
14 tips om meer te 
 genieten van vogels



Vogels hebben iets magisch; ze kunnen vliegen, ze zijn wild en lieflijk tegelijk. 
Van hun sierlijkheid en vrolijke liedjes word je gewoon gelukkig! Van alle 
wilde natuur in ons landje zijn vogels het meest bereikbaar: je ziet ze elke 
dag in de tuin of op het balkon. Als je je er iets meer in gaat verdiepen 
ontdek je dat er zó veel verschillende vogels zijn dat het ook best lastig is 
om ze uit elkaar te houden en op naam te brengen. 

14 tips om meer te 
genieten van vogels

Drieteenstrandloper2



In dit e-book geef ik je veertien tips om nóg meer te genieten van het 
vogels kijken en hoe je leert om alle soorten te herkennen. De tips zijn 
heel uiteenlopend en gevarieerd en ik heb natuurlijk de mooiste foto’s 
geselecteerd. Ik hoop dat je plezier in vogels kijken er door toeneemt en je 
er nog meer van zult genieten.

Daan Schoonhoven

Bijeneter
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1  Voer de vogels in je tuin

De beste plek om vogels te kijken is waar je het meest bent: je eigen 
huis en tuin of balkon. Door het voor vogels zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken, maak je veel meer kans op het zien van vogels. Eén van de 
manieren hiervoor is door vogels te voeren. De winter is het meest  
geschikte seizoen om te voeren omdat dit voor de vogels het moeilijkste 
seizoen is waarin ze onze hulp het meest nodig hebben. Het hele jaar 
door kun je zaden of zonnebloempitten aanbieden. 
Belangrijk bij voeren is dat het regelmatig gebeurt. Als je begint met 
voeren, zul je niet binnen een paar dagen meer vogels zien, maar na 
verloop van enkele weken zijn de vogels eraan gewend. 
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De huismussen en merels zijn blij als je dagelijks wat korstjes brood 
strooit. Lijsterachtigen, zoals merels, zanglijsters en kramsvogels zijn 
gek op appels. Boomklevers, bonte spechten en mezen zijn gek op  
pindakaas. Let op dat je geen normale pindakaas gebruikt, want dat  
bevat teveel zout. Er bestaat  speciale pindakaas voor vogels. Het strooi-
en van zaad trekt vooral vinken aan. 

Vink 5



2   Schaf een verrekijker aan

Vogels zijn over het algemeen best schuw. Met het blote oog een  
vogel van dichtbij bekijken behoort echt tot de uitzonderingen. Met een 
verrekijker wordt vogels kijken een stuk leuker, dan gaat er een wereld 
voor je open. Je kunt elk veertje zien en het is alsof je ze kunt aanraken. 

Barmsijs
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Voor verrekijkers gaat het gezegde ‘goedkoop is duurkoop’ meestal wel 
op. Toch zou je kunnen beginnen met een niet al te dure verrekijker en 
als je merkt dat je er steeds meer plezier in krijgt kun je altijd nog een 
betere verrekijker aanschaffen.
Bij elke verrekijker zie je een som staan, bijv. 8x20 of 10x42. Het eerste 
getal zegt iets over de vergroting, het tweede getal zegt iets over de 
lichtsterkte. Hoe hoger dit laatste getal, hoe meer licht er binnenkomt 
en hoe beter de kijker zal presteren onder slechte lichtomstandigheden. 

Rietgors
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Ik heb nog een handige tip hoe je in één keer de vogel gelijk in het beeld 
van je verrekijker kunt krijgen zonder opnieuw te moeten speuren. Je 
kijkt eerst naar de vogel zonder verrekijker en je blijft hier naar kijken. 
Vervolgens zet je de verrekijker tussen je ogen en de vogel zonder je 
hoofd en ogen te bewegen en tadááá je hebt de vogel gelijk in beeld!

Velduil
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3   Beschrijf de vogel die je ziet

Zie je een vogelsoort die je niet meteen herkent? Bekijk de vogel dan heel 
goed en beschrijf voor jezelf hoe de vogel eruit ziet, zodat het makkelijker 
wordt de vogel in een vogelgids te terug te vinden.
•  Schat het formaat. Is de vogel ongeveer zo groot als een  huismus  

( ca. 15 cm), een spreeuw (ca. 20 cm), een merel (ca. 25 cm) of een 
gaai (ca. 35 cm) of zit-ie ergens tussen in?

Groenling9



•   Welk type vogel is het? Zangvogel, watervogel, specht,  roofvogel, 
eend, kraai-achtige, meeuw of steltloper.

