
 

 
 

Nestvlieders, nestblijvers 

Echte weglopers of moederskindjes? 

 

Veel dieren maken een nest om hun jongen in te krijgen. 

Vogels zijn wel de bekendste nestbouwers. Die nesten 

zien er allemaal anders uit. Hoe een nest eruitziet ligt 

aan het soort vogel en waar ze hun nest bouwen. 

 

Sommige vogels sloven zich enorm uit en bouwen hun nest met takjes, modder, 

speeksel, veertjes, gras en andere materialen. Andere vogels houden het simpel en 

maken alleen maar een kuiltje in de grond. Bijvoorbeeld tussen het gras of tussen 

steentjes. Er zijn ook vogels die geen nest bouwen, maar hun ei tussen hun voeten 

houden of tegen hun warme buik. 

 

Twee groepen 

Vogels kun je grofweg in twee groepen verdelen; nestvlieders en nestblijvers. Vaak 

kun je aan de nesten al zien tot welke soort de vogels behoren. 

 

Nestblijvers 

Nestblijvers doen precies wat hun naam al zegt. Ze blijven heel lang in het nest. 

Daarom is het nest vaak goed verstopt, hoog in de boom of in de struiken. De 

kuikens die in het nest geboren zijn, zijn nog hulpeloos en hebben hun ouders nog 

nodig. Ze hebben geen veren, hun oogjes zitten dicht en ze kunnen nog niet lopen of 

vliegen. De ouders zorgen voor de kuikens en zoeken naar eten en maken het nest 

schoon. 

 



 

 
 

De broedtijd van nestblijvers is meestal kort. Daarom zijn de kuikens nog hulpeloos 

als ze uit het ei kruipen. Ze zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld om voor zichzelf te 

kunnen zorgen. De ouders van nestblijvers moeten lang voor ze zorgen. De ouders 

vliegen dagenlang af en aan met voedsel, zodat de kuikens sterker worden en 

kunnen groeien. 

Bekende nestblijvers zijn: ooievaar, koolmees en merel. 

 
 

Nestvlieders 

In het woord nestvlieders zit het werkwoord vlieden. Dat betekent vluchten. De 

nestvlieders 'ontvluchten' dus hun nest bijna meteen nadat ze uit hun ei zijn 

gekropen. Ze kunnen meteen uit het nest, omdat ze al veren hebben, ze kunnen al 

zien en lopen en vaak kunnen ze ook al snel vliegen en/of zwemmen. De nesten van 

nestvlieders zijn daarom vaak geen kunstwerken. De kleintjes zitten er toch niet 

lang in. Meestal broeden nestvlieders op de grond. Anders zouden de kleintjes die 

het nest uitkruipen uit de boom of de struiken naar beneden kunnen vallen. 

 

De broedtijd van nestvlieders is meestal lang. De 

kuikens komen al bijna helemaal ontwikkeld uit het 

ei. De oogjes open, de veertjes aangegroeid en ook zijn 

de kuikentjes sterk genoeg om meteen te kunnen 

rennen. De verzorgingstijd van nestvlieders is meestal 

kort. De kuikens kunnen namelijk al snel zelf eten gaan 

zoeken. Ook weten ze dat ze zich uit de voeten moeten 

maken voor roofdieren. Bekende nestvlieders zijn de 

weidevogels, zoals: scholekster, grutto en zwaan. 



 

 
 

Konijnen en hazen 

Niet alleen bij vogels, maar ook bij andere dieren heb je 

nestvlieders en nestblijvers. Denk bijvoorbeeld aan het 

verschil tussen hazen en konijnen. Konijnen maken hele 

gangenstelsels met kamers onder de grond. Daarin kunnen de 

hulpeloze kleintjes geboren worden. Ze komen pas naar buiten 

als ze een vacht hebben, kunnen zien, zelf voedsel kunnen 

knabbelen én... heel belangrijk, zelf kunnen vluchten. 

 

Hazen kunnen meteen na hun geboorte zien en vluchten voor 

roofdieren. Ze hebben daarom genoeg aan een kuiltje op de 

grond, vaak in hoog gras verstopt. Zo'n 'hazennest' noemen we een leger. Het lijkt 

op de manier waarop herten en reeën een nest gebruiken. Ook bij herten en reeën 

heet het een leger. 

 
 

 


