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verantwoording 
Ik heb niet de illusie dat dit boek een totaal overzicht biedt van alle hier voorkomende 
soorten. Vooral in voorjaar en zomer is het niet gemakkelijk om vogels te ontdekken. Je 
hoort ze wel maar ziet ze niet, verscholen in het dichte bladerdek. 

Het is min of meer een willekeurige greep van wat ik zoal tijdens mijn wandelingen 
tegenkom en toch zitten er minder geziene exemplaren bij, zoals de Taiga boomkruiper die 
ik toevallig ontdekte terwijl ik op zoek was naar een specht die ik had gehoord. 

In totaal heb ik zo’n 2.500 foto’s geselecteerd die hier uiteraard lang niet allemaal zullen 
worden opgenomen. Het zijn foto’s die naar mijn idee stuk voor stuk de moeite waard zijn, 
maar waaruit ik per soort een keuze zal maken. 

Soms heb ik van een bepaalde soort maar een enkele foto die dan ook (alweer uiteraard) 
zal worden opgenomen, maar vaak heb ik dozijnen foto’s van een vogel, waaruit ik kan 
kiezen. Die keuze is gebaseerd op een aantal criteria. 

Om te beginnen moet het plaatje meer zijn dan een afbeelding. Het moet iets vertellen en 
niet alleen het dier maar ook de fotograaf ‘in beeld brengen’. Dat is niet altijd gemakkelijk 
en ook niet altijd het geval, want het gebeurt dat ik maar één kans heb om het dier te 
fotograferen. Het komt voor dat ik een vogel mis omdat ik te lang zoek om hem op een 
voor mij boeiende manier vast te leggen, of ik heb een foto die niet helemaal is wat ik 
bedoel. In dat geval neem ik het plaatje toch op om de soortenrijkdom zo volledig mogelijk 
te houden. 

Wat je in dierenfotografie vaak ziet, is dat het onderwerp weliswaar scherp en duidelijk in 
beeld is gebracht maar dat ‘de ziel’ ontbreekt. Het is niet meer dan een document (en 
eerlijk is eerlijk; sommige van mijn foto’s ontkomen daar ook niet aan). Dieren 
fotograferen is een zoektocht en niet zelden een compromis. Toch probeer ik zoveel als 
mogelijk ‘het wezen’ in beeld te brengen en het helpt als je daarbij niet alleen het 
onderwerp portretteert, maar het in relatie brengt met de omgeving. 

Tenslotte geef ik geen specificaties van de gebruikte camera’s omdat dit mijns inzien niet 
relevant is voor het onderwerp. Het volstaat om te vermelden dat ik in de achterliggende 
zeven jaar gebruik heb gemaakt van vijf verschillende compactcamera’s en een Nikon 
D5300 spiegelreflex. 

Veel plezier           
                 Maastricht 5 september 2018  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Eendachtigen 
Onder de eendachtigen vallen niet alleen de eenden maar ook ganzen en zwanen. Het is 
een groep die wereldwijd zo’n 170 soorten telt en zijn in een waterrijk land als Nederland 
rijk vertegenwoordigd. 

Een van hun gemeenschappelijke kenmerken zijn zwemvliezen. Verder hebben ze allemaal 
min of meer een platte snavel en hun verenkleed is waterafstotend. Een bijzondere 
eigenschap is dat de mannetjes een penis hebben terwijl dat meestal bij vogels niet het 
geval is. Vrouwtjes hebben een spiraalvormig genitaal waardoor de relatief lange penis 
niet goed kan penetreren als zij dat niet wil. 

Uiteraard vind je het grootste aantal eendachtigen in het westen van ons land, maar ook 
hier in het zuiden komen sommige soorten (veel) voor. Vooral de Jeker in het stadspark is 
wat dit betreft een rijke bron, maar je vindt ze ook op de Maas en op de talrijke poelen en 
vijvers in de streek. 

Vaak denken mensen dat deze dieren (vooral in het park) zijn gedomesticeerd, maar dat is 
lang niet altijd, en zelfs meestal niet het geval. Veel soorten komen hier al voor van 
voordat er mensen woonden, en al zijn sommige specimen in de loop van de tijd 
(opnieuw) uitgezet, dat betreft in bijna alle gevallen wilde dieren die van elders hier 
naartoe zijn gehaald. 



Knobbelzwaan 
Het is een vertrouwde verschijning in plantsoenen en op meren. Hij leeft voornamelijk 
van waterplanten waar hij met zijn lange hals naar grondelt, maar hij eet ook gras. 

De knobbelzwaan kan een spanwijdte van 2,40 meter bereiken en is daarmee de grootste 
watervogel. Met zijn lange nek kan hij ver onder water reiken. Met een gewicht tot 12 kg is 
hij een van de zwaarste vliegende dieren. De voorhoofdsknobbel, die de zwaan zijn naam 
geeft, is bij mannetjes heel opvallend. 

Knobbelzwanen spelen een grote rol in de mythologie van veel volkeren. Bij de Germanen 
werden aan hen voorspellende gaven toegekend. Ook omwille van hun uiterlijk worden ze 
al sinds de middeleeuwen als sierwatervogels in park- en kasteelvijvers gehouden. 
Wandelaars geven ze vaak grote hoeveelheden brood, wat tot aanzienlijke watervervuiling, 
door algvorming, kan leiden. 

In natuurgebieden wordt de komst van knobbelzwanen niet altijd onverdeeld gunstig 
onthaald. Waterplanten worden vaak overmatig begraasd en bij de verdediging van jongen 
en territorium leggen de zwanen een grote agressiviteit aan de dag. Meer op prijs gestelde 
soorten kunnen zich daardoor genoodzaakt zien rustiger plekjes op te zoeken. 

In West-Europa is de knobbelzwaan de talrijkst voorkomende zwaan, al is dat nog niet zo 
lang, want tot voor enkele decennia waren ze heel zeldzaam. ‘s Winters komen ze samen in 
groepen. In strenge winters is de knobbelzwaan talrijk. Noordoostelijke populaties 
trekken van november tot april naar het zuiden en westen. In de zomer komt 
tegenwoordig een toenemend aantal broedgevallen voor. Na de broedtijd leven de zwanen 
vaak in grote groepen. In de meeste gebieden leven half-tamme parkvogels en hun 
verwilderde nakomelingen. 

De knobbelzwaan kwam oorspronkelijk voor in het noorden van Centraal-Europa, het 
zuiden van Scandinavië en het gebied rond de Zwarte Zee. Verder naar het oosten was hij 
tot in Noord-China te vinden. Zijn verspreidingsgebied is echter aanzienlijk uitgebreid 
omdat de mens hem op verschillende plaatsen heeft uitgezet. 

































Zwarte Zwaan 
Soms kom ik ze onderweg tegen; ’s winters op de Pietersplas bijvoorbeeld, maar meestal 
neem ik foto’s van dieren die door particulieren voor de sier worden gehouden. 

De zwarte zwaan heeft van alle zwanen de langste hals: meer dan half zo lang als de totale 
lichaamslengte. De vogel wordt 110 tot 140 centimeter lang en tot zes kilogram zwaar. De 
geslachten zijn qua uiterlijke kenmerken gelijk. 

Ze vormen rond hun tweede levensjaar een koppel voor het leven. De kuikens worden 
door de ouders samen opgevoed. De zwarte zwaan is niet honkvast. Bij zwerftochten kan 
hij afstanden van honderden kilometers overbruggen en zorgt zo ook zelf voor zijn 
verspreiding. Kenmerkend is de klagende, trompetterende roep bij hun nachtelijke 
vluchten. Zijn voedsel bestaat uit grassen en waterplanten. 

Deze soort komt van nature voor in Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Een Vlaamse 
expeditie ontdekte ze in 1696 als eerste Europeanen. Tot dan stonden zwarte zwanen hier 
bekend als voorbeeld van iets dat niet bestond. 

De zwarte zwaan is een populaire sierwatervogel die veel wordt gehouden en gekweekt. 
Ontsnapte of uitgezette exemplaren kan men ook in de Europese natuur tegenkomen, 
maar worden beschouwd als exoot. In Europa broeden ze het hele jaar door. 











Kleine Zwaan 
De kleine zwaan vond ik aan de Oude Maas bij Borgharen toen ik er in het najaar van 2016 
een bezoek bracht maar vond hem niet terug in het vroege voorjaar van 2017 terwijl ik met 
vrienden door de uiterwaarden naar Itteren wandelde. 

Het is de kleinste van de drie soorten zwanen die regelmatig in Nederland en België 
voorkomen. Kleine zwanen broeden 's zomers op de Russische toendra. In de winter 
komen ze met duizenden naar onder andere Nederland om er te overwinteren. 

Ze foerageren soms met honderden tegelijk op graslanden. 's Avonds is hun roep te horen 
als ze van de voedselplek naar een veilige slaapplek vliegen; vaak een meer of afgesloten 
natuurgebied dat 's nachts voldoende veiligheid biedt. Kleine zwanen zijn vanaf oktober 
tot maart in Nederland te zien. 





Wilde Zwaan 
Soms kom ik ze tegen, maar niet vaak. In de Eijsder Beemden bijvoorbeeld, of aan de 
Pietersplas. 

Het is een ongeveer 1,5 meter grote, witte zwaan die voorkomt in Noord-Europa en Azië. 
De spanwijdte is tussen de 205 en 275 cm. Het onderscheid met de even grote 
knobbelzwaan is dat de wilde zwaan een zwarte snavel heeft met een grote gele vlek aan de 
basis. Die gele vlek loopt naar voren uit in een punt, een verschil met de afgeronde en 
minder ver naar voren doorlopende gele vlek bij de kleinere maar verder sterk gelijkende 
kleine zwaan. De bovenkant van de snavel verloopt recht, zonder de knobbel van de 
knobbelzwaan. Wilde zwanen zijn schuwer en geven de voorkeur aan een rustige 
nestelgelegenheid. Ze zijn luidruchtig, zowel tijdens het vliegen als bij de verdediging van 
hun territorium. 

 





 



Rotgans 
De rotgans kwam ik in de streek maar een keer tegen, aan het einde van de laatste winter 
op de Jeker bij Nekum. 

Het is een kleine gans, ongeveer 60 centimeter lang met een korte, stompe bek. De 
onderkant van de staart is puur wit en de bovenkant is zwart en erg kort (het kortst van 
alle ganzen). Hij heeft ook een witte plek in de hals (zijn meest opvallende kenmerk). 

De rotgans heeft een enorm groot verspreidingsgebied waardoor de kwetsbaarheid voor 
uitsterven gering is. De grootte van de populatie wordt geschat op 560.000 individuen. Er 
is geen aanleiding te veronderstellen dat de soort in aantal achteruit gaat. 

Ze worden met enige regelmaat gehouden en gekweekt in gevangenschap. Vooral de 
zwarte rotgans (foto) plant zich succesvol voort bij kwekers en in dierentuinen. 

 



Brandgans 
Beide foto’s zijn genomen in Tongeren, de enige keer dat ik deze dieren in de omgeving 
tegenkwam. Dat was in de winter van 2015. 

Hun verspreidingsgebied is het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. In de zomer 
broeden de vogels rond de poolcirkel waar ze door de lange daglengte bijna 24 uur per dag 
zicht hebben en zo in staat zijn hun eieren en kuikens te beschermen. Het wintergebied is 
vooral langs de kusten van Ierland, de westkust van Schotland en de Noordzeekust van 
Duitsland en Nederland. 

De aantallen overwinterende brandganzen zijn bij ons vanaf de jaren 1970 voortdurend 
gestegen. Daarbij komt de vogel ook steeds frequenter voor als broedvogel. In 2011 
werden alleen al in het Nederlandse rivierengebied 4190 broedparen geteld. Sinds de 
jaren 1990 zijn daardoor in de weilanden van de Lage Landen het hele jaar door 
brandganzen aanwezig, in steeds toenemende aantallen. 

De brandgans is een veel gehouden sierwatervogel, maar wordt beschermd door de flora- 
en faunawet en mag alleen worden gehouden indien gekweekt. In gevangenschap moeten 
ze kunnen beschikken over zwemwater en een grasveld omdat ze in hoofdzaak veel gras 
eten. De brandgans ontsnapt vaak, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan hun 
voorkomen als broedvogel buiten de poolgebieden. 





Canadese Gans 
Deze gans kom ik vooral de laatste jaren op meer plaatsen tegen, zoals in het Stadspark, 
op de Jeker en op de Maas bij Eijsden. 

De overwegend herbivore vogels overnachten op het water en eten overdag, zowel op het 
water als op het land. Hun voedsel bestaat vooral uit grassen, zaden en graan. Daarnaast is 
waargenomen dat ze ook dierlijk voedsel gebruiken zoals de eieren van de visdief, vliegen 
en schelpdieren. 

De grote Canadese gans is een exoot. In Nederland zijn er vanaf 1951 broedgevallen in het 
wild. Tot in de jaren 1980 werden de verwilderde dieren afgeschoten. Na 1987 werd dit 
niet meer gedaan. Tussen 1987 en 1997 steeg daarom het aantal broedparen. Volgens 
gecoördineerde tellingen nam het aantal tussen 1981 en 2006 met 27% per jaar toe en 
bereikte daarmee de 20.000. 

In Vlaanderen wordt de Canadese gans al sinds de 19de eeuw als parkvogel gehouden. 
Sinds midden vorige eeuw doken her en der in Vlaanderen ontsnapte of verwilderde 
individuen op. Toch duurde het tot midden jaren 1990 voor de geschatte populatie 100 
broedparen overschreed. Daarna kende de soort een steile opmars. Het huidige aantal is 
onbekend maar wordt boven de 2000 paar geschat. 

Door grazen en vertrappelen veroorzaken Canadese ganzen schade aan gewassen en 
graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Door hun mest vervuilen ze ook 
zwemwaters en plassen. De aanwezigheid van Canadese ganzen hypothekeert soms ook 
natuurherstel-projecten. De soort wordt daarom beschouwd als een invasieve soort. In 
Vlaanderen werden, naast exemplaren die bejaagd werden, jaarlijks meer dan 2000 
ganzen gevangen tijdens de rui. De vogels vervangen dan hun slagpennen en kunnen niet 
vliegen. Verder worden ook eieren geprikt of nesten vernield. De Canadese gans is in 
Nederland ook landelijk vrijgesteld, wat betekent dat ze onder voorwaarden bestreden 
mag worden. In Vlaanderen is de soort bejaagbaar in de periode augustus-maart. 







Grauwe Gans 
In het verleden werden deze ganzen in Biesland gehouden, waar ze regelmatig ontsnapten 
om blazend en foeterend de buurt te terroriseren. Ook boerderij Daalhoeve had een 
koppel, maar tegenwoordig zie ik ze hooguit nog aan de Jeker in Kanne, vaak in 
gezelschap van witte boerenganzen. 

De grauwe gans is in Nederland de meest voorkomende, en het prototype, van de groep 
grijze of grauwe ganzen. Het is een deeltrekker. Sommige vogels trekken weg, andere 
blijven in het broedgebied. In Nederland overwinteren dieren uit Noord-Europa. De 
lichaamslengte is 75 tot 90 cm en het gewicht 3 tot 4 kg. 

Tijdens de rui zoeken ze beschutting in rietlanden. Ze eten dan zoveel riet dat verlanding 
wordt tegengegaan. 









Kolgans 
Ik heb maar een foto van een kolgans, genomen in het Stadspark in de zomer van 2013. 
Het is ook de enige keer dat ik het dier daar heb gezien. 

Qua uiterlijk doet de kolgans sterk denken aan de grauwe gans, maar hij is iets kleiner. 
Opvallend is zijn kol: een grote witte vlek rond de snavel. Ze komen vaak voor in 
gemengde groepen met grauwe ganzen, brandganzen en rietganzen. 

 



Boerengans 
Iedereen kent deze gedomesticeerde grauwe gans. Ze komen in grote getale voor in het 
Stadspark. Je vindt ze op boerenerven, in kinderboerderijen en bij particulieren die ze 
bijvoorbeeld houden voor erfbewaking. 

Boerenganzen moeten niet verward worden met andere tamme of hybride ganzen, zoals 
soepganzen en kruisingen van huisganzen met verschillende soorten parkganzen. Ze 
kruisen gemakkelijk met andere ganzensoorten waartoe ze zich aangetrokken voelen, 
zoals met Indische ganzen en Canadese ganzen. 

Ganzendons en ganzenveren worden onder andere gebruikt als dekbed- en kussenvulling 
en als isolatiemateriaal in slaapzakken en jassen. Vanaf de middeleeuwen gebruikte men 
een grote ganzenveer als schrijfgerei. De slagpennen van ganzen, zwanen en grote kraaien 
worden tegenwoordig in de kalligrafie nog steeds als pen gebruikt. 













Nijlgans 
Tot voor kort kende ik de nijlgans niet, maar de laatste jaren kom ik het dier overal tegen. 
Van het Stadspark tot het Albertkanaal en van de Maas tot op de flank van de Cannerberg 
waar een paartje liep te foerageren in het veld van de Nekumhoeve.  

De nijlgans leeft voornamelijk op het land, hoewel hij goed kan zwemmen. In het 
broedseizoen verdedigt hij een territorium, soms zelfs agressief, maar ook onderling zijn 
ze weinig verdraagzaam. Die agressiviteit is het handelsmerk van deze ganzen. Ze passen 
brute kracht toe om het nest van een andere vogel in te pikken - waarvan vooral grauwe 
ganzen, maar ook roofvogels, kraaien, eenden en dergelijke, slachtoffer zijn. 

De nijlgans is een halfgans wat meteen iets over het formaat zegt. Hij hoort daarom niet 
bij de familie van de ganzen maar is als soort geplaatst tussen de ganzen en de eenden. 

De oude Egyptenaren beschouwden de nijlgans als heilig en beeldden hem regelmatig af 
in hun kunst. 

De nijlgans broedt vooral in holen in de stam van grote bomen. Het vrouwtje bouwt een 
nest van riet, bladeren en gras. Beide ouders broeden om de beurt en zorgen voor de 
jongen tot ze zelfstandig zijn. 

In Nederland komt de nijlgans sinds 1967 voor als exoot. Omstreeks 1999 bedroeg het 
aantal broedvogels 4500 tot 5000 paar en in 2009 bedroeg dit aantal 10.000 tot 13.900 
paar. Het tempo van toename lag in 1980 bij de 25% per jaar maar vlakte rond 2010 af tot 
6% per jaar. 

























Mandarijneend 
Ook de mandarijneend zag ik maar een keer, op de Jeker bij Neercanne in de zomer van 
2014. Waarschijnlijk was het een verdwaald exemplaar want zover ik weet broeden er hier 
in de buurt geen eenden van deze soort. 

Van oorsprong is het een Aziatische vogel die zijn nest maakt in verlaten spechtennesten  
op grote hoogte. Ze worden al enige honderden jaren gehouden als sierwatervogels. 

Mandarijneenden rusten vaak in bomen. Ze kunnen in het donker goed zien. Hun voedsel, 
dat ze op het land zoeken, bestaat uit noten en zaden, maar ook insecten en slakken staan 
op het menu. Dit dier is deels een trekvogel. 

Als exoot komt de mandarijneend plaatselijk voor in Nederland en België. 



Wilde Eend 
Wilde eenden vind je overal in de buurt, zelfs bij mij in de tuin bivakkeert soms een 
paartje hoewel er niet onmiddellijk water in de buurt is. (Het dichts bij zijnde open water 
is het Albertkanaal op ongeveer 300 meter). 

De wilde eend is de stamouder van de gedomesticeerde tamme eend, waarschijnlijk voor 
het jaar 1000 in Zuidoost-Azië. 

In Europa is het de meest voorkomende soort eend. Je vindt ze in de stad en op het 
platteland in vijvers, moerassen, meren, parken, sloten in akkers en weilanden. Ze zijn 
zeer tolerant ten aanzien van menselijke aanwezigheid of verstoring. 

Het is de enige soort watervogel in Nederland die volgens de Jachtwet gerekend wordt tot 
het waterwild. Tot 11 september 1999 waren ook de meerkoet, de smient en de kol-, riet-, 
en grauwe gans bejaagbaar. Er mag op ze worden gejaagd van 15 augustus tot en met 31 
januari. 

 























 







Indische Loopeend 
De Indische loopeend, ook wel flesseneend, is een ras dat van de wilde eend afstamt. 
Oorspronkelijk komt ze uit Indonesië (Java, Lombok en Bali) en is daar gedomesticeerd. 
Deze eenden werden rond 1850 naar Europa en Amerika meegenomen. De eenden 
worden gehouden voor het vlees en de eieren. 

Loopeenden staan bekend om hun bijzonder hoge leg, zo'n 150 tot 200 eieren per jaar, 
soms zelfs meer. De eieren worden gelegd op de meest uiteenlopende plekken, ze maken 
geen nesten maar leggen eieren in een ondiep gat met veren. Alleen de vrouwtjes kwaken, 
mannetjes maken een schor zacht geluid. 

Kenmerkend is dat ze niet vliegen maar hoog opgericht rondlopen. De romp is flesvormig  
en heeft weinig borst. Vrouwtjes worden ongeveer 50 cm lang en mannetjes tot 66 cm, 
gemeten van kruin tot staart. Ze wegen tussen de 1,4 en 2,3 kilogram. De kleur van het 
verenkleed varieert van bont, wit tot zwart. Mannetjes zijn te herkennen aan een kleine 
krul in de staart. 

Hoewel ze graag foerageren in slootjes of vijvers lopen ze het liefst in grasland op zoek 
naar wormen, slakken en ze vangen zelfs vliegen. 

De foto’s zijn gemaakt in boerderij Daalhoeve waar een tamelijk grote troep rondloopt. 

 









Gevlekte Eend 
Je ziet ze regelmatig in het Stadspark, maar ook op de Jeker. Het dier is hier niet inheems, 
maar een exoot uit Noord Amerika. 
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Hoenders 
Iedereen kent de gedomesticeerde kip die in een variëteit van soorten en rassen voorkomt, 
maar hier leven ook nog wilde hoenders zoals de auerhoen, al denk ik niet dat hij in onze 
contreien voorkomt. Hoewel…ik zag hem een keer op de flank van de Cannerberg in het 
veld dat nog bij Vroenhoven hoort, maar ik neem aan dat het ergens losgebroken was, en 
gezellig op wandel in het vrije… 

Dat fenomeen doet zich vaker voor. Kippen in Nekum die zich langs het pad ophouden, 
een opening in het gaas benutten om buiten te spelen, of een Indische kip die ik in 
Heukelom in het veld tegenkwam. De lijn tussen wild en gedomesticeerd blijkt soms 
flinterdun. Zodra (huis)dieren de kans krijgen breken ze niet alleen uit, maar verwilderen 
ook vaak weer. Zo komen wij aan het leeuwendeel van onze exoten bijvoorbeeld. Ooit 
ingevoerd om een tuin of huis op te sieren weten ze aan hun gevangenis te ontsnappen en 
gaan op zoek naar lotgenoten om zich rustig in het vrije te vermenigvuldigen.  

Hoenders zijn plompe vogels die niet ver en hoog vliegen. Ze verbergen zich bij gevaar in 
het struikgewas en broeden op de grond. Alle hoendervogels zijn nestvlieders. Het zijn 
prooidieren en daarom slapen veel soorten op een veilige hoog gelegen plaats zoals in een 
boom. De orde omvat in totaal meer dan 250 levende soorten. 

De ruigpoothoenders zijn een onderfamilie, vernoemd naar hun ruige poten die helemaal 
of gedeeltelijk met veren zijn bedekt. Deze vogels leven op koude plaatsen. De bevedering 
van de poten helpt om de warmte vast te houden. Op de whisky van The Famous Grouse 
staat zo’n ruigpoothoender afgebeeld. 



Kip 
De kip of het huishoen is een gekende gedomesticeerde vogelsoort. Het is de meest 
voorkomende vogelsoort ter wereld met wereldwijd 52 miljard kippen. 

Er bestaat een zeer groot aantal rassen maar het voert te ver om mijn foto’s in rassen 
onder te verdelen. Het zou verre van compleet zijn. Bovendien fotografeer ik kippen alleen 
in bepaalde omstandigheden; wanneer ze zijn losgebroken bijvoorbeeld, of als de situatie 
een plaatje oplevert dat de moeite waard kan zijn. 

In strikte zin verwijst de naam kip specifiek naar de vrouwelijke exemplaren, de hennen. 
In Nederland wordt de naam kip gebruikt voor de soort als geheel. 

Waarschijnlijk is het dier uit een Zuid-Oost Aziatisch hoen gedomesticeerd (het 
bankivahoen). De invloed van eventuele andere, in het wild levende hoenderachtigen kan 
niet worden uitgesloten, maar het is inmiddels wel duidelijk dat het bankivahoen de 
belangrijkste voorouder is. Hoe en wanneer het proces precies is verlopen, is niet volledig 
bekend. Onderzoek suggereert dat het startpunt in Noord-China lag, zo'n 10.000 jaar 
geleden. Daarmee zou de tamme kip ruwweg een tijdgenoot zijn van de andere 
landbouwdieren. 

In Europa kwamen de kippen langs diverse routes. Via Klein-Azië arriveerden de eerste 
dieren rond 700 v.Chr. in Zuid-Europa. Keltische stammen die van de Zwarte Zee naar 
West-Europa trokken namen ook kippen mee. Julius Caesar schrijft in De Bello Gallico 
dat hij kippen aantrof in o.a. Frankrijk, België en Nederland. 

In onder meer Nederland komen ook verwilderde kippen voor; deze exemplaren zijn uit 
gevangenschap ontsnapt. 















Ayam Cemani 
Ook dit is een gedomesticeerde kip en de reden waarom ik er toch een apart hoofdstukje 
aan wijd is omdat ik het zo bijzonder vond dit exemplaar tegen te komen in het 
Heukelommerveld. Op de dool, vrolijk uitgebroken, voelde het dier zich blijkbaar 
opperbest, al werd het wat nerveus toen ik de camera op hem richtte. 

De ayam cemani heeft een bijzondere positie in de Javaanse cultuur. Door een genetische 
mutatie zijn ze van veer tot bot helemaal zwart. Deze zeldzame soort komt oorspronkelijk 
uit centraal-Java waar men ze beschouwt als statussymbool en geluksbrengers. De kippen 
worden op het hele eiland als ingrediënt gebruikt voor allerlei traditionele medicijnen – ze 
zouden zelfs magische krachten bezitten. 

Strikt genomen is hun bloed niet zwart maar héél donkerrood. Dit heilige bloed wordt 
vaak gebruikt bij offerrituelen. Iemand die bijvoorbeeld een enorm bouwproject in 
Indonesië in gang zet, kan voor geluk een ayam cemani offeren. Daarbij geldt: hoe 
donkerder het bloed, hoe beter. 





Kalkoen 
Kalkoenen zijn zeer weerbaar: ze pikken, krabben en delen klappen uit met hun vleugels. 
Ze hebben een uitstekend gezichtsvermogen overdag, maar 's nachts kunnen ze minder 
goed zien. Ze zijn ook heel beweeglijk, een kalkoen haalt een loopsnelheid van wel 40 km 
per uur en ze vliegen met snelheden van rond de 90 km per uur. 

Het is een gedomesticeerde vogel uit Noord en Centraal-Amerika, waar hij door de Maya's 
werd gehouden. In de 16e eeuw kwam de vogel in Europa populair op het menu. Het dier 
werd bij de Europese ontdekking van Amerika aangezien voor een parelhoen, een vogel 
die men uit het oosten kende. De namen kalkoen ('Calicut-hoen'), d’inde (Frans: 'poule 
d'Inde', 'Indiase kip') en turkey (Engels: 'Turkey Fowl, Turkey hen', 'Turkije hen') waren 
oorspronkelijk synoniemen voor het parelhoen. 

Alle foto’s zijn genomen op boerderij Daalhoeve. 







Pauw 
Ruim 4000 jaar geleden bereikte de pauw via Mesopotamië Europa. Oorspronkelijk 
werden ze vanwege hun schoonheid in parken en tuinen gehouden, maar al gauw werd 
gebraden pauw een culinair statussymbool. Daarnaast waren de veren zeer gewild als 
'droogboeket' of versiering van dameshoeden. Pauwen komen voor in oeroude 
volksverhalen, waarin ze bij de liefde en de goden horen. Veel mensen geloven dat het 
geluk brengt een pauwenveer te vinden. 

Een bekend verhaal over de veren van de pauw komt uit de Griekse mythologie. Zeus de 
oppergod was niet bepaald een trouwe echtgenoot. Toen Hera, zijn vrouw, achter zijn 
relatie met Io kwam, veranderde ze haar in een koe, sloot haar op in een grot en liet haar 
bewaken door Argus, een reus met honderd ogen. Zeus had medelijden met Io en stuurde 
Hermes op pad met de opdracht haar te bevrijden. Hermes besloot Argus in slaap te 
sussen met verhaaltjes. Toen dat eenmaal gebeurd was, doodde hij de reus en bevrijdde 
Io. Hera was woest vanwege het verlies van haar trouwe dienaar, en schonk zijn ogen aan 
haar lievelingsdier, de pauw. 

Wilde pauwen leven in de oerwouden van tropisch Azië. Ze verblijven het liefst dicht in de 
buurt van water. 

Bij ons vind je ze in parken en bij particulieren in grote tuinen. De foto’s zijn onder andere 
gemaakt in het Stadspark. 

