altijd al geschikt biotoop aanwezig was: oude
landgoederen, brinken en dergelijke. Opvallend is ook
dat de soort zich het eerst weer vestigde op plaatsen
waar ook in het verleden al broedgevallen plaats vonden (Asserbos, De Braak, Sterrebos). In Drente is ook
geen sprake van een duidelijke verschuiving van zuid
naar noord, zoals je zou mogen verwachten; in Groningen lijkt dit weer wel het geval.
Gelukkig gedragen vogels zich niet altijd netjes overeenkomstig door biologen opgestelde logische verklaringen. We mogen in elk geval blij zijn met de komst
van deze gezellige, olijke en allerminst schuwe dikkerd.
Met dank aan Jan Grotenhuis en Henk Nijmijer voor gegevens uit
Drente.

