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Inleiding
Vogels kijken is altijd weer spannend. Ieder tripje heeft zijn speciale momenten.
Een IJsvogel die door het beeld vliegt terwijl je naar die ene eend aan het kijken bent.
Of die keer op de Eijsder Beemden dat we, al genietend van de eenden en ganzen, een
Roerdomp voorbij zagen komen. Of twee Futen die hun baltsritueel voor je opvoeren,
dat is zo genieten! Soms valt een tripje wat soorten betreft tegen. Maar de natuur
biedt zo ontzettend veel waarvan je kunt genieten, dat ieder uitstapje eigenlijk
bijzonder is.
In deze reader leren we je watervogels te herkennen. Watervogels zijn in principe alle
vogels die zich op en bij het water ophouden. Omdat dit een heel breed begrip is
hebben we ons beperkt tot de families van de ‘zwemmende’ soorten:
 Eenden: Zwanen, Ganzen, Eenden en Zaagbekken
 Futen: Futen en Dodaars
 Duikers
 Rallen: Waterhoen en Meerkoet
 Aalscholvers
 Meeuwen
In de basiscursus watervogels beperken we ons bovendien tot de soorten die in
Limburg voorkomen.
In deze reader bespreken we allereerst kort op welke plaatsen je watervogels in
Limburg kunt vinden. Vervolgens worden een aantal begrippen uitgelegd als
broedkleed en eclips en worden de algemene verschillen tussen watervogels
behandeld. Denk hierbij aan formaat, snavels, poten en voedsel. Daarna geven we een
korte beschrijving van de meest voorkomende soorten. Voor een uitgebreide
beschrijving van de verschillende soorten (water)vogels willen we u adviseren om
een vogelgids te gebruiken. Vervolgens komt er een beknopt overzicht van de
bijzondere waarnemingen in Limburg. We sluiten af met een overzicht van een aantal
leuke en nuttige websites.
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Hoofdstuk 1 - Kenmerken
De verschillende kleden
Sommige watervogels zien er hetzelfde uit in de zomer en in de winter, bijvoorbeeld
de Meerkoet. Andere soorten hebben verschillende kleden gedurende het jaar,
bijvoorbeeld de Fuut.
Het broedkleed (of zomerkleed) is het kleed gedragen door volwassen vogels
gedurende de voortplantingsperiode, of ‘broedtijd’. Het broedkleed van de mannetjes
is meestal mooi en opvallend met felle kleuren, metaalachtige glanstinten (voorbeeld
Wilde Eend), pronkveren en sierkragen (voorbeeld Fuut), hiermee probeert het
mannetje indruk te maken op het vrouwtje. Het vrouwtje ziet er met haar
schutkleuren juist onopvallend uit, wat er handig is tijdens de broedperiode.
Het winterkleed wordt meestal door volledige rui tijdens of na de broedtijd gevormd.
Dit kleed is meestal minder opvallend gekleurd dan het zomerkleed en heeft geen
pronkveren of sierkragen. Voor trekvogels heeft het onopvallende winterkleed een
beschermende functie.
Dan is er nog het eclipskleed. Dit is een onopvallend verenkleed van mannetjes
eenden dat lijkt op het kleed van de vrouwtjes. Het kleed wordt gedragen gedurende
de korte ruiperiode waarin de vogels niet kunnen vliegen.
Rui
Veren slijten en zullen dus vervangen moeten worden. Dit proces heet rui. De meeste
watervogels ruien in juli en augustus, dit is dus tussen de broedtijd en het begin van
de najaarstrek in. Bij ganzen en eenden vallen alle slagpennen1 tegelijk uit. Ze kunnen
dan 3-7 weken niet vliegen (hoe groter de soort des te langer ze niet kunnen vliegen).
Bepaalde eenden hebben een bijzondere ruistrategie. In de zomer ruien de mannetjes
naar een - op de vrouwtjes lijkend - eclipskleed. Zo zijn ze gecamoufleerd wanneer ze
door de rui tijdelijk niet goed kunnen vliegen. Voorbeelden van de in deze cursus
behandelde eenden die zo’n eclipskleed krijgen zijn: Wilde Eend, Tafeleend, Krakeend,
Kuifeend, Slobeend, Wintertaling, Brilduiker, Smient, Nonnetje en Krooneend.
Poten
De vorm van een vogelpoot vertelt ons veel over de leefwijze en
het leefmilieu van een vogel. De meeste watervogels hebben
zwemvliezen tussen de tenen. Hiermee kunnen ze krachtig door
het water zwemmen. Wanneer ze naar achteren gaan met hun
poten spreiden de tenen zich voor maximale stuwkracht.
Bij vogels met zwemvliezen staan de poten vaak relatief ver naar achteren. Dit is
handig om in het water snel vooruit te komen en om onder water te duiken en te
zwemmen. Op het land komen deze vogels minder goed vooruit, ze waggelen dan ook
nogal tijdens het lopen.
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De veren van een vogel zijn in 4 verschillende soorten onder te verdelen. Slagpennen geven lift en stuwkracht,