 











Fazant 
Soms zie ik tijdens mijn wandelingen bijna dagelijks een fazant, waarna hele lange tijd 
helemaal niet. Ik heb ze hier wel haast achter mijn huis gefotografeerd, maar ook langs de 
drukke Tongerse weg, of op de flank van de Cannerberg. Je kunt ze dus overal 
tegenkomen, op de meest onverwachte momenten. 

De fazant communiceert door een metaalachtige serie rauwe kreten. De roep van de haan 
is vooral in de maanden april en mei te horen, daarna zijn ze minder luidruchtig. 

De fazant is bij ons waarschijnlijk ingevoerd door de Romeinen. Vanaf de koloniale tijd 
zijn andere soorten fazanten aangevoerd die zich met de bestaande populatie hebben 
gekruist. De fazant wordt daarom ook wel beschouwd als exoot. In gevangenschap is hij 
eenvoudig te fokken. De haan is polygaam en wordt vaak in volières gehouden samen met 
een zestal hennen. 

De fazant wordt wereldwijd sterk bejaagd en hoort tot de populairste soorten kleinwild. 
Vóór 1993 werden ze in Nederland door jagers uitgezet om voldoende jachtbuit te kunnen 
garanderen. Sinds 1993 mag dit niet meer, waardoor de populatie geleidelijk vermindert. 









Patrijs 
Patrijzen zie ik zelden in de omgeving. Er was een plek op de Tiendenberg waar ze 
broedden maar sinds een peloton natuurvorsers daar in de buurt hebben rondgelummeld 
zijn ze verdwenen. 

Sinds het begin van de 20e eeuw gaat de patrijs in alle 31 landen waar de soort voorkomt 
in aantal achteruit. De oorzaak is onder andere een gebrek aan insecten door overmatig 
gebruik van pesticiden en herbiciden. Daarbij komt een afname van nestgelegenheid door 
de verschraling van het agrarische landschap dankzij intensieve landbouw en veeteelt, 
waarbij kleinschalige elementen als heggen, kruidenrijke overhoekjes en stoppelakkers 
verdwijnen. Bovendien lopen jonge vogels en nesten in het broedseizoen het risico om 
weggemaaid te worden. 

De achteruitgang in Nederland is goed gedocumenteerd; dit begon al in de periode 1950 
tot 1970, waarbij uit deelstudies bleek dat de vogel in die periode achteruitging met 
40-60%. 

In Nederland was de patrijs in de flora- en faunawet aangemerkt als wildsoort, maar de 
jacht werd in 1996 gesloten. Omdat ze op de Rode Lijst staat en de populatie onstabiel is 
werd de soort uiteindelijk helemaal van de lijst met bejaagbaar wild geschrapt. Ondanks 
dat de patrijs in Vlaanderen een Rode Lijstsoort is, is ze bejaagbaar van 15 september tot 
en met 15 november; alleen toegelaten in erkende wildbeheereenheden en alleen als het 
bestand in het bepaalde jachtterrein gunstig is. Het Agentschap voor Natuur en Bos kan 
de jacht sluiten als de aantallen ongunstig zijn of als er onvoldoende maatregelen worden 
genomen om de stand te verbeteren. 





 



Auerhoen 
Dit hoen kwam ik, zoals al vermeld, tegen aan de voet van de Cannerberg in het veld van 
Vroenhoven. Stom toevallig, want het auerhoen komt hier niet voor (voor zover bekend). 
Waarschijnlijk gaat het hier om een exemplaar dat particulier werd gehouden en dat wist 
uit te breken. 

De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in het oosten en zuiden van Duitsland. 
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Loopvogels 
Gemakshalve neem ik in dit hoofdstuk twee verschillende soorten op die beiden niet 
kunnen vliegen maar niet verwant zijn. De een is een nandoe, een struisvogel-achtige, de 
ander een pinguïn. Beide dieren woonden op boerderij Daalhoeve. 

De naam loopvogel wordt wel in het algemeen gebruikt voor vogels die niet kunnen 
vliegen, zoals de uitgestorven dodo die biologisch gezien tot de duifachtigen behoorde, en 
de pinguïns, die weliswaar evenmin kunnen vliegen, maar in de orde van niet-vliegende 
zeevogels thuishoren. 

Nandoes woonden van 2015 tot 2016 op de boerderij, maar bleken te groot en te lomp en 
daarnaast niet kindvriendelijk, waarom er werd besloten de dieren van de hand te doen. 

Het verhaal van de zwartvoetpinguïns is een veel triester. Onmiddellijk na hun komst 
ontstond er commotie. Wat mensen zich niet realiseren is dat deze dieren oorspronkelijk 
in Namibië thuishoren waar ze aan temperaturen tot 45 graden gewoon zijn. Voor veel 
mensen komen alle pinguïns van de pool en zij vonden daarom dat het hier in de zomer 
veel te heet was voor deze dieren, zeker toen we ook nog eens met een hittegolf werden 
geconfronteerd. 

De spanning liep hoog op en iemand besloot het recht in eigen hand te nemen, klom na 
donker over de omheining en goot chloor in het water waarna de vogels hun ingewanden 
verbrandden en stierven. 

Hierdoor werd nog maar eens aangetoond hoe belangrijk educatie is omdat mensen 
handelen uit gebrekkig weten in de veronderstelling dat ze de wijsheid in pacht hebben. 
De wereld wordt nu eenmaal kleiner en meer en meer exoten komen al dan niet vrijwillig 
onze kant op, waarom de noodzaak van instellingen als boerderij Daalhoeve niet genoeg 
kan worden onderstreept.  



Nandoe 
De nandoe is een Zuid-Amerikaanse loopvogel die gras etend in groepen over open vlaktes 
trekt, veelal in gezelschap van andere grazers. Daarnaast eten nandoes ook een 
verscheidenheid aan dierlijk en plantaardig voedsel. Ze vermijden contact met vijanden 
door weg te rennen. 

Hij lijkt uiterlijk veel op een struisvogel maar is beduidend kleiner en lichter. Een 
volwassen nandoe is ongeveer 90 tot 150 cm lang en 20 kg zwaar. Andere verschillen met 
een struisvogel zijn dat een nandoe drie tenen heeft in plaats van twee en dat de seksen 
nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden. 

Ze hebben hoofdzakelijk bruine, grijze of witte veren en een wit onderlichaam. Mannetjes 
hebben in de broedtijd een zwarte ring onder aan de hals. In Brazilië worden nandoes 
gevangen voor de veren. 

De nandoe komt ook in het wild voor in Noord-Duitsland. Hij is daar als exoot verwilderd. 
Rond het jaar 2000 ontsnapten er een aantal dieren uit een fokkerij. In de herfst van 2014 
was hun aantal toegenomen tot 144 en hun verspreidingsgebied tot zo'n 100 km². Hun 
aanwezigheid is controversieel. Boeren klagen dat de dieren de landbouw schade 
toebrengen: "Ze eten het koolzaad en vertrappen de velden”. De boeren krijgen wel een 
vergoeding voor schade die is toegebracht door wilde zwijnen maar niet door nandoes, 
want die staan niet op de zogenaamde Katalog der Wildschadenskasse. De vogels zijn 
beschermd en mogen niet eens worden weggejaagd. Anderen relativeren de schade, want 
40 nandoes eten evenveel als één koe. De dieren hebben in Duitsland geen natuurlijke 
vijanden; hooguit wordt er af en toe een kuiken verschalkt door een vos. Ook komen er 1 à 
3 per jaar om in het verkeer. In de herfst van 2017 telde de populatie 244 dieren. In dat 
jaar werd ook besloten om de aanwas te beperken. De nesten werden opgezocht en van de 
gevonden eieren werd de eischaal aangeboord om het aantal kuikens te beperken. Het is 
echter onmogelijk om alle nesten te vinden. 







 









Zwartvoetpinguïn  
De zwartvoetpinguïn is de enige pinguïn die in Afrika broedt; de soort komt alleen voor 
langs de Zuid-Afrikaanse en Namibische kust. 

Het is lokaal een algemene soort. De aantallen zijn de afgelopen jaren drastisch gedaald 
met 60,5%, en wordt daarom als bedreigd beschouwt. De belangrijkste reden is 
waarschijnlijk overbevissing van de belangrijkste prooidieren. Ook olievlekken eisen hun 
tol. 

De zwartvoetpinguïn is een uitstekende zwemmer die onder water snelheden van wel 20 
km per uur kan halen. 

Ze eten kleine vis als ansjovis, kleine schaaldieren en inktvis en foerageren vooral overdag, 
vaak in groepjes. Daarvoor gaan ze niet te ver van de kust, tot zo’n 15 km. De pinguïns 
blijven aan het oppervlak maar houden regelmatig hun kop onder water om prooien te 
vinden. Zodra iets is ontdekt duikt de hele groep onder. 

Het is een groepsdier, dat rust en broedt in grote kolonies. Hoewel hij zich het hele jaar 
door kan voortplanten gebeurt dit meestal in de zomer. In november en december breekt 
de baltstijd aan. Het mannetje heft in de balts zijn kop omhoog en laat een minuut lang 
een steeds luider wordende, balkende roep horen, de vleugels horizontaal gespreid. Zijn 
borst richt hij naar het vrouwtje van zijn keuze. Dit werkt aanstekelijk: als één mannetje 
begint volgen vaak ook de anderen. De balts vindt vooral in de schemering plaats. 
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Futen 
Futen vormen een orde met maar één familie watervogels van meren en plassen. De 
familie telt 23 soorten. 

Zij hebben vergeleken met een eend een lange hals die ze rechtop houden en hun staart is 
vrij klein. De poten zijn gelobd. 's Winters verliezen futen veel van hun felle kleuren en 
"versieringen" en worden van boven grijsbruin en van onderen wit. 

Het zijn uitstekende duikers maar op het land zijn ze niet in hun element. Om andere 
wateren te bereiken vliegen ze bij voorkeur ’s nachts. Futen eten voornamelijk vis en 
andere waterdieren. 

Het was lang een raadsel aan welke andere vogels futen verwant zijn. Eerst werd de groep 
ingedeeld bij de ‘watervogels’, totdat bleek dat dit niet klopte. Er bleek wel een sterke 
verwantschap met een andere moeilijk te plaatsen groep: de flamingo's. Op wat grotere 
afstand lijken ze verrassend genoeg verwant aan de zandhoenders en de duiven. 

Fuut  
Ik was verrast toen ik na jarenlange afwezigheid terugkeerde naar Maastricht en futen op 
de Maas aantrof. Die kon ik mij van vroeger niet herinneren terwijl de Maas toch altijd bij 
‘mijn’ terrein had gehoord, zeker als kind. Futen blijken niet alleen op de Maas maar ook 
op het Albertkanaal te vertoeven, al zie ik ze daar minder vaak. 

Zijn donkere oorpluimen geven hem een karakteristiek uiterlijk en al is het een vogel die 
in het water in zijn element is, zijn poten hebben geen zwemvliezen. 

Doordat de poten vrij ver naar achteren staan kan de fuut zich niet zo gemakkelijk lopend 
voortbewegen. Nesten worden daarom bij voorkeur dicht langs de waterkant gebouwd. 
Een zeer kenmerkende eigenschap is de mogelijkheid om redelijk lange afstanden onder 
water zwemmend af te leggen. Dit, om vis te eten of om te vluchten bij gevaar. 

Het is gedeeltelijk een trekvogel. Noordelijke futen kunnen in Nederland overwinteren. 









5 

Aalscholvers 
De familie telt, afhankelijk van de geraadpleegde bron, 26 tot 43 soorten. 

Aalscholvers zijn vrij grote zwemvogels die voornamelijk van vis leven. Ze hebben een 
lange snavel met aan de bovenzijde een haakvormige punt die uitsteekt tot over de 
onderzijde. Na het vissen staan ze lange tijd met uitgespreide vleugels, vermoedelijk om ze 
te drogen. Ze leven in groepsverband en broeden in kolonies in bijvoorbeeld bomen.  

Aalscholver  
Al in de 17de eeuw waren er grote aalscholver-kolonies in Nederland. In de 19de eeuw en 
in de eerste helft van de 20ste eeuw werd de aalscholver sterk bejaagd op aandringen van 
boseigenaren en beroepsvissers. In 1955 golden quota van maximaal 500 (of minder) 
broedparen in kolonies die in beschermde natuurgebieden lagen. De aalscholver was toen 
relatief zeldzaam. Begin jaren 1960 waren er nog slechts 1150 broedparen. In de loop van 
de jaren 1970 ging de stand weer vooruit. 

In Vlaanderen is de aalscholver zowat overal te vinden. In de winterperiode verblijven er 
zo'n 5000 en die hebben dagelijks 2,5 ton vis nodig om in leven te blijven. Er woedde in 
2008 en 2009 een hevige strijd tussen vogelbeschermers en sportvissers over de vraag of 
de aalscholver een beschermde vogelsoort moet blijven. 
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Reigers 
De familie telt 67 soorten. De meest voorkomende in Nederland en België is de blauwe 
reiger. 

Blauwe Reiger  
De blauwe reiger is een vlees- en viseter die vissen en amfibieën eet, maar ook andere 
dieren als insecten en kleine zoogdieren worden wel buitgemaakt. In strenge winters 
hebben zij het zichtbaar moeilijk. Het dier wordt gemiddeld 5 jaar oud. 

De blauwe reiger broedt sinds 1968 ook in Limburg. 

Sommige blauwe reigers zijn standvogels; andere verlaten hun broedplaats en trekken 
naar streken met een milder klimaat (Zuid-Europa en Zuid-Afrika). In Nederland en 
België trekt de blauwe reiger door van half juli tot diep in de winter en in het voorjaar van 
begin maart tot in mei. Ook zijn er vogels die bij ons overwinteren, maar geen grote 
aantallen. 

Er is al veel geschreven over de gespannen verhouding tussen de blauwe reiger en de 
mens, zoals over de rivaliteit tussen de vogel en de beroepsvisser; over de vervelende 
gewoonte van de vogel om met zijn uitwerpselen bomen wit te kalken, bladerloos te 
maken en de grond te besmeuren en over de stank van over de nestrand gevallen 
visresten. In vroeger tijden werden de kolonies gemakkelijk het doelwit van verstoring en 
stroperij. Reigers werden gegeten en vormden de koninklijke prooien van de valkerij. Er is 
een verhaal over een reigerkolonie in Württemberg die in 1586 de reden was van een 
oorlog. En er is het feestmaal dat Hendrik VIII in 1532 aanrichtte, waar 440 reigers 
werden geserveerd. 

In het  huidige Amsterdam zijn sommige blauwe reigers volkomen aan het stadse leven 
aangepast. Ze hebben een vaste snackbar waar ze foerageren of ze worden op vaste tijden 
door liefhebbers gevoerd. 

Sinds 1963 is de blauwe reiger in Nederland volledig beschermd. Dit heeft tot een 
aanpassing aan de mens geleid. Bovendien worden ze steeds vaker gevoerd, waardoor ze 
minder gevoelig zijn voor strenge winters en steeds vroeger gaan broeden. In de steden is 
dat soms al eind januari. 







































Grote Blauwe Reiger  
Deze vogel is met een gemiddelde hoogte van 102 tot 127 cm de grootste reiger uit Noord-
Amerika. Zoals zijn naam al doet vermoeden lijkt hij op de blauwe reiger uit Europa. Het 
verenkleed is meestal blauwgrijs, maar in het zuiden van Florida en op Cuba zijn ze wit (de 
witte Amerikaanse reiger). 

Grote blauwe reigers foerageren vooral in het water. Ze lopen langzaam of staan geduldig 
te wachten tot ze een prooi kunnen pakken. Soms jagen ze actiever door te springen en 
met de vleugels te klapperen. Hun menu bestaat onder meer uit visjes, kikkers, amfibieën, 
slangen en kreeftjes. 

Ik heb geen idee hoe dit exemplaar hier aan de Maas terecht kwam. Ik maakte de reeks dit 
jaar op 21 oktober. 

 













Zilverreiger  
Deze vogel, die zo groot is als de blauwe reiger, zag ik maar een keer, in het veld van 
Kanne, aan de voet van het plateau van Caestert, in begin oktober van dit jaar. 

De zilverreiger nestelt in bomen, vaak in kolonies met andere in kolonies broedende 
watervogels. Hij leeft van vis, amfibieën, kleine zoogdieren en soms ook reptielen en 
vogels. Hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. Zijn jachttechniek is 
eenvoudig: langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig 
wadend zijn prooi achtervolgen. Eenmaal dichtbij, spietst ("rijgt") hij zijn prooi aan de 
dolkvormige snavel. 

 







Roerdomp  
Deze ene foto is genomen in het vijvergebied ‘De Maten’ in Genk, een van de weinige 
plekken waar de bedreigde vogel nog voorkomt. Dat was in het vroege voorjaar van 2016. 

Het is een reigerachtige vogel die door zijn perfecte bruine schutkleur in het rietland niet 
opvalt. Deze vogel is een uiterst schaarse broedvogel in de Lage Landen. 

Een vliegende roerdomp trekt zijn nek in naar zijn romp, net zoals de blauwe reiger dat 
doet. De roerdomp wordt soms ook 'rietreiger' genoemd. 
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Ooievaars 
De ooievaar is de bekendste vogel uit de familie van ooievaars die 19 soorten telt. 

Ooievaars zijn een groep grote vogels met lange poten en een lange hals. Zij hebben een 
lange, rechte en stevige snavel en vrij korte tenen die aan de basis enigszins gewebd zijn. 
Zij hebben enige kenmerken gemeen met de Gieren van de Nieuwe Wereld, onder andere 
dat ze bij dreigende oververhitting hun poten met vloeibare uitwerpselen bedekken om zo 
door verdamping warmte te verliezen. Ze hebben een statige manier van lopen en in 
tegenstelling tot reigers vliegen ze met gestrekte hals. Ze zweven vaak groepsgewijs op de 
thermiek, soms tot grote hoogte. 

Ooievaars houden van drassige gebieden en eten insecten, muizen, mollen, kleine 
reptielen, amfibieën en andere waterbewoners, hoewel sommigen ook aaseters zijn. Ze 
hebben geen roep omdat er spieren in hun keel ontbreken en klepperen daarom met hun 
snavel om te communiceren. De vogels zijn monogaam. 

Ooievaar  
De ooievaar zie je niet vaak in onze streken, maar er is beterschap op komst. Boerderij 
Daalhoeve heeft speciale nesten voor hen laten bouwen in het Stadspark waar ze vanaf 
komend jaar, als alles goed gaat, te bewonderen zijn. 

De foto is genomen in het voorjaar van 2015, net achter de ingang van het park De Hoge 
Kempen in Lanaken waar ik het geluk had dit paartje te kunnen fotograferen. Helaas bleef 
het bij een enkele foto. 

De andere is een opgezet exemplaar die in het centrum van Maastricht in een etalage 
stond. 
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Lepelaars 
Het is een onderfamilie van vogels uit de familie ibissen en lepelaars die maar één geslacht 
telt. 

Lepelaar  
Ik ken ze vooral van wanneer ze overvliegen, in het voorjaar op weg naar het noorden en 
in het najaar in omgekeerde richting. Toch landen ze ook hier in de buurt wel voor een 
tussenstop; op de Oude Maas bijvoorbeeld. 

De lepelaars die in West-Europa broeden overwinteren vooral langs de West-Afrikaanse 
kust, zoals in het tropische waddengebied Banc d'Arguin voor de Mauritaanse kust. In het 
najaar vliegen de vogels via Noord- en Zuid-Spanje. In deze gebieden blijven ze een week 
of twee om krachten op te doen en daarna verder te trekken. In totaal kan de trektocht wel 
twee maanden duren. Tijdens de trek naar Afrika gaat ongeveer de helft van de jongen 
dood door jacht, hoogspanningskabels of uitputting. 

Begin februari vertrekken de lepelaars weer uit hun overwinteringsgebieden. De terugreis 
wordt veel vaker onderbroken. Om voldoende energie te hebben voor de tocht moet ook 
langs de kust van Marokko en Frankrijk gestopt worden. Eenmaal aangekomen in 
Nederland zijn o.a. Friesland en Groningen de verzamelplaats. Van daaruit vliegen de 
vogels door naar hun broedkolonies. Tegenwoordig overwinteren er enkele tientallen 
lepelaars in Zeeland en Holland. 

Nederland was tot tien jaar geleden het noordelijkste land in Europa waar lepelaars tot 
broeden kwamen, vooral in moerassen, rietkragen en andere slecht bereikbare plaatsen. 
Inmiddels broedt de soort ook succesvol in Groot-Brittannië, Duitsland, Polen en 
Denemarken. Het gaat de laatste jaren goed met de soort in Europa. Het dieet van de 
lepelaar bestaat uit kleine visjes, waaronder stekelbaarzen.  

In België is dit een zeldzame vogel. Hij wordt voornamelijk in het Zwin waargenomen. In 
Vlaanderen broedde de soort in 2013 op twee plaatsen. 
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Kraanvogels 
De kraanvogel familie telt 15 soorten. Ze eten kleine prooidieren zoals knaagdieren, vis en 
amfibieën, maar aan het einde van de zomer en in de herfst ook granen en bessen. De 
cranberry wordt zo genoemd omdat ze veel gegeten wordt door een kraanvogel die veel 
voorkomt in de noordelijke gebieden van de VS. 

Overal op de wereld gaan de aantallen kraanvogels achteruit. 

Kraanvogel  
Ook dit is een vogel die ik vooral ken van het overvliegen, al had ik laatst geluk omdat er 
een paar waren geland op het Plateau van Caestert. Deze soort wordt ook wel aangeduid 
met de naam Europese of Euraziatische kraanvogel. Het is een vogel die broedt in 
hoogveenmoerassen en in het oosten van de Lage Landen maar vooral als doortrekker 
wordt waargenomen. 

Kraanvogels zijn alleseters. Wanneer ze in hun broedgebied of in hun winterverblijf zijn, 
eten ze voornamelijk dierlijk voedsel zoals grote insecten, wormen en amfibieën. Wanneer 
ze op doortrek landen in akkerbouwgebieden eten ze maïskorrels, granen en aardappelen 
die op de velden zijn blijven liggen en soms eikels. 

De Europese kraanvogel is in de Benelux vooral een trekvogel op doortocht van en naar 
zijn zomergebied. In maart en april en van eind oktober tot in december trekken ze 
massaal, vaak zonder tussenstop, over het oosten van Nederland en België. 
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Havikachtigen 
Tot deze familie behoren onder andere de arenden, buizerds, gieren van de Oude Wereld, 
wouwen, sperwers, haviken en kiekendieven. De familie telt rond de 250 soorten. 

Vale Gier  
De vale gier behoort tot de roofvogels, maar is een aaseter die al vliegend zoekt naar 
karkassen van dieren als runderen. Deze worden opgespoord dankzij hun uitstekende 
gezichtsvermogen. Door zijn lange nek zonder veren kan de gier zijn kop relatief ver in een 
kadaver steken zonder dat de veren blijven haken. Vale gieren foerageren in groepen, 
waarbij de dieren elkaar goed in de gaten houden. Als één gier voedsel vindt, vliegt de rest 
mee omlaag. 

Tijdens de maaltijd worden door het dominantste dier luid sissende geluiden gemaakt, de 
andere gieren reageren met grommende geluiden. De gier kan zelf overigens geen lijken 
openscheuren, en moet bij een 'vers' lijk wachten op andere dieren, zoals sterkere 
roofvogels, die het karkas aanvreten. 

De vale gier is een dwaalgast in Nederland en België. Het aantal bevestigde waarnemingen 
uit de 20ste eeuw is beperkt, slechts 11. Na 2000 werd de vogel steeds vaker gezien, tot 
2007 meestal slechts één of zeer kleine aantallen. In 2007 werd een groep van enkele 
tientallen gezien. Het aantal keren dat vale gieren in Nederland werden gesignaleerd na 
2001 bedraagt inmiddels 36. 

De foto maakte ik in de Hoge Kempen in juli 2015. (Jammer van die zon recht in de lens, 
maar veel keus had ik niet). 



 



Bruine Kiekendief  
Tot twee jaar geleden zwierf er vaak een paartje boven de Cannerberg en het Jekerdal. In 
2015 waren ze plots met drie (waarschijnlijk een jong). Vorig jaar zag ik er nog maar een, 
en dit jaar helemaal geen meer; hoewel ik daarbij moet aanmerken dat het aantal 
roofvogels dit jaar sowieso heel plotseling en onverklaarbaar is afgenomen. Voorheen zag 
en/of hoorde ik ze dagelijks het hele jaar door en dat is lang niet meer het geval. 

Het dier vliegt met de voor alle soorten kiekendieven kenmerkende houding: een golvende 
vliegbeweging, met de vleugels in een ondiepe V-vorm.  

De bruine kiekendief is in Nederland een vrij schaarse broedvogel waarvan de aantallen 
geleidelijk dalen. In 2010 werd het aantal broedparen geschat tussen de 1150 en 1250. De 
aantallen nemen af door intensivering van de landbouw en verdroging en verruiging van 
moerasgebieden waar uitgestrekte rietvelden veranderen in moerasbos. Verder is de 
roofvogel een doortrekker en wintergast in kleine aantallen. 







Buizerd  
Vanaf de laatste decennia van de 20e eeuw is het aantal buizerds in de Benelux 
verveelvoudigd ten opzichte van de jaren zestig toen de vogel door gebruik van pesticiden 
bijna was verdwenen. Hij komt nu weer algemeen voor, met een stabiele stand van ruim 
10.000 broedparen. 

Hij is overwegend een standvogel die in hetzelfde gebied overwintert als waar hij broedt. 
De vogel jaagt in open land, maar nestelt in bosranden. Gewoonlijk bestaat de prooi uit 
kleine zoogdieren, amfibieën (zoals kikkers) en kleine vogels, maar hij is bij gelegenheid 
ook aaseter. 

De roep van de buizerd klinkt als een gerekt klagend gemiauw. Wanneer men een nest 
nadert beginnen de buizerds opgewonden en miauwend boven de boomkruinen te vliegen. 
Dit gedrag heet ‘alarmeren'. 

Door de typische vlucht is de vogel gemakkelijk te herkennen; enkele vleugelslagen, kort 
zweven en dan weer een paar slagen. De buizerd is een uitgesproken langzame vlieger met 
zijn brede vleugels en korte, brede staart. Vaak kan worden waargenomen dat een buizerd 
door een of meer kraaien, die in zekere zin zijn voedselconcurrenten zijn, wordt 
weggejaagd. De buizerd maakt ook graag gebruik van de thermiek. Op een mooie 
voorjaarsdag zijn vaak groepen buizerds te zien die zweven in de opstijgende warme lucht 
in een thermiekbel. 

Een cirkelende buizerd is te herkennen aan de lange en brede vleugels en aan de breed 
gespreide staart. Mannetjes en vrouwtjes zijn alleen naast elkaar, bijvoorbeeld wanneer ze 
samen rondcirkelen, te onderscheiden, waarbij het vrouwtje in de regel iets groter is dan 
het mannetje. 

In de eerste helft van de vorige eeuw was de buizerd een schaarse broedvogel. In de jaren 
1970 werd het aantal geschat op 2000 tot 2500 paar. Na het verbod op 
chloorkoolwaterstof-bestrijdingsmiddelen steeg het aantal snel; in 1990 waren het er meer 
dan 5000. Ook daarna bleef het aantal stijgen. 

Ook op wereldschaal neemt de buizerd in aantal toe. De wereldpopulatie wordt geschat op 
meer dan 4 miljoen individuen. 























Sperwer  
Sperwers zie ik veel minder dan buizerds in de omgeving, wat overigens ook voor haviken 
geldt. Er zit (of zat - want ik heb ze al een tijd niet meer gezien) een paartje aan de 
Maaskant van de Sint Pieter, ter hoogte van de Zonneberg. 

Opvallend is de gele iris, net als de fijn gebandeerde borst en de dunne maar krachtige, 
gele poten. Sperwers hebben stompe vleugels met een relatief groot oppervlak. De vleugels 
zijn veel breder dan van valken, waarvoor ze vaak worden aangezien. Opvallend is het 
grote verschil in formaat tussen mannetje en vrouwtje. Vrouwtjes zijn groter en zwaarder 
dan mannetjes en jagen op grotere prooien. De lengte van kop tot staart varieert van 28 
tot 38 centimeter. 

Zangvogels zijn de voornaamste prooi, met name huismus, vink, merel, spreeuw en mees. 
Het vrouwtje vangt ook grotere prooien als de turkse tortel. De sperwer jaagt vanuit 
dekking, of met een plotselinge, snelle vlucht in het voorbijgaan. 

De sperwer is in Nederland en Vlaanderen geen zeldzame vogel meer. Tussen 1965 en 
1970 was het nog een uiterst schaarse broedvogel van bosgebieden op de zandgronden. 
Daarna volgde een geleidelijk herstel. In de oorspronkelijke broedgebieden nam het aantal 
toe en er volgde een uitbreiding van het broedareaal naar de laaggelegen gebieden. In 
Nederland broedt de sperwer inmiddels al in grote steden. Rond 1990 werd een niveau 
bereikt dat daarna niet opvallend hoger of lager werd. Het aantal broedparen in 
Nederland wordt geschat op 4000 tot 5000 en in Vlaanderen op 1500 tot 2500. 

De naam sperwer is een verkorting van spreeuwenarend, waarmee duidelijk is welke vogel 
op het menu staat. 