•  Wat is de hoofdkleur van de vogel?
•   Hoe ziet de borst eruit? Welke kleur? Egaal of gestippeld?
•  Hoe zien de vleugels eruit? Kun je een of meerdere vleugelstrepen in 

de dwarsrichting zien?
•  Valt er iets op aan de staart? De lengte in verhouding tot de rest van 

de vogel, bandering / strepen, beweeglijkheid.

Torenvalk10



•   Hoe ziet de kop van de vogel eruit? Heeft-ie een ‘petje’ zoals een 
pimpelmees of een ‘boevenmasker’ zoals een boom klever? Probeer 
een ezelsbruggetje voor jezelf te bedenken.

•   Wat is de houding van de vogel? Opgericht, langgerekt  
of gedrongen?

•   Welk gedrag is kenmerkend? Loopt de vogel of hipt-ie?  
Is hij druk of rustig?

Nadat de vogel is gevlogen kun je eventueel opschrijven wat je hebt 
gezien. Het blijkt namelijk best lastig om te onthouden hoe de vogel 
eruit zag.

Spreeuw
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4   Ben jij een vroege vogel?

Vogels zijn ‘s ochtends vroeg verreweg het meest actief. Ken je de 
oorverdovende vogelzang in de vroege morgen tijdens het voorjaar?  
Bovendien is de atmosfeer van zo’n vroege ochtend heerlijk en kom je 
weinig andere mensen tegen. 
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Genoeg redenen om zelf een vroege vogel te worden en de wekker 
te zetten om te wandelen in een schitterend natuurgebied met overal 
zingende vogels om je heen, een opkomende zon en verder geen mens 
te zien... Als je het eens gedaan hebt, zul je absoluut vaker gaan.

Fitis13



IJsgors

  Koop een goede vogelgids

Alleen in Nederland zijn er al meer dan 400 vogelsoorten gezien. Probeer 
die allemaal maar eens uit elkaar te halen! Een goede vogelgids is een  
absolute must als je je meer wilt verdiepen in het kijken naar vogels. Als je 
regelmatig door de gids bladert, word je vanzelf steeds vertrouwder met 
de hoeveelheid soorten en soortnamen. En natuurlijk zoek je de vogels op 
die je net hebt gezien.
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Er zijn heel veel verschillende vogelgidsen op de markt, maar bijna alle 
vogelaars zijn het met elkaar eens dat onderstaande titels de beste 
vogelgidsen zijn.

Tegenwoordig bestaan er ook veel vogel-apps. 
De beste en meest complete app is de grotendeels 

Engelstalige “Collins Bird Guide”.

Handboek Europese 
vogels - 2 delen

ANWB Vogelgids
van Europa
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https://bit.ly/3Bid3oi


6   Leer vogelgeluiden herkennen

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar hoe houd je in hemels naam 
300 verschillende riedeltjes uit elkaar? Vogelzang is voor beginnende 
vogelaars best heel ingewikkeld, maar er is een methode die je flink op 
weg kan helpen. Het begint met het voornemen dat als je een vogel 
hoort zingen of anderszins geluid maken, je wilt zien welke soort het 
is. Vervolgens begin je in januari om de geluiden te herkennen. In de 
winter en het vroege voorjaar zingt er namelijk nog niet zoveel. 

Braamsluiper
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De heggenmus is een van de eerste vogeltjes die z’n vrolijke liedje laat 
horen, een snel ijl raffelend gefluit. Hij begint al vanaf half januari te 
zingen. De merel kan zich daar al snel bij voegen, maar meestal heel 
schuchter en voorzichtig. De zanglijster meldt zich vanaf februari en is 
vrij eenvoudig te herkennen aan z’n luide zang, maar vooral doordat-ie 
bijna alles 3 of 4 keer herhaalt. 

Merel
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Winterkoning

De koolmees begint zich ook 
al in de winter te roeren en 
heeft een herkenbaar die-
de-die die-de-die roepje, 
je kunt het nauwelijks 
zang noemen. Vanaf half 
maart komt de tjiftjaf aan 
en hoor je hem overal zijn 
eigen naam roepen. De 
winterkoning herken je aan 
z’n hoge trillers, dat doet 
geen enkele andere vogel. 
Het voert te ver om het 
hele jaar te beschrijven, 
maar als je de belangrijkste 
tuinsoorten kent, wordt 
het steeds makkelijker 
afwijkende zang te  
onderscheiden en te ont-
dekken welke soort dit is. 
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7   Wees stil en geduldig

Vogels hebben ongelooflijk goede zintuigen. Veel eerder dan wij zien ze 
een roofvogel en horen ze het minste geluid. Dit betekent dat ze heel 
gevoelig zijn voor beweging en voor geluid. Een heel goede methode om 
vogels te zien is daarom op een strategische plek te zitten en geduldig te 
wachten op wat er komen gaat. Bijvoorbeeld bij een rietkraag of een half-
open plek in het bos of een plek waar je goed overzicht hebt. Als je door 
je verrekijker wilt kijken zorg dan ook dat je bewegingen langzaam zijn. 