zodat de vogel kan vliegen.
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Sommige watervogels hebben geen zwemvliezen. De Meerkoet
heeft poten met lange tenen en aan die tenen zitten lobben.
Met deze ‘gelobde’ poten kunnen Meerkoeten beter door allerlei
waterplanten lopen en zwemmen zonder erin verstrikt te raken.
Lobben van Meerkoet

Futen hebben ook lobben. De poten staan heel ver naar achteren waardoor ze moeilijk
lopen. Een Fuut zul je dan ook altijd zwemmend in het water of vliegend zien.
Waterhoentjes hebben geen zwemvliezen tussen hun tenen en geen lobben. Wel
hebben ze erg lange tenen zodat ze gemakkelijk tussen allerlei waterplanten kunnen
lopen en zwemmen.
Snavels
De belangrijkste taak van de snavel is het vangen, vasthouden en bewerken van
voedsel. Daarnaast wordt de snavel gebruikt als vechtwapen of voor het bouwen van
een nest. We hebben allemaal wel eens een Meerkoet zien zwemmen met allerlei
grassen in haar bek voor het bouwen van het nest.
Er zijn nogal wat variaties in snavelvormen. Aan de snavel van een vogel kun je vaak
zien welk voedsel de voorkeur heeft. Sommige eenden en ganzen hebben scherpe
snavelranden waarmee ze gras en waterplanten kunnen afsnijden. Vogels die
glibberige vissen vangen en vast moeten houden hebben een getande snavel. Er zijn
ook vogels die bijna alles eten, bijvoorbeeld meeuwen. Hun snavels zijn weinig
gespecialiseerd.
Voedsel
Eenden zie je dikwijls met hun kop onder water en met hun kont in de lucht zoeken
naar voedsel. Dit heet grondelen. Zo zoeken ze naar voedsel onder water, meestal
naar waterplanten, maar ook naar slakjes of waterdiertjes. Zwanen grondelen ook en
die kunnen door hun lange nek iets dieper komen.
Andere watervogels, bijvoorbeeld Futen en Aalscholvers, duiken helemaal onder water.
Deze vogels eten voornamelijk vis.
Meerkoeten en duikeenden duiken ook onder, maar die eten geen vis, die duiken naar
dieper groeiende planten en ook wel slakjes en waterdiertjes.
Waterhoentjes zoeken hun voedsel tussen de waterplanten en op de oever tussen het
gras en het riet. Ze eten insecten, wormen en slakjes en ook wel planten en
plantenzaadjes.
Ganzen eten meestal niet in het water, maar die grazen gras op het land.
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Herkennen van watervogels
Watervogels herkennen (determineren) is niet altijd gemakkelijk. Vogels zitten zijn
beweeglijk en zitten soms ver weg. Door het weer en de lichtomstandigheden kunnen
de kleuren van een vogel anders overkomen dan ze in werkelijkheid zijn. Bovendien
zien vogels er ook niet altijd precies zo uit als op het plaatje in de vogelgids.
Voor het determineren van vogels zijn een aantal zaken belangrijk:
 Kijk allereerst naar algemene kenmerken: hoe groot is de vogel, is het een zwaan,
gans of eend, wat voor kleuren heeft hij, wat is de kleur en de vorm van de snavel
(een Slobeend heeft bijvoorbeeld een heel opvallende snavel), wat is zijn gedrag
(duikt hij bijvoorbeeld onder water of is het een grondeleend).
 Als je de vogel dan nog steeds kunt observeren neem je alle details goed in je op.
Ben je niet zeker van je waarneming vraag je dan af:
 Komt deze soort voor in dit gebied? Sommige watervogels komen bijvoorbeeld
meestal alleen voor op zout water, zoals de Middelste Zaagbek.
 Komt deze soort hier voor in dit seizoen? Een Zomertaling zul je in de winter niet
op de Eijsder Beemden aantreffen. Dit is een trekvogel die alleen in de
zomerperiode in ons land voorkomt.
 Komt het waargenomen gedrag overeen met de omschrijving?