 



Havik  
Ik weet niet waar de havik zich hier ophoudt. Heel af en toe kom ik er een tegen. Zo heb ik 
er al een gezien in de Hoge Fronten, aan de Jeker bij de Prins-Bisschopssingel en aan de 
voet van de Cannerberg in Wolder, maar het is bij hoge uitzondering dat ik een havik in 
onze contreien zie. 

De havik is een stille vogel. Alleen in de broedtijd kan men verschillende soorten gekekker  
horen. De mannetjeshavik wordt gemakkelijk verward met de sperwer, maar de havik is 
iets groter en zwaarder en heeft iets langere vleugels. 

De havik vangt middelgrote vogels en zoogdieren. Hoofdprooien in Nederland zijn 
postduif, houtduif en konijn. Ook eksters en kraaiachtigen worden verschalkt. In terrein 
met veel dekking jaagt de havik vanaf een zitplaats of in een lage vlucht om een prooi te 
verrassen. Daarbij kan de vogel op korte stukken een relatief hoge snelheid (80 km/u) 
ontwikkelen. Haviken vangen hoofdzakelijk soorten die in hun habitat talrijk zijn. Vaak is 
te zien hoe een havik net als een slechtvalk vanuit een hoge vlucht op een prooi duikt. 

De havik komt vooral voor in bosgebieden in gematigde streken van het noordelijk 
halfrond. Landbouwgronden worden gebruikt om te jagen en hier en daar worden ze ook 
al in steden waargenomen. 

Hij zit doorgaans onbeweeglijk op een tak en wacht tot hij een prooi ziet. Als hij een prooi 
gekozen heeft duwt hij zich af en fladdert een paar keer met de vleugels. Met zijn vleugels 
bijna helemaal tegen zijn lichaam stort hij zich pijlsnel door bomen en struiken tot bij de 
prooi. 











Visarend  
De enige keer dat ik een visarend in de omgeving zag was aan de Maas in Klein Ternaaien 
in de zomer van 2015. 

De visarend is een vrij kleine arend die graag boven water stilstaand 'bidt' en dan met 
uitgestoken klauwen op een vis duikt. Hij is relatief sterk gezien zijn grootte en kan 
prooien pakken die bijna even zwaar zijn als hijzelf. De visarend is in de vlucht goed te 
herkennen door zijn witte onderkant, zijn chocoladebruine bovenkant en zijn enigszins 
'geknikte' vleugels. Door het oog loopt een donkere streep. Het verenkleed is bij beide 
geslachten gelijk. Andere arenden hebben meestal rechte vleugels. De lichaamslengte is 
zo'n 55 cm en de spanwijdte bedraagt 150 tot 170 cm. De vrouwtjes zijn iets groter en 
zwaarder. 

De visarend stelt betrekkelijk weinig eisen aan zijn leefgebied. Belangrijk is visrijk water; 
dat kunnen langzaam stromende rivieren, heldere meren of zeekusten zijn. Verder moet er 
een plek zijn om te nestelen, zoals hoge bomen, rotswanden, onbewoonde eilandjes of 
door mensen gemaakte palen met platforms. 

De soort komt in kleine maar toenemende aantallen voor als doortrekker. Ze worden 
vooral in de maanden april en september gezien. 
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Valkachtigen 
In een uitgebreid DNA-onderzoek naar de taxonomie van vogels uit 2008 komen de 
valken als een aparte groep naar voren. Het is een groep die dichter bij de 
papegaaiachtigen  en de zangvogels staat dan de andere roofvogels. 

Wereldwijd komen er 65 soorten valken voor, met als kenmerken: lange spitse vleugels, 
een naakt loopbeen en naakte tenen. De rest van de poten is met losse veren bedekt (de 
broek). In Nederland is de torenvalk de meest voorkomende valkensoort. Valken werden 
veelal voor de jacht gebruikt, de valkerij, nu nog als hobby gehouden en afgericht door een 
valkenier. 

In Nederland en België komen de torenvalk, de boomvalk, het smelleken en de slechtvalk 
voor. Als voedsel eten ze andere vogels en kleine zoogdieren. 

Torenvalk  
Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren en insecten. Torenvalken zijn in 
staat urinesporen van muizen te detecteren. Hierdoor kunnen ze snel muizenpopulaties 
vinden en bejagen. 

Torenvalken kunnen stil in de lucht hangen door met snel bewegende vleugels en 
gespreide staart tegen de wind in te vliegen. Dit wordt vaak "bidden" genoemd maar is het 
in feite niet. Tijdens het stil op een plek hangen kijken ze naar beneden op zoek naar 
prooi. Zodra ze die hebben gevonden duiken ze erop af. 







































































Smelleken  
Vorig jaar waren ze er plotseling; een paartje, nog net op Belgisch grondgebied, 
bivakkerend op de bovengrondse elektriciteitskabels, elke late namiddag wanneer ik van 
de Cannerberg omlaag kwam op weg naar huis. Daarvoor had ik ze hier nooit gezien, 
daarna ook niet meer. Alleen vorig jaar, laat in de zomer tot in de herfst, zeker twee 
maanden lang. Daarna foetsie, zag ik ze niet terug. 

Ze verdedigen hun territorium fel. Ze vliegen lenig en snel en zijn vrij honkvast, maar 
passen zich niettemin goed aan nieuwe omgevingen aan. Het smelleken durft ook grotere 
dieren weerstaan, negeert mensen tijdens een aanval en deinst er niet voor terug door 
deuren en ramen van volières, serres etc. binnen te dringen. 

Het is de kleinste roofvogel van Europa, met zijn spanwijdte vanaf ca. 50 cm (mannetjes). 
De grootte van het vrouwtje is vergelijkbaar met die van de torenvalk, maar ze heeft een 
wat forser postuur. Het mannetje is van boven leigrijs; de bovenkant van het vrouwtje is 
donkerbruin. 

Hij zoekt zijn voedsel het liefst op open terrein, soms met wat kleine of lage begroeiing. 
Beboste gebieden worden gemeden. Het liefst jaagt hij op relatief open vlakten zoals 
weilanden, akkers, heidevelden. Meer dan 80% van zijn prooien bestaat uit kleinere 
vogels. Hij is het gemakkelijkst te herkennen aan het vlieggedrag: erg snel en vlak boven 
de grond. Op deze manier overrompelt hij zijn prooi. Soms ook achtervolgt hij de buit zo 
lang totdat deze te vermoeid is om nog te ontkomen. 

Halverwege de jaren vijftig begonnen de aantallen snel te dalen. In sommige gebieden 
halverend per jaar. De oorzaak waren giftige stoffen als DDT, pcb's en kwik, die of de 
volwassen vogels vergiftigden of veel sterfte veroorzaakten onder de kuikens. Nu gaat het 
langzaam beter met de soort. 









Slechtvalk  
Voorgaande jaren zag en hoorde ik de slechtvalk regelmatig maar dit jaar lijkt hij plots 
verdwenen. De reden waarom is mij niet bekend, maar ik heb het gevoel dat het 
roofvogelbestand in het algemeen achteruit gaat in de omgeving. 

De slechtvalk is een forse vogel met een gemiddelde grootte van 43 cm. Ze hebben een 
lichte onderkant met dwarsbanden en een donkergrijze rug. Lichtere variaties kunnen 
optreden bij de 19 verschillende ondersoorten. Zoals bij de meeste roofvogels is het 
vrouwtje aanmerkelijk groter en zwaarder dan het mannetje, dit kan oplopen tot 30%. 

Prooidieren zijn meestal vogels zoals duiven en eenden. De prooi wordt in een snelle 
duikvlucht geslagen en is meestal op slag dood. Soms worden ook dieren die op de grond 
leven gegrepen. De valk komt wereldwijd voor. 

De slechtvalk is de snelst vliegende vogel met een snelheid van 349 km per uur in 
duikvlucht. Daarmee is hij tevens het snelste dier ter wereld. 

In de jaren 1960 nam de soort in Noord-Europa sterk af als gevolg van de verspreiding van 
het insecticide DDT. Sinds het verbod op gechloreerde koolwaterstoffen en een wettelijke 
bescherming in verschillende landen is de vogel aan een opmars bezig. Ook in Nederland 
en België is de soort een meer algemene verschijning geworden. 

















Boomvalk  
De boomvalk zie ik de laatste jaren zelfs helemaal niet meer. De laatste foto dateert van de 
nazomer van 2015. 

De vogel is 29 tot 35 cm lang en heeft een spanwijdte van 70 tot 84 cm. Volwassen vogels 
zijn van boven leikleurig met een witte keel. Van dichtbij kunnen de kastanjebruine broek 
en onderstaart worden waargenomen. Mannetje en vrouwtje zien er gelijk uit, juvenielen 
zijn over het algemeen veel bruiner van kleur. Het is een elegante roofvogel, die er met zijn 
lange, puntige vleugels uitziet als een grote gierzwaluw. 

Boomvalken nestelen in de verlaten en vaak in datzelfde jaar gemaakte nesten van kraaien 
en andere vogels en leggen twee tot vier eieren. 

De boomvalk jaagt op grote insecten zoals libellen die overgebracht worden van klauwen 
naar bek en in de vlucht worden opgegeten. Ook kleine vogels worden in de vlucht 
gevangen. Zijn snelheid en vliegkunsten stellen hem in staat om zelfs zwaluwen te grijpen. 
Huiszwaluw en boerenzwaluw hebben dan ook een specifieke boomvalk-alarmroep. 

In het verleden kwam de boomvalk in Nederland vooral voor in de bossen op de 
zandgronden. Daar gaat hij echter sinds de jaren 1980 in aantal achteruit. In het half open 
(agrarisch) landschap wordt de soort wel steeds meer gezien. Het netto resultaat van deze 
achteruitgang en vooruitgang is een halvering van het aantal broedparen sinds 1990. In 
Vlaanderen is het een vrij schaarse tot mogelijk vrij talrijke broedvogel. 
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Waterhoentjes en Koeten 
Rallen, koeten en waterhoentjes vormen een familie van vogels uit de orde 
kraanvogelachtigen. Deze familie van omnivore moeras- en watervogels telt 131 soorten. 

Bleshoenders zijn forser gebouwd dan rallen, maar hebben een kleine kop en lange tenen. 
Ze onderscheiden zich van de rallen door een afwijkende voorhoofdplaat (de bles). 

Het waterhoen en de meerkoet zijn in Nederland en België zeer algemeen. De 
voorhoofdplaat is rood bij het waterhoen en wit bij de meerkoet. 

Waterhoen  
In tegenstelling tot meerkoeten beschikken ze niet over zwemvliezen. Met hun lange, 
groene tenen foerageren ze dan ook regelmatig op de oever. Het waterhoen voedt zich met 
waterplanten, grassen, insecten en kikkervisjes. 

 





























Meerkoet  
De meerkoet heeft grote blauwgroene poten met gespreide zwemlobben. Beide geslachten 
hebben hetzelfde uiterlijk. 

Hij duikt veel, met name bij het zoeken naar waterplanten. Hij vliegt niet graag, maar 
verplaatst zich liever rennend over het water. Ook bij het opstijgen wordt eerst een stuk 
rennend afgelegd. Bij migratie, die meestal 's nachts plaatsvindt, kan hij echter grote 
afstanden afleggen. 

De meerkoet is een omnivoor die zich hoofdzakelijk voedt met waterplanten, weekdiertjes 
en waterinsecten. Ook worden zaden, gras en bessen gegeten. De meerkoet is monogaam. 
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Plevieren en Kieviten 
De kieviten en plevieren zijn een familie die onder andere de kievit (met nog 22 soorten 
kieviten) omvat. Plevieren zijn kleine tot middelgrote vogels die zich meestal ophouden in 
de buurt van water. 

Het zijn allemaal enigszins gedrongen vogels met een korte nek maar met lange, meestal 
puntige vleugels. Kieviten hebben vaak afgeronde vleugels. De snavel is kort en recht en de 
staart is ook meestal vrij kort. Er is weinig seksuele dimorfie, dat wil zeggen; weinig 
verschil in verenkleed tussen het mannetje en het vrouwtje. 

Kieviten en plevieren zijn vogels van open landschappen in de buurt van water. De familie 
telt 11 geslachten met in totaal 66 soorten. 

Bontbekplevier  
In Nederland en België kunnen bontbekplevieren het hele jaar door worden gezien. Als 
broedvogels zijn ze schaars, als trekvogels komen ze in vrij grote aantallen voor tijdens de 
najaarstrek in de nazomer en herfst (augustus-september) en de voorjaarstrek (april-mei). 
Er zijn ook overwinteraars, maar die trekken weg bij strenge vorst. 

De foto’s zijn genomen aan de Oude Maas bij Veldwezelt. 



 





Kievit  
Deze kievit was een gelukje toen hij in het voorjaar van 2017 zichzelf verraadde met zijn 
alarmroep. In het veld tussen Zussen en Montenaken beschreef hij brede cirkels boven het 
nest dat hij wilde beschermen maar eigenlijk verried. Was hij gewoon blijven zitten, ik had 
hem nooit gezien, en dat geldt voor meer vogels. Door het misbaar dat ze maken verraden 
zij zichzelf. 

Kenmerkend zijn de brede vleugels en de relatief langzame, flappende vlucht. In de 
paartijd halen mannetjes acrobatische capriolen uit in de lucht.  

De kievit is een bekende weidevogel in Europa. Oorspronkelijk broedden kieviten op 
grassteppen in gematigd Europa en Azië. De mens is deze gebieden steeds meer gaan 
gebruiken voor het houden van vee en het verbouwen van gewassen. De kievit is één van 
de weinige soorten die zich goed kon aanpassen aan de veranderde omgeving. 
Tegenwoordig broedt de kievit in allerlei grote open terreinen langs de kust en in het 
binnenland, meestal op (maïs)akkers, weilanden en graslanden. 

Sinds 1990 is er een afname van een paar procent per jaar. Oorzaken zijn de steeds 
intensievere landbouw, de lage waterstand, predatie en verstedelijking. 

De kievit komt in het najaar in grote groepen samen om naar het warme zuiden te 
trekken. Bij gevaar veinst hij een gebroken vleugel en probeert zo een naderende wezel, 
vos of hermelijn weg te lokken bij het nest. 
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Snippen 
De familie telt 93 soorten. Vogels uit deze familie broeden bijna allemaal in gematigde 
gebieden en poolstreken. Samen met andere vogels zoals de kievit, de kluut en de 
plevieren vormt deze groep de steltlopers. 

Tureluur  
In Nederland komen tureluurs het hele jaar voor. Het is (nog steeds) een talrijke 
broedvogel. Er zijn grote aantallen doortrekkers en minder grote aantallen 
overwinteraars. De tureluurs die in Nederland doortrekken en overwinteren zijn vogels uit 
Noordwest-Europa. 

Voor 1991 werd het aantal broedvogels in Nederland geschat op 30.000 paar. Daarna is er 
een afnemende trend geconstateerd van 5% per jaar. Door de geleidelijk afname staat de 
tureluur als 'gevoelig' op de Nederlandse rode lijst en op de Vlaamse rode lijst als 
kwetsbaar. De achteruitgang wordt veroorzaakt door onder meer de grootschalige, 
gerationaliseerde melkveehouderij. Internationaal loopt de vogel geen gevaar.  

De foto is genomen aan de Pietersplas in de zomer van 2015. 





Wulp  
In Nederland zijn wulpen het hele jaar aan te treffen. De vogel broedt in zowel open 
agrarisch gebied als in droge, open natuurgebieden. In de jaren 1980 steeg het aantal 
vogels dat broedde in agrarisch gebied en nam het aantal dat koos voor natuurgebieden af. 
Het netto resultaat is een zeer geleidelijke afname. 

Vogels die in Nederland broeden, overwinteren zuidelijker, bijvoorbeeld in België, 
Frankrijk, Duitsland, of Spanje. In de winter verblijven er vogels uit Rusland en 
Scandinavië en mogelijk een klein aantal dat hier broedde. 

Deze foto is genomen aan de Jeker in Kanne, waar ik hem eenmalig zag in het najaar van 
2016. 



Regenwulp  
Ook dit is een eenmalige ontmoeting, maar iets hoger, in het veld van Kanne boven het 
Albertkanaal, in het najaar van 2014. 

Regenwulpen zijn alleen tijdens de trek in het voor- en najaar in Nederland en België. Het 
hoogtepunt van de voorjaarstrek valt eind april. De najaarstrek is minder opvallend, vindt 
plaats in de zomer en is half september voorbij. De regenwulp is geen bedreigde soort, hij 
staat onder de categorie 'veilig' . 

 



Watersnip  
De watersnip zoekt zijn voedsel vooral in ondiep water en modderige poelen. Hij loopt 
langzaam op en neer met zijn snavel heen en weer wiegend op zoek naar wormen en 
andere grondinsecten. In het voorjaar vertoont de watersnip een herkenbare baltsvlucht. 
Hij laat zich geleidelijk omlaag vallen met wijd gespreide staartveren. Het eigenaardige 
geluid, dat wordt veroorzaakt door het flapperen van de staartveren, lijkt op het blaten van 
een geit, vandaar de volksnaam hemelgeit. Het nest bestaat uit een diep kuiltje gevuld met 
grashalmen en losse bladeren. Bij gevaar vertrouwt hij op zijn schutkleuren en vliegt pas 
op het allerlaatste moment op. 

In Nederland en Vlaanderen zijn watersnippen het hele jaar aan te treffen. De vogel is 
schaars als broedvogel, waarschijnlijk door de toenemende verdroging en ontwatering. De 
vogel wordt internationaal (nog) niet als bedreigd gezien. De Nederlandse situatie is 
minder rooskleurig, daarom staat de watersnip als bedreigde soort op de Nederlandse 
rode lijst en op de Vlaamse als ernstig bedreigd. 

Veel algemener is de watersnip als trekvogel. Zowel tijdens de voorjaarstrek (april, mei) 
als de najaarstrek (september tot december) worden aanzienlijke aantallen watersnippen 
waargenomen. Gedurende natte, zachte winters zijn er ook overwinteraars. 

De foto is gemaakt aan de Jeker (Jekerpark) in het vroege najaar van 2013. 

 



Houtsnip  
Deze kwam ik tegen op de Cannerberg na een regenperiode vorige zomer. Het poeltje 
waarin hij op zoek is naar voedsel was daarom tijdelijk, en ik heb verder dan ook nooit een 
houtsnip noch op de Cannerberg of elders in de streek gezien. 

Het is de grootste snip van Nederland die schuw en stil leeft. Tot op het laatste moment 
blijft hij zitten, om dan opeens vlak voor de voeten op te schieten en met grote haken weg 
te vliegen. Hij laat zich niet vaak zien of horen, alleen tijdens het broedseizoen komt hij 
wat vaker tevoorschijn, ook wel tijdens de schemering en 's nachts. Het voedsel bestaat uit 
wormen, rupsen, sprinkhanen en andere insecten. 

De vogels mogen in België alleen in Wallonië bejaagd worden. in Vlaanderen zijn ze in 
principe beschermd. In Nederland mogen ze sinds de nieuwe jachtwet van 2002 niet meer 
worden bejaagd. Daarvoor was het een geliefde wildsoort. 

De houtsnip heeft een gezichtsveld van 360°, net als onder andere het konijn. Dit dient om 
alle gevaar direct te kunnen opmerken.  
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Meeuwen 
Meeuwen zijn zeevogels uit de orde steltlopers. Er zijn 102 soorten benoemd. 

De meeste meeuwen zijn carnivoor en eten zowel aas als levende prooien. De prooidieren 
bestaan meestal uit krabben en visjes. Ze broeden in grote, drukke en lawaaierige 
kolonies. 

Het zijn vernuftige, nieuwsgierige en intelligente vogels met complexe 
communicatiemethodes en sterk ontwikkelde sociale structuren. Zo is in veel 
meeuwenkolonies defensief pestgedrag waar te nemen waarmee potentiële vijanden op 
afstand worden gehouden. Sommige soorten, zoals de zilvermeeuw, hebben vaardigheden 
ontwikkeld om gereedschap te kunnen gebruiken. Veel soorten hebben zich op succesvolle 
wijze aangepast aan het menselijke milieu en zijn inmiddels heel algemeen in bewoonde 
gebieden. 

Kokmeeuw  
Het zijn alleseters die zich vooral met larven, slakken en wormen voeden die ze vinden op 
wei- en bouwland. Ze eten ook visjes, vogeleieren, muizen en kleine vogeltjes. Ze 
scharrelen tussen drijvend afval en komen af op mensen die de eendjes komen voeren. 
Veel kokmeeuwen houden zich ook bezig met al vliegend insecten te vangen. Graag lopen 
ze mee met het eerste opkomende water terwijl ze uitkijken naar sporen van bodemdieren 
die door het vloedwater actief worden. In wat dieper water zwemmen ze ook vaak rond, 
ondertussen uitkijkend naar al het eetbare dat het waagt onder ze door te zwemmen. Een 
andere zoektechniek is het slik trappelen, waarbij ze regelmatig trappelend zich langzaam 
achterwaarts verplaatsen. Hierdoor wervelen ze slik op, met als gevolg dat er grote 
aantallen kleine schelpdieren worden blootgewoeld. Er zijn ook veel kokmeeuwen die aan 
piraterij doen: ze stelen wormen van steltlopers.  

Omdat ze niet schuw zijn en dankzij hun grote aanpassingsvermogen, profiteren 
kokmeeuwen al sinds 1900 van de bijzondere voedingsbronnen die onze moderne steden 
zijn. Vooral het drijvend afval in kanalen en rivieren lokt veel vogels. In de winter zitten er 
vaak vele tientallen te verkleumen op de dakranden. Daar wachten ze tot iemand wat 
brood strooit. Sindsdien is de kokmeeuw een geregelde en talrijke wintergast (97 procent 
van alle meeuwen in de steden zijn kokmeeuwen). Op het platteland volgen ze de ploeg 
om alles te verorberen dat de ploegschaar omhoog woelt. 



























Zilvermeeuw  
Mijn enige foto is genomen aan de Pietersplas met tegenlicht in het vroege najaar van 
2017. 

Buiten het broedseizoen zijn veel zilvermeeuwen te vinden op plaatsen waar menselijk 
afval wordt achtergelaten: vuilnisstortplaatsen, fabrieksterreinen, havens en stedelijke 
gebieden. Als de weersomstandigheden slecht zijn - d.w.z. bij storm - kan meer dan 
driekwart van de populatie op dit soort plaatsen worden aangetroffen. 

In zachte winters worden zilvermeeuwen in alle delen van Nederland waargenomen, zij 
het dat het in droge gebieden vaak alleen om overvliegende vogels gaat. 

 



Grote Mantelmeeuw  
Dit is de grootste meeuw, 74 cm, met een spanwijdte van +/- 1,5 meter. Volwassen vogels 
hebben een zwarte mantel. Jonge vogels zijn gespikkeld bruin en krijgen pas in het derde 
voorjaar hun zwarte mantel. De snavel is geel met een rode vlek. De vogel heeft 
vleeskleurige poten. 

Ze gedragen zich vaak als kleptoparasiet en predator, beroven andere zeevogels van hun 
prooi, maar ze volgen ook b.v. bultruggen, om te profiteren van de vissen die deze dieren 
opjagen. De meeuwen zijn berucht in zeevogel kolonies waar ze eieren en kuikens roven. 
Ze kunnen ook volwassen papegaaiduikers, sterns, zangvogels en kleine eenden aanvallen, 
verdrinken en in hun geheel naar binnen werken. 

In Nederland en België komt de grote mantelmeeuw in grote getale voor als overwinteraar 
en in kleine als overzomeraar. Verder is het een uiterst schaarse broedvogel. 

De foto’s zijn genomen in Wolder, in de nazomer van vorig jaar. 







Kleine Mantelmeeuw  
Deze 53 cm lange vogel heeft een leigrijze mantel, in tegenstelling tot de zilvermeeuw die 
lichtgrijs is. Verder heeft hij een gele snavel en gele poten, in tegenstelling tot de grote 
mantelmeeuw die vleeskleurige poten heeft. 

De kleine mantelmeeuw leeft vooral van vis, en zwemkrabben, maar ook op het land wordt 
veel gefoerageerd (zoogdieren, insecten, in mindere mate ook afval). 

Hij broedt in kolonies en in veel landen steeds vaker op daken in steden. Zijn nest is een 
nestkuil op de grond, meestal gemaakt van losgetrokken gras, waarin twee of drie eieren 
worden gelegd. 

De kleine mantelmeeuw staat uiteraard niet op de Nederlandse Rode Lijst. Deze 
meeuwensoort staat overigens wél op de Vlaamse Rode Lijst als kwetsbaar. De soort staat 
als niet bedreigd op de internationale Rode Lijst. 

De foto’s zijn genomen aan de Maas, eind oktober 2018. 
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Duiven 
Zijn compact gebouwde vogels met volle, ronde borst en kleine kop. Ze hebben een snelle, 
meestal rechtlijnige vlucht, maar ze kunnen je behoorlijk laten schrikken met hun harde 
klapwieken wanneer ze plotseling opstijgen. Ze kunnen in tegenstelling tot andere vogels 
water met de snavel opzuigen. De jonge duiven worden met duivenmelk uit de krop 
gevoerd. Het mannetje heet doffer en het vrouwtje wordt duivin of gewoon duif genoemd. 

Duiven worden al lang gehouden door de mens; als pluimvee, om ze vet te mesten, als 
sierduif en vooral ook als postduif vanwege hun fenomenale oriëntatievermogen. Al in de 
vijfde dynastie van het oude Egypte (2500-2350 v.Chr.) waren er tamme duiven. Hiervan 
zijn tekeningen gevonden in een graf uit die periode. 

In de Tachtigjarige Oorlog werd de duif al gebruikt om berichten over te brengen vanuit 
belegerde steden. In de Eerste Wereldoorlog gebruikten zowel het Duitse leger als de 
geallieerden postduiven. 

Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1900 in Parijs stond het afschieten van levende 
duiven op het programma. Er werden ongeveer 300 vogels gedood. Het onderdeel werd 
daarna geschrapt. De vogels werden op de Olympische Zomerspelen van 1912 vervangen 
door kleiduiven. 

In België en Nederland komt een aantal duivensoorten voor, waarvan sommige zich sterk 
aan de mens hebben aangepast. De rotsduif bijvoorbeeld is een voorouder van de tamme 
stadsduif die overal in de grote steden aangetroffen kan worden, volgens sommigen zelfs 
in te groten getale. Voor veel mensen is de stadsduif de duif, maar een duif als de Turkse 
tortel of de houtduif komt ook zeer veel voor in Europa. In de tweede helft van januari 
2010 is bij ons voor het eerst één oosterse tortel gespot. 



Stadsduif  
De stadsduif is een eerst gedomesticeerde en later weer verwilderde afstammeling van de 
rotsduif. Ze kunnen in steden hoge populatiedichtheden bereiken, broeden het hele jaar 
door en kiezen zelf hun partner. De menselijk gestuurde selectie uit hun voorgeschiedenis 
(domesticatie) is deels ongedaan gemaakt. 

Stadsduiven foerageren en broeden wereldwijd in steden. Er is veel voedsel en er zijn 
rotsige broed- en schuilplaatsen. De uitwerpselen van stadsduiven kunnen zorgen voor 
overlast, schade aan gebouwen, onhygiënische situaties en gezondheidsrisico's. Ze wordt 
daarom wel "gevleugelde" of "vliegende" rat genoemd. Om de overlast tegen te gaan 
gebruikt men in Vlaanderen sinds 2005 duiventillen waarin eieren worden vervangen 
door kunsteieren. Zo hoopt men de populatie binnen de perken te houden. Ook in 
verscheidene Nederlandse steden wordt vermeerdering tegengegaan, onder meer door een 
voederverbod in te stellen. 

 















Rotsduif  
De voorvader van de tamme duif, de postduif en de stadsduif is inheems in de Benelux. 
Toch heb ik maar enkele foto’s waarvan ik met vrij grote waarschijnlijkheid kan zeggen dat 
het rotsduiven zijn, dankzij hun enorme gelijkenis met andere soorten. Ze komen 
oorspronkelijk uit Europa, Azië en Noord-Afrika maar zijn inmiddels wereldwijd 
ingeburgerd. 

 







Holenduif  
In Nederland en België is de holenduif het hele jaar aanwezig. Ze is 28-32 cm lang en heeft 
een spanwijdte van 60-66 cm. De veren zijn blauwgrijs zonder wit, bij weerszijden van de 
hals glanzend groen en op de borst bleek oranje. De vleugels hebben een zwarte rand. De 
ogen zijn zwart. De roep klinkt ongeveer als "hu ru". 

De enige foto is vorige zomer genomen op de Cannerberg. 

 



Houtduif  
De houtduif is in West-Europa de grootste duivensoort. Er overwinteren enorme groepen 
houtduiven uit Noord- en Oost-Europa in West-Europa. Europa vormt dan ook het 
voornaamste verspreidingsgebied. De soort ontbreekt vrijwel nergens; alleen op IJsland is 
de houtduif een onregelmatige broedvogel. 

Houtduiven zoeken hun voedsel in een veelheid aan biotopen; van stedelijke gebieden, 
waar ze leven van wat in tuinen en parken te vinden is, tot op de bosbodem. Favoriet zijn 
kleinschalige landbouwgebieden waar granen verbouwd worden, omgeven door bos. 

