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Inleiding  7

broedseizoen (zo tussen begin maart en eind augustus) de nesten en vaste 
rustplaatsen van vogels te verstoren, te vernielen of te verwijderen. Voor 
sommige vogelsoorten geldt dit ook buiten het broedseizoen. 

Vogels herkennen
Dit boek geeft van elke vogel de gemiddelde lengte, variaties in het 
verenkleed, roep en details over de habitat en het gedrag. Sommige vogels 
zijn moeilijk te identificeren, zelfs voor ervaren vogelaars. Let bij het 
identificeren van een vogel op de volgende onderscheidende kenmerken. 

Vlucht  De manier van vliegen van een vogel kan een belangrijke 
aanwijzing zijn tot de identiteit. Bosvogels, zoals spechten, hebben een 
typische golvende vlucht, die vooral goed zichtbaar is als ze boven open 
terrein vliegen. IJsvogels vertonen een directe, snelle vlucht, waarbij ze vaak 
vlak boven het water scheren. De vorm die de vogel tijdens het vliegen 
toont, kan ook een onderscheidend kenmerk zijn: eenden en zwanen 
vliegen met snel slaande puntige vleugels, en hun nek is naar voren 
uitgestrekt.

Vorm  Algemene vorm en onderscheidende kenmerken als snavelvorm en 
de lengte van poot of staart. 

Kleur en patronen  Kleur vormt niet altijd een betrouwbare aanwijzing, 
omdat het licht zelf en de omgevingskleuren kunnen zorgen voor 
onvoorspelbare afwijkingen. De patronen op het verenkleed zijn 
waarschijnlijk belangrijker. Vergeet echter niet dat het verenkleed kan 
variëren in de verschillende seizoenen en in de afzonderlijke levensstadia 
van de vogel – zo wijkt het uiterlijk van een jonge en van niet-broedende 
vogels meestal af van een ‘normaal’ exemplaar. 

Gedrag  Veel vogelsoorten, zoals mezen, kunnen worden waargenomen in 
zwermen – vooral in de winter – terwijl andere vaak in paartjes worden 

Dit boekje is in de eerste plaats een gids om met behulp van 
gedetailleerde beschrijvingen en heldere illustraties vogels te kunnen 
identificeren. Het beschrijft de meest voorkomende soorten, maar ook 
enkele vogels die veel zeldzamer zijn. Verder vind je hier informatie 
over vogelvoedsel, voedertafels, silo’s, vetbollen, nestkasten en andere 
voorwerpen waarmee je meer vogels naar de tuin kunt lokken. Praktische 
informatie over het creëren van een vogelvriendelijke tuin, zoals het 
zelf vervaardigen van nestkasten en het telen van voor vogels nuttige 
planten, kun je vinden in boeken die deze specifieke thema’s uitgebreider 
behandelen.  

Vogels aantrekken
Je kunt zelfs naar het kleinste tuintje vogels lokken door er voedsel 
neer te leggen, zoals zaden, granen en kruimeltjes. Vogels worden ook 
aangetrokken door planten en bomen die bessen dragen, vooral in de 
herfst en winter, en door de insecten die zich voeden met planten. In 
het algemeen vormen inheemse planten een betere voedselbron, al 
kunnen uitheemse planten zoals de dwergmispel en vuurdoorn, die in de 
herfst grote hoeveelheden vruchten produceren, net zo nuttig zijn als 
inheemse. 

Een vijver, hoe klein ook, trekt insecten en andere ongewervelden aan 
en vormt zo een extra voedingsbron voor vogels. En vogels kunnen een 
vijver gebruiken om te drinken en te baden, als de vijver aan de rand 
ondiep is. Maar je kunt natuurlijk ook een vogelbadje neerzetten.  

Dichte struiken en bomen bieden de vogels niet alleen voedsel, 
maar ook bescherming en een plek om te nestelen. Nestkasten trekken 
ook vogels aan, maar ze zullen pas hun nest erin maken als er genoeg 
voedsel in de vorm van insecten in de buurt is – zelfs de zaadeters 
voeden hun jongen met insecten. Nestelende vogels mogen niet worden 
verstoord. Het is volgens de Flora- en faunawet verboden om in het 
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20  Vogels voederen

vogelvoer
Je kunt vogels het hele jaar door helpen door ze voedsel aan te bieden in 
de tuin, maar vooral ‘s winters, als de natuurlijke voedselbronnen als zaden, 
vruchten en insecten minder voorhanden zijn, is het belangrijk voor ze, en in 
de tijd dat ze hun jongen voeren. Tijdens de overgang van de herfst naar de 
winter is vetrijke voeding zoals pinda’s, vetbollen en kaas nuttig, in de lente en 
zomer is voedsel met een hoog eiwitgehalte zoals meelwormen belangrijk voor 
vogels met jongen. Vermijd zout eten als spek, voedsel dat in de vogelbuik kan 
opzwellen zoals gedroogde kokosnoot, en losse pinda’s, waar jonge vogels in 
kunnen stikken.  