Kleine karekiet19



8   Waar vind je welke vogel?

Niet elke vogel komt overal voor. De meeste vogels stellen heel specifieke 
 eisen aan hun omgeving en/of zijn aangepast voor een bepaald type 
landschap. Globaal kun je aan de hand van verschillende biotopen of 
leefomgevingen de volgende soortgroepen onderscheiden:
•  Akker- en weidevogels: de vogels die hier voorkomen hebben zich  

gedurende vele eeuwen aangepast aan ons cultuurlandschap en  
voelen zich hier thuis. Voorbeelden zijn: grutto, kievit, graspieper,  
tureluur, grauwe gans, kolgans, gele kwikstaart. Met veel van deze 
soorten gaat het helaas niet goed.

Jonge grutto20



•  Stads- en tuinvogels: vogels die hebben leren samenleven met ons  
mensen, zoals mezen, mussen, lijsters, duiven en kraaiachtigen.

•  Vogels van bos en heide: allerlei mezensoorten, zoals zwarte mees,  
matkop, goudvink, sijs, boomklever, kruisbek en spechten. Op de heide 
hoor je de veldleeuwerik, roodborsttapuit en wulp.

•  Moeras- en watervogels: vogels die aan het water of de waterkant zijn 
gebonden zoals rietgors, rietzanger, kleine karekiet, baardmannetje, snor, 
allerlei eenden, futen, aalscholver en reigers.

Kleine zilverreiger
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•  Zee- en kustvogels: veel vogels zijn aan de zee en kust  
gebonden zoals meeuwen, sterns, pijlstormvogels, duikers, 
strandlopers en andere steltlopers. 

Als je specifieke vogels wilt zien, moet je dus weten waar ze  
zich thuisvoelen en dus waar ze voorkomen en wanneer ze in  
ons land zijn.

Papegaaiduiker22



Handboek 
Vogelfotografie

Scan de 
QR code

Vogels spreken tot ieders verbeelding. Om ze in perfectie te 
fotograferen is een hele uitdaging, maar zó bevredigend als het lukt. 
In het Handboek Vogelfotografie wordt ieder aspect beschreven. 
Variërend van fototechniek, creativiteit en vogelkennis tot hoe kom je 
verantwoord dichtbij, spelen met licht en hoe je groeit als fotograaf.

Ga voor alle informatie naar 
webshop.natuurfotografie.nl 
en bestel hier het Handboek 
Vogelfotografie.
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9   Hang een nestkastje op

Niet elke soort maakt gebruik van een nestkast en elke vogelsoort die 
dit wel doet heeft specifieke wensen en eisen. Je kunt eerst kijken welke 
soorten er in je tuin voorkomen. In veel gevallen is dit koolmees of 
pimpelmees, maar wie weet wel eens bonte- of grauwe vliegenvanger! 
Maar je kunt ook vogels lokken door ze nestgelegenheid te bieden. 
Huismussen bijvoorbeeld hebben vaak gebrek aan nestplaatsen. Er zijn 
speciale mussenflats ontwikkeld. Gier- en huiszwaluwen kun je ook 
lokken in woonwijken. 

Huiszwaluwnesten (alleen middelste is 
een natuurlijk nest) Foto: Arno ten Hoeve
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Vervolgens ga je op zoek naar een geschikt nestkastje. Dit kan bij een 
lokaal tuincentrum, maar er zijn ook allerlei gespecialiseerde webshops. 
Zelf maken is in de meeste gevallen goed te doen en bovendien erg 
leuk. Kijk ook goed waar je de nestkast bevestigt. Hang hem nooit pal 
in de zon of in de regen!

Huismus
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10   Ga eens op stap met een 
 ervaren vogelaar of meld je aan  
 bij een lokale vogelwerkgroep

Dit is misschien wel de tip waar je het meest van zult leren. Van een 
ervaren vogelaar kun je namelijk ongelooflijk veel leren. Hij of zij ziet 
niet alleen veel meer dan een beginnende vogelaar, maar kan je 
ook van alles leren over waar je welke vogel kunt zien. Veel plaatsen  
hebben een vogelwerkgroep, al dan niet onderdeel van bijvoorbeeld het 
IVN of de KNNV, maar er zijn ook zelfstandige vogelwerkgroepen. Zoek 
maar eens via Google op vogelwerkgroep en je woonplaats al dan niet in  
combinatie met IVN of KNNV.