De duif wordt zowel in Nederland als België bejaagd. 

 



















Turkse Tortel  
Tegenwoordig komt hij vrij algemeen in Noordwest-Europa voor. Ze eten voornamelijk 
zaden, rupsen, torren en kleine vruchten. 

De Turkse tortel is sinds 1900 vanuit de Balkan West-Europa binnengetrokken. Het eerste 
geregistreerde broedgeval in Nederland was in 1950. In België was dat in 1955. Het is een 
vogel die redelijk veel in de buurt van mensen voorkomt, een cultuurvolger. Net als bij de 
huismus is in Nederland sinds de jaren 80 een drastische teruggang (halvering) 
vastgesteld. De soort staat geklasseerd als 'niet bedreigd’. 

Hun ‘gezang’ bestaat uit het ritmisch herhalen van de kreet "pwopeetje". De verschillende 
intonaties kunnen verklaren hoe de vogel zich voelt ten opzichte van andere Turkse tortels 
in de buurt. Het is hun manier van verbale communicatie. 

 

















Zomertortel  
De zomertortel, vroeger bekend als tortelduif, is een lange-afstandstrekker. Het is de enige 
Europese duivensoort die 's winters beneden de Sahara verblijft. De soort broedt in 
bosschages, houtwallen, bosranden, boerenerven en fruitboomgaarden in de buurt van 
landbouwgebieden, maar gaat sinds het midden van de 20e eeuw hard in aantal achteruit 
door de intensivering en homogenisering van de landbouw en anderzijds ook door de 
intense jachtdruk in de Mediterrane landen en overwinteringsgebieden tijdens de 
trekperiode. 

Het voedsel bestaat vooral uit akkeronkruiden maar zaden van gecultiveerde gewassen 
eten ze ook. Vooral tarwe en koolzaad lijken belangrijk. 

De eerste vogels verschijnen meestal in de tweede helft van april. Ze trekken in augustus, 
september weer weg naar de overwinteringsgebieden.  

Tussen 1983 en 2011 werd de afname van het aantal zomertortels in heel Europa geschat 
op 73%. In 2015 werd de Europese populatie geraamd op tussen de 3,15 en 5,94 miljoen 
broedparen. Sinds dan staat de zomertortel als kwetsbaar op de Rode Lijst. 

Beide foto’s zijn genomen in het Cannerbos in het voorjaar van 2014 en 2015. 





Postduif  
De postduif, in België ook reisduif genoemd, is een gedomesticeerde afstammeling van de 
rotsduif. Door selectie zijn duiven gefokt die, na een periode bij de eigenaar te hebben 
doorgebracht, wanneer ze naar elders vervoerd en losgelaten worden, op nog niet volledig 
begrepen wijze de weg naar hun oorspronkelijke verblijf terugvinden. 

Postduiven hebben een fenomenaal oriëntatievermogen. Duiven die ver van huis worden 
gebracht, tot honderden kilometers, weten vaak feilloos hun thuis terug te vinden. 
Daarom werden zij in het verleden gebruikt om berichten over te brengen; zo ontstond de 
duivensport, waarbij het erom gaat welke duif het snelst thuis is nadat een aantal 
gezamenlijk is gelost. 

Soms kom ik er eentje onderweg tegen die het niet meer zo goed weet zoals de foto’s laten 
zien. 
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Papegaaien 
Het woord "papegaai" is afkomstig van het Spaanse woord papagayo, dat op zijn beurt 
waarschijnlijk afgeleid is van het Arabische babagha en het Perzische babgha. Het 
Arabische woord is vermoedelijk uit West-Afrika ontleend. De Nederlandse vorm is 
mogelijk onder invloed van 'gaai' ontstaan. 

Halsbandparkiet  
De oorspronkelijke leefgebieden liggen in India en Afrika ten noorden van de evenaar. 
Volgens de overlevering bracht een stuurman op de vloot van Alexander de Grote, als 
eerste een levende halsbandparkiet mee, de eerste papegaaiachtige in Europa. Zijn 
wereldwijde populariteit als kooivogel heeft ervoor gezorgd dat de halsbandparkiet op 
verschillende plaatsen verwilderde populaties heeft kunnen vormen, door ontsnappingen 
uit volières of door opzettelijke vrijlating. Halsbandparkieten zijn waargenomen in 35 
landen op alle continenten, Antarctica uitgezonderd. In Europa bevinden de grootste 
populaties zich in Zuidwest-Engeland, België, Nederland en Duitsland.  

In gebieden met veel halsbandparkieten lijken minder boomklevers en grote bonte 
spechten te worden waargenomen, wat concurrentie om nestholtes tussen deze soorten 
suggereert. 

De foto’s zijn genomen in het Stadspark waar ik ze na de zomer van 2015 niet meer heb 
gezien. 





Bourkes Parkiet  
De Bourkes parkiet leeft vrijwel uitsluitend op (gras)zaden. Het zijn zeer sociale, uiterst 
verdraagzame vogels, die veelal in groepen samenleven en veel op de grond zijn te vinden. 
Eenmaal gevormde paren blijven elkaar doorgaans trouw. 

Het is een bewoner van de droge vlakten en scrublands in het midden van Australië. 

De parkiet heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op 
uitsterven gering. De grootte van de populatie is niet gekwantificeerd maar de aantallen 
nemen toe. 

De foto is gemaakt op boerderij Daalhoeve. 

 



Roze Kaketoe 
Het is een van de meest voorkomende en verspreide kaketoe soorten in Australië. Zijn 
natuurlijk voedsel bestaat voornamelijk uit zaden, wortels, mossen en vruchten. 

Kaketoes blijven hun hele leven bij dezelfde partner. Ze broeden gezamenlijk op het nest 
dat meestal in een holte in een boom wordt gemaakt.  

Ze leven in grote groepen of paren en in gezinsverband. Het is een vogel van open 
landschappen met her en der bomen, een typische cultuurvolger die een voorkeur heeft 
voor gebieden met akkers, weilanden en zelfs sportvelden en stadsparken. 

Ook deze foto’s heb ik in boerderij Daalhoeve genomen. 

 





Blauwgele Ara 
Het leefgebied bestaat uit zowel droge als vochtige tropische en subtropische wouden in 
Zuid Amerika. Ook wordt hij aangetroffen op de savannes. Het eenvoudigst zijn de dieren 
te vinden in de nabijheid van water. Van zeeniveau tot op hoogtes van ongeveer 500 m 
boven de zeespiegel. Hij houdt zich voornamelijk op in de boomtoppen. 

De blauwgele ara gaat in aantal achteruit. Het tempo ligt onder de 30% in tien jaar 
(minder dan 3,5% per jaar) waarom deze ara als niet bedreigd op de Rode Lijst staat. 

Op het menu staan diverse soorten fruit, noten zoals de amandel en palmnoten, jonge 
knoppen van planten en bomen, zaden, boomschors en nectar. Ook tijdens het eten zit het 
dier meestal in de boomtoppen, veelal in paartjes of groepjes. De krachtige snavel wordt 
gebruikt om harde noten te kraken terwijl het die vasthoudt in zijn poot. Bij de 
rivieroevers worden ze soms gezien wanneer ze klei eten. Dat zorgt voor extra mineralen, 
maar klei helpt tevens bij het neutraliseren van gifstoffen in de zaden die ze eten. 

In boerderij Daalhoeve woont een koppel waarvan ik al veel foto’s heb gemaakt. Bijgaand 
een selectie. 
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Koekoeken 
De koekoeken zijn een familie van vogels die 146 soorten telt. Fossielen van koekoeken 
zijn bekend vanaf het Laat-Eoceen. 

De meerderheid van soorten uit deze familie zijn geen broedparasieten maar bouwen hun 
eigen nest en broeden hun eigen eieren uit.  

Broedparasieten, zoals de gewone koekoek, broeden niet zelf hun ei uit. Het vrouwtje legt 
in het nest van een andere vogelsoort. Vaak zijn dit kleine insecteneters zoals de 
gekraagde roodstaart, de kleine karekiet en de heggenmus. De eitjes lijken meestal goed 
op die van de gastheer. De koekoeksjongen komen vaak eerder uit het ei dan de andere 
jongen, waarna het koekoeksjong de resterende eieren en jongen uit het nest kan gooien of 
meer voedsel krijgt. 

Koekoek 
De koekoek dankt zijn naam aan de zeer opvallende roep van het mannetje die ongeveer 
klinkt als een hol aanhoudend "goe-koeh", waarbij het begin op iets hogere toon is dan het 
eind. Ook in veel andere talen werd de naam van de vogel gebaseerd op het geluid. 

Ik zie of hoor maar zelden een koekoek hier in de buurt maar het lukte me dit voorjaar 
toch om hem te fotograferen op het Plateau van Caestert. 

Hij heeft een voorkeur voor overzichtelijke, gevarieerde en open landschappen met 
zitplaatsen. Door het verdwijnen van dergelijke landschappen neemt het aantal koekoeken 
af. 

Bij ons is de koekoek een uitgesproken zomervogel. Het winterkwartier bevindt zich in 
Afrika ten zuiden van de evenaar. Begin augustus verlaten zowel de oude als de jonge 
dieren West-Europa en keren meestal in de tweede helft van april terug. 

Zoals veel trekvogels vliegt de koekoek vooral 's nachts waarbij op de terugweg per etmaal 
zo'n 50 kilometer wordt afgelegd. De route voert dwars over de Middellandse Zee. 
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Uilen 
Bij veel uilen staan de ogen voor in de kop, zodat ze een groot binoculair gezichtsveld 
hebben waarin ze diepte kunnen zien. Uilen hebben goed ontwikkelde oren die ver uit 
elkaar staan, wat ze in staat stelt de richting vast te stellen waaruit een geluid komt. Deze 
kenmerken maken van uilen goede jagers. Door hun nachtelijke leefwijze worden ze soms 
ook nachtroofvogels genoemd. 

Een paar uur na het innemen van voedsel spuugt de uil een braakbal uit. Een braakbal zit 
vol met onverteerbare delen als beenderen, haar en pluimen. De bal is meestal rond tot 
ovaal van vorm. 

Een kenmerk van deze nachtvogels is dat de van dons voorziene veren praktisch geen 
geluid maken tijdens het vliegen. Andere roofvogels maken wel geluid als ze hun veren 
bewegen. Bij de meeste vogels treedt bij het vliegen turbulentie op in de luchtstroom langs 
de vleugels, wat veel geruis kan opleveren. Bij uilen is dat in veel mindere mate het geval. 
De franjes aan de voorzijde van de buitenste slagpennen breken de geluidsgolven die 
ontstaan als er tijdens de neerwaartse beweging lucht langs de bovenkant van de vleugel 
stroomt. De donsveren elders op het lichaam absorberen veel van het resterende geluid. 

Een ander kenmerk is dat de meeste uilen een mengeling van bruine, zwarte, witte, en 
grijze veren hebben. Die kleuren bieden camouflage, waarom uilen zich gemakkelijk 
kunnen verbergen. In een bos zijn uilen in een boom bijna niet zichtbaar. 



Kerkuil 
’s Nachts gaat de kerkuil op zoek naar kleine knaagdieren en soms ook kleine vogels. Hij 
jaagt vanaf een lage zitpost of vliegt laag over de grond. Boomholten, ruïnes, schuren en 
bijgebouwen worden als rust en nestruimte gebruikt. 

Tot in de jaren 1950 broedden er in Nederland tussen de 1800 en 3500 paar kerkuilen. In 
de jaren 1960 ging dit hard achteruit. De strenge winter van 1963 bracht ook grote schade 
toe. Veranderingen in het agrarisch bedrijf, zoals de vervanging van graanschuren door 
silo's werkten nadelig omdat de schuren een geliefd jachtterrein waren. Na nog een 
strenge winter werd een dieptepunt bereikt in 1979 met hoogstens nog 100 broedparen. 

Het plaatsen en onderhouden van speciale nestkasten (in combinatie met zachte winters) 
bleek succesvol. Na 1989 ging het mede dankzij deze activiteiten steeds beter. De vogel 
blijft nog wel bedreigd door de enorme toename van het autoverkeer en de eenvormigheid 
van het agrarische cultuurlandschap. 

Eind van de jaren 70 stond de kerkuil op de "Rode lijst" van met uitsterven bedreigde 
diersoorten in België. Op het einde van 1979 werd een werkgroep opgericht met als 
voornaamste doel het behoud van de kerkuil als broedvogel. 

In Vlaanderen werd in 1980 een grootscheepse inventarisatie opgezet. Een gelijkaardige, 
maar veel kleinschaliger actie volgde in Wallonië. Al gauw bleek een nijpend tekort aan 
broedgelegenheid aan de basis te liggen van de sterke achteruitgang. 

Tot en met de zomer van 1986 zag het er voor de kerkuil niet al te best uit, zijn toekomst 
was onzeker. Honderden speciale nestkasten werden opgehangen in kerken, schuren, 
molens, opslagplaatsen, en zelfs bewoonde huizen werden voor de kerkuil aantrekkelijk 
gemaakt. Heel wat aandacht en zorg werd ook besteed aan het voedselaanbod, vooral in de 
onmiddellijke omgeving van broedplaatsen. Vanaf 1987 is er sprake van een explosieve 
comeback. Opeenvolgende zachte winters en het baanbrekend werk hebben de populatie 
teruggebracht op het niveau van voor de strenge winter ’62-’63, met meer dan 1000 
broedparen in Vlaanderen. Voor Wallonië zijn geen globale cijfers bekend. 

Boerderij Daalhoeve heeft sinds kort drie soorten uilen gehuisvest, waarvan de kerkuil er 
een is. De foto’s zijn daar afgelopen zomer genomen. 











Bosuil 
Bosuilen jagen vrijwel alleen in de schemering en 's nachts. Overdag houden de vogels zich 
schuil in de top van een boom. Toch zijn ze soms ook overdag te zien als ze geplaagd 
worden door kleine vogels die hen proberen te verjagen. Het voedsel is heel gevarieerd. 
Hij eet vooral muizen en andere kleine zoogdieren maar bij afwezigheid daarvan (vooral in 
steden) eet de bosuil vooral vogels. Ook regenwormen, grote insecten, amfibieën, reptielen 
en zelfs vissen worden gegeten. De onverteerbare delen van zijn prooien worden in de 
vorm van braakballen uitgebraakt. 

Dit exemplaar werd inderdaad gestoord in het ENCI bos toen ik de foto maakte in de 
zomer van 2017. 

 



Steenuil 
De steenuil ben ik al een paar keer tegengekomen. Tegen de avond op een dak in de oude 
kern van Wolder bijvoorbeeld, maar ook op klaarlichte dag toen hij zat te rusten in een 
donker overschaduwd deel van een afgraving in de Voerstreek, net over de grens bij 
Eijsden. 

Het aantal steenuilen in Nederland is sterk verminderd door veranderingen op het 
platteland. Woongebieden en industrieterreinen namen steeds meer ruimte in en de 
inrichting van het overgebleven platteland is grootschaliger geworden. Een deel van de 
achteruitgang is te verklaren door vermindering van nestelgelegenheid, zoals in oude 
schuren en hoogstamboomgaarden. Hagen en houtkanten zijn schaarser dan vroeger. 
Steenuilen worden ook relatief vaak slachtoffer van het verkeer. 

 





Oehoe 
Oehoe’s heb ik al verschillende keren kunnen fotograferen. Zowel in de Oehoe-vallei op de 
Sint Pietersberg, als tijdens een toevallige ontmoeting met een Bengaalse oehoe op de 
Cannerberg en natuurlijk, last but not least, de Bengaalse oehoe van boerderij Daalhoeve. 

De oehoe is een van de grootste uilen ter wereld. Het is een echte opportunist als het om 
voedsel en broedgedrag gaat. Opvallend is zijn voedselvoorkeur voor tragere vogels. 
Veldmensen en mensen die nabij oehoe-nesten wonen, spreken van een dier 'dat alles 
wegvangt dat in de nabije omgeving te halen valt'. In Nederland gaat het daarbij om 
zwarte kraaien, eksters, roeken, kauwen, gaaien, houtduiven, rotsduiven, alle (tragere) 
roofvogels, alle uilensoorten, muizen en ratten, hazen en konijnen, egels, jonge fazanten, 
marterachtigen en jonge vossen. Men kan stellen dat de enige vijand van de oehoe de 
mens is. Houtduiven, muizen, ratten, egels en kraaiachtigen vormen het voornaamste 
basisvoedsel. 

Hij is als opportunistisch jager net zo verrassend voor zijn onderzoekers als voor zijn 
prooien. De oehoe overvalt kraaiachtigen, roofvogels en uilen op hun slaapplaatsen, na 
hen eerst enige tijd gade te hebben geslagen vanaf een gedekte uitkijkplaats. Hij kan 
urenlang muisstil blijven zitten tot er een grote prooi langskomt. In duikvlucht pakt hij die 
meestal in het nekvel om het op de ‘pluk-plaats’ te ontdoen van veren en huid. Egels 
worden vakkundig ontdaan van hun stekels; de oehoe 'pelt' ze met een nog onbekende 
techniek. De oehoe is zelfs in staat om jonge vossen te slaan en in hun geheel al vliegend, 
mee te sleuren. In magere tijden kan de oehoe ook lange tijd van aas leven. Daarbij schijnt 
er een duidelijke voorkeur te bestaan voor hertachtigen, zoals edelhert en ree. 

In het begin van de jaren 1990 had ik een aanvaring met een oehoe in de Ardennen. Ik liet 
mijn jonge, vijf maanden oude pup uit terwijl het begon te schemeren. Een oehoe had het 
op hem voorzien en ik kon hem net op tijd verjagen om mijn hondje te redden. 













Boeboekuil 
De derde en laatste uil in boerderij Daalhoeve is de Nieuw-Zeelandse boeboekuil. 

Hij komt voor in heel Australië, omliggende eilanden tot op Timor, het zuiden van Nieuw-
Guinea en in Nieuw-Zeeland. Op het eiland Norfolk bestond een populatie die in de loop 
van de twintigste eeuw is uitgestorven. 

Deze uil is niet kieskeurig in de keuze van zijn leefgebied. Allerlei landschappen variërend 
van regenwoud tot savanne, plantages, boomgaarden, parken, tuinen en bomen langs de 
straat, zijn geschikt. In Australië is het de meest voorkomende uil. 
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Zwaluwen 
Deze familie telt 19 geslachten en 88 soorten. De zwaluwen komen wereldwijd voor, 
uitgezonderd in de poolgebieden. Ze zijn zo sterk afhankelijk van insecten, dat ze hiervoor 
ver moeten vliegen als trekvogels. Ze broeden dan in gematigde streken, maar als de herfst 
doorzet en de insecten verdwijnen zoeken ze warmere luchtstreken op. Sommige soorten 
leven het hele jaar door in de tropen. 

Volgens het bijgeloof brengen zwaluwen geluk. Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal 
voorspoed heersen en zal de bliksem niet inslaan. Het bleef lange tijd onduidelijk waar de 
zwaluwen overwinterden. Sommigen geloofden dat ze een winterslaap hielden op de 
bodem van  vijvers. Pas aan het begin van de twintigste eeuw werd dankzij ringonderzoek 
duidelijk dat ze aan het einde van het broedseizoen richting evenaar trekken. 

Zwaluwen horen tot de onderorde van de zangvogels, een clade met diverse families van 
relatief kleine, insectenetende soorten. 

Gierzwaluwen horen niet tot deze familie en zelfs niet tot dezelfde orde. Zwaluwen en 
gierzwaluwen zijn een voorbeeld van convergente evolutie; beide groepen vogels hebben 
zich via verschillende evolutionaire ontwikkelingen aangepast aan het leven in de lucht en 
het vangen van vliegende insecten. Zwaluwen zitten vaak op gespannen draden, 
gierzwaluwen doen dit nooit. 

Wat mij dit jaar opviel was dat er in de eerste helft van september geen zwaluw meer te 
bekennen viel in de omgeving… 



Gierzwaluw 
De gierzwaluw is een vogel uit de familie van gierzwaluwen en het enige lid van die familie 
dat in Nederland en België voorkomt. 

De gierzwaluwen zijn sterk op het leven in de lucht aangepast. Buiten de broedperiode 
houden ze zich verscheidene maanden lang hoogstwaarschijnlijk zonder onderbreking in 
de lucht op. Bij hun vluchtmanoeuvres kunnen ze in duikvlucht snelheden van meer dan 
200 kilometer per uur bereiken. 

De gierzwaluw is in Nederland en België een algemeen voorkomende broedvogel met een 
voorkeur voor oude stadswijken. Gierzwaluwen zijn hier maar drie maanden van het jaar, 
vandaar de naam “honderd-dagen-vogel”. Ze arriveren eind april, en massaal begin mei en 
vertrekken weer begin augustus. Aprilwaarnemingen in Nederland worden vooral gedaan 
in Zuid- en West-Nederland. 

Het vermoeden bestaat dat de stand van de gierzwaluw de laatste decennia is afgenomen, 
door sloop en renovatie van oude stadswijken, en door betere isolatie. Speciaal voor 
gierzwaluwen ontworpen nestkasten, dakpannen en gevelstenen kunnen hier wellicht 
soelaas bieden. Omdat er in Scandinavië minstens enkele honderdduizenden 
gierzwaluwen broeden, passeren er tijdens de trek belangrijke aantallen Nederland en 
België. 

De enige plek waar ik hier elk jaar gierzwaluwen zie is langs de Maas, meer bepaald de 
Maasboulevard onder de Sint Pietersberg. 





Boerenzwaluw 
Dit is de meest wijdverspreide zwaluwsoort. Een groot deel van zijn leven brengt de 
boerenzwaluw in de lucht door. Het is een trekvogel die grote afstanden aflegt. De 
boerenzwaluw overwintert in Afrika, Zuid-Amerika of het zuiden van Azië, waarna hij in 
de lente naar Europa, Noord-Amerika of het noorden van Azië trekt om zich voort te 
planten. Hij broedt in landelijke gebieden met voldoende water. Koppels bouwen hun nest 
van modder vermengd met speeksel in allerlei menselijke bouwwerken zoals schuren en 
onder bruggen. Ze brengen in het broedseizoen twee of drie broedsels groot, alvorens 
terug naar de overwinteringsgebieden te trekken. 

De boerenzwaluw leeft sinds duizenden jaren in de nabijheid van de mens zoals blijkt uit 
vermeldingen in de literatuur van de Oude Wereld. Als aankondiger van de lente wordt hij 
door veel boeren gezien als brenger van geluk terwijl hij bij zeelieden symbool staat voor 
een veilige thuisvaart. 

De boerenzwaluw is een veel voorkomende broedvogel in dorpen en agrarische gebieden. 
Van mei tot juli vindt de eerste broedperiode plaats, gevolgd door een tweede rond 
september. Uit ringonderzoek is gebleken dat Nederlandse boerenzwaluwen voornamelijk 
via de Atlantische kust naar hun overwinteringsgebieden in het westen van Centraal-
Afrika trekken, tussen Ivoorkust en Angola. 

Door veranderingen in de landbouw, bijvoorbeeld de plicht om uit oogpunt van hygiëne 
stallen af te sluiten, neemt het aantal boerenzwaluwen sinds 1990 in Europa langzaam af. 
In Nederland is de populatie redelijk stabiel. In België gaat de populatie achteruit. 

In boerderij Daalhoeve keert jaarlijks een koppel terug en nestelt zich in de stallen. Daar 
zijn de foto’s gemaakt, verspreidt over de jaren 2013-2018. 





















Oeverzwaluw 
Ze graven hun nesten in de hoge oeverwanden van de Jeker maar vliegen zelfs tot waar ik 
woon op jacht naar insecten. Elk jaar weer geniet ik van hun snelle luchtcapriolen.  

Hij hoort tot de meest wijdverspreide zwaluwsoorten en is te vinden in waterrijke 
gebieden, waar hij zich voedt met kleine insecten en broedt in zelf gegraven tunnels in 
rivieroevers. 

De oeverzwaluw laat een kwetterend en zoemend lied horen dat tijdens de vlucht continu 
klinkt. Zodra de vogel neerstrijkt daalt het volume en zijn er meer pauzes in de zang. 
Wanneer een roofvogel of een andere natuurlijke vijand nadert laat de oeverzwaluw luide 
alarmkreten horen. 

Het is een sociale vogel die een groot deel van zijn leven doorbrengt in het gezelschap van 
andere zwaluwsoorten. Hij deelt bijvoorbeeld vaak samen zijn roestplaats met de 
boerenzwaluw. 

De oeverzwaluw is een kosmopoliet en heeft na de boerenzwaluw het grootste 
verspreidingsgebied van de zwaluwen. 



Huiszwaluw 
In Kanne bivakkeren ze ieder jaar, maar aan deze kant van de grens kom ik ze nooit tegen. 
Wij Nederlanders zijn veel te uniform, keurig, netjes en afgewerkt in onze manier van 
bouwen. Zelfs zwaluwen verafschuwen dat. 

De huiszwaluw dankt zijn naam aan zijn gewoonte om te broeden in menselijke 
bouwwerken en is makkelijk te herkennen aan zijn blauwzwarte en witte verenkleed. Hij 
voedt zich met insecten die hij in zijn vlucht vangt. 

De huiszwaluw is vaak in het gezelschap van andere zwaluwen, zoals de boerenzwaluw en 
de oeverzwaluw.  

De boomvalk en andere valkensoorten zijn de voornaamste natuurlijke vijanden. Valken 
vliegen overwegend sneller maar zijn minder behendig en de meeste aanvallen mislukken. 
Een andere natuurlijke vijand is de huismus. Wanneer huiszwaluwen hun nest bouwen 
worden ze regelmatig door de huismus verjaagd waarna de mus het nest inpalmt. 

In tegenstelling tot de boerenzwaluw maakt de huiszwaluw zijn nest meestal aan de 
buitenkant van een woning. Een paartje bouwt samen het nest en kiest als locatie vaak een 
geborgen hoek onder een overhang, zodat het nest aan meerdere zijden bevestigd kan 
worden. Onderzoek wijst uit dat huiszwaluwen een voorkeur hebben voor schuin 
overhangende dakranden boven dakranden die loodrecht op de gevel staan. 

Als bouwmateriaal gebruiken huiszwaluwen modder die ze in hun snavels verzamelen en 
vermengen met speeksel. Het nest wordt gebouwd in de vorm van een halve bol en van 
binnen bekleed met gras, haar of ander zacht materiaal. De nestopening zit aan de 
bovenzijde en is zo klein dat huismussen niet kunnen binnendringen. De huiszwaluw 
broedt gewoonlijk in kolonies waarin de nesten zo dicht op elkaar worden gebouwd dat ze 
elkaar vaak raken. Gewoonlijk bevinden zich minder dan tien broedpaartjes in een 
kolonie, maar er zijn kolonies aangetroffen met duizenden nesten. 
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IJsvogels 
IJsvogels zijn een familie van vrij kleine tot middelgrote, vaak felgekleurde vogels. De 
familie telt meer dan 90 soorten. 

De meeste ijsvogels vangen vis door op een overhangende tak boven een riviertje te zitten 
en dan bliksemsnel in het water te duiken. In de tropen komen ook soorten voor die niet 
van vis leven, maar van reptielen of grote insecten. Deze soorten zijn niet gebonden aan 
open water en kunnen in droge gebieden voorkomen. 

In Europa komt alleen de vrij algemene ijsvogel voor. Op het Australische continent 
komen de kookaburra's voor, grote ijsvogelsoorten die voornamelijk leven van insecten en 
reptielen. De bekendste daarvan is de gewone kookaburra, een van de meest 
karakteristieke vogels van Australië. 

IJsvogel 
Het is een schuwe soort die zich weinig laat zien. De ijsvogel is een typische viseter en 
daarom sterk aan water gebonden. Zijn voorkeur gaat uit naar beken en rivieren. 

De naam ijsvogel kan een verbastering van het Germaanse Eisenvogel zijn, wat 'ijzervogel' 
betekent. De naam slaat dan op de metaalachtige glans van het blauwe verenkleed. Een 
andere verklaring is dat de ijsvogel 's winters bij het ijs werd gezien om uit een wak vissen 
te vangen. 

In België en Nederland wordt hij regelmatig waargenomen als broed- en standvogel. 
Incidenteel trekt hij 's winters weg. Strenge winters zijn funest; de stand kan dan meer 
dan gedecimeerd worden. 

Hij is vaak te vinden op een vaste uitkijkpost, vanwaar hij zijn prooidieren gadeslaat. De 
ijsvogel zit meestal onbeweeglijk op zijn uitkijkplaats, vaak met de vleugels gespreid en de 
snavel half open. De uitkijkplaats bevindt zich zo'n één tot drie meter boven het 
wateroppervlak. Een tak die over het water uitsteekt is hiervoor geschikt, maar ook 
beschaduwde overhangende struiken worden gebruikt. 

De foto’s zijn aan de Jeker genomen in respectievelijk 2014, 2017 en 2018. 







Kookaburra 
Ze wonen nog niet lang in boerderij Daalhoeve maar ik kon toch al een aantal behoorlijke 
foto’s van het koppeltje nemen. 

De kookaburra of lachvogel is de grootste ijsvogelsoort. De naam lachvogel slaat op zijn 
roep die erg op de menselijke lach lijkt. 

In tegenstelling tot veel andere, meestal kleine soorten ijsvogels is deze niet aan water 
gebonden maar jaagt hij op landdieren: insecten, slakken, kikkers, reptielen en soms 
kleine vogels. 

