
Welke vogels van Vlieland heb jij gezien?
Illustraties: Elw

in van der Kolk

Moeite de vogels uit elkaar te houden?  
Download de gratis app ‘Wadvogels’ 
voor een overzicht van alle 185 vogels  
die je in het waddengebied kunt zien,  
inclusief geluiden en herkenningstips.

Neem gratis mee!
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Hoeveel heb je er al gezien?
    Vink de vogels aan en tel op!
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Vliehors
De app ‘Wadvogels’ bevat een vogelgids 
met 185 vogelsoorten van het wadden
gebied, inclusief illustraties, geluiden, 
beschrijvingen en een handige herken
ningsfunctie. De app leidt je ook naar alle 
mooie vogelplekken en er is een handige  
getijdentabel in verwerkt. 

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 Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, 
Landschap NoordHolland en Het Groninger Landschap.

1  Kroon’s Polders: Prachtig moeras
gebied met lepelaars, kiekendieven en 
veel eendensoorten. Bij hoogwater ook 
steltlopers.

2  Posthuiswad: Grote wadplaat met 
eenden, ganzen, slechtvalken en  
massa’s steltlopers.

3  De Vliehors: Enorme zandvlakte met 
zeldzame strandvogels als strandplevier, 
bontbekplevier en dwergstern.

4  Meeuwenduinen: Duinen en strand  
met roofvogels, meeuwen en in het  
najaar enorme groepen trekvogels. 

5  Bomenland: Dit bos is ideale plek om  
het fraaie goudhaantje te zien. Verder 
o.m. houtsnip, boomkruiper, specht en 
appelvink.

6  Dodemansbol: Mooi uitzicht op het 
wad: kans op eider, rotgans, lepelaar, 
rosse grutto, wulp, kluut, strandlopers  
en bergeend. Soms velduilen.

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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7  De Oude Kooi: Bos en grasland  
met ganzen, sijsjes en kwikstaarten.  
Bij vogelliefhebbers bekend als vind 
plaats voor zeldzame soorten.

8  Cranberryvlakte: Duinlandschap  
met blauwe kiekendief, tapuit en velduil. 
Maar ook havik, slechtvalk, roodborst
tapuit en veldleeuwerik.

9  Westerse veld: Grasland met ganzen, 
kwikstaarten, piepers, kneu, grutto, 
scholekster, kievit, tureluur, steenloper  
en bontbekplevier. 

10 Noordoosthoek: Noordzeestrand  
met sterns, strandlopers, steenloper,  
eider, middelste zaagbek  
en stormmeeuw. 
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Fietsroute 21 km
Wandelroute 7,6 km
Wandelroute 10,4 km
Uitzichtpunt 
Vogelkijkhut
Horeca
Verrekijkeruitleenpunt
VVV
Veerboot
De Noordwester: 
waddencentrum en 
zeeaquarium
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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  
Vlieland te ontdekken. Kijk voor meer informatie en alle routebeschrijvingen op 
www.beleefdewaddennatuur.nl

Vogels Kroon’s Polders dichterbij
Kroon’s Polders en het omliggende wad zijn van  
groot belang voor trekvogels. Staatsbosbeheer legt 
daarom rondom Kroon’s Polders en langs het Posthuis
wad een nieuwe wandelroute aan, zodat bezoekers  
de vogel rijkdom kunnen ontdekken. Er komen  
kijk schermen, informatieborden en een vogelkijkhut 
zodat wandelaars de vogels van dichtbij kunnen  
beleven zonder ze te verstoren. 

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

Gratis app Wadvogels

De      mooiste vogelkijkplekken op Vlieland10

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

van vogels. Heb je geen kijker? Dan kun je 
voor € 5 per dag (en € 50 borg) een kijker 
lenen bij De Noordwester (Dorpstraat 150) 
en het Posthuys (Postweg 4). 
          