Foto: Mark Schuurman26



  Kijk regelmatig op Vogelskijken.nl

Elke dag publiceren we een nieuw artikel over vogels en vogels 
kijken. De artikelen worden geschreven door ervaren vogelaars die 
hun passie voor vogels graag met je willen delen. Je vindt er alles 
over vogelherkenning, fenelogie, vogeltrek, actualiteiten, recensies, 
interviews, vogelzang, onderzoek en elke maand een leuke challenge.

Spreeuw
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   Probeer zelf eens een foto  
 van een vogel te maken

Als je al iets langer naar vogels kijkt, zou je eens de stap kunnen zetten om 
vogels te fotograferen. Een waarschuwing is op z’n plaats: het is niet een-
voudig én het is razend verslavend. Want als het een keer lukt, dat wil je 
de volgende keer een nóg betere foto maken. Zoals je misschien begrepen 
hebt, ben ik zelf een fervent vogelfotograaf. Wat ik het allerfijnste vind aan 
vogelfotografie is dat je niet stopt als je de vogel eenmaal hebt gezien, maar 
dat je alle tijd neemt om de vogel dichtbij te laten komen en daardoor ook 
het gedrag van de vogel leert kennen. Dat is niet alleen heel leuk om te 
zien, het is ook heel leerzaam en bovendien heel ontspannend.

Zilvermeeuw
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Wist je dat je ook prima foto’s kunt maken met een smartphone in 
combinatie met een (goede) verrekijker? Er zijn adapters of verloop-
stukjes beschikbaar waardoor de smartphone perfect is uitgelijnd met 
het oculair van de verrekijker.

    Wil je meer informatie over vogelfotografie? 
    Ga dan naar vogelfotografie.nl. Je vindt hier 
    o.a. artikelen,  cursussen en workhops.

Jonge wilde eend

Meer weten?
Scan de QR-code om direct naar 

volgefotografie.nl te gaan!
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   Richt je tuin vogelvriendelijk in

Hoe je tuin eruit ziet, bepaalt in belangrijke mate hoeveel vogels je zult 
zien. Als je tuin voornamelijk uit stenen bestaat, zul je niet veel vogels 
zien. Waar houden vogels wel van?
•   Een groene tuin met allerlei bloemen en planten is interessant voor 

insecten en daarmee ook voor vogels die deze insecten maar al te 
graag lusten. 

Koolmees
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Pimpelmees

•  Voor tuinvogels is het 
belangrijk dat ze zich 
kunnen verschuilen in 
een dichte heester als er 
een sperwer of kat op  
bezoek komt.

•  In de herfst moet je je tuin 
vooral niet winterklaar 
maken door alle struiken 
te gaan snoeien. Met 
name alles wat uitgebloeid 
is, moet je laten staan 
omdat vogels in de herfst 
en winter de zaadjes  
kunnen eten.
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•   Een natuurlijke vijver of een vogelbadje is om  meerdere  redenen  
belangrijk: ze kunnen zich hierin wassen en ze  kunnen eruit drinken.

Kruisbek32



14   Elk seizoen heeft z’n charme

Het mooie van vogels kijken is dat het nooit hetzelfde is en je in elke 
periode van het jaar andere vogels kunt zien. 
•  Tijdens de winter hebben wij onze wintergasten. Veel  vogels die normaal 

gesproken noordelijker leven en bij ons het mildere klimaat opzoeken. 
Natuurlijk de honderdduizenden ganzen, maar ook mooie soorten als 
sneeuwgors, ijsgors en klapekster.

Brandgans
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•  Het voorjaar is zonder twijfel het mooiste seizoen, wanneer alle  
vogels terugkomen en ze heel actief zijn om voor nakomelingen te 
zorgen. Je kansen om vogels te zien zijn in deze periode het grootst.

•  De zomer is een goed seizoen om roofvogels te zien,  zwevend boven 
hun broedgebied, maar ook watervogels en jonge  vogels zijn een lust 
voor het oog.

kievit34



•  Veel vogelaars kunnen vervolgens niet wachten tot de herfst aanbreekt 
en de vogeltrek volop op gang komt. Elk jaar zijn er zeldzame vogels 
te zien die je anders niet te zien krijgt. Herfststormen bieden kansen 
om aan de kust jagers,  zeekoeten, pijlstormvogels en jan-van-genten 
te zien.

Zeekoet35
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tenzij anders vermeld

Ontwerp en vormgeving

Carola van Loo

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand  
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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