De kookaburra is een standvogel die oorspronkelijk endemisch voorkomt in oostelijk en 
zuidoostelijk Australië. Het leefgebied bestaat uit loofbossen en graslanden maar ook 
agrarisch gebied en nabij menselijke bebouwing, zoals in tuinen en stadsparken. 
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Spechten 
Zij leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om 
daaruit insecten los te peuteren. Soorten uit de onderfamilie echte spechten gebruiken 
hun staart als steun bij het klauteren langs boomstammen. 

Groene Specht 
De groene specht voedt zich vooral met mieren die hij voornamelijk op de grond zoekt. In 
tegenstelling tot veel andere spechtensoorten roffelt de groene specht slechts weinig op 
bomen. 

Hij heeft een voorkeur voor landschap met oude loofbomen, afgewisseld met open gebied 
met voldoende mieren. Geschikte nest- en slaapplaatsen zijn open bossen, bosranden, 
parken en boomrijke tuinen. Foerageergebieden zijn onder andere grasland, heide, 
bosaanplant, boomgaarden en gazons. 

Door zijn specialisatie is de groene specht kwetsbaar in strenge winters. Hij komt daarom 
vooral voor in laaglanden en op berghellingen tot 500 meter boven zeeniveau. 

De populatie groene spechten neemt vrijwel overal in Europa toe en is daarom als niet 
bedreigd geklasseerd. Op de Nederlandse Rode Lijst is de status kwetsbaar omdat de 
populatie vanaf de jaren zeventig daalde. Sinds 1990 is er weer een toename. Bij 
herziening van de lijst zal de groene specht mogelijk worden verwijderd. 









Kleine Bonte Specht 
De enige plek waar ik in de omgeving de kleine bonte specht weet is bij het dorp Kanne, in 
de boomgaard achter de meidoornhaag op de helling voor het kasteel Neercanne. Daar 
zijn ook de foto’s genomen, dit jaar en vorig jaar. 

Het is hier de kleinste specht. Hij vertoont qua gedrag en leefwijze veel overeenkomsten 
met de grote bonte specht. Ook de sterk golvende vlucht van beide lijken op elkaar. De 
kleine bonte specht brengt het grootste deel van de dag door in de bovenste boomlagen. 's 
Nachts slaapt hij in oude nestholtes. 

Beide geslachten roffelen, al doet het mannetje dit meer. De roffel kan het hele jaar door 
worden gehoord, maar aanzienlijk frequenter tijdens de balts. De roffel is snel en heeft een 
gelijkmatig tempo. Wanneer dit op een dunne, droge tak gebeurt, dan geeft dat een 
typisch hoog, ratelend geluid. Kenmerkend zijn ook de twee snelle series roffels die hij 
regelmatig laat horen. 

In Nederland en Vlaanderen is de kleine bonte specht een vrij talrijke broedvogel in hoger 
gelegen gebieden met voldoende bossen. 





Middelste Bonte Specht 
Deze soort komt voor in het Cannerbos en onmiddellijke omgeving. Daarbuiten zie ik hem 
nooit. 

Hij vertoont overeenkomsten met de grote bonte specht maar is wat kleiner en meer 
gedrongen. In tegenstelling tot de meeste soorten hebben het mannetje en het vrouwtje 
vrijwel hetzelfde uiterlijk. De middelste bonte specht roffelt zelden en foerageert 
voornamelijk in de toppen van bomen met een ruwe bast. Hier voedt hij zich vooral met 
insecten en boomsappen. De habitat bestaat meestal uit oude loofbossen, met name 
bossen met veel eiken. 

In België verspreidt de middelste bonte specht zich vanaf het zuidoosten steeds verder 
naar het noorden en westen. In Nederland verdween hij rond 1980 als zeldzame 
broedvogel, maar vanaf 1996 werden weer broedgevallen in Midden- en Zuid-Limburg 
waargenomen. 





Grote Bonte Specht 
Het is een talrijke en wijdverbreide standvogel. Hij broedt in bossen en allerlei 
cultuurlandschappen. De grote bonte specht zoekt zijn voedsel in vrijwel alle 
vegetatielagen. In de zomer voedt hij zich voornamelijk met insecten en andere 
ongewervelden. In de winter vooral met plantaardig voedsel zoals zaden van naaldbomen. 

Ondanks het bonte, contrastrijke verenkleed is het een relatief onopvallende vogel. Hij is 
zeer flexibel qua voeding en leefgebied waar hij van beneden naar boven stammen 
afspeurt naar voedsel. De bewegingen zijn schokkerig. Tijdens het klimmen maakt hij 
kleine sprongetjes, waarbij hij zich met een poot afzet en met de andere neerkomt. Soms 
zit hij als een zangvogel rechtop op een tak. De vlucht is typisch en sterk golvend. 

De contactroep is een luid metaalachtig kiek. Soms herhaalt hij deze twee of meerdere 
malen, ongeveer eens per seconde. Bij opwinding wordt de roep sneller herhaald of laat hij 
een tjet-tjet-tjet horen. De alarmroep is een luid kre-kre-kre. 

De grote bonte specht roffelt als afbakening van het territorium, waarbij het mannetje 
aanzienlijk vaker roffelt dan het vrouwtje. Bovendien gebruikt het mannetje tijdens de 
paartijd zijn roffel ook om een vrouwtje te lokken. De roffel op een stam of tak is, 
afhankelijk van de wind en de toestand van het hout, op grote afstand te horen. De grote 
bonte specht gebruikt vaker dood hout dan andere soorten spechten en de roffel is korter 
en sneller. Een roffel duurt een tot twee seconden en bestaat uit tien tot zestien slagen per 
seconde, die net voor het einde worden versneld. Tijdens de paartijd en het broedseizoen 
roffelt de grote bonte specht vaker en langer. 



















Zwarte Specht 
Van de zwarte specht heb ik maar een keer een glimp opgevangen, vorige winter, in het 
Cannerbos. 

In Europa is het de grootste specht. Het ideale leefgebied bestaat uit volgroeide bossen 
met voldoende coniferen. Hier jaagt hij op mieren, kevers en keverlarven die hij uithakt 
uit boomstammen. In de winter is hij vooral aangewezen op mierenhopen en mieren die 
leven in houtopslagen. Elk broedjaar hakt de zwarte specht een nieuwe nestholte uit. Oude 
nesten worden in gebruik genomen door allerlei vogels en zoogdieren waardoor hij een 
belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Dankzij de aanplant van productiebossen kon hij 
zijn verspreidingsgebied aanzienlijk uitbreiden en komt hij sinds het begin van de 20e 
eeuw ook in Nederland en België voor. 

De zwarte specht leeft het grootste deel van zijn leven solitair. Hij is gevoeliger voor 
verstoring dan andere spechten. Wanneer iemand hem nadert op een afstand van 100 tot 
300 meter zal hij wegvliegen of zich uit het zicht achter een boom verbergen. 

 



23 

Leeuweriken 
Leeuweriken vormen een familie uit de orde van zangvogels. De familie kent rond de 100 
soorten. 

Door hun eenvoudig aardkleurig gestreept verenpak dat bij beide geslachten vaak gelijk is, 
vallen ze nauwelijks op. Sommige soorten hebben een zwart witte tekening. Ook hebben 
ze een kuif van veren die ze opzetten tijdens de balts en het zingen. Ze hebben vrij lange 
vleugels. Sommige leeuweriken lijken veel op gorzen maar hebben dunnere snavels en ze 
zijn met deze familie niet nauw verwant. 

Leeuweriken lopen of rennen maar hippen niet. Gewoonlijk ziet men leeuweriken als ze al 
vliegend tot hoog in de lucht hun gezang laten horen. Ze nestelen op de grond waar ze 
nauwelijks opvallen. 

Veldleeuwerik 
Kenmerkend is dat hij al zingend naar grote hoogte stijgt, daar enige momenten zingend 
rondvliegt om vervolgens in stilte te dalen. De vogel bakent zo zijn territorium af. 

In de jaren 1970 was de veldleeuwerik de meest verspreid voorkomende vogel in 
Nederland. Tussen 1960 en 2000 is dit aantal met zeker 90% achteruitgegaan. Daarom is 
hij in 2004 als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst gezet. De veldleeuwerik staat als 
kwetsbaar op de Vlaamse Rode Lijst. Hij staat (nog) niet als bedreigd op de internationale 
Rode Lijst. 

De achteruitgang in aantal is vooral merkbaar in agrarisch cultuurland. Veldleeuweriken 
broeden sinds de jaren 1980 vooral in natuurgebieden. Als gevolg van gewijzigd 
grondgebruik, zoals maïsteelt als vervanging van graanteelt, verlaging van het 
grondwaterpeil en een hoge maaifrequentie is heel wat open cultuurland ongeschikt 
geworden. 

Veldleeuweriken die noordelijker broeden overwinteren in Nederland in zachte winters. In 
Nederland broedende vogels overwinteren zuidelijker of ook in het land zelf. Als trekvogel 
en overwinteraar komt de veldleeuwerik nog in grote aantallen voor. 







Boomleeuwerik 
De boomleeuwerik is inheems in Nederland en België. Het is de enige soort van het 
geslacht Lullula. Hij is wat kleiner dan de veldleeuwerik en - zoals de naam al zegt - te 
vinden in een andere biotoop. De Latijnse geslachtsnaam Lullula is een onomatopee, een 
nabootsing van de zang van de boomleeuwerik die zeer karakteristiek is. "Weinig 
zangvogels zingen zo mooi, langdurig en gevarieerd als de Boomleeuwerik!” 

Enkele exemplaren overwinteren in West-Europa. Wellicht is een klein deel van onze 
broedvogels standvogel. Het winterverblijf is vooral: landen aan de Middellandse Zee, de 
noordrand van Afrika en het Midden-Oosten. 

Weg- en doortrek uit Nederland en België vindt plaats van half september tot in de winter. 
Verplaatsingen onder invloed van koude, maar zelfs bij strenge vorst zijn er nog 
boomleeuweriken aanwezig. Terugtrek vanaf eind februari. Meest in maart tot in april. 
Dag- en nachttrekker. 
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Kwikstaarten & Piepers 
Een familie van zangvogels die 65 soorten telt. Piepers lijken op gestreepte gorzen, maar 
hebben een dunnere snavel en een slanker postuur. Ze hebben een streperig bruine 
schutkleur, die bij beide geslachten gelijk is. 

Kwikstaarten hebben een lange staart. Ze zijn contrasterend getekend in wit, zwart en geel 
of blauwgrijs met vrij duidelijke geslachtsverschillen. De lichaamslengte varieert van 14 
tot 19 cm. Beiden zijn vogels die de meeste tijd op de grond doorbrengen, speurend naar 
insecten. 

Boompieper 
In heel Europa komen boompiepers tijdens de zomermaanden voor, met uitzondering van 
IJsland, Spanje en Ierland. Ze leven in droge gebieden (heidevelden en halfopen bos- en 
struikgebied), terwijl de graspieper typisch een vogel van natte graslanden is. 

Het is een slanke vogel die op een mus lijkt. Hij wordt ongeveer 15 cm, heeft een 
geelachtige borst met donkere streepjes en roze poten. Aan de achterteen heeft hij een 
sterk gekromde nagel. Mannetjes en vrouwtjes zijn lastig uit elkaar te houden. Verder is 
het verschil in uiterlijk met de graspieper niet zo groot. De boompieper is contrastrijker. 







Graspieper 
De graspieper en de boompieper zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. De roep en 
habitat zijn verschillend, maar ze kunnen in dezelfde biotoop voorkomen. 

De graspieper loopt met schokkende bewegingen. De boompieper doet dit minder 
opvallend. Hij loopt soepeler en 'stiekemer' (meer gebukt). 

De zangvlucht van de graspieper begint vaak vanaf een hoger plekje in het grasland. Je 
hoort de roep bij het opstijgen met korte snelle vleugelslagen en het al zwevend dalen met 
stijve vleugels. De boompieper start zijn zangvlucht meestal in een boomtop om 
vervolgens zingend op te stijgen en als een parachute omlaag te zweven. 

Van een afstand heeft de graspieper een donkerder snavel zonder roze basis. Het 
koppatroon van de graspieper is minder duidelijk, de wenkbrauw- en wangstreep is vager 
en smaller. De smalle witte oogring is meestal het lichtste deel van de kop. Het 
streeppatroon op de bovendelen van de boompieper zijn zwaarder gestreept dan bij de 
graspieper. De nagel van de achterteen is bij de graspieper langer en minder krom dan bij 
de boompieper, die lichtroze gekleurde poten heeft. 

In Nederland en België is de graspieper het hele jaar te zien. Het is hier een talrijke 
broedvogel, doortrekker in grote aantallen en ook overwinteraar in vrij grote aantallen. 
Toch gaat het minder goed. Sinds 1990 is er een gestage achteruitgang waarom de vogel 
op zowel de Nederlandse als de Vlaamse rode lijst als bedreigd staat. 

De reeks is gemaakt in het veld van Vroenhoven aan de overkant van het kanaal, vorig jaar 
zomer. 









Roodkeelpieper 
De roodkeelpieper is een vrij zeldzame doortrekker die vooral in mei wordt waargenomen. 
De eerste waarnemingen dateren uit 1960. Daarna steeg het aantal bevestigde 
waarnemingen snel. Overvliegende exemplaren zijn te herkennen aan het geluid. 

Deze foto is heel vroeg in het voorjaar genomen op de opgang naar de Sint Pietersberg in 
Kanne. 

 



Grote Gele Kwikstaart 
In het voorjaar en 's zomers zijn ze te vinden in de buurt van waterstroompjes. De vogel 
nestelt in holten in de buurt van water. 

In Nederland broedden halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw 110 – 175 paren. 
In de periode 1998 – 2000 steeg dat aantal tot 240 – 300 paren. De meeste broedgevallen 
kwamen voor in de regio's Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg. In 2006 werd de 
Nederlandse populatie geschat op 340 – 380 paren.  

 







Witte Kwikstaart 
In Nederland (en Vlaanderen) is het een talrijke tot zeer talrijke broedvogel van half open 
cultuurlandschappen met wat water in de buurt. Het is ook een talrijke doortrekker en 
wintergast in klein aantal. 

Door het enorm grote verspreidingsgebied is de kans op uitsterven uiterst gering. De 
grootte van de populatie is niet gekwantificeerd maar er is aanleiding te veronderstellen 
dat de soort in aantal achteruit gaat. Echter, het tempo ligt onder de 30% in tien jaar 
waarom de witte kwikstaart als niet bedreigd op de Rode Lijst staat. 

 









Gele Kwikstaart 
De foto’s zijn alledrie genomen aan de Jeker, bij de Molen van Lombok, in het voorjaar 
van 2018. 

Het is in Nederland een talrijke broedvogel. Gele kwikstaarten trekken ook in grote 
aantallen door Nederland. Tussen 2000 en 2007 vond een geleidelijke afname plaats. 
Daarom is de gele kwikstaart in 2004 als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst gezet en 
als achteruitgaand op de Vlaamse Rode Lijst. 
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Winterkoningen 
Hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en andere ongewervelden. De vogels 
vliegen rechtlijnig, maar zelden leggen ze grote afstanden af. Ze bevinden zich vaak op de 
grond in de dichte ondergroei, waar ze hun prooien vangen. 

In Europa is er maar één soort (die ook in Noord-Amerika voorkomt): 

Winterkoning 
Hij behoort tot een familie waarvan alle andere soorten uitsluitend in Amerika 
voorkomen. De (gewone) winterkoning komt voor in grote delen van Noord-Amerika en 
verder in Europa (inclusief IJsland), Azië en Noord-Afrika. Binnen dit gebied worden 29 
ondersoorten onderscheiden. 

De winterkoning heeft zich aangepast aan zowel bosrijke als open gebieden zoals 
boomloze eilanden. Verder broedt de vogel in parken en tuinen. Belangrijk is dat zich 
ergens dichte struwelen bevinden zoals heggen, braamstruiken of dichte vegetaties bij 
water. De winterkoning is in Nederland en België een van de meest algemene 
vogelsoorten. 











26 

Lijsters 
Lijsters zijn een grote familie van meestal middelgrote zangvogels met goed ontwikkelde 
zang. 

Voedsel zoeken ze dikwijls op de grond. Ze pikken naar oppervlakteprooien zoals insecten, 
spinnen, slakken en andere ongewervelden. Ook graven ze bodemprooien op zoals 
regenwormen en larven. Daarnaast eten ze bessen en fruit (appels, peren). De zaden 
worden niet verteerd. 

Merel 
Het mannetje is overwegend zwart en heeft een gele oogring en snavel. In het 
broedseizoen is zijn melodieuze zang in het grootste deel van Europa 's ochtends en 's 
avonds te horen. Het vrouwtje en de juveniel zijn meer gecamoufleerd dankzij een 
donkerbruin verenkleed. Beide geslachten zijn territoriaal in hun broedgebied in bossen 
en tuinen. De merel is omnivoor en voedt zich met insecten, aardwormen, bessen en 
vruchten. 

Het is een uitbundige zanger en hij zingt vaak vanaf een hoog punt, zoals een boomtop of 
dakrand. Het mannetje zingt vanaf februari. De zang is vol, aangenaam en melancholisch 
met veel variaties. 

De merel komt van nature voor ten zuiden van de poolcirkel in heel Europa en grote delen 
van Azië. Elders is de merel ook uitgezet en in Australië en Nieuw-Zeeland wordt hij 
gezien als een plaag. Afgezien van de noordelijkste populaties zijn merels meestal geen 
trekvogels. Ze vormen geen groepen zoals spreeuwen dat doen. 

In 2016 en 2017 treedt er een verhoogde vogelsterfte op veroorzaakt door het usutuvirus. 
Het virus kwam voor het eerst in Europa in 2001 in Oostenrijk voor. 

Oorspronkelijk zijn het bosvogels en cultuurvlieders. Enige eeuwen geleden werd de merel 
nog maar zelden aangetroffen. Merels leidden een teruggetrokken leven in de dichte 
loofbossen van Europa. Bij elk kleinste teken van gevaar trokken ze zich in het dichte 
kreupelhout terug en waarschuwden met hun typische alarmroep de andere bosbewoners. 
Ze hebben zich echter ontwikkeld tot cultuurvolgers en komen nu vrijwel overal in tuinen 
voor. 





























Kramsvogel 
Het is een trekvogel die in grote groepen leeft. 's Zomers broedt de kramsvogel in kolonies 
in het noorden van Europa waar hij zich vooral voedt met allerlei ongewervelden. Het 
winterkwartier bevindt zich in de zuidelijkere delen. 

Wanneer kramsvogels in een boom rusten, maken ze kakelende geluiden. Vaak kijken alle 
vogels daarbij in dezelfde richting. Ze roesten meestal gezamenlijk op de grond, maar ook 
in dichtbegroeide struiken. Met name in het winterkwartier zijn kramsvogels schuw en 
snel verstoord. Tijdens het broedseizoen is de kramsvogel aanzienlijk lawaaieriger en 
vrijpostiger. De vlucht van de kramsvogel is langzaam en in een rechte lijn. Hij gebruikt 
krachtige vleugelslagen en vouwt regelmatig zijn vleugels in om ze kort daarna weer uit te 
slaan. 

In België en Nederland is de kramsvogel een talrijke wintervogel. Ze worden voornamelijk 
in open terreinen aangetroffen, vaak samen met andere vogels zoals koperwieken, 
spreeuwen en kieviten. Als broedvogel komt de kramsvogel vooral in België voor. In 1967 
broedde het eerste paar in België, en rond 1983 bevonden zich al ruim 10.000 broedparen 
in Wallonië. In Nederland werd in 1976 voor het eerst broedende kramsvogels 
waargenomen. In 1983 bevonden zich zo'n vijfhonderd broedparen in Limburg. In 1986 
steeg het aantal Nederlandse broedparen tot 800, ook in andere delen van het land. Na dit 
hoogtepunt nam de broedpopulatie weer af. In 2002 waren er nog 150 tot 200 
broedparen, waarom de kramsvogel in 2004 als 'Gevoelig' op de Nederlandse rode lijst is 
gezet. De soort staat als 'Bedreigd' op de Vlaamse rode lijst. 













Koperwiek 
Koperwieken komen in Nederland en België alleen om te overwinteren. Broeden doen ze 
in het hoge noorden. De foto is dan ook vorige winter gemaakt op de Cannerberg. 

Hij heeft een beperkt broedgebied en daardoor is er kans op uitsterven. De grootte van de 
populatie werd geschat op tientallen miljoenen individuen maar de aantallen nemen af. 
Om deze redenen staat deze soort sinds 2015 als gevoelig op de Rode Lijst. 

 



Zanglijster 
De zang is luid en zeer gevarieerd, levendig en vol. Het is vaak een piepende en schrille 
waterval van noten met weinig korte pauzes en strofen die 2 tot 4 keer worden herhaald. 
De zanglijster begint 's ochtends tijdens de schemering te zingen. 's Avonds tot het donker 
wordt. Hij zingt vanaf een hoog punt, bijvoorbeeld een boomtop of op een dak. Ze zijn al 
in januari te horen. 

Hij eet slakken, insecten, pissebedden, duizendpoten en wormen. Typisch voor de 
zanglijster is het stukslaan van slakkenhuizen op een vaste plek, 'de smidse'. 

Hij springt en rent over het gras om zijn prooi te vangen. Soms staat hij met zijn kop 
schuin te turen om vervolgens een worm uit te grond te trekken. Ook bessen zoals de 
lijsterbes en fruit (appels) staan op het menu, met name in de winter. Voederhuisjes 
bezoekt de zanglijster niet graag. 

De Nederlandse zanglijsters overwinteren in Frankrijk en Engeland. In het najaar trekken 
ze gedurende de nacht met weinig geluid naar deze overwinteringsgebieden. 









Grote Lijster 
De grote lijster is de grootste Europese lijstersoort. Hij zingt vanaf het einde van de 
winter, wat voor weer het ook is, zittend in de top van een hoge boom. Zijn zang is helder 
en vérdragend, en bestaat uit korte zinnen met herhaalde motieven. Het lijkt het meest op 
die van de merel maar is minder melodieus. De grote lijster is dol op de bessen van de 
maretak en zoekt graag voedsel in weilanden: insecten, larven, rupsen, wormen en 
slakken. De vlucht is golvend en verschilt daarmee van andere lijsters. 
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Goudhaantjes 
Goudhaantjes zijn een geslacht uit de orde van zangvogels. De familie telt 6 soorten. Het 
zijn kleine beweeglijke vogeltjes die tussen de bladeren jacht maken op insecten. In de 
winter sluiten ze zich soms aan bij troepjes mezen. 

Goudhaan 
Het goudhaantje wordt slechts 8,5 cm groot, bij een gewicht van 4 tot 7 gram. Daarmee is 
deze vogel, samen met het nauw verwante vuurgoudhaantje de kleinste Europese 
vogelsoort. 

Het is een broedvogel van gemengd loof- en naaldbos. Een trekvogel die overwintert in 
Zuid-Europa. 

In Nederland en België komen goudhaantjes het hele jaar voor. De aantallen die in de 
winter worden waargenomen vertonen sinds 1990 een geleidelijk afname van meer dan 
5% per jaar. Met de broedvogels ging het tot ongeveer 2005 steeds beter maar daarna 
daalden de aantallen, ook met meer dan 5% per jaar. 

Ik kwam de goudhaan maar een keer tegen. Dat was in het voorjaar van 2014 op de 
Cannerberg. 
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Zangers 
Dit is een familie van kleine zangvogels die veeleer door hun gezang vanuit het gebladerte 
van hun aanwezigheid getuigen dan dat men ze goed te zien krijgt. De familie telt 20 
geslachten en 70 soorten maar de opvattingen over deze indeling veranderen nogal eens. 

Het zijn insecteneters met een dunne snavel, maar hun verenpak heeft meestal weinig 
opvallende kenmerken. De habitat en de zang en het gedrag zijn daarom vaak de beste 
kenmerken waarmee ze onderscheiden kunnen worden. 

Fitis 
Deze foto’s nam ik vorig jaar aan het eind van de winter aan de Jeker in Kanne. 

Het is een trekvogel. Hij overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara, een hele trek dus. 
Dit in tegenstelling tot de tjiftjaf die slechts tot het Middellands Zeegebied trekt en in 
zachte winters zelfs blijft. De fitis arriveert begin april in Nederland. 

De fitis en de tjiftjaf zijn tweelingsoorten, dat wil zeggen, dat ze uiterlijk veel op elkaar 
lijken. Ze zijn wel te onderscheiden door de zang. Deze is bij de fitis muzikaal, vloeiend en 
aflopend, terwijl bij de tjiftjaf de zang bestaat uit het herhaaldelijk roepen van tjif-tjaf. 
Fitissen hebben een grijsgroene rug, gelige onderzijde, witte oogstreep en doorgaans lichte 
poten. De lichaamslengte bedraagt 11 tot 12 cm. 







Tjiftjaf 
De tjiftjaf is één van de eerste zangvogels die terugkomen uit hun winterverblijf. Al in 
maart is hun zang te horen: 'tjiftjaf-tjiftjaf-tjiftjaf'. In het midden van de zomer zingen ze 
niet. In september begint de tweede zangperiode die doorloopt tot in oktober. 

In de Lage Landen is de tjiftjaf een veel voorkomende soort van grote tuinen, parken en 
bossen. Het aantal broedvogels wordt geschat op een half miljoen paar. Er zijn jaar op jaar 
schommelingen, maar geen opvallende trends in het aantal. 

 







Fluiter   
De fluiter komt tijdens het broedseizoen in grote delen van West-, Noord- en Oost-Europa 
voor, waaronder in Nederland en België. Hij broedt vooral in hoog opgaand en 
schaduwrijk, open bos, vaak op hellingen. 

Het is een uitgesproken trekvogel die broedt in Europa en in het najaar over de Sahara 
naar Midden-Afrika trekt om te overwinteren. 

In de jaren 1980 nam de fluiter in Nederland toe omdat door veranderd bosbeheer de 
bossen verouderden. In de jaren 1990 trad plotseling een enorme daling op, waarbij de 
populatie-aantallen halveerden. Sinds de eeuwwisseling stabiliseert het bestand en neemt 
het wellicht iets toe. 









Graszanger   
De graszanger is een schuwe vogel die zich meestal verborgen houdt in dichte vegetatie. 
Hij is slechts 10-11 centimeter groot en heeft een korte, afgeronde staart. De bovendelen 
en kruin zijn bruin tot roestbruin met zeer donkere strepen, de stuit roestbruin, de 
buitenste staartpennen hebben zwart-witte toppen. De onderzijde is geelachtig. De zang is 
een tsip tsip tsip, terwijl hij met golvende bewegingen over zijn broedgebied vliegt. 

De grootte van de wereldpopulatie is niet gekwantificeerd. Men veronderstelt dat de soort 
in aantal vooruit gaat. De soort is in 2004 als niet bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst 
gezet. De graszanger staat wél op de Vlaamse Rode Lijst als zeldzaam, hoewel de vogel 
daar sterk toenam tussen 1994 en 2004, tot boven de 30 broedparen. 

De foto is genomen in het Wolderveld aan de voet van de Cannerberg in de zomer van 
2017. 

 



Cetti’s Zanger   
De Cetti's zanger is een kleine gedrongen zangvogel van 13 tot 14 cm. De bovenzijde is 
egaal roodbruin en van onder vuil grijswit met een roze tint op de flanken. Opvallend aan 
deze zangvogel zijn de relatief brede staart en korte ronde vleugels. De vogel wordt vooral 
herkend aan zijn karakteristieke zang die plotseling begint met een paar metalig klinkende 
galmende tonen, maar even plotseling weer ophoudt. 

De Cetti's zanger is in 2004 niet op de Nederlandse Rode Lijst gezet. Dit zangvogeltje staat 
wél op de Vlaamse Rode Lijst als zeldzaam, hoewel de vogel daar al in 2005 met 65 
broedparen aanwezig was. De Cetti's zanger staat als niet bedreigd op de internationale 
Rode Lijst. 

De foto is genomen in het Cannerbos in het voorjaar van 2017. 

 



Rietzanger   
Mannelijke rietzangers bezetten na aankomst in het broedgebied een territorium. De 
vroeg aangekomen individuen bezetten de kwalitatief betere delen. Territoriale mannetjes 
vestigen de aandacht door zang en baltsvluchten. 

De vrouwtjes kiezen een partner op basis van verschillende afwegingen, waaronder 
zangrepertoire, baltsgedrag en de kwaliteit van het territorium. Zodra een vrouwtje zich 
aan een mannetje heeft gebonden, wordt ze door het mannetje gevolgd totdat zij een 
compleet legsel heeft. Een deel van de mannen vestigt vervolgens een nieuw territorium 
om opnieuw een vrouwtje aan zich te binden. Het nieuwe territorium ligt meestal niet ver 
van het oorspronkelijke. De mannen houden het broedverloop in beide territoria in de 
gaten en helpen bij het voeren van de jongen zodra de eieren uitkomen. 

In Zuid- en Oost-Nederland en het binnenland van Vlaanderen is de vogel na de inzinking 
van 1965-1985 nog nauwelijks teruggekeerd. De rietzanger is in 2004 op de Vlaamse Rode 
Lijst als bedreigd gezet, maar komt nog wel in redelijk aantal voor in de kustpolders. De 
soort staat als niet bedreigd op de internationale Rode Lijst. 