In de cursus hebben we een aantal watervogels met elkaar vergeleken. Onder andere
het vrouwtje Wilde Eend met het vrouwtje Krakeend, Tafeleend, Wintertaling,
Slobeend en Smient. Belangrijk in deze vergelijking zijn: kleur van het verenkleed,
kleur en vorm van de snavel en de spiegel.

Wilde Eend
♀

Wintertaling ♀

Krakeend ♀

Slobeend ♀

Tafeleend ♀

Smient ♀
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Hoofdstuk 2 – Herkenning van de verschillende soorten
Zwanen zijn zeer grote watervogels met lange hals. Ze stijgen moeizaam op
van het water, trappelend met krachtige vleugelslagen. Iedereen kent het
‘fluitend geluid’ van de vleugels van een overvliegende Knobbelzwaan.

Knobbelzwaan (140-160 cm)
Gracieuze vogel. De Knobbelzwaan is een van
onze grootste vogels. Er is geen verschil tussen
het mannetje en het vrouwtje.
Verenkleed is geheel wit. De zwaan heeft een lange,
sierlijke hals. Puntige staart (goed te zien
als de vogel grondelt) en zwarte poten. Snavel is
oranjerood met opvallende zwarte knobbel op snavel
(het grootst bij het mannetje).
Een mannetje en vrouwtje zijn elkaar meestal hun hele leven lang trouw, sterft een
van de vogels dan zoekt de ander soms pas na enkele jaren een nieuwe partner.
Een Knobbelzwaan heeft een aanloop nodig voor de vlucht. Vliegt met uitgestrekte nek
en trage, krachtige vleugelslag.
Er broeden 5.500 - 6.500 paren in Nederland. In Limburg is het een vrij schaarse
broedvogel (150 - 200 paren). Eind 60’er, begin 70’er jaren zijn de eerste in het wild
broedende exemplaren (vanuit tamme vogels afstammend) waargenomen.
Knobbelzwanen grondelen om hun voedsel op de bodem te vinden. Het voedsel
bestaat voornamelijk uit gras en waterplanten. Soms eten ze dierlijk voedsel zoals
insecten en slakken. Ze grazen ook vaak op weilanden.

Zwarte Zwaan (115-140 cm)
Broedt in Australië. Geïntroduceerde, in wild
overlevende populaties komen voor in onder meer
Nederland.
De vogel heeft als enige zwaan een bijna geheel
zwart verenkleed. Hij heeft een rozerode snavel met
witte band. De Zwarte Zwaan heeft van alle zwanen
de langste hals. De poten zijn grijs.
In de vlucht zijn witte handpennen en buitenste armpennen zichtbaar.
In Limburg is de Zwarte Zwaan een zeer schaarse broedvogel (4 - 6 paren).
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Ganzen zijn grote, zwaar gebouwde watervogels, die gespecialiseerd zijn in
grazen en daartoe sterke, vrij lange, midden onder het lichaam geplaatste
poten hebben om goed te kunnen lopen. Ze hebben een middellange hals en
krachtige snavel met zaagrand aan de bovensnavel. Ganzen leven in groepen,
vooral tijdens trek en in het overwinteringsgebied.

Grauwe Gans (74-84 cm)
Er is geen verschil tussen het mannetje en het
vrouwtje. De Grauwe Gans heeft een grijsbruin
lichaam met dikke nek en grote kop. Buik is iets
getekend met donkere vlekken. Forse (oranje)roze
snavel. Poten zijn oranjeroze.
Grootste van de ‘grauwe’ ganzen.

Groepen vliegen tijdens lange vluchten in duidelijke V-vorm. Over kortere afstanden
vaak in rommelige formaties.
Het is nu nauwelijks voorstelbaar dat de Grauwe Gans nog geen 30 jaar geleden een
zeer zeldzame broedvogel is geweest, die plaatselijk zelfs werd uitgezet om te
voorkomen dat de soort uit Nederland zou verdwijnen. Inmiddels broeden er in
Nederland meer dan 25.000 paren. In Limburg is het een vrij schaarse broedvogel
(400 - 750 paren). De Grauwe Gans is een doortrekker en wintergast in zeer groot
aantal. Een deel van de Nederlandse populatie is standvogel.
Grauwe Ganzen foerageren op akkers en weilanden. Ze eten gras en plantendelen.

