
Neem gratis mee!

Welke vogels van de Groningse waddenkust heb jij gezien?
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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

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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1  Rietzuivering: Plas vlakbij 
haven Lauwersoog met volop 
vogels tijdens het broedseizoen 
zoals de rietzanger en berg-
eend. 

 Jaap Deensgat: Porselein-
hoen, roerdomp en allerlei 
trekvogels worden hier gezien. 
In de omliggende rietlanden 
kun je karekieten, rietzangers 
en rietgorzen verwachten.

 Feddema’s Plas: Kleine 
brakke water plas vol met vele 
soorten rietvogels. Regelmatig 
rusten, eten en broeden hier 
groepen scholeksters, tureluurs 
en zwarte ruiters.

 Klutenplas: Binnendijks 
brakwatergebied. Veel stelt-
lopers, eenden en ganzen 
verblijven hier wanneer de 
buitendijkse kwelders onder 
water staan. 

 Noordpolderzijl:  
Zomer polder en kwelder  
waar je tijdens winterhalfjaar 
zeer grote groepen ganzen  
kunt zien.

 

 Uithuizerwad en  
Ruidhorn: Buitendijkse 
kwelder (Uithuizerwad) 
grenzend aan binnendijks 
natuurgebied (Ruidhorn).  
Kans op bergeend, eider- 
eend en broedende kluten.

 Pier van Oterdum:  
Groot broedeiland speciaal 
aan gelegd voor visdieven  
en noordse sterns.

 Punt van Reide:  
Hoogwatervluchtplaats en 
broedgebied met kans op 
vogels als wulp, rosse grutto  
en bontbekplevier.

 Polder Breebaart:  
Voor malige polder waar getij - 
werking in teruggebracht is.  
Nu een waterrijk, binnendijks 
natuur gebied met kans op 
lepelaars, kolgans en zeearend.

 Dollard: Goed uitzicht op de 
slikvelden van de Dollard met 
bonte strandloper, brandgans 
en bruine kiekendief. 

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 vogel kijkproducten. 
Tegelijkertijd geven we vogels meer rust door de aanleg van nieuwe broed-  
en rustplekken. Deze gratis vogelherkenningskaart helpt je de vogelschat  
van de Groningse waddenkust te ontdekken. Kijk voor meer informatie en  
alle routebeschrijvingen op www.beleefdewaddennatuur.nl

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.
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Bezoek de website vol tips om de waddennatuur 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!

WWW.BELEEFDE   
WADDENNATUUR.NL

Wandelroute 1 km 
Wandelroute 3,5 km
Wandelroute 10 km 

Fietsroute 40 km

Uitzichtpunt 
Vogelkijkhut
Vogelkijkscherm
Informatiepunt
Horeca
Veerboot

De Klutenplas  
Deze binnendijkse plek is een uniek overgangs-
gebied tussen het zoute water van de zee en  
het zoete water van het binnenland. Een ideale 
brakwaterplek voor vogels als de kluut om  
rustig te broeden. Hier worden nesten niet 
weggespoeld tijdens hoogwater, wat buiten de 
dijken steeds vaker wél gebeurt. Het Groninger 
Landschap werkt hard aan het verbeteren van 
de Klutenplas voor vogels. Daardoor zie je hier 
het natuurspektakel van heel dichtbij en kun je in 
het voorjaar de kuikens uit hun ei zien kruipen!                             
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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