De foto is genomen aan de Jeker in Kanne in het voorjaar van 2015. 

 



Baardgrasmus   
Het volwassen mannetje heeft een oranjerode borst en keel, een blauwgrijze kop en 
mantel, een rode oogring en witte baardstreep. De poten zijn bruinroze. Het vrouwtje lijkt 
op het mannetje, maar heeft een bruinere bovenzijde, een grijze in plaats van blauwgrijze 
kop, een wittige oogring en een beige-roze borst. De baardgrasmus wordt zo'n 12 à 13 
centimeter groot. 

De vogel broedt in Zuid-Europa, de eilanden in de Middellandse Zee en Noord-Afrika. Hij 
trekt ten zuiden van de Sahara. Tot 1998 is de vogel in Nederland 34 keer gezien. 

Deze uitzonderlijke foto nam ik afgelopen voorjaar op de Cannerberg. 

 



Braamsluiper   
De zang van de braamsluiper begint vaak met een lage, prevelende strofe, gevolgd door 
een vijf- tot zesmaal snel herhaalde, ratelende noot, die ver hoorbaar is. Pogingen om de 
vogel te naderen worden meestal gedwarsboomd door zijn gewoonte met lange 
tussenpozen te zingen. 

Braamsluipers komen tijdens het broedseizoen in grote delen van Europa voor, waaronder 
Nederland en België. De braamsluiper geeft de voorkeur aan gebieden met een hogere 
begroeiing en mijdt terreinen met slechts hier en daar een struik. Hij komt veelal voor aan 
bosranden, tuinen, parken, maar ook in de bergen boven de bosgrens in de bergdennen. 

Door hoofdzakelijk in Oost-Afrika, juist ten noorden van de evenaar, te overwinteren, 
ontkwam de braamsluiper aan het lot dat veel grasmussen tijdens de ernstige droogten 
van 1968-1969 in de Sahara trof. 

 









Zwartkop    
Het verenkleed van deze trekvogel is aan de bovenzijde grijsbruin en aan de onderzijde 
vuilwit. Het mannetje heeft een zwarte kruin, terwijl het vrouwtje een roodbruine heeft. 
Het voedsel bestaat uit insecten, bessen en vruchten. 

Zwartkoppen komen tijdens het broedseizoen in vrijwel heel Europa voor. In de winter 
verblijven ze in Zuid-Engeland, Ierland, West-Frankrijk en rond de Middellandse Zee. In 
Nederland en België zijn ze te zien vanaf april. De vogel leeft in parken, tuinen en open 
loofhout met veel ondergroei. 

De reeks is genomen aan de grensweg naar Veldwezelt in de vroege zomer van 2017. 

 









Tuinfluiter    
Het verenkleed van deze 14 cm grote vogel bestaat uit een bruine bovenzijde en een licht 
geelbruine onderzijde. Verder heeft de vogel een ronde kop met een korte bruine snavel en 
grijsbruine poten. Het voedsel bestaat uit insecten en bessen. 

Tuinfluiters komen tijdens het broedseizoen in grote delen van Noord- en Midden-Europa 
voor, waaronder Nederland en België. Over het algemeen kan men ze hier waarnemen 
vanaf mei. 

De reeks is gemaakt op de opgang naar de Sint Pietersberg in Kanne in het vroege voorjaar 
van 2017. 
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Vliegenvangers 
Vliegenvangers vormen een grote familie van zangvogels. Hun verenkleed bevat 
wisselende kleuren. Sommige soorten zijn bruinachtig, andere felgekleurd. Mannetjes en 
vrouwtjes zijn vaak verschillend van kleur, maar mannetjes zijn meestal groter. Soms is er 
een kuif aanwezig of een felgekleurde, kale huidpartij rond het oog. De basis rond de 
snavel is bezet met borsteltjes. Het zijn behendige vliegers en sommige kunnen best aardig 
zingen. De lichaamslengte varieert van 10 tot 21 cm. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit 
vliegende insecten. 

Deze vogels komen voor in Europa, Afrika, Azië en Australië. Wanneer de insecten schaars 
beginnen te worden, trekken broedende soorten uit noordelijke streken in het najaar naar 
het zuiden. 

Grauwe Vliegenvanger    
Het is een kleine, onopvallende zangvogel met een grijsbruin verenkleed, een gevlekte 
kruin en een donkerbruine vleugeltekening zonder wit. Verder heeft de vogel een licht 
gestreepte borst. Zijn zang is een laag, bescheiden geluid, als een knarsen van een rad. 

Grauwe vliegenvangers komen tijdens het broedseizoen in heel Europa voor. Ze broeden 
in gevarieerde loofbossen, dorpen met oude bomen en kleinschalig agrarisch landschap. 
Het is een trekvogel die overwintert in tropisch Afrika. In Nederland arriveert hij in april, 
mei en in oktober zijn ze normaal gesproken weer verdwenen. 

De soort staat als niet bedreigd op de internationale Rode Lijst en als gevoelig op de 
Nederlandse Rode Lijst omdat de grauwe vliegenvanger sinds 1980 (en mogelijk al eerder) 
geleidelijk afneemt. Hoewel de vogel ook in Vlaanderen achteruitgaat, staat hij (nog) niet 
op de Vlaamse Rode Lijst. 













Kleine Vliegenvanger    
Het is een trekvogel die broedt in Europa en West-Azië en overwintert in India. De vogel is 
11 tot 12 cm lang. Het is een kleine vogel die qua gedrag lijkt op een boszanger die zich snel 
in het struikgewas beweegt van tak tot tak. De vogel maakt daarbij rukkende bewegingen 
met de vleugels en houdt soms de staart omhoog. Dan is te zien dat de staart zwart is met 
aan weerszijde twee grote witte vlekken. De vogel is loodgrijs en grijsbruin van boven. Het 
mannetje heeft een oranje rode borst, iets bleker dan dat van een roodborst en op de buik 
vaag begrensd overgaand in beige. Het vrouwtje heeft een lichtbeige borst en heeft soms 
ook een beetje oranje op de keel of borst. 

De kleine vliegenvanger is in Nederland een schaarse doortrekker (51 tot 500 keer per jaar 
waargenomen) en een onregelmatige broedvogel. 

De foto’s zijn dit voorjaar genomen op het plateau van Caestert in de gemeente Riemst. 
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Tapuiten 
Tapuiten zijn een groep van kleine insectenetende vogels uit de oude wereld. 

Roodborsttapuit    
De roodborsttapuit is een vrij kleine zangvogel die 11,5 tot 13 cm lang wordt. Het mannetje 
heeft in de broedtijd een zwarte kop en duidelijke witte vlekken op de zijkanten van de 
hals en een oranje borst, waarbij het oranje tot aan de buik reikt. De bovenzijde is 
donkerbruin. Het vrouwtje is van boven bruin gekleurd, ook op de kop daar waar het 
mannetje zwart is. Ze mist de duidelijke witte halsvlekken en ze is minder uitbundig 
oranje gekleurd. Niet volwassen vogels zijn ook bruin met een donkerbruin geschubd 
patroon. 

Tussen de jaren 1970 en het jaar 1990 ging de roodborsttapuit in aantal achteruit, net als 
het paapje. Dit gebeurde niet overal in hetzelfde tempo, er waren grote regionale 
verschillen. Rond 1975 werd het aantal geschat op ongeveer 5000 paar, rond 1983 was dit 
nog maar 2000. Daarna kwam een opmerkelijk herstel en nam het aantal broedparen toe 
met meer dan 5% per jaar en broedden er in 2007 weer bijna 7000 paar in Nederland. De 
vogel profiteert sterk van het moderne natuurbeheer: het onttrekken van de uiterwaarden 
aan het agrarisch gebruik en het herstellen van heidebiotopen. 

De bovenste foto is genomen op het plateau van Caestert in de gemeente Riemst, de 
onderste aan de Jeker in Kanne, beiden afgelopen voorjaar. 





Tapuit    
De tapuit is een insecteneter die op de grond foerageert, bijvoorbeeld op kort grasland. 
Het voedsel bestaat uit kevers, rupsen, spinnen en sprinkhanen. Als het gras te hoog staat 
kan de tapuit door zijn ranke bouw niet goed uit de voeten om insecten te vangen. 

Tapuiten zijn trekvogels die in Afrika op de savannen overwinteren en vroeg in de lente 
terugkomen. Hij legt van alle zangvogels de grootste afstand af tijdens de jaarlijkse trek. 
Van ongeveer maart tot oktober zijn ze in heel Europa aanwezig.  

Tapuiten houden van open terrein zonder struiken en bomen. Ze zijn te vinden op weiden 
en akkers met stenen muren, hoogveen- en duingebieden, stuifzanden, rotsachtig terrein, 
eilanden, kusten, berghellingen en morenen. Ze nestelen in rotsspleten, stenen muren, 
steenhopen, konijnenholen, etc. 

In Nederland is de tapuit een schaarse broedvogel. In de jaren 1960 waren er 
aanwijzingen dat de vogel achteruit ging. In de jaren 1990 werd de tapuit schaars. In 
Limburg en Noord-Brabant is de tapuit een zeldzame broedvogel. 

Gemiddeld gaat de tapuit hard achteruit. Door het intensieve gebruik van de grond in 
Nederland voor onder andere bebouwing, landbouw, bosaanplant, etc. is de hoeveelheid 
oppervlakte die geschikt is als broedgebied enorm afgenomen. Door atmosferische 
stikstofdepositie zijn er steeds minder schrale open, zandige plekken die onmisbaar zijn. 
Er wordt geprobeerd om woeste gronden te behouden en de duingebieden in stand te 
houden. Ook de afname van het aantal konijnen en dus oude konijnenholen waar de 
tapuit graag in broedt, vormen een probleem. 

Men schat dat de achteruitgang vanaf 1990 meer dan 5% per jaar bedraagt, er broeden in 
2007 nog ongeveer 700 paar in Nederland. Ook in Vlaanderen gaat het slecht met de 
tapuit. De soort staat op de Vlaamse rode lijst als ernstig bedreigd en de vogel is in 2004 
als bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet. 

Als doortrekker is de vogel veel minder zeldzaam. In april/mei en in september zijn overal 
in Nederland tapuiten op doortrek waar te nemen. 

Beide foto’s zijn genomen op de opgang naar de Sint Pieter in Kanne. De bovenste in 
september 2014, de onderste in het voorjaar van 2017. 





Bonte Tapuit    
De bonte tapuit is een trekvogel die broedt in delen van Europa en Azië en overwintert in 
het oosten van Afrika. In Europa broedt de soort met name in de zwarte-aardegordel in 
het zuidoosten van het continent. 

De foto is genomen op de Cannerberg in het voorjaar van 2017. 

 



Blonde Tapuit    
Het is een relatief kleine tapuit met een lange staart. Kenmerkend is de okergele rug. Het 
mannetje heeft in de broedtijd een brede, zwarte oogstreep, bij de oostelijke ondersoort 
soms doorlopend in een donkere keel, terwijl de westelijke ondersoort een lichte keel 
heeft. Het vrouwtje is vrij egaal geelbruin. 

Het leefgebied bestaat uit open landschap, ruig beweid terrein met her en der struiken en 
soms wat bomen, vaak met een stenige ondergrond. Ook in heuvelland, maar meestal 
lager dan 600 m boven zeeniveau. De blonde tapuit is een trekvogel die overwintert in het 
gebied rond de Sahel. 

De foto is genomen op het plateau van Riemst in het voorjaar van 2018. 

 



Izabeltapuit    
Deze trekvogel is 15 tot 16,5 cm lang en is lastig te onderscheiden van een gewone tapuit in 
zijn eerste winterkleed. Mannetje en vrouwtje verschillen onderling nauwelijks. Het 
verenkleed is overwegend zandkleurig. De stuit is wit en de staart heeft een zwarte T-
vormige tekening. Karakteristieke verschillen zijn: geelbruine in plaats van rossige 
oorstreek, een zwart vlekje (de duimvleugel) op de vleugelboog, een bredere zwarte 
eindrand op de staart en een opvallende, recht opgaande houding tijdens stilstaan bij het 
foerageren op de grond. 

Deze soort komt voor in ZO-Europa, Klein Azië en delen van zuidelijk en zuidwestelijk 
Azië. Het leefgebied bestaat uit vlakten en hellingen met kort gras in het overgangsgebied 
tussen steppe en halfwoestijn. Vaak in stenig terrein en ook wel aan de voet van 
berghellingen. 

Tijdens de trek is de vogel dwaalgast in tal van West-Europese landen. In Nederland zijn 
er 7 bevestigde waarnemingen. De reeks is afgelopen zomer genomen aan de overkant van 
het Albertkanaal in het veld van Vroenhoven. 
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Kleine Lijsterachtigen 
Een groep van kleine insectenetende vogels uit de oude wereld, zoals roodborst, 
blauwborst, nachtegaal, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart en buiten West-Europa 
nog andere soorten. 

Nachtegaal    
De naam is afgeleid van het Germaanse "galan": (galmend) zingen. Zijn bovenzijde is 
egaal bruin van kleur, terwijl de stuit en de bovenzijde van de staart roodbruin zijn. De 
onderzijde is lichtgrijs. Het oog is opvallend groot en zwart en de poten zijn licht van 
kleur. Zijn zang is vérklinkend, veelzijdig, erg karakteristiek en vaak 's nachts hoorbaar. 
De lichaamslengte bedraagt 16,5 cm. 

Verder is het een vogel die zich onopvallend ophoudt in dicht struikgewas, vaak met 
brandnetels, van waaruit hij ook zingt. Het voedsel bestaat uit wormen, insecten, larven, 
poppen en eieren. 

De nachtegaal is een trekvogel die alleen van april tot oktober in West-, Zuid- en Midden-
Europa en tot in Midden-Azië onder de 50ste breedtegraad voorkomt om te broeden. Hij 
overwintert in Zuidelijk Afrika. 

Nachtegalen zijn nog steeds vrij talrijke broedvogels in Nederland. Vooral in de duinstreek 
en op de Waddeneilanden. Ook Flevoland werd vlot gekoloniseerd. In Oost- en Zuid-
Nederland ging het echter minder goed. Sinds de jaren 1970 is sprake van een sterke 
achteruitgang. Dit is de reden waarom de nachtegaal in 2004 als kwetsbaar op de 
Nederlandse rode lijst is gezet. De soort staat ook als kwetsbaar op de Vlaamse rode lijst. 

In de volksvertellingen kondigt de nachtegaal de lente aan. Het is de vogel van mei, maar 
hij is eveneens en vooral het symbool van de liefde, die al eeuwenlang dichters en 
componisten heeft geïnspireerd. Zijn zang bestaat uit herhaalde motiefjes en een 
crescendo. 

De foto’s zijn afgelopen zomer genomen in het Cannerbos. 







Roodborst    
De roodborst of het roodborstje waagt zich dicht bij huizen, vooral 's winters. Verder is het 
een zeer talrijke broedvogel van grote tuinen, parken en bossen. 

Het is een gedrongen vogeltje en zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een opvallende 
bruinrode tot oranje keel. De staart is roodbruin, de rug bruin en de buik lichtgekleurd. De 
zang is het hele jaar te horen. Hij begint 's ochtends te zingen als het nog donker is. Bij 
gevaar stoot hij de kreet 'tsik' uit. Een bijzonderheid van de roodborst is dat ook de 
vrouwtjes zingen, vooral in de herfst. Jonge vogels hebben een gespikkelde kop en borst. 
Het vogeltje is 14 cm lang. Tegen soortgenoten zijn zowel mannetjes als vrouwtjes heel 
agressief. Zowel in de zomer als in de winter verdedigen zij hun territorium fel. 

Het roodborstje eet voornamelijk op de grond levende insecten (vooral kevers) en slakken, 
wormen en spinnen. Van de herfst tot vroeg in de lente vormen fruit en bessen een 
belangrijk deel van het dieet. 

De roodborst komt voor in grote delen van Europa tot bij de Poolcirkel en in West-Azië. 's 
Zomers broedt de roodborst in gaten en spleten in muren, aan slootkanten, in heggen, in 
klimop, in bossen, in parken en in tuinen. 



































Zwarte Roodstaart    
De zwarte roodstaart is een trekvogel en komt vanaf half maart tot oktober in Nederland 
en Vlaanderen voor in stedelijke gebieden. Een enkeling blijft overwinteren. 

Hij is 14 cm lang en heeft een roestrode staart. De mannetjes zijn roetzwart met witte 
vlekken op de vleugels. Het vrouwtje is minder zwart en heeft geen witte vlekken. Zijn 
zang bestaat uit korte roepgeluidjes die karakteristiek met een krakend geluid beginnen. 
Meestal maken ze een zeer herkenbaar geluid, alsof er twee steentjes tegen elkaar worden 
getikt. Hij leeft van insecten en vruchten. 

Deze roodstaart heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op de status 
kwetsbaar (voor uitsterven) gering. De grootte van de populatie wordt geschat op 4 tot 8,8 
miljoen individuen. Men veronderstelt dat de soort in aantal stabiel is. Om deze redenen 
staat de zwarte roodstaart als niet bedreigd op de Rode Lijst. 

De foto’s zijn afgelopen voorjaar en zomer in Daalhof genomen. 

 

















Blauwe Rotslijster    
Een eenmalige gelukkige ontmoeting in Biesland in het voorjaar van 2018. 

De blauwe rotslijster is 21 tot 23 cm lang. Het is een middelgrote, slanke vogel met een 
lange snavel. Het mannetje is dof donkerblauw, met donkere vleugels. Het vrouwtje is 
bruin met een gebandeerde borst en een eveneens bruine staart. Zijn voedsel bestaat uit 
insecten en bessen. 

Hij heeft een uitgestrekt verspreidingsgebied. Er zijn populaties in Zuid-Europa en 
Noordwest-Afrika, verder in West- en Midden-Azië tot in Noord-China en in het noorden 
van Zuidoost-Azië. Omdat de Europese blauwe rotslijster standvogel is, zijn er weinig 
waarnemingen van dwaalgasten in Noordwest-Europa (minder dan 10). 

 



Blauwborst    
Deze kwam ik tegen in het Poppelmondedal in september van dit jaar. Hij is verwant aan 
de nachtegaal. 

Het mannetje heeft een helderblauwe keel en borst, afgezet met een zwarte en roodbruine 
band. 's Winters vervaagt de blauwe kleur enigszins. De blauwborst meet van kop tot 
puntje van de staart circa 14 centimeter. Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten, in 
de nazomer eet hij ook wel bessen. Het is een snelle vlieger, die meestal verborgen leeft in 
de vegetatie. 

Het broedgebied ligt in noordelijk Europa. 's Winters trekt de vogel naar gebieden langs 
de Middellandse Zee of verder Afrika in. De blauwborst is een stuk minder bekend dan de 
roodborst die tot dezelfde onderfamilie behoort. De soort broedt in moeilijk toegankelijk 
gebied en trekt 's winters weg. De blauwborst was tussen ca. 1900 en 1970 in Nederland 
en Vlaanderen een geleidelijk in aantal afnemende vogelsoort die broedde in kleine 
veenmoerassen, in broekbossen langs beken en in grienden. Deze biotopen werd steeds 
zeldzamer door drooglegging en herverkaveling. Na 1970 kwam er een kentering. Door 
afsluiting van het Haringvliet ontstonden verruigde, natte wilgenbossen in de Biesbosch. 
Ook in Flevoland ontstonden grote moerassige natuurgebieden. In het rivierengebied 
werd de situatie voor de vogel gunstiger als gevolg van de ideeën van Plan Ooievaar die 
vorm kregen bij het uitvoeren van projecten in het kader van Ruimte voor de rivier. Dit 
alles leidde ertoe dat de aanwezigheid van de blauwborst tussen ca. 1975 en 2000 
spectaculair toenam. In het jaar 2000 werd het aantal broedparen geschat op ca. 10.000. 

In Vlaanderen komt de blauwborst voor in kreken, opgespoten vlaktes en riviervalleien. 
De soort breidt zich ook daar verder uit, zelfs naar beekoevers in verder intensief 
gebruikte landbouwgebieden. 
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Mezen 
Mezen zijn een rijk gevarieerde familie van zangvogels. Het zijn kleine, gedrongen vogels 
met een relatief krachtige snavel. Mezen zijn beweeglijke vogels en handige klimmers bij 
het foerageren. De lichaamslengte varieert van 11 tot 22 cm. 

In hun voedselkeuze zijn ze zeer flexibel, ze pikken zowel insecten als zaden. Veel soorten 
leven in de buurt van menselijke bewoning en maken dankbaar gebruik van wat mensen 
aan voedsel aanbieden. In de winter komen ze voor vaak in groepen, samen met andere 
soorten mezen en zelfs andere zangvogels. 

Deze kleine, acrobatische standvogels komen voor in Noord- en Midden-Amerika, Europa, 
Azië en Afrika. Mezen leven voornamelijk in bossen. 

Staartmees    
Een volwassen staartmees heeft een totale lengte van 13 tot 16 centimeter, inclusief de 
lange, smalle staart van 6 tot 10 centimeter. De vleugelspanwijdte is 16 tot 19 cm, relatief 
klein voor een zangvogel. Hij heeft een rond lichaam, een korte, stompe snavel en lange, 
slanke poten. De donkere ogen zijn bij sommige vogels omrand met een felgekleurde 
oogring. 

De staartmees dankt zijn pluizig uiterlijk aan zijn veren die hij meestal opzet. De vogels 
hebben een witte streep over de hele lengte van de staart. Het verenkleed aan de 
bovenzijde is zwart en wit, en aan de onderzijde wit. Veel ondersoorten hebben bovendien 
roze en/of grijze tinten over het verenkleed. Het kleed van de geslachten is gelijk. Jonge 
vogels ondergaan voor hun eerste winter een complete rui die leidt tot het volwassen 
verenpak. 

Staartmezen leven doorgaans in groepen met een hechte sociale structuur. De grenzen van 
hun voedselterritorium wordt door de groep verdedigd tegen soortgenoten. Buiten het 
broedseizoen vormen staartmezen groepen van drie tot zestig vogels. 

In het voorjaar bakenen staartmezen hun territorium af en proberen ze indringers buiten 
te houden. Als ramen (of autospiegels) een spiegelbeeld weerkaatsen, is het mogelijk dat 
staartmezen wekenlang tegen het raam komen fladderen of pikken om de vermeende 
indringer af te houden. 









 





Pimpelmees    
De pimpelmees komt in vrijwel heel Europa regelmatig voor. Ze zijn veel in bossen, tuinen 
en struwelen te zien. Het zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen op in de tuin 
opgehangen voedsel. In Nederland neemt het aantal pimpelmezen nog altijd toe. 

Volwassen pimpelmezen zijn circa 12 centimeter met een spanwijdte van 17-20 centimeter 
en een gewicht van ongeveer 12-15 gram, dit is kleiner dan de koolmees. De pimpelmees 
heeft een vrij herkenbaar verenpak met zijn kobaltblauwe kruin, staart en vleugels die 
duidelijk afsteken tegen het geel van zijn onderkant. Het verschil tussen mannetje en 
vrouwtje is vrijwel niet waar te nemen. In juveniel kleed is hij op de kop groenig in plaats 
van blauw en op de wang gelig. De roep van de pimpelmees klinkt als tsi tsi tsit, de zang is 
een hoog si si sirrr, gevolgd door bellende geluiden, en lijkt iets feller dan die van de 
koolmees. De vlucht van de pimpelmees is meestal gelijk aan die van andere mezen. Hij 
zweeft in boogjes door de lucht en slaat in de tussenpozen met de vleugels. 

Pimpelmezen zien elkaar anders dan wij hen zien omdat zangvogels, waartoe 
pimpelmezen behoren, heel goed Uv-licht kunnen waarnemen, in tegenstelling tot de 
mens. Kleuren lichten hierdoor aanzienlijk feller op. Dit is essentieel voor het vrouwtje om 
het mannetje te kiezen. Het gekleurde 'petje' is het belangrijkste dat indruk moet maken. 
Uv-gevoeligheid helpt om het verenkleed voor soortgenoten helder zichtbaar te maken en 
toch voor roofdieren minder goed zichtbaar te zijn aangezien die -als de meeste andere 
dieren- geen Uv-licht kunnen waarnemen. Voor vrouwtjespimpelmezen spelen ook de 
dans en zang van het mannetje en door hem aangeboden voer een rol bij de partnerkeuze. 

Pimpelmezen leven vooral in bosrijke gebieden en tuinen met veel groen. De vogels zijn 
vooral tussen struikgewas, houtwallen en houtsingels te vinden. Ze voelen zich overal 
thuis waar bomen staan. Pimpelmezen zijn schuwer dan koolmezen. Het is bekend dat ze 
trucjes kunnen leren om aan voedsel te komen. Het geschatte aantal paren pimpelmezen 
in Nederland is ongeveer 275.000 - 325.000 en stijgt nog steeds. De gemiddelde 
levensduur van een pimpelmees in goede leefomstandigheden bedraagt ongeveer drie 
jaar, met weinig roofdieren en zachte winters kan ook een leeftijd van acht jaar worden 
bereikt. De oudst geregistreerde leeftijd voor een pimpelmees is 19 jaar. 

Pimpelmezen kunnen behulpzaam zijn voor eigenaren van fruitbomen en grote 
fruitgewassen omdat ze de bladeren  ontdoen van onder andere bladluizen. Op die manier 
doen ze aan biologische bestrijding. Er treedt daarbij echter vaak mechanische bladschade 
op. 

Vanwege hun goede leervaardigheid moest rond de jaren 1960-1970 in Engeland een 
alternatief gezocht worden voor de sluiting van melkflessen. De flessen werden destijds 
gesloten met een dunne, gekleurde aluminiumfolie. De kleur van de folie gaf aan of de 
inhoud gewone melk of karnemelk was. Flessen werden door de melkman vaak buiten 



neergezet. Pimpelmezen leerden dat ze karnemelk lekker vonden en dat ze de dunne folie 
konden verwijderen om van de inhoud te snoepen. 

Aangezien de pimpelmees afhankelijk is van de hoeveelheid beschikbare insecten, is de 
timing van het broeden van grote invloed op het broedsucces. Door het steeds iets vroeger 
intredende seizoen van insecten, begint het broedseizoen van de pimpelmees ieder jaar 
gemiddeld een halve dag eerder. In 1986 was dit rond dag 110 (20 april); in 2006 was dat 
al rond dag 100 (10 april). De pimpelmees kan zich goed aan de klimaatverandering 
aanpassen. 

Een pimpelmees is creatief als het erop aankomt te overleven. Zo kan hij ervoor kiezen om 
een strengere winter door te brengen in een oud nest, vooral omdat dit meestal insecten 
aantrekt die op het menu staan. Ook kan de pimpelmees kiezen voor een warmer land. In 
Nederland is het aantal pimpelmezen in de winter vaak groter omdat soortgenoten uit 
Scandinavië hierheen trekken. Na de kou keren de dieren meestal terug naar het land van 
herkomst. 

Pimpelmezen maken graag gebruik van vetbollen, pindanetjes en voedertafels met 
gevarieerde zaden. Vaak verdedigen ze een vetbol tegen andere mezen. Om echter niet ten 
prooi te vallen aan roofdieren neemt de pimpelmees het liefste kleine hapjes en kijkt 
steeds snel en goed om zich heen. Maar ook het meenemen van voedsel zoals een 
pindanootje doet hij vaak. Het liefst neemt hij het dan mee naar een beschutte plek waar 
hij zich veilig voelt en de tijd kan nemen het op te eten. 

Naast het voedsel dat de mens aanbiedt, eten ze voornamelijk insecten en hun larven, 
spinnen, bladluizen, nectar en zaden. 

Pimpelmezen zijn talrijk en komen in heel Europa, met uitzondering van IJsland, het hele 
jaar voor. Het is meestal een standvogel, maar in sommige jaren kunnen groepen uit 
Noordoost-Europa naar Midden- en West-Europa trekken. Pimpelmezen kunnen 
territoriaal zijn waardoor ze een jaar of zelfs hun gehele leven hun gebied verdedigen 
tegen soortgenoten. 





































Koolmees    
Volwassen koolmezen zijn circa 14 centimeter, hebben een spanwijdte van 22,5-25,5 
centimeter en een gewicht van gemiddeld 17 gram. De koolmees heeft een zwarte kruin, 
witte wangvlekken, een gele borst en daarop overlangs een zwarte band. Mannetjes zijn te 
herkennen aan de duidelijk bredere zwarte band, maar ook aan de grotere hoeveelheid 
zwart tussen de poten en meer glans op de kop. Het juveniel is valer gekleurd en mist de 
zwarte streep, deze verschijnt in het najaar. De koolmees is de grootste soort mees. De 
roep van de koolmees klinkt als péh-puuh wat vergelijkbaar is met de sirene van een 
politieauto. De zang is een hoog si si sirrr en lijkt iets zachter dan die van de pimpelmees. 
De vlucht van de koolmees is meestal gelijk aan die van andere mezen. 