Kolgans (64-78 cm)
De Kolgans is een van de meest algemene
overwinterende ganzen in Nederland.
Mannetje en vrouwtje zijn gelijk. Kop, nek en
lichaam zijn grijsbruin. Opvallend is de witte bles
rond snavelbasis en de zwarte dwarsstrepen over
de buik. De vogel heeft een wit achterste en
oranjerode poten.

De gans is een zeer talrijke doortrekker en wintergast. De overwinterende Kolganzen
zijn afkomstig uit Rusland en Siberië. Nederland is een populaire overwinteringsbestemming voor Kolganzen. De Kolgans broedt slechts incidenteel in Limburg.
Ze grazen gras op het land of foerageren op drijvende waterplanten.
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Brandgans (58-70 cm)
Mannetje en vrouwtje zijn gelijk. Hals en borst zijn
zwart, kop grotendeels wit, rug grijs met zwartwitte bandering en buik wit. De gans heeft een
kleine zwarte snavel. De zwarte poten zijn relatief
lang.

Schaarse broedvogel in Nederland. Doortrekker en wintergast in zeer groot aantal.
De overwinterende vogels zijn afkomstig uit Rusland. In Limburg is het ook een
schaarse broedvogel (75 - 100 paren).
De Brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke
leefgebied van deze gans behoren onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland
en Rusland.
Brandganzen foerageren op akkers en in ondiep water. Het voedsel bestaat naast gras
uit groene plantendelen.

Grote Canadese Gans (80-105 cm)
De Grote Canadese Gans is geïntroduceerd in
Europa. De gans komt oorspronkelijk uit NoordAmerika: Alaska, Canada en de noordelijke overige
staten van de VS. De in Nederland voorkomende
ganzen zijn afstammelingen van vogels die voor de
jacht zijn uitgezet, aangevuld met siervogels uit
parken.

Mannetje en vrouwtje zijn gelijk. Zwarte hals en kop met witte kinband (“slabbetje”).
Bruin lichaam, borst en flanken lichtbruin, achterste wit. Snavel en poten zwart.
Vanaf eind jaren ‘70 is er een verwilderde populatie ontstaan. Nu zijn er ongeveer
1.000 - 1.400 broedparen. In Limburg is het een schaarse broedvogel (50 - 100 paren,
eerste zekere geval 1994).
Grote Canadese Ganzen grazen op vlak grasland en foerageren op het water
(grondelen). Ze eten gras, kruiden en waterplanten.
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Nijlgans (63-73 cm)
Het mannetje en vrouwtje zijn vrijwel gelijk. Ze
hebben een beige verenkleed met een roodbruine
rug. Op de buik zit een zwarte vlek.
Kop en nek zijn lichter dan de rest, rond het oog
heeft de Nijlgans een donkere vlek, en rond de
hals een halsring. Donkere vleugels, groene spiegel
en een rozerode snavel met donkere rand.

Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Egypte (langs de Nijl), en Afrika ten zuiden van de
Sahara. De Nederlandse populatie is ontstaan uit vogels die ontsnapt zijn uit
gevangenschap of losgelaten zijn. Het 1e broedgeval in het wild was in 1967. Sindsdien
is de populatie explosief gegroeid. De huidige populatie bestaat uit 4.000 – 5.000
broedparen.
In Limburg is het een vrij schaarse broedvogel (225 - 325 paren) en wintervogel in vrij
groot aantal. De eerste waarnemingen in Limburg van ontsnapte of vrijgelaten vogels
zijn van 1976, met zekerheid broedend vanaf 1993.
Nijlganzen in Nederland zijn standvogels, die hooguit na de broedtijd wat rondzwerven
in de onmiddellijke omgeving van het broedgebied.
Nijlganzen eten voornamelijk gras en kruiden.
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Grondeleenden zijn eenden die hun voedsel veelal onder water zoeken,
waarbij het achterlichaam rechtop uit het water steekt (‘grondelen’). Ze
vliegen moeiteloos zonder aanloop uit het water op. Bij de meeste soorten
hebben het mannetje en het vrouwtje een sterk verschillend verenkleed.
Mannetjes krijgen ’s zomers tijdens de rui een ‘eclipskleed’.