Vogelvoer als zaden en granen kun je in grote hoeveelheden inkopen en dit 
dan thuis bewaren in een afgesloten container op een koele, droge plek. Er zijn 
ook zaadmengsels verkrijgbaar.

Zwarte zonnebloempitten  Perfect energierijk 
voer voor het hele jaar. Verkrijgbaar in mixen 
en apart. Het oliegehalte van de zwarte 
zonnebloempitten is hoger dan dat van  
de gestreepte. 

Zonnebloemkernen  Gedopte zonnebloempitten hebben  
het voordeel dat vogels snel en makkelijk dit calorierijke 
voedsel kunnen eten. En de grond eromheen  
wordt niet ‘vervuild’ met schillen.

Nigerzaad  Klein en zwart, met een hoog oliegehalte.  
Populair bij vogels met een slanke snavel, zoals  
putter, sijs en barmsijs. Vereist wel een voersilo  
met smalle spleten om verspilling van de  
kleine zaadjes  
te voorkomen. 

Hennepzaad  Populair bij mezen, vinkachtigen 
en mussen, die de zaden open kunnen breken 
met hun snavel.

Gierst  Deze witte zaden trekken vooral mussen, 
heggenmussen, vinkachtigen, rietgorzen en  
turkse tortels aan. Rijk aan zetmeel en  
essentiële vitaminen  
en mineralen.

Tarwe en gerst  Deze granen bevatten allebei 
vitaminen, mineralen en koolhydraten.  
Favoriet bij mussen, duiven en fazanten. 

Havermout  Bron van eiwit en mineralen. Heeft een  
hoger vet- en oliegehalte dan de meeste andere  
granen en is dus ideaal wintervoer. Relatief  
goedkoop, vooral als het wordt  
gekocht in grote zakken.  
Prima voedsel voor  
vele vogelsoorten. 
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Wilde eend  
Anas platyrhynchos

Anatidae/Eendachtigen  41

Knobbelzwaan  
Cygnus olor

40  Anatidae/Eendachtigen

Grootte en beschrijvinG  152 cm. Een van de zwaarste vliegende vogels ter 
wereld. Grijsbruin als jong, geheel wit als adult. Heeft oranje snavel met zwarte 
knobbel (kleiner bij vrouwtjes) aan de basis en een sierlijke boog in de nek.
Geluid  Voornamelijk stil; sist bij boosheid en verstoring.
habitat  In stilstaande en zacht stromende wateren, ook in estuaria en beschut 
kustgebied; in Noord- en West-Europa. Standvogel in Nederland.
voedsel en GedraG  Voedt zich door zijn nek onder water te steken, soms 
grondelt hij zelfs. Heeft graag een grasveld in de buurt. Het nest bestaat uit 
een grote berg plantenmateriaal aan de waterkant. 

Grootte en beschrijvinG  58 cm. Meest voorkomende eend in Nederland. De 
woerd heeft een donkerbruine borst, donkergroene kop met een witte halsband 
in het broedseizoen. Speculum (heldere, metaalachtige kleurband op de 
vleugels van sommige vogels, vooral eenden) is paars.
Geluid  Vrouwtjes kwaken, woerden maken een hoger, zachter geluid.
habitat  Standvogel en wijdverspreid over heel Europa, te vinden op vrijwel alle 
binnenwateren, behalve snelstromende rivieren. 
voedsel en GedraG  Voedt zich door met een happende snavel het 
wateroppervlak te zeven en door te grondelen. Dieet bestaat uit onder meer 
insecten, vissen en planten. Veel eenden eten ook brood en granen. Maakt zijn 
nest vaak op het land onder een struik, vlak bij het water.



habitat  Het hele jaar in moerassen, vijvers, meren, rivieren, sloten, kanalen en 
rivierdelta’s in heel Europa. 
voedsel en GedraG  Eet vis, amfibieën, kleine zoogdieren, insecten en reptielen. 
Jaagt door langzaam door ondiep water te lopen – of bewegingloos stil te 
staan – tot de prooi binnen bereik is. Dan slaat hij razendsnel toe. Is aan te 
treffen bij tuinvijvers, op zoek naar vissen of kikkers. Maakt groot nest in 
kolonies, meestal in een hoge boom.

Ardeidae/Reigers  47

Blauwe reiger  
Ardea cinerea

46  Ardeidae/Reigers

Grootte en beschrijvinG  95 cm. Zeer grote vogel, overwegend grijs met zwart-
witte tekening. Broedkleed omvat lange zwarte pluimen op de kop. Tijdens de 
vlucht wordt de nek ingetrokken; vleugelslag is langzaam en zwaar.
Geluid  Tijdens de vlucht een schorre ‘kraark’ en ‘kraa’’ klappert met de snavel 
bij het nest. 
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