Koolmezen leven vooral in bosrijke gebieden, maar ze zijn ook heel vaak te zien in tuinen 
met veel groene voorzieningen. Koolmezen zitten het meest in struikgewas, tussen 
houtwallen en houtsingels en eigenlijk overal waar bomen te vinden zijn. Koolmezen zijn 
niet schuw en eten soms pinda's uit de hand. Het geschatte aantal koppels koolmezen in 
Nederland staat op ongeveer 500.000, 600.000 en stijgt nog steeds. De gemiddelde 
maximumleeftijd van een koolmees in goede levensomstandigheden bedraagt ongeveer 10 
jaar. De oudste geringde en geregistreerde koolmees werd 15 jaar oud maar de schatting is 
dat ook een leeftijd van 22 jaar gehaald kan worden. 

Koolmezen zijn talrijk en komen in heel Europa het hele jaar voor in bossen, parken en 
tuinen, met uitzondering van IJsland. Het is meestal een standvogel, maar in sommige 
jaren kunnen groepen uit het noordoosten van Europa naar het midden en westen van 
Europa trekken. Koolmezen kunnen echter wel zeer territoriaal zijn waardoor ze een jaar, 
of zelfs hun hele leven hun territorium verdedigen tegen soortgenoten. 









































































Zwarte Mees    
Ze worden zo’n elf centimeter, ongeveer zoals de pimpelmees. De kop is relatief groot, er is 
meestal geen zwarte buikstreep aanwezig zoals bij de koolmees. De zwarte mees heeft twee 
witte vleugelstrepen, een zwarte kruin, witte wangvlekken en een witte vlek in de nek. 
Mannetje en vrouwtje zijn gelijk. 

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit spinnetjes en insecten, in de winter zaden van 
sparren. Hij foerageert ook wel in loofbomen. Nestelt in boomholen, rotsspleten, of 
nestkasten, maar ook in gaten in de grond. 

De zwarte mees komt in het overgrote deel van Europa het hele jaar voor, waaronder in 
Nederland en België. Ze komen veel voor in naaldbossen en minder vaak in tuinen dan de 
kool- en pimpelmees. 









Glanskop    
De vogel is maar klein, ongeveer het formaat van een pimpelmees. De glanskop lijkt 
uiterlijk sterk op de matkop, maar de zang is duidelijk verschillend. De twee soorten 
worden daarom als tweelingsoorten beschouwd. Bij de glanskop ontbreekt de lichte baan 
op de armpennen. Hij heeft een glanzende kopkap en een kleinere zwarte bef. De 
onderzijde is grauwwit. De vogel heeft een zwarte snavel en blauwgrijze poten. De 
glanskop is te herkennen aan het scherpe ies-toontje bij het begin van de roep. Het wordt 
gevolgd door een afgekapt èk: siestsjèk.  

In het voorjaar en vroege zomer bestaat het voedsel vooral uit insecten, larven, spinnen en 
andere kleine diertjes. Vanaf de late nazomer eet hij ook zaden, waarvan hij soms zelfs een 
voorraad aanlegt in spleten tussen boomschors. Het is ook een regelmatige bezoeker van 
voedertafels. 

De glanskop komt in het overgrote deel van Europa het hele jaar voor, waaronder in 
Nederland en België. Uitzonderingen zijn Ierland, IJsland, Noord-Scandinavië, Spanje en 
Portugal. Glanskoppen komen veel voor in loofbossen en gemengde bossen, parken en 
grotere tuinen met bomen en struiken. 
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Boomklevers 
De meeste boomklevers hebben blauwgrijze bovendelen. Ze hebben lange, stevige poten, 
tenen en nagels en een stevige snavel. Ze hebben een korte, recht afgesneden staart. De 
lichaamslengte varieert van 10 tot 20 cm. 

Hoewel boomklevers qua gedrag en qua uiterlijk enige gelijkenis met spechten vertonen, 
zijn ze niet verwant. De meeste soorten bewegen omhoog en omlaag langs stammen en 
takken van bomen (spechten klimmen alleen omhoog). Ze steunen niet, zoals spechten, op 
hun staart. Ze zoeken in spleten naar insecten en andere ongewervelden, maar ook zaden 
en noten staan op het menu. 

De soorten komen verspreid voor in Europa, Azië, Noord-Afrika en Noord-Amerika. In de 
Lage Landen komt maar één soort voor: de Europese boomklever 

Boomklevers behoren tot de zangvogels. De familie is verwant aan de boomkruipers en 
behoort tot dezelfde superfamilie. 



Boomklever    
De boomklever is een enigszins gedrongen en actieve vogel met een krachtige puntige 
snavel. Hij is vrijwel in heel Europa een tamelijk algemene standvogel. De opvallende en 
helder klinkende roep is vaak de eerste aanwijzing van zijn aanwezigheid. In de winter is 
hij een geregelde bezoeker van tuinen waarin pinda's worden aangeboden. 

De lengte is 10 tot 20 cm. De bovenzijde en bovenkop zijn blauwgrijs. De onderzijde is 
isabelkleurig met roodbruine flanken. Bij het volwassen mannetje is de achterflank scherp 
begrensd oranjebruin waardoor het al bij onvolwassen exemplaren mogelijk is om het 
geslacht te bepalen. Verder heeft hij een brede zwarte oogstreep met lichte wangen en 
keel. Bij het volwassen vrouwtje is de achterflank minder scherp begrensd. Verder is het 
identiek aan het mannetje. 

De boomklever klimt en daalt schoksgewijs langs de boomstam, zonder op zijn staart te 
steunen. De Scandinavische ondersoort heeft aan de onderzijde lichtere en zelfs geheel 
witte onderdelen. De vlucht van de gedrongen vogel is golvend en snel. Buiten de 
broedtijd zie je de boomklever wel in gezelschap van mezen. 

Je vindt hem in licht loof- en gemengd bos met ondergroei, vooral met oude en hoge 
bomen. Ook in parken en lanen en in de winter ook op de voedertafel. 

Op het menu staan veel insecten, zaden, noten, vruchten, graan en bessen. Harde noten 
zet hij tussen het boomschors vast en hamert ze dan van bovenaf stuk. Grotere insecten 
worden met de snavel in stukjes geknipt. De boomklever legt ook voorraden aan. 











Taigaboomkruiper    
Dit zeldzame vogeltje kwam ik tegen in het Millenniumbos in het vroege voorjaar van 
2018. Ik hoorde een specht, zocht hem zonder te vinden, maar in plaats daarvan zag ik dit 
diertje rondkruipen. Later zag ik nog een exemplaar (of dezelfde) maar dit keer in het 
Cannerbos. 

In Nederland en Vlaanderen is de gewone boomkruiper de algemeenste soort, de 
taigaboomkruiper is veel zeldzamer. De verschillen tussen de twee soorten zijn klein. Het 
geluid is anders. Verder is de onderzijde lichter wit en de snavel iets korter. De 
taigaboomkruiper heeft witte flanken en wordt ongeveer 12,5 cm lang 

In tegenstelling tot de gewone boomkruiper komt de taigaboomkruiper voor in een 
uitgestrekt gebied in Azië tot en met Japan. Binnen dit enorme gebied worden 12 
ondersoorten onderscheiden. 

In Nederland komen twee ondersoorten voor: de taigaboomkruiper is een vogel die 
jaarlijks wordt waargenomen, vooral in Noord-Nederland (Waddeneilanden). Deze vogels 
zijn waarschijnlijk afkomstig uit Scandinavië waar dit een vrij algemene bosvogel is.  
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Bijeneters 
Bijeneters zijn een familie van vogels uit de orde scharrelaarvogels. De familie telt 26 
soorten verdeeld over drie geslachten. 

Bijeneters zijn allemaal fraai gekleurde, slanke en sierlijke vogels. Ze hebben bijna 
allemaal verlengde middelste staartpennen, een slanke, gebogen snavel en puntige 
vleugels, waardoor ze op grote zwaluwen lijken. Ze behoren echter niet tot de zangvogels. 
De beide geslachten zijn volkomen identiek. 

Het zijn behendige vliegers, die ook in vlucht insecten weten te vangen. De aanwezigheid 
van grote insecten als sprinkhanen, libellen en ook bijen is voor bijeneters een absolute 
voorwaarde. 

De broedplaatsen van deze vogel vind je in het zuidwesten van Europa, in Oost- en 
Centraal-Europa, in Centraal- en Oost-Azië, Klein Azië en Noordwest-Afrika. In Portugal, 
Spanje en Bulgarije zijn de grootste aantallen te vinden. 

Ze komen voor in open parkachtige bossen met struikgewas, weilanden en akkers met 
kruidenrijke randen, bosranden en andere habitatten als zandafgravingen. Maar vrijwel 
altijd in de directe nabijheid van rivieren of plassen met steile oevers. 



Bijeneter    
Beide foto’s maakte ik in de ENCI groeve van de Sint Pietersberg, ’s ochtends vroeg in het 
late voorjaar van 2018. Ik was zeer verrast ze daar te zien. 

De vogel is 28 cm lang (inclusief verlengde staartveren 30,5 cm) en weegt 44 tot 78 gram. 
Hij is herkenbaar aan zijn exotische kleuren, blauwgroene staart, gele keel en donkere 
oogstreep. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. 

De naam is afkomstig van zijn voornaamste voedselbron. De bijeneter is immuun voor 
bijen- en wespensteken, maar ontdoet ze van hun angels door ze tegen een tak af te 
wrijven. Hij leeft in groepsverband en broedt in kolonies in holen in wanden van oevers en 
bergen, soms ook in de grond. 

Bijeneters overwinteren in Afrika. Broedvogels van het Iberisch Schiereiland, Frankrijk en 
Noordwest-Afrika overwinteren in West-Afrika, ten noorden van de Evenaar. De vogels 
die veel oostelijker broeden, trekken 's winters via Cyprus of via het Arabisch schiereiland 
naar zuidelijker delen in Afrika. 

Het leefgebied in Europa bestaat uit half open agrarisch landschap, brede rivierdalen, 
begraasd gebied met her en der bomen. Voorwaarden voor het broeden is de aanwezigheid 
van steile wanden aan water; rivieren, plassen en meren, waarin ze een nesttunnel 
uitgraven. 

De bijeneter komt weinig voor in Noordwest-Europa. Door het broeikaseffect is de vogel 
sinds de jaren 1990 vaker dan daarvoor in de Benelux te zien. In Nederland leidde dat tot 
de wijziging van zijn status van dwaalgast tot incidentele broedvogel. Tussen 1964 en 2011 
waren er in Nederland in 11 verschillende jaren broedgevallen, de meeste na het jaar 
2000. Het ging om in totaal 35 nesten, waarvan 30 nesten na 2000. 

De bijeneter heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op de status 
kwetsbaar (voor uitsterven) gering. De grootte van de populatie werd in 2004 ruw geschat 
op 2,9 tot 12 miljoen individuen. De bijeneter gaat in aantal achteruit. Echter, het tempo 
ligt onder de 30% in tien jaar (minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen staat de 
bijeneter als niet bedreigd op de Rode Lijst. 
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Wielewalen 
Wielewalen zijn een familie van vogels uit de orde Zangvogels. De familie telt 38 soorten. 

De meesten hebben een geel verenkleed, dikwijls met zwart op de kop of de vleugels. 
Vrouwtjes zijn vaak valer gekleurd en meer gestreept dan mannetjes. De lichaamslengte 
varieert van 20 tot 30 cm. Hun voedsel bestaat vooral uit insecten, vruchten en nectar. 

De wielewalen komen voornamelijk voor in de tropen van de Oude Wereld (Azië en 
Afrika) en Zuid-Australië. Het zijn allemaal bosvogels. 

Wielewaal    
De foto is genomen afgelopen nazomer in het Cannerbos. De wielewaal is de enige uit de 
familie van wielewalen die in Nederland en België voorkomt. 

Het mannetje is heldergeel met overwegend zwarte vleugels en staart. Het wijfje is eerder 
groengeel met donkere vleugels. De wielewaal wordt maximaal 25 cm. Hij is, hoewel hij er 
opvallend uitziet, moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en bij voorkeur in 
boomtoppen verblijft. Aan het begin van de broedtijd is de vogel wel vaak te horen. Zijn 
gezang klinkt als gejodel. De Nederlandse naam is een klanknabootsing van dit geluid. 

Vóór 1950 was de wielewaal een vrij algemene bosvogel. Tussen de jaren 1960 en 2000 
waren de aantallen wisselvallig. De watersnood in Zeeland en het rooien van 
hoogstamboomgaarden hadden een negatief effect, maar de herbebossing op de Zeeuwse 
eilanden en in Flevoland hadden weer een positief effect. Eind jaren 1980 schatte men het 
aantal op circa 8500 broedvogels. Het bestand daalde in de periode 1990-2007. Rond 
2007 broedden er nog ongeveer 4500 paar in Nederland. De wielewaal is in 2004 als 
kwetsbaar op de Nederlandse Rode Lijst gezet. De soort staat ook op de Vlaamse Rode 
Lijst en is daar bedreigd. De wielewaal staat als niet bedreigd op de internationale Rode 
Lijst. 

In het broedseizoen (mei tot juli) komt de wielewaal in Europa, Noord-Afrika en tot diep 
in westelijk Azië voor. Het is een uitgesproken zomervogel en trekvogel die in Afrika 
overwintert. Het is een schaarse broedvogel die leeft in parken en loofbossen zoals 
populieren- en eikenbos. Hij vertoeft graag in riviergebieden. 
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Kraaien 
Kraaien zijn een vogelfamilie in de orde van de zangvogels. De familie telt 128 soorten. 
Deze vogels zijn overwegend zwart, maar sommige gaaien zijn bontgekleurd. De 
lichaamslengte varieert van 20 tot 67 cm. 

Kraaiachtigen zijn fors gebouwde vogels die overal ter wereld voorkomen, behalve in 
Nieuw-Zeeland, op enkele Polynesische eilanden en de poolstreken. Het zijn uitgesproken 
generalisten als het gaat om voedselkeuze en leefgebied. Dit houdt in dat ze omnivoor zijn 
en zich snel kunnen aanpassen aan verschillende soorten leefgebieden. Dit geldt speciaal 
voor in Europa voorkomende soorten als raaf, zwarte kraai, bonte kraai, roek, kauw, 
ekster en gaai. De raaf is de grootste kraaiachtige, en is op de liervogel na de grootste 
zangvogel. Ze komen voor in zowel open terreinen als in bosrijke gebieden, van het 
laagland tot de bergen. 

Gaai    
De gaai is 32 tot 35 cm lang. Kenmerkend zijn de brede zwarte snor en een blauw 
vleugelveld. De vogel kan bij opwinding de kruinveren opzetten, deze zijn afwisselend licht 
van kleur met zwart. 

Voedsel vindt hij in bomen en struiken, in de lucht en op de grond; een breed spectrum 
van dierlijk en plantaardig. Met de sterke snavel hakt de gaai gaten in harde omhulsels als 
slakkenhuizen en notendoppen en doorwoelt hij bodem, poep en afval. 

De eik profiteert van de gaai. Hij vervoert eikels in zijn keel en tussen zijn snavel naar 
plaatsen met een zachte ondergrond, waar hij ze in de aarde duwt. Zo legt hij een 
wintervoorraad aan. Hij vergeet alleen een aantal plekjes. Om deze reden wordt hij wel 'de 
grootste bosbouwer' genoemd.  

Zijn luide schreeuw is niet te verwarren met het geluid van andere vogels. In bosgebieden 
reageert hij luid op mogelijke indringers, wat andere dieren alarmeert. 

Deze vogel komt voor in het cultuurlandschap en de bossen. Hij is over heel Europa 
verspreid met uitzondering van het hoge noorden. 





















Ekster    
Met zijn opvallende zwart-witte verenkleed is de ekster een van de makkelijkst te 
herkennen vogels. Hij bouwt zijn grote nest meestal in een boom, maar er zijn ook nesten 
gevonden in struikgewas, op steigers, elektriciteitsmasten en zelfs op vensterbanken. Zijn 
kostje scharrelt hij op de grond bij elkaar, dat voornamelijk bestaat uit insecten en aas. 's 
Winters eet hij ook wel zaad (van de voertafel) en andere plantaardige bestanddelen. In 
het voorjaar, als hij jongen heeft, wil hij ook wel eieren en jongen van andere vogels aan 
zijn eigen kroost voeren, maar uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat 
zangvogel-populaties hieronder niet te lijden hebben. Zoals alle kraaiachtigen is de ekster 
een echte omnivoor. Hij is niet bang om zich in de buurt van mensen te laten zien of te 
vestigen, zoals in tuinen. In landelijke gebieden zijn ze schuwer omdat ze een gemakkelijk 
doelwit vormen voor de (illegale) jacht. 

Eksters vormen levenslange broedparen, net als de kauw, en ze vormen met de 
uitgevlogen jongen nog een tijd een gezin, maar ze leven 's zomers niet in groepen zoals de 
kauw vaak doet. Wel kunnen juveniele eksters in groepen voorkomen. 

De ekster komt voor in heel Europa en een groot deel van Azië. In Nederland is de ekster 
vrijwel overal algemeen, met naar schatting 100.000 broedparen per jaar. 

De vogel is 40 tot 51 cm lang, inclusief de staart (20 tot 30 cm). Het opvallende bonte 
verenkleed en de lange staart, samen met de luide karakteristieke roep, maken de soort 
onmiskenbaar. In open landschap trekt de vogel de aandacht door in groepjes van twee of 
drie met snel bewegende vleugels een voor een langs te vliegen, onderwijl krassend. 

Als de vogel neerstrijkt wordt de lange staart meteen omhoog getild, en zorgvuldig van de 
grond gehouden. Kop, nek en borst zijn glanzend zwart met vaak een metaal-groene of -
blauwe glans; de buik en schouders zijn zuiver wit; de vleugels hebben een groene 
weerschijn. De slagpennen hebben witte binnenvlaggen, wat van onderaf zichtbaar is. 
Poten en snavel zijn zwart. 

De jongen lijken op de ouders, maar hebben aanvankelijk niet dezelfde weerschijn op de 
roetzwarte delen van hun verenkleed. Het mannetje is iets groter dan het vrouwtje. 
Dominante dieren hebben tevens een langere staart dan de niet-dominanten. Net als bij 
andere kraaiachtigen wandelen ze over de grond, maar als ze worden aangetrokken door 
voedsel of door een bijzonder voorwerp verplaatsen ze zich met kleine sprongetjes 
zijwaarts, met de vleugels iets open gespreid. Het is een fabeltje dat eksters blinkende 
objecten zouden verzamelen (meestal 'stelen' genoemd) of zelfs eten. Eksters zijn 
nieuwsgierige vogels en onderzoeken alles wat nieuw is. 

Soms vormen twee of drie eksters een groepje dat bijvoorbeeld katten pest, dat wil zeggen 
dat ze onder luid "gekekker" schijnaanvallen uitvoeren. Ze doen dat omdat ze instinctief 



weten dat de kat een voor hen gevaarlijk roofdier is, dat uit hun gebied moet worden 
verdreven. Andere vogelsoorten en ook zoogdieren (muizen bijvoorbeeld) worden 
hierdoor gewaarschuwd. 

In de winter is de ekster meer in groepen te vinden tijdens het verplaatsen en foerageren. 
In het voorjaar vormen zich grotere groepen voor de paar-selectie. Charles Darwin 
noemde dit 'huwelijksbijeenkomsten'. 

In de loop der eeuwen duikt de ekster vaak op in het bijgeloof. Volgens een Waalse en 
Franse sage had de ekster eerst een prachtig verenkleed, maar toen de vogel met de 
gekruisigde Jezus spotte werd hij vervloekt en kregen zijn veren de kleuren van de rouw. 
Eksters werden van oudsher al beschouwd als ongeluksvogels, verkondigers van dood en 
rampzaligheid. Nog zijn er woorden en uitdrukkingen in gebruik die getuigen van dit 
volksgeloof, zoals ‘eksteroog'. Volgens het volksgeloof kunnen eksters het lot voorspellen. 
Zo zouden ze een naderende oorlog voorzien wanneer ze zich in grote aantallen 
verzamelen en luidruchtiger dan gewoonlijk zijn. Ook het weer zou slechter worden 
wanneer een ekster luidruchtiger is dan anders. Als er een oneven aantal eksters overvliegt 
zou dat ongeluk brengen, een even aantal eksters daarentegen geluk. Onder zijn tong zou 
de ekster een druppel duivelsbloed dragen. Eén ekster brengt onheil, twee daarentegen 
geluk. 































Kauw    
Kenmerkend zijn de grijze kleur van de zijhals en het achterhoofd en de lichtgroen-grijze 
oogring. Vrijwel volledig zwarte exemplaren komen overigens ook voor. Kauwen komen 
meestal in groepen of paren en foerageren vaak gezamenlijk in weilanden en wegbermen, 
ook binnen de bebouwde kom. Koppels blijven ook binnen een grotere groep 
waarneembaar. De roep is tsjak-tsjak-achtig. Binnen de groep hebben ze veel geluiden om 
te communiceren, van vrolijk kwetteren tot zacht tokkelen. De bekendste roep is hun 
naam "kauw kauw". De dieren hebben complexe banden met elkaar en blijven als koppel 
elkaar trouw voor het leven. 

Kauwen hebben een zeer uitgebreid menu, dat voornamelijk bestaat uit kleine 
ongewervelde dieren (zoals insecten, slakken en spinnen), zaden, granen, eieren en fruit. 
In de omgeving van de mens doen kauwen zich ook tegoed aan afval en karkassen van 
overreden dieren. 

Kauwen vertonen actief voedseldelen onder soortgenoten, onafhankelijk van het geslacht 
of de verwantschap tussen gever en aannemer. Dit voedseldelen gebeurt vooral op 
initiatief van de voedseldonor. Kauwen kennen een uitgebreider voedseldelen dan 
waargenomen bij andere soorten, zoals chimpansees. De reden is nog niet volledig 
duidelijk. Twee hypothesen vinden ondersteuning: 1) een kauw geeft makkelijker aan een 
andere kauw indien hij er ook van krijgt (reciprociteit); 2) door voedseldelen kopen 
kauwen rust af en worden ze niet lastiggevallen door soortgenoten (intimidatie). De vraag 
is natuurlijk; waarom het niet gewoon sociaal gedrag kan zijn, maar de mens meet nu 
eenmaal graag naar zijn eigen maten… 

















Bonte Kraai    
De bonte kraai is nauw verwant aan de zwarte kraai. In het grensgebied van de 
verspreiding van beide soorten worden regelmatig hybriden tussen zwarte en bonte kraai 
aangetroffen. 

De bonte kraai is qua vorm en gedrag gelijk aan de zwarte kraai, de vogel is 44 tot 51 cm 
lang. Het is een tweekleurige kraai met zwarte vleugels en staart en zwart op de voorkant 
van de kop, waarbij het zwart doorloopt op de borst als een rafelig uitziende bef. De 
mantel, rug, deel van de nek, borst en buik zijn vuilgrijs. 

Naast het typerende kraaiengeluid, maakt de bonte nog een ander geluid. Dit gebeurt 
meestal bij het landen en heeft waarschijnlijk als functie om soortgenoten kennis te geven 
van zijn/haar aanwezigheid. 

De bonte kraai was in de Lage Landen een overwinteraar. Uit ringonderzoek bleek dat de 
vogels die hier overwinteren afkomstig waren uit het zuiden van Scandinavië; voor 1970 
werden ook wel geringde vogels in Finland gevonden. 

Op schilderijen van Jheronimus Bosch(1450-1516) en Hendrick Avercamp (1585 - 1634) 
komen vaak bonte kraaien voor. Op de Tuin der lusten (de schepping van Eva) is de vogel 
zelfs opmerkelijk natuurgetrouw afgebeeld. Toen kwam de bonte kraai 's winters veel 
voor, ook in de steden. In het begin van de 20ste eeuw kwam geleidelijk een einde aan dit 
voorkomen. Gedurende die hele eeuw was de vogel nog vaak 's winters te zien in open 
landschappen zoals weilanden en vooral in kustgebieden zoals aan zandstranden en in de 
duinen. Verder werden bonte kraaien als trekvogel waargenomen. Vanaf de jaren 1950 
zijn er kwantitatieve gegevens over de aantallen trekvogels. Uit deze cijfers blijkt een 
snelle teruggang met 13% per jaar in de jaarlijkse gemiddelden tussen 1953 en 1980. In de 
jaren 1970 werden landelijk gecoördineerde tellingen opgezet. Hieruit blijkt ook een vrije 
val in het aantal 's winters waargenomen bonte kraaien met een achteruitgang van 13% 
per jaar. 

Deze teruggang in aantallen zegt niets over de aantallen broedvogels in de broedgebieden, 
die zijn volgens de meeste bronnen constant gebleven of mogelijk zelfs toegenomen. 
Waarschijnlijk trekken de vogels niet meer weg. Dit hangt samen met de beschikbaarheid 
van voedsel in de broedgebieden in de winter (vuilnisbelten) en klimaatverandering. 

De foto is vorig najaar genomen in het Jekerdal waar deze vogel onverwacht voor mij 
neerstreek, terwijl ik het spel tussen een reiger en enkele eksters stond te observeren. Het 
dier vloog onmiddellijk op nadat ik de camera op hem richtte. 





Zwarte Kraai    
Een volwassen kraai is 48 tot 53 centimeter en weegt 396 tot 602 gram. Kraaien zijn 
groter dan kauwen en in tegenstelling tot de laatste helemaal zwart, vaak met een wat 
groenige glans over de veren. Soms heeft een zwarte kraai enige witte veren, als gevolg van 
verkeerde voeding, een slechte conditie of een erfelijke afwijking. Van de ongeveer even 
grote roeken zijn kraaien op verschillende manieren te onderscheiden. Zo heeft een roek 
een kaal stuk huid aan de basis van de snavel waardoor de snavel langer lijkt. De snavel 
van de roek is bovendien lichter van kleur dan de gitzwarte kraaiensnavel. Verder heeft 
een roek anders dan een kraai, een 'broek', oftewel veren op zijn dijen. 

De soort komt tot broeden in West- en Centraal-Europa. Kraaien leven meer solitair dan 
roeken en kauwen. Het zijn intelligente vogels die zich makkelijk aanpassen; ze zijn van 
alle markten thuis maar wel vrij schuw en duidelijk moeilijker te benaderen dan kauwen. 
In kleine tuinen zal je ze niet vaak zien. Ze eten o.a. wormen, insecten, fruit, zaden, 
keukenafval, eieren en jonge vogels. Ze foerageren meestal in paren, meer zelden in wat 
grotere groepen, vooral op weide- en akkerbouwland, niet in dichtbegroeid landschap. 
Kraaien hebben een reputatie als jagers van kleine vogeltjes en nestuithalers en werden 
om die reden in het verleden vaak genadeloos vervolgd. Er zijn meldingen van aanvallen 
op levende vogels (spreeuwen, houtduif en kievit) die in vlucht tot landen werden 
gedwongen, dood gepikt en opgegeten. Daardoor fungeren ze als een natuurlijke predator 
van vogelpopulaties. Het zijn ook aaseters die foerageren op doodgereden dieren langs de 
weg. 

Een kraai kraait niet, maar krast. Het “kraa-kraa-kraa" wordt veel gehoord, maar hij 
maakt ook andere geluiden. 













































Roek    
De roek is zo groot als de zwarte kraai, zo’n 46 centimeter. Het verenkleed is zwart met 
een blauwige metaalglans. De snavel is ook zwart, iets omlaag gebogen en wat slanker. Als 
het dier wat ouder is wordt de basis kaal, en de onderliggende grijze huid zichtbaar. Het 
bovendeel van de poten is met wat veren bekleed. Deze 'broek' maakt ook jonge roeken in 
het veld herkenbaar. Beide geslachten zijn gelijk en even groot. De roek kan luidruchtig 
zijn en heeft een groot aantal geluiden tot zijn beschikking, die deels sterk met die van de 
zwarte kraai overeenkomen. 

Roeken leven in kolonies, in nesten dicht bij elkaar in een aantal boomtoppen gebouwd; 
deze kolonies kunnen zeer groot worden. Het leefgebied van de roek is open akker- en 
weideland, afgewisseld met bomen, bosjes en heggen. De vogel gedijt goed in menselijk 
cultuurland als hij niet wordt bejaagd. Vooral de aanwezigheid van akkers is gunstig. Ze 
worden niet afgeschrikt door de nabijheid van mensen. Verstedelijkte populaties passen 
hun gedrag aan, en foerageren meer op straat waarbij ze veel minder schuw kunnen 
worden, met een vluchtafstand van een paar meter. Roeken zijn erg trouw aan hun 
broedplaats. 

De vogels worden actief vanaf ongeveer een uur voor zonsopgang, en blijven tot laat actief, 
zodat zelfs in de winter wel 8 uur beschikbaar is voor het zoeken naar voedsel. Er is een 
scala van groepsgedragingen. Op de bodem verplaatst de roek zich met plechtige passen of 
sprongetjes, in de lucht met een krachtige vleugelslag met vrij lange glijmomenten. In het 
voorjaar ziet men vaak spelvluchten en luchtacrobatiek. Spelletjes met groepsgenoten 
worden geregeld gezien, zoals dingen laten vallen en opvangen of samen op een tak zitten 
te schommelen. Partners begroeten elkaar met een soort paradepas, waarbij de vleugels 
licht worden opgetild. Het komt voor dat kauwen of kraaien zich bij de kolonies 
aansluiten. Roeken zijn net als andere kraaiachtigen uitgesproken nieuwsgierig. 