Wilde Eend (50-65 cm)
Bekendste en talrijkste eend in Nederland

Het mannetje heeft een glanzende donkergroene kop met smalle witte halsring en een
paarsachtig bruine borst. Het achterste is zwart, de snavel is geel. Het mannetje is de
enige eendensoort met twee gekrulde staartveren.
Het vrouwtje is lichtbruin-beige van kleur met donkerbruine vlekken en strepen, heeft
een donkere oogstreep en een oranje snavel met donkere vlekken.
Beide hebben oranje poten met zwemvliezen. Opvallend is de donkerblauwe spiegel
met witte randen. Deze valt vooral op tijdens de vlucht.
De Nederlandse broedpopulatie bestaat uit 350.000 - 500.000 exemplaren. ’s Winters
wordt deze populatie aangevuld met vogels uit Noord- en Oost Europa. Dan zijn er
ongeveer 1 miljoen exemplaren in ons land. De meeste Nederlandse Wilde Eenden zijn
standvogels, maar een deel kan wegtrekken naar zuidelijker bestemmingen.
Het is een vrij talrijke broedvogel in Limburg (2.400 – 7.800 paren).
Wilde Eenden eten vooral plantaardig materiaal en waterinsecten. Eendenkroos heeft
zijn naam niet voor niets gekregen, het wordt graag gegeten. Op akkers eten ze
tevens granen en resten van gewassen.
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Krakeend (46-56 cm)

Het mannetje heeft een bruine kop en een zwart achterste. Rest van lichaam is grijs
met fijne tekening (het duidelijkst op de borst). De snavel is grijs-zwart.
Het vrouwtje lijkt op vrouwtje Wilde Eend, maar het verenkleed is grijzer. De buik is
wit. Op de zijsnavel loopt een oranje baan.
Zowel mannetje als vrouwtje hebben een kleine witte spiegel.
Er zijn in Nederland 6.000 – 7.000 broedparen. In milde winters zijn er zo’n 8.000
Krakeenden in Nederland, bij streng winterweer maar enkele duizenden. Doortrekkende en overwinterende Krakeenden zijn afkomstig uit Scandinavië, Rusland en
Oost Europa. In Limburg is het een schaarse broedvogel (50 - 75 paren). Vóór 1960 is
de vogel slechts 7 keer in Limburg waargenomen. Het eerste broedgeval was in 1958.
Krakeenden zoeken plantaardig materiaal, al grondelend op de bodem of al slobberend
van de oppervlakte. Zo krijgen ze ook insecten en ander dierlijk voedsel naar binnen.

Slobeend (44-52 cm)

Het mannetje heeft een donkergroene kop, de nek en de borst zijn wit, buik en flanken
helder kastanjebruin. De spiegel is groen met witte voorrand.
Het vrouwtje lijkt op vrouwtje Wilde Eend, maar heeft grotere brede snavel en donkere
buik. Spiegel dofgroen zonder witte achterrand.
De snavel van de Slobeend is groot en opvallend en heeft een lepelvorm die het
slobberen van kroos en waterdiertjes gemakkelijk maakt.
Er zijn 8.000 - 9.000 broedparen. Nederlandse Slobeenden zijn trekvogels. Ze overwinteren in Zuid-Europa en West-Afrika. In Nederland komen de overwinteraars uit
Noord- en Oost Europa. In Limburg is het een schaarse broedvogel (60 - 85 paren).
De Slobeend eet plantaardig materiaal van het wateroppervlak.
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Smient (42-50 cm)

Het mannetje heeft een kastanjebruine kop en hals met een gele streep op het
voorhoofd. De borst is grijsachtig roze, rest van lichaam is grijs met witte buik en
zwarte staart.
Het vrouwtje is minder opvallend gekleurd. Ze is grijsbruin gevlekt, flanken zijn rossig
bruin, buik zuiver wit, ze heeft een kleine blauwgrijze snavel met zwarte punt.
Er zijn enkele broedparen verspreid over Nederland. De vogels die ’s winters in
Nederland verblijven zijn afkomstig uit Noord Europa. Het is in Limburg een incidentele
broedvogel (één zeker geval bekend uit 1938).
Smienten zijn bijna helemaal vegetarisch, maar de vrouwtjes eten ook wel muggen.

Wintertaling (34-38 cm)
Kleinste eend van Europa.

Het mannