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Deze instructie geeft aan welke materialen benodigd zijn voor het maken van een vlotje en vervolgens 

wordt het in elkaar zetten beschreven gevolgd door het uitleggen van de vlotjes. 

1. Benodigde materialen: 

a. 4 stukken hout (bv grenen of vurenhout), afmetingen 40x4,5x3 cm 

b. Tempex/styrofoam tegel van 30x40 cm 

c. Gaas, bij voorkeur volière gaas, 50x 40cm 

d. Koord 100 cm 

e. Jute 70x70 cm 

f. Schroeven(bij voorkeur roestvrijstalen kruiskop) 5 cm 

g. Krammen, groot en klein 

h. Nietjes breed 11,5 mm, 6mm hoog en nietapparaat  

 

2. Werkinstructie 

- Boor in de beide uiteinden van 2 stukken hout gaten: dit voorkomt splijten bij het 

vastschroeven. 

- Leg aan de zijkant van de kunststof tegel de 2 stukken hout en verbind beide kopse kanten 

met de voorgeboorde stukken. 

- Zet het frame vast met schroeven. Resultaat zie foto 

 



- Draai de onderkant boven en sluit de tempex tegel op met het gaas; zet het gaas vast met 

kleine krammen.

 
- Leg een knoop in beide uiteinden van het koord en leg vervolgens halverwege het koord een 

knoop met een oog . Zie foto 

 



- Bevestig in het midden van beide tegenover elkaar liggende stukken hout het koord met de 

grote krammen en trek de knoop in de uiteinden van het koord tegen de krammen aan.

 
- Draai het vlotje en bevestig het jute op de hoogstgelegen 2 stukken hout met de nietjes, 

zodanig dat er flappen uitstekken aan beide zijden van de lage delen. (ik heb op deze foto 

het jute nog niet vastgeniet

 
- Het vlotje is nu klaar. 

Noot: Ik heb het materiaal gebruikt van een te repareren vlotje, vandaar dat het er allemaal, behalve de 

jute,  gebruikt uit ziet. 

3. Vlotjes leggen op locatie 

a. Voorbereiding 

- Bevestig een baksteen aan een stuk touw en bevestig het touw, de lengte is afhankelijk van 

de diepte van het water waar het vlotje komt te liggen, met het andere uiteinde aan de lus 

van het koord aan de onderzijde van het vlotje. 



- Draai het vlotje om en breng een laag grond of stevige modder (wij nemen hier turf uit de 

sloot) en breng dat op de jute aan.  

- Plant op de 4 hoeken, op het “lage” deel van het vlotje plantjes. Deze zullen gaan groeien op 

het vlotje waardoor pullen beschutting kunnen vinden en zich kunnen verschuilen.

 

b. Het uitleggen van de vlotjes 

De Zwarte Stern is een kolonie broeder en daarom worden meerdere vlotjes uitgelegd in een 

kolonie uitgelegd. Het aantal vlotjes mag niet te klein, maar ook niet te groot zijn. Onze koloniën 

variëren van 10-20 vlotjes met een tussenruimte van 4 à 5 meter.  Leg de vlotjes minimaal 3 à 4 

meter vanaf de kant. Gezien het trekgedrag van der zwarte stern leggen wij de vlotjes om en 

nabij 25 april uit. Vaak hebben we dan al een paar verkennende zwarte sterns boven ons hangen 

(ze zoeken elk jaar dezelfde plekken op). Het heeft overigens geen zin om vlotjes uit te leggen in 

een water waar geen waterplanten de oppervlakte (deels) zullen bedekken. Bij ons hebben de 

zwarte sterns een voorkeur voor gele plomp en (nog) in mindere mate voor krabbenscheer. 

Zwarte sterns zijn gevoelig voor verstoring. Bij verstoring verlaten ze de kolonie allemaal. 

Verstoring kan optreden door menselijk handelen (sloot schonen, fotografen etc) en predatie 

(kraaien, kleine mantelmeeuwen blauwe reiger, uilen, bunzing, hermelijn, wezel, katten). Indien 

het de wens is meerdere koloniën uit te gaan leggen, zorg er dan voor dat er minimaal 500 

meter tussen de koloniën zit om de kans op verstoring te verminderen. 

Wij werpen de vlotjes op hun plaats: neem de baksteen in de rechterhand en leg het vlotjes er 

bovenop; ondersteun de zijkant met de linkerhand en slinger het vlotje op de juiste locatie. 



Soms moet je met een 

lange stok de juteflappen nog even vlak op het water leggen. 

Een andere methode is dat je het vlotje met de baksteen op de rand aan de oever in het water 

legt en met een stok op de juiste locatie duwt en vervolgens met dezelfde stok de steen van het 

vlotje af duwt. 

Succes 

 

Dit wil je bereiken. 

 


