
Welke vogels van de Friese waddenkust heb jij gezien?
Neem gratis mee!
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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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Hoeveel heb je er al gezien?
    Vink de vogels aan en tel op!
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Ontdek de vogelschat van    het wad

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

 Hegewiersterfjild: Binnendijks broed-
gebied voor weidevogels zoals grutto  
en kievit. Ook het visdiefje en de kleine 
plevier bevolken deze natte weilanden  
met grote aantallen. 

 Westhoek: Betoverend geulen- 
landschap bij eb met veel steltlopers  
en kans op slechtvalken.

 Zwarte Haan: Slikvelden en kwelders 
waar in het voorjaar veel vogels zoals de 
tureluur, slechtvalk en bergeend broeden. 

 Noard-Fryslân Bûtendyks: Kijk uit 
over de zomerpolder en kwelders vanaf 
de oude bunker. Kans op wulpen, 
rotganzen en brandganzen.

 Grândyk-Holwerd: Mooi uitzicht  
vanaf de pier op de Holwerterwestpolder 
vol vogels als de bontbekplevier,  
blauwe kiekendief en steenloper.

 

Rust belangrijk voor trekvogels 
Vogels in het waddengebied hebben rust hard nodig. 
Anders lukt het ze niet jongen groot te brengen of
overleven ze de zware trektochten naar Afrika of  
het hoge Noorden niet. De animatiefilm laat zien 
waarom rustplekken voor vogels in het wadden - 
gebied zo  belangrijk zijn. Bekijk de film op  
www.beleefdewaddennatuur.nl/trekvogels
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 Kwelder bij Wierum: Prachtige  
kleine (afslag)kwelder te bekijken vanaf  
de dijk, met kluten, bonte strandlopers  
en kanoeten.

 Peazemerlannen: Bijzonder natuur-
gebied dat ooit is ontstaan doordat een 
zware storm een gat in de dijk sloeg.  
Nu kun je er vogels als de goud- én 
zilverplevier bewonderen.

 Bantpolder: Open weidegebied waar 
wadvogels broeden en grote groepen 
ganzen overwinteren. 

 Ezumakeeg-Noord: Binnendijks 
zoetwatergebied met kans op  
vogels als de zeearend,  
zwarte ruiter en  
kemphaan.
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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 de Friese 
waddenkust te ontdekken. Kijk voor meer informatie en alle routebeschrijvingen op 
www.beleefdewaddennatuur.nl
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Op de Wadden broeden vogels als dwergstern, bontbekplevier en 
strandplevier. Wandelaars kunnen deze kwetsbare strandbroeders 
eenvoudig helpen door in het broedseizoen afstand te houden en 
afgezette stranddelen niet te betreden. Bekijk waarom dat zoveel 
scheelt op www.beleefdewaddennatuur.nl/strandbroeders 

Help de strandbroeders

De      mooiste vogelkijkplekken9

Een veilige plek voor broedende scholeksters 
De Holwerterwestpolder is één van de mooiste vogelplekken langs  
de waddenkust. Het aantal scholeksters is de laatste jaren echter sterk 
gedaald. It Fryske Gea en Vogelbescherming Nederland zetten hier 
grazers aan het werk om de verruiging van de kwelders terug te 
dringen. Zo wordt het landschap weer een fijne broedplek voor 
scholeksters, kluten en sterns. Ook komen er vogelkijkplekken om  
te genieten van al dit moois. Leuk voor vogels én mensen dus!
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Bezoek de website vol tips om de wadden-
natuur te ontdekken. Neem een kijkje in het 
maandoverzicht met leuke natuur activiteiten. 
Op de interactieve kaart kun je zien waar  
de laatste vogels en zeehonden zijn gezien. 
Misschien wel vlak bij waar jij nu bent!
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