
Kleine zilverreiger

Neem gratis mee!

Welke vogels van de Noord-Hollandse waddenkust heb jij gezien?

Lepelaar

Bontbekplevier

Rosse grutto 

Kokmeeuw

Bergeend

Kanoet

Tureluur

Zilvermeeuw

Grauwe gans

Strandplevier

Dwergstern Grote stern

Velduil

Kolgans

Zilverplevier

Grutto

Visdief

Bruine kiekendief

Brandgans

Blauwe kiekendief

Rotgans

Slechtvalk

Drieteenstrandloper Wulp

Eidereend

Kluut

Bonte strandloper

Kleine mantelmeeuw

Scholekster

Steenloper

Kievit

Aalscholver

Hoeveel heb je er al gezien?
    Vink de vogels aan en tel op!
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Moeite de vogels uit elkaar te houden? 
Download de gratis Wadvogels app 
voor een overzicht van de vogels die je in het 
wadengebied kunt zien, inclusief geluiden 
en herkenningstips. De app is geschikt voor 
smartphone én tablet.

Illustraties: Elw
in van der Kolk

Moeite de vogels uit elkaar te houden? 
Download de gratis Wadvogels app met 
daarin maar liefst 190 vogelsoorten die je in 
het waddengebied kunt zien, inclusief geluiden 
en herkenningstips. De app is geschikt voor 
smartphone én tablet.
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De      mooiste vogelkijkplekken10

  ‘t Kuitje: Mooi uitzicht over de  
spuisluizen en tijdens laag water op  
het drooggevallen wad. Kans op  
rosse grutto en kleine zilverreiger. 

 Balgzandpolder: Binnendijkse 
hoogwatervluchtplaats en broedterrein. 
Goed zicht op vogels zoals wintertaling, 
lepelaar en tureluur vanachter een 
kijkscherm.

 Balgzand: Vanaf hier kijk je uit over 
droogvallend wad, waar vele vogels 
komen zoeken naar voedsel, zoals de 
goud- en zilverplevier.

vogels rusten tijdens hoogwater. Kans  
op zwarte ruiter en bonte strandlopers. 

 Kleiput Vatrop: Aan de vasteland kant  
van de dijk een binnendijkse plas. Volop 
wulpen, zwarte sterns en sneeuwgorsen  
te bewonderen.

 Oeverse Schor: Uitzicht op de haven,  
het wad en de pieren. Rosse grutto’s, sterns, 
plevieren, tureluurs, en meeuwen zijn hier te 
zien.   
Oude Haven: Deze oude havenmond is  
een hoogwatervluchtplaats voor verschillende 
vogels zoals kluten, scholeksters, steenlopers  
en bergeenden. 

Vogelbescherming Nederland organiseert met vijf andere natuurorganisaties 
het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Daarmee maken we 
mooie vogelkijkplekken toegankelijk en ontwikkelen we leuke gratis vogelkijk-
producten. Tegelijkertijd geven we vogels meer rust door de aanleg van nieuwe 
broed- en rustplekken. Deze gratis vogelherkenningskaart helpt je de vogelschat 
van de Noord-Hollandse waddenkust te ontdekken. Kijk voor meer informatie 
en alle routebeschrijvingen op www.beleefdewaddennatuur.nl

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt 
door het Waddenfonds. Vogelbescherming Nederland realiseert dit project in 
nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, 
Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap.

Rust belangrijk voor trekvogels 
Vogels in het waddengebied hebben rust hard nodig. 
Anders lukt het ze niet jongen groot te brengen of
overleven ze de zware trektochten naar Afrika of  
het hoge Noorden niet. De animatiefilm laat zien 
 waarom rustplekken voor vogels in het wadden - 
gebied zo  belangrijk zijn. Bekijk de film op  
www.beleefdewaddennatuur.nl/trekvogels

Ontdek de vogelschat van het wad
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Een nieuwe vogelbroedrots  
Zowel bij hoogwater als bij laagwater komen 
vogels naar de Balgzandpolder, waar ze 
vanaf een korte afstand te bewonderen zijn 
vanachter het vogelkijkscherm. Deze plek is 
het hele jaar door een belangrijke verblijf-
plaats van grote aantallen vogels. Je kunt  
hier allerlei steltlopers zien, waaronder 
steenloper en plevieren. Grenzend aan de 
hoogwatervluchtplaats, en in de buurt van 
informatiecentrum ’t Kuitje, wordt een nieuwe 
vogelbroedrots aangelegd voor sterns, kluten 
en scholeksters.                      
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 De Verzakking: In deze binnendijkse  
rietvelden zijn vaak ganzen te zien, zoals de 
grauwe gans, brandgans en Canadese gans. 

 Amstelmeer: Deze zoetwaterplas is een 
heus vogelparadijs. Vele soorten vogels  
te zien gedurende alle jaargetijden. 

 Peilschaalhuisje Wieringen:  
Vrij uitzicht over wad, een smal schor en 
rietruigte. Kans op bergeend, kluut, rotgans, 
pijlstaart, fazant en riet zanger. Bij opkomend  
tij veel langsvliegende vogels op weg naar  
Balgzand of Normerven.

 Normerven: Uitzicht op belangrijke  
hoogwatervluchtplaats waar duizenden  
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Wandelroute 12 km
Wandelroute 14 km

Uitzichtpunt 
Vogelkijkhut
Vogelkijkscherm
Verrekijkeruitleenpunt
Informatiepunt
Horeca
Veerboot

Verrekijker te leen! 
GESPONSORD DOOR:Met een verrekijker geniet je nog meer  

van vogels. Heb je geen kijker? Dan  
kun je gratis (€ 50 borg) een hele dag  
een kijker lenen bij De Helderse Vallei  
(De Helderse Vallei 9-11, Den Helder).          

Bezoek de website vol tips om de waddennatuur te 
ontdekken. Neem een kijkje in het maandoverzicht met 
leuke natuur activiteiten. Op de interactieve kaart kun je 
zien waar de laatste vogels en zeehonden zijn gezien. 
Misschien wel vlak bij waar jij nu bent!

WWW.BELEEFDE   
WADDENNATUUR.NL

Op de Wadden broeden vogels als dwergstern, bontbekplevier en 
strandplevier. Wandelaars kunnen deze kwetsbare strandbroeders 
eenvoudig helpen door in het broedseizoen afstand te houden en 
afgezette stranddelen niet te betreden. Bekijk waarom dat zoveel 
scheelt op www.beleefdewaddennatuur.nl/strandbroeders 

Help de strandbroeders