Het zijn, net als alle kraaiensoorten, flexibele eters. Ze prefereren dierlijk voedsel: 
regenwormen, slakken, insecten en af en toe muizen. Plantaardig voedsel maakt ongeveer 
60% van hun dieet uit; vooral allerlei zaden. Ook worden wel noten, eikels en vruchten 
gegeten. Juvenielen worden voornamelijk met wormen en insecten gevoerd. 

West-Europese roeken zijn grotendeels standvogels. Hoe verder naar het oosten, hoe 
vaker de roeken 's winters naar het zuiden trekken. 

De roek werd vroeger sterk bejaagd. In Nederland is de roek nog algemeen en is 
bijvoorbeeld in het oosten van het land een dagelijkse verschijning. De stand hangt sterk 
samen met menselijk ingrijpen. Voor de akkerbouw kan de roek eerder als een nuttige dan 
een schadelijke vogel worden beschouwd. In de stad veroorzaken ze soms veel overlast. 
Aangezien de roek een beschermde soort is mag verjagen alleen met ontheffing. 





















Raaf    
Plotseling zat er een in het park. Ik had er hier in de buurt nog nooit een gezien. Dat was 
afgelopen voorjaar en later zag ik er nog een, van een heel grote afstand, op het plateau 
van Caestert. Misschien dezelfde. 

De raaf is beduidend groter dan de zwarte kraai. De kop-staartlengte is 65 centimeter, de 
spanwijdte 1,20 meter en het gewicht bedraagt gemiddeld 1250 gram. De snavel is in 
verhouding wat zwaarder en licht gekromd. In de vlucht is de vogel te herkennen aan het 
grotere kopprofiel en de breder uitwaaierende, ruitvormige staart. Hij vliegt ook hoger en 
met tragere vleugelslag, hij zweeft soms even, terwijl een kraai meer doelgericht ergens 
naartoe vliegt. Het geluid is lager dan bij kraaien. 

Raven worden beschouwd als intelligente dieren. Er wordt gezegd dat raven met wolven 
een pact kunnen vormen. Als een raaf een gewond dier ziet zou hij op zoek gaan naar een 
wolf en diens aandacht trekken. Nadat de wolf klaar is met de prooi zou de raaf die dan 
verder opeten. Het is ook bekend dat raven gereedschap gebruiken; met stokjes peuteren 
ze voedsel uit holtes en met stenen kraken ze noten. De raaf kan geluiden uit zijn 
omgeving imiteren, zoals de menselijke stem. 

Als een groep wilde raven een karkas claimt, nemen individuele raven stukken vlees en 
organen mee en verbergen dat, om het later in hun eentje op te eten. Een raaf onthoudt zo 
tientallen plekken waar hij eten heeft verstopt. Hij houdt bovendien in de gaten waar 
andere raven hun buit verstoppen, om later die voorraad te kunnen plunderen. Het is 
aangetoond dat raven weten wanneer een soortgenoot vanuit zijn positie iets niet kan zien 
en dat ze bij het plunderen van voedsel extra voorzichtig zijn als de soortgenoot die het 
voedsel verstopte in de buurt is. 

Raven weten niet alleen wie hun vrienden en rivalen zijn, maar ze houden ook rekening 
met allianties tussen andere raven. Als twee raven vriendschap sluiten, kan een derde 
gaan stoken. Raven zouden een vorm van troostend gedrag vertonen: als ze zien dat een 
familielid verslagen wordt in een gevecht, troosten ze die door lichamelijk contact te 
zoeken of diens veren schoon te maken. Hierdoor kunnen ze vermoedelijk zelf ook op 
troost rekenen. Een verslagen raaf ervaart hierdoor minder stress, maar blijft een 
verhoogd risico lopen op aanvallen. 

De vogel is een alleseter maar leeft vooral van knaagdieren, insecten en larven, wormen, 
jonge vogels, kadavers, mosselen en aangespoelde vissen. Ook plantendelen als bessen en 
fruit en mest van onder andere wolven staan op het menu. Raven leven deels van 
verkeersslachtoffers. Het komt hun aantal, en van veel andere aaseters, ten goede als 
kadavers van grotere dieren in het bos blijven liggen. 



In Nederland leven nu weer raven na een geslaagde herintroductie op de Veluwe midden 
jaren 1970. In 2000 waren er ongeveer honderd broedparen in Nederland, merendeels op 
de Veluwe maar ook enkele op de Utrechtse heuvelrug, de Sallandse heuvelrug en in 
Zuidwest-Drenthe. Na een top van zo'n 130 broedparen eind jaren negentig is de stand 
weer wat ingezakt omdat een konijnenziekte de konijnenstand flink heeft doen dalen, en 
omdat er in natuurgebieden niet meer bijgevoerd wordt met slachtafval waar ook de raven 
van profiteerden. Geleidelijk lijkt de raaf zijn leefgebied in Nederland uit te breiden; er 
zijn ook waarnemingen uit Noord-Brabant gemeld. De raaf staat als niet bedreigd op de 
internationale Rode Lijst, maar werd in 2004 als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst 
gezet. 

De raaf staat niet op de Vlaamse rode lijst. Het dier was lang uitgestorven in Vlaanderen 
maar maakte begin 21e eeuw een comeback. In 2018 broedde voor het eerst sinds 1865 
weer een koppel raven in het Meerdaalwoud, Vlaams-Brabant. 
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Spreeuwen 
Spreeuwen zijn een familie uit de orde van de zangvogels. Het zijn kleine tot middelgrote 
vogels met stevige pootjes. Het verenkleed is meestal zwart, vaak met een opzichtige 
metaalglans. Sommige soorten hebben lange staarten. De lichaamslengte varieert van 16 
tot 45 cm. 

Hoewel er geen opvallend melodieuze zangers binnen deze familie voorkomen, kunnen 
diverse soorten verschillende en vaak ingewikkelde geluiden produceren. Het zijn vaak 
voortreffelijke imitators die geluiden uit hun omgeving opnemen in hun zangrepertoire, 
waaronder mechanische geluiden zoals een claxon, of de menselijke stem. Hun voedsel 
bestaat uit insecten en vruchten, maar in de regel zijn het alleseters. 

Spreeuwen komen oorspronkelijk voor in de Oude Wereld. Bijna alle spreeuwen houden 
van redelijk open landschappen. Verschillende soorten leven rond menselijke bewoning. 

Spreeuw    
Hoewel hij het hele jaar door te zien is, is het een trekvogel. De spreeuwen die wij hier 's 
zomers zien, zitten 's winters zuidelijker en onze winterspreeuwen bevinden zich 's zomers 
noordelijker. 

Het verenkleed is glanzend zwart met, vooral in de zon, een weerschijn van bronsgroen 
(kop en achterhoofd) en verschillende variaties purper. In de winter is het verenkleed 
duidelijker gespikkeld dan in de zomer. Behalve voor kenners is er eigenlijk nauwelijks 
onderscheid te maken tussen het mannetje en het vrouwtje. De lengte bedraagt ongeveer 
21 cm; met een spanwijdte van 37–42 centimeter en een gewicht van 70-80 gram. 

Spreeuwen kunnen lang achtereen zingen. Het geluid dat ze hierbij maken klinkt vaak 
meer als een soort gekwetter dan gefluit. 

Spreeuwen gebruiken na de broedtijd gezamenlijke slaapplaatsen. Dit zijn soms rietvelden 
in natuurgebieden, maar ook grote bomen of gemakkelijk toegankelijke grote bouwsels in 
steden zoals treinstations of winkelcentra. In de loop van de herfst en de winter vormen zij 
daar vaak enorme groepen (zwermen) die gezamenlijk spectaculaire vliegshows kunnen 
geven in de buurt van deze slaapplaatsen. De aantallen kunnen oplopen tot 100.000 
individuen. 





































38 

Mussen 
De mussen zijn een familie in de orde der zangvogels. De familie telt 49 soorten. De 
bekendste soort is ongetwijfeld de huismus. Er is echter nog een aantal soorten mussen 
die in Europa voorkomen. 

Mussen zijn bruinachtige vogels met een vrij dikke snavel, een aanpassing voor het eten 
van zaden. Dit is ook het geval bij enige soorten gorzen. De verschillende soorten mussen 
hebben duidelijke kenmerken, waardoor ze goed van elkaar zijn te onderscheiden. 

Heggenmus    
Ze worden 14 centimeter groot, ongeveer even groot als de huismus, maar onderscheiden 
zich doordat de rugstrepen doorlopen tot op de kop terwijl de huismus daar grijs is. Deze 
vogel heeft duidelijke, donkerbruine strepen op de zijkant en roodbruine poten. 
Heggenmussen worden zelden of nooit in groepjes gezien. Het mannetje en het vrouwtje 
dragen hetzelfde verenkleed. Hij heeft een hoge, heldere, vrij stereotiepe zang. Minder 
vaak te horen in de zomer. Hij uit een zogeheten 'liefdes-fluisterzang' in aanwezigheid van 
een vrouwtje, maar laat ook een soortgelijke gedempte zang in het najaar horen. De 
fluisterzang is ook bekend bij de merel. 

Ze verplaatsen zich op een eigen manier: laag bij de grond onder struiken en heggen, op 
paadjes en zelfs in lanen van parken op zoek naar voedsel. Aan de scherpe snavel van de 
heggenmus is te zien dat het hier om een insecteneter gaat. 

De heggenmussen in Noord-Europa trekken in de winter naar het zuiden en westen. In 
Nederland en België komen heggenmussen het hele jaar voor. 







 



Ringmus    
De ringmus wordt ongeveer 14 cm, een fractie kleiner dan de huismus. Zowel mannetjes 
als vrouwtjes hebben een kastanjebruine kruin, een zwarte wangvlek en witte halsring. De 
wangvlek is een goed herkenbaar verschil met de huismus. De bovenzijde is bruin met 
zwarte strepen en de onderzijde lichtgrijs. Het voedsel bestaat uit zaden, graan, insecten 
en larven. 

De soort staat als niet bedreigd op de internationale Rode Lijst, alleen al omdat de vogel 
een reusachtig groot verspreidingsgebied heeft dat reikt van Ierland in Europa tot een 
groot deel van Azië waaronder Japan en de Indische Archipel. 

Dat neemt niet weg dat de ringmus in 2004 als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst is 
gezet. Het aantal broedparen vertoonde in de periode 1990-2007 een grillig verloop en in 
2007 broedden er nog ongeveer 100.000 paar in Nederland. Uit tellingen buiten de 
broedtijd, bleek een geleidelijke maar significante achteruitgang. 

Het aantal ringmussen neemt af door veranderingen in de landbouw, die steeds 
grootschaliger en intensiever wordt: graanteelt is vervangen door maïscultuur en er zijn te 
weinig stoppelakkers. Heggen en houtwallen, dode bomen en knotwilgen zijn in het 
landschap veel minder algemeen geworden, dus is er minder nestgelegenheid. Het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen is evenmin bevorderlijk. 

In Vlaanderen staat de ringmus sinds 2014 op de gevalideerde Rode Lijst gecategoriseerd 
als achteruitgaand. Na nieuwe tellingen werd de soort in 2017 door het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek opnieuw geëvalueerd en gecategoriseerd als ernstig bedreigd op 
een nog niet gevalideerde lijst. 



 



Huismus    
De huismus eet vooral zaden en insecten. De zang beperkt zich doorgaans tot getjilp. Hij 
beweegt zich vliegend of hippend. De mus is een standvogel: hij blijft doorgaans rond 
dezelfde plek wonen. Het mannetje is duidelijk te onderscheiden van het vrouwtje, omdat 
de eerste zwarter en bruiner getekend is. 

De huismus is 160 tot 165 mm lang en weegt 24 tot 39,5 gram. Het mannetje heeft een 
grijze kruin en grijze wangen, een zwarte keel en borst, een zwart masker met witte stip 
achter het oog, een witte streep over de vleugels en in het broedseizoen een zwarte snavel. 
Het vrouwtje heeft een minder contrastrijke tekening, een lichte oogstreep, enige tekening 
op rug en vleugels en een effen lichtgrijze/bruine borst. In de ruitijd is hun verenkleed 
soms nauwelijks te herkennen. 

Soorten die uiterlijk op de huismus lijken en daarmee verward kunnen worden, zijn de 
heggenmus, de ringmus, het vrouwtje van de vink en de Spaanse mus. Deze laatste komt 
zelden voor in Nederland en België. 

Volwassen huismussen zijn graan- en onkruidzaad-eters en passen zich gemakkelijk aan 
aan wat beschikbaar is. Omdat huismussen geen kiezen hebben wordt voor de vertering 
van de zaden grit gebruikt. Ze eten ook groenten, althans de bladeren van diverse planten 
en fruit zoals appels en abrikozen. Jonge huismussen worden door de ouders vooral 
gevoerd met insecten als vliegen en muggen. Huismussen bijvoeren kan in principe het 
hele jaar door. Bijvoorbeeld met duiven- of kippenvoer, zoals het goedkope gemengd 
graan met gebroken maïs. Oud brood is niet zo geschikt vanwege het extra zout dat eraan 
wordt toegevoegd. Beter is het om in tuinen en parken overhoekjes van kruiden en grassen 
te zetten. Huismussen kunnen dan op een meer natuurlijke wijze aan hun voedsel komen. 

Roofvogels zoals de sperwer, ransuil en kerkuil, kraaiachtigen als de ekster, kauw en gaai, 
spechten en zoogdieren zoals de kat zijn (min of meer) natuurlijke vijanden. Ook 
meeuwen, reigers en soms zelfs kippen laten de kans een jonge mus te eten niet makkelijk 
voorbijgaan. 

De huismus leeft in grote delen van de wereld, in ieder geval in bijna alle gematigde en 
subtropische gebieden. Het dier komt vaak dicht bij of in de woongebieden van mensen 
voor en geldt als cultuurvolger. Voor een deel verliep de verspreiding op een natuurlijke 
manier, voor een deel is de huismus door de mens actief verspreid. 

De huismus heeft zich mogelijk in de prehistorie verspreid door de uitbreiding van de 
landbouw van de mens te volgen. In Noord-Amerika, Australië en in Nieuw-Zeeland is de 
huismus tussen 1850 en 1870 bewust op verschillende plaatsen uitgezet. In 1872 werden 
ze in Buenos Aires uitgezet en in 1953 in Peru. In 1890 werden huismussen in Zuid-Afrika 
uitgezet. 



In koudere streken, zoals rond de poolcirkel, kan de mus dankzij de warme omgeving van 
mensen overleven. De huismus en de ringmus hebben een deels complementaire 
spreiding: waar de huismus de overhand heeft, zijn er veel minder ringmussen, en vice 
versa. 

Jonge huismussen verspreiden zich in de loop van de zomer en herfst over een groter 
gebied. De grootste vastgestelde afstand, die een jonge huismus ooit heeft afgelegd, is 545 
km. 

Onder meer in Nederland is de populatie sinds de jaren 1970 afgenomen. Tussen 1990 en 
2000 is het aantal ongeveer gehalveerd. Ook in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk is 
sprake van de achteruitgang. Echter, sinds 2000 lijkt het of het aantal broedparen 
stabiliseert. Verder blijkt dat in een nieuwe stad als Almere, de situatie voor huismussen 
veel gunstiger is dan in een oude stad als Amsterdam, waar afnames van 90% plaats 
hebben gevonden. Na de merel is de huismus nog steeds de meest algemene broedvogel. 
Ook in andere Europese landen zijn florerende populaties te vinden. Internationaal is de 
huismus daarom geen bedreigde soort. De oorzaken voor de achteruitgang van de 
aantallen huismussen zijn niet goed bekend. 
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Vinkachtigen  
Vinkachtigen zijn een familie van zangvogels waarbij de vinken, sijzen, haak-, kruisbekken 
en kanaries ingedeeld worden. 

Het zijn meest zaad etende vogels met een korte, sterke snavel. Ze hebben een harde 
schedel en grote kaakspieren, die nodig zijn om de zeer harde zaden te kraken. De 
mannetjes verschillen meestal van de vrouwtjes in uiterlijk. De meeste vinken zijn 
territoriaal ingesteld, sommigen broeden coöperatief. 

Boekvink    
Zijn zang, waarvan de laatste tonen de "vinkenslag" wordt genoemd, kent vele dialecten. 
In de winter kunnen vinken zich op de voedertafel agressief gedragen ten opzichte van 
andere bezoekers. 

De zang is heftig, melodieus “tsitsitsitsitsitsitsi-tjoe-ie-ò" en is te horen van februari tot in 
september. Het liedje duurt maximaal 5 seconden en wordt makkelijk 10 keer per minuut 
herhaald. In Vlaanderen wordt het liedje ook wel "suskewiet" genoemd (en de vink ook). 

Ze eten allerlei zaden, vooral oliehoudende; kiemend zaad, vruchten en bessen, knoppen, 
insecten, maar ook broodkruimels. Jongen worden met insecten grootgebracht. 

De vink is een van de talrijkste trekvogels. Trekrichting is west tot zuidwest richting 
Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Om in Engeland, of Ierland te overwinteren 
steken ze de Noordzee rechtstreeks over of bij Cap Gris-Nez. Najaarstrek is van september 
tot december. Voorjaarstrek begint in februari en gaat door tot mei. Veel hangt af van de 
breedtegraad en het weer. De vink is een dagtrekker, en vliegt vooral in de vroege 
ochtenduren. Sommige vinken zijn standvogels. Hun slag is anders dan bij trekkende 
soortgenoten en wordt "bogaardzang" of "Vlaamse zang" genoemd. Vooral mannetjes 
overwinteren vaak in het broedgebied. 













































Keep    
Deze vogel kwam ik maar een keer tegen, vorige herfst, aan de Vroenhovenweg in Wolder. 

De keep lijkt op de gewone vink, maar onderscheidt zich door een witte stuit en minder 
wit op de staart. De staart is sterker gevorkt dan bij de vink. Het mannetje heeft een oranje 
borst en schouder en een donkergrijze kop, die in het zomerkleed zwart kleurt. 

De naam is afgeleid van zijn roep: een rauw of raspend nasaal chèèèèèp. De zang is een 
langgerekt ietwat raspend sjruur, dat in volume toeneemt en weer afnemend, zodat het 
doet denken aan het geluid van een cirkelzaagje.  

Zijn voedsel bestaat uit verscheidene oliehoudende en kiemende zaden, vruchten en 
bessen, knoppen en insecten. De vogel leeft in groepsverband met andere vinkachtigen. 

De keep is een doortrekker en wintergast in soms zeer grote, maar jaar op jaar sterk 
verschillende aantallen. Deze aantallen nemen sinds 1985 af. Daarnaast is het een 
schaarse broedvogel. 

 



Goudvink    
Ook van deze vogel heb ik maar een foto, een vrouwelijk exemplaar, vorige winter 
gefotografeerd in Daalhof. 

Het is een gedrongen vogel met een opvallend verenkleed. Het mannetje is van het 
vrouwtje te onderscheiden door zijn felgekleurde rozerode onderzijde. Deze is bij het 
vrouwtje aanzienlijk valer. De vogels vormen gewoonlijk in de herfst al broedkoppels en 
blijven dan tot het einde van de broedperiode bij elkaar. 

De goudvink kan in het veld worden herkend aan zijn typische verenkleed en zijn golvende 
vlucht. Het is geen schuwe vogel. Door het imiteren van zijn roep kan hij vaak dichterbij 
worden gelokt. 

Anders dan de meeste vinken vormen goudvinken geen grote groepen buiten het 
broedseizoen. Gewoonlijk bevindt de goudvink zich in gezelschap van de partner of 
familieleden. In de winter zwerven goudvinken rond op zoek naar voedsel en foerageren 
ze regelmatig met andere vogels. 

 



Kneu    
Dit exemplaar kwam in in de nazomer van 2016 tegen op de opgang naar de Sint 
Pietersberg in Sint Pieter. 

Het 13,5 cm lange mannetje is te herkennen aan het rood van kruin en borst, meestal is de 
kleur afgedekt door grijze veerranden. Het dier heeft een grijsbruine kop. De rug en 
mantel zijn kastanjebruin. De donkerbruine staart heeft witte randen. Het vrouwtje is over 
het geheel wat meer streperig dan de man. De zang is prettig gebrabbel met fluittonen. 

De kneu is een zaadeter die zich voedt met zaden van bomen en ruigtekruiden zoals 
hennep en vlas, en insecten en larven. 

Het aantal broedparen gaat geleidelijk achteruit en er broeden nog ongeveer 45.000 paar 
in Nederland. Dit komt door de verschraling van het agrarisch cultuurlandschap dat 
steeds grootschaliger wordt. Daarom is de soort in 2004 als gevoelig op de Nederlandse 
rode lijst gezet. 

 



Barmsijs    
Weer een eenmalige foto. Dit keer vroeg in het voorjaar van 2018 op de opgang naar de 
Sint Pieter in Kanne.  

Deze kleine, grijsbruine vogel heeft op de bovenzijde donkere lengtestrepen. De barmsijs 
is groter dan de kleine barmsijs. De vleugelstreep is duidelijk wit (bij de kleine barmsijs 
minder contrastrijk licht bruingeel). Verder is de vogel ook contrastrijker, de buik en borst 
zijn lichter en hij heeft een lichte stuit met meestal kleine zwarte streepjes. Zijn voedsel 
bestaat uit zaden en insecten. 

Deze soort komt voor in noordelijk Europa, Siberië, Alaska en Canada. Het is een 
trekvogel die 's winters naar het zuiden trekt en wordt waargenomen in West- en Midden-
Europa. Het voorkomen in de winter kan een invasie-achtig karakter hebben. De soort telt 
twee ondersoorten. 

 



Groenling    
Een groenling is ongeveer 15 centimeter. Het mannetje is olijfgroen, vooral op de stuit. De 
rug heeft een bruine tint en de onderzijde is meer geelachtig. De randen van de vleugel en 
de meeste staartpennen zijn aan de basis helder geel. De dikke snavel is bijna wit en de 
poten zijn vleeskleurig. Het wijfje is minder intensief van kleur, zij is meer grijsgroen en 
haar geel in de veren is veel valer. Het voedsel bestaat vooral uit jonge plantjes, zaden, 
haver, bessen, bladknoppen en soms ook insecten. 

De vogel is vaak te vinden in parklandschappen met dichte bosjes of boomgroepen, met 
name in parken, tuinen, heggen alsook langs bosranden. In de winter als het voedsel 
schaars is, komen de groenlingen in gezelschap van andere vogelsoorten zoals vinken, 
mezen, merels en spreeuwen op de voederplaatsen bij huizen af. 

 









Sijs    
De sijs fotografeerde ik in het vroege voorjaar van 2018 in het ENCI bos. In Nederland was 
het vooral een wintergast, maar sinds de tweede helft van vorige eeuw broedt hij  hier ook. 

In de winter wordt de sijs regelmatig aangetroffen op vetbollen en netjes met pinda’s in de 
tuin. Sijzen opereren dan veelal in kleine groepjes, en gedragen zich enigszins als mezen: 
ondersteboven hangend aan de vetbollen. Ze zijn zo groot als een pimpelmees, maar veel 
duidelijker geelgroen gekleurd, vooral de volwassen mannetjes, die een zwarte kruin 
hebben. De vlucht is opvallend: gele vleugelstreep en gevorkte zwarte staart, met geel aan 
de zijden. 

Hij is in Nederland het hele jaar te zien. Buiten het broedseizoen (midden september tot 
april) is het een doortrekker en wintergast in soms grote aantallen. Het aantal broedvogels 
vertoont een grillig verloop, met soms een invasief karakter. 

 



Europese Kanarie    
Dit exemplaar zat in het voorjaar van 2016 aan de oever van de Jeker; het deel dat Jeker 
park wordt genoemd. 

De Europese kanarie is een kleine vogel, van slechts 11 tot 12 centimeter. Hij heeft een 
zwaar gestreepte rug, buik en flanken. Het mannetje is citroengeel op de kop, hals en 
borst. Het vrouwtje is hier vaal geelwit. Bij beide geslachten is de stuit geel en de staart 
geheel donker. De snavel is zeer kort, dik en grijs. 

De Europese kanarie komt voor in Midden- en Zuid-Europa en leeft in boomgroepen,, bij 
voorkeur met enkele coniferen. Van daaruit zingt het mannetje graag zijn liedje, een 
razendsnelle stroom van piepende, scherpe en rinkelende klanken. 

Europese kanaries kunnen in de zomermaanden in Nederland en België aangetroffen 
worden, vooral in Zuid-Limburg en verder langs de oostgrens van Nederland. Het aantal 
waarnemingen buiten de broedtijd was relatief hoog in 1997, daalde de volgende drie jaar, 
en steeg daarna licht. Maar tussen 2003 en 2007 was er weer een sterke daling. Hij staat 
als niet bedreigd op de internationale Rode Lijst. 



Kruisbek    
Een foto, genomen in het stadspark in de zomer van 2016.  

Hij is iets groter dan een vink. Zijn gewicht is echter hetzelfde, ongeveer 40 g. Het 
verenkleed van het mannetje is overwegend rood met een grauwwitte gestreepte buik, een 
zwarte staart en zwarte vleugels. Het wijfje heeft een olijfgroene bovenzijde en een 
geelachtige stuit en onderzijde. 

Het voedsel bestaat vooral uit zaden van naaldbomen. Vooral van sparren. De zaden 
kunnen ze hangend aan de kegels verwijderen, hoewel ze soms ook een hele kegel afbijten 
en meenemen naar een zitplaats. Daarbij vliegen ze soms met een kegel die net zo zwaar is 
als zijzelf.  

De aantallen in Nederland nemen toe, omdat er in de crisisjaren veel naaldbossen zijn 
aangeplant. Het is sinds 1975 een jaarlijkse broedvogel. 
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Gorzen  
Gorzen zijn een familie van zangvogels. Het zijn zaadeters met een speciaal gevormde 
snavel. De familie telt maar één geslacht met veertig soorten. 

Gorzen kunnen meestal aan hun opmerkelijke koptekening onderscheiden worden. 
Althans de mannetje. Vrouwtjes hebben vaak minder kenmerken. Hun verenkleed is zeer 
gevarieerd, maar bij de meeste soorten nogal onopvallend gekleurd. De staart is vrij lang 
en soms gevorkt. De vleugels zijn lang en meestal spits. Ze hebben korte, kegelvormige 
snavels, die uitermate geschikt zijn om zaden te pellen. De lichaamslengte varieert van 10 
tot 20 cm. 

De leefwijze van de gorzen is in veel opzichten vergelijkbaar met die van vinken. Ze komen 
alleen in Eurazië en Afrika voor. De meeste soorten zijn trekvogels. In de Lage Landen zijn 
de geelgors en de rietgors de meest algemene soorten. 

Geelgors    
Het is de meest voorkomende gors in Europa. Buiten het broedseizoen verzamelen zich 
grote groepen, maar tijdens het broedseizoen is de geelgors strikt territoriaal. 

Het is een stand- en zwerfvogel die iets groter is dan de mus. Hij bereikt een 
lichaamslengte van 16 tot 17 centimeter en weegt 25 tot 30 gram. De mannetjes dragen 
tijdens het broedseizoen een geel verenkleed. Ze hebben dan een helder gele kop met een 
paar bruinachtige strepen en een gele onderzijde met een rood-bruine borst. De dekveren 
zijn bruin-grijs van kleur. De bovenzijde van het lichaam is bruin met donkere lengte 
strepen. De staart is donker en wanneer hij vliegt vallen de witte buitenranden op. 

De vrouwtjes zijn onopvallend groenbruin van kleur, maar met gele accenten aan de 
onderkant. In het winterkleed lijken de vrouwtjes en mannetjes op elkaar. 





















Rietgors    
Het mannetje is in het voorjaar en in de zomer duidelijk herkenbaar aan zijn pikzwarte 
kop, keel en bovenborst, een witte 'sjaal' en een vaalbruine rug met zwarte strepen. De 
vuilwitte onderzijde heeft een lichtgrijs gestreepte stuit. De flanken bevatten zwartrode 
strepen. De staart is bruinzwart met wit en de onderstaart is grijs. Het vrouwtje is bruin 
met een geelbruine onderzijde. Boven de ogen heeft ze een lichte oogstreep, verder zwart-
witte baardstrepen en strepen op de stuit, borst en flanken. In de winter mist de rietgors 
zijn zwarte kop en kan de vogel bij vluchtig kijken verward worden met de ijsgors of zelfs 
met een huismus. 

Vanaf een boom of struik in het rietland zingt hij zijn lied. Het voedsel bestaat uit slakken, 
rupsen en kevers, in de winter zaden. 

De rietgors is een talrijke broedvogel in de laag gelegen delen van Nederland. De soort 
staat niet op de Nederlandse Rode Lijst. Heel anders is de situatie in Vlaanderen. De 
rietgors staat er op de Rode Lijst als bedreigd. 

De foto’s zijn afgelopen voorjaar gemaakt aan de Jeker in Kanne. 





tot slot 
Dit boek bevat 1327 foto’s van 151 verschillende vogels. Dat is maar een fractie van het 
totaal dat hier voorkomt, zeker omdat veel zomersoorten ontbreken, maar toch een aardig 
overzicht, denk ik. In elk geval prettig om op terug te kijken. 

Rest mij niets anders dan de gebruikte bronnen te vermelden: 
Kosmos compact gids vogels, Wikipedia, Agentschap Natuur & Bos, Katalog der 
Wildschadenskasse, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, boerderij Daalhoeve, 
Vogelbescherming, SOVON, IUCN, Flora- en Faunawet. 

                        Maastricht 17 november 2018 


