Neem gratis mee!

Welke vogels van Schiermonnikoog heb jij gezien?
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Hoeveel heb je er al gezien?
Vink de vogels aan en tel op!
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Moeite de vogels uit elkaar te houden?
Download de gratis Wadvogels app met
daarin maar liefst 190 vogelsoorten die je in
het waddengebied kunt zien, inclusief geluiden
en herkenningstips. De app is geschikt voor
smartphone én tablet.
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Ontdek de vogelschat van het wad
Vogelbescherming Nederland organiseert met vijf andere natuurorganisaties
het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Daarmee maken
we mooie vogelkijkplekken toegankelijk en ontwikkelen we leuke gratis
vogelkijkproducten. Tegelijkertijd geven we vogels meer rust door de aanleg
van nieuwe broed- en rustplekken. Deze gratis vogelherkenningskaart helpt je
de vogelschat van Schiermonnikoog te ontdekken. Kijk voor meer informatie
en alle routebeschrijvingen op www.beleefdewaddennatuur.nl

De 10 mooiste vogelkijkplekken op Schiermonnikoog
Westerstrand: Dit strand, waar
verschillende soorten meeuwen en strand	lopers te zien zijn, is vanaf meerdere
strandopgangen bereikbaar. Kijk tijdens
de winter ook uit naar velduilen.
2 Westerplas: Eén van de grootste
zoetwaterplassen in het Waddengebied
met verschillende soorten eenden,
lepelaars en kleine zilverreiger. In het
riet langs de plas veel zangvogels.
3 Klein Zwitserland: Vanaf dit vakantie
huisjescomplex in de binnenduinrand
kun je tijdens de trektijd veel zangvogels
zien zoals roodstaarten.
1

Engelsmanplaat

Deze wadplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog is bij
hoogwater een belangrijke vluchtplaats. Ontelbare vogels
wachten hier op de ‘volgende gang’ van hun voedsel en
maken hier nestjes om te broeden. Rust en ruimte zijn daarom
van levensbelang. Hier houden de vogelwachters van
Staatsbosbeheer toezicht op vanuit het vogelwachtershuisje.

Jachthaven: Vanaf de pier kijk je uit
over het wad met veel steltlopers zoals
kanoeten, bonte strandlopers, bontbekplevieren en rosse grutto’s.
5 De Marlijn: Vanaf dit strandpaviljoen
kun je in het najaar de zeevogeltrek en
tijdens het voor- en najaar de zangvogeltrek prachtig beleven.
6 Groene Glop: Bos waar kleine zangvogels voor onderzoek worden gevangen
en geringd.
7 Banckspolder: Tijdens het voorjaar zie
je veel weidevogels in dit poldergebied
en in de winter groepen ganzen
en steltlopers zoals de goudplevier.
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Veerdam: Kwelders met verschillende
soorten eenden zoals de bergeend,
eidereend en pijlstaart. Steenlopertjes
te zien op de basaltblokken in de haven.
9 Kobbeduinen: Laag duingebied met
veel zangvogels zoals de nachtegaal en
tapuit. Ook kans op bruine kiekendief.
10 Oosterkwelder: Dit kweldergebied
is vanaf de waddijk goed te overzien.
In de winter zie je hier veel ganzen
en roofvogels en in de trektijd piepers
en tapuiten.
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Help de strandbroeders
Op de Wadden broeden vogels als dwergstern, bontbekplevier en
strandplevier. Wandelaars kunnen deze kwetsbare strandbroeders
eenvoudig helpen door in het broedseizoen afstand te houden en
afgezette stranddelen niet te betreden. Bekijk waarom dat zoveel
scheelt op www.beleefdewaddennatuur.nl/strandbroeders

Wandelroute 7 km
Wandelroute 15,1 km
Uitzichtpunt
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Rust belangrijk voor trekvogels

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

WWW.BELEEFDE
WADDENNATUUR.NL

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

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