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Factsheet

Maart tot eind april
Voorjaarstrek en aankomst

Half april – half juli
Broedseizoen

• Aankomst in het land.
•  Is voor nestplaatsen afhankelijk van spleten en gaten in 

gebouwen, en is hierin weinig kieskeurig. Broedt ook in 
steenhopen of stapels bouwmateriaal. 

•  Het is cruciaal dat er in de omgeving van het nest open, 
droge, niet ingerichte terreinen aanwezig zijn. De leeftijd van 
de gebouwen speelt minder een rol. 

•  Solitaire broeder met een strikt eigen broedterritorium. In 
geschikt gebied zijn aansluitende territoria.

•  2 weken na aankomst begint nestbouw, duurt ongeveer 1 week.
•  Eileg half april tot in juni, met piek eerste helft mei.
•  2 (soms 3) legsels per jaar, met 4-7 eieren.
•  Voedsel bestaat uit insecten, insectenlarven en kleine 

ongewervelde dieren die in de vlucht of op de grond gevangen 
worden. 

•  Vliegvlugge jongen worden nog 10 dagen gevoerd door de 
ouders. 

De zwarte roodstaart leeft het grootste deel van het jaar solitair of in paren en 
zingt vanaf een hoge zangpost. 

Eieren leggen

4-6 dagen

Broeden

12-14 dagen

In totaal 31-37 dagen van eileg tot vliegvlug jong 

Jongen vliegvlug na

15-17 dagen

ZWARTE 
ROODSTAART

Deze factsheet is te downloaden van www.vogelbescherming.nl/stadsvogelfactsheets
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Half juli – oktober 
Najaarstrek

November –februari
Overwintering

•  Jongen verlaten broedgebieden eerder dan de adulte vogels 
en zwerven rond. 

•  In deze periode eet de soort naast insecten ook zaden, bessen 
en ander fruit. 

•  Na een aantal weken start de trek naar wintergebieden.

•  Overwintert in Zuidwest-Europa en in Afrika ten noorden van 
de Sahara.

•  In toenemende mate overwintert de zwarte roodstaart in 
Nederland.

De zwarte roodstaart is een beschermde soort. Nesten van zwarte roodstaarten zijn bij 
zwaarwegende omstandigheden jaarrond beschermd en mogen zonder ecologische toets niet 
weggenomen of vernietigd worden. Een ontheffing van Gedeputeerde Staten van de betreffende 
provincie is nodig als blijkt dat er onvoldoende alternatieve nestplekken in de omgeving 
aanwezig zijn. Voor meer informatie, kijk op www.vogelsendewet.nlwww.vogelsendewet.nl

Wettelijke bescherming

Meer informatie: Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/zwarteroodstaart  
Of stel uw vraag viaOf stel uw vraag via www.vogelbescherming.nl/contact of 030 - 69 37 700
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i Zie ook 
maatregelfactsheet:
•  Bedrijventerreinen
•  Nieuwbouw
•  Na-isolatie

BeheerInrichting

•  Er zijn speciale neststenen en kasten voor 
de zwarte roodstaart in de handel.

•  Een neststeen kan ingemetseld worden 
bij verbouwingen of nieuwbouw, zowel 
in de stad als op een industrieterrein of 
spoorwegemplacement. 

•  Plaats de neststeen of kast boven de  
2 meter. 

•  Zorg dat de vliegopening op het noorden of 
oosten hangt.

•  In de nabijheid van het nest heeft de zwarte 
roodstaart zonnig, droog en open terrein 
met korte vegetatie nodig. Hij mijdt natte 
gebieden en gebieden met dichte en hoge 
gewassen. 

•  Behoud kleine stukjes braakland of leg ze 
aan. Volledig ingerichte gebieden verliezen 
hun aantrekkelijkheid voor de zwarte 
roodstaart. 

•  Bruine daken bieden in het broedseizoen 
een compleet habitat voor de zwarte 
roodstaart. Een bruin dak bestaat uit een 
substraat van vermalen steen van 25 mm 
tot gruis en wordt in dieptes variërend van  
5 tot 15 cm op het dak aangebracht. Tussen 
de steenslag worden enkele grotere stenen 
en stukken hout geplaatst. De planten laat 
men spontaan opkomen. 

 

•  Om open gebieden geschikt te houden 
moeten ze kaal gehouden worden. 

•  Gebruik geen (kunstmatige) meststoffen. 

•  Maai het dak eenmaal per jaar vroeg in het 
jaar (eind februari/begin maart) met een 
motorzeis of ruwgrasmaaier om opslag van 
houtige gewassen te voorkomen. 

•  Gebruik geen (kunstmatige) meststoffen.
•  Het gebruik van insecticiden heeft een 

negatief effect op de voedselsituatie van 
alle insectenetende vogels, waaronder de 
zwarte roodstaart.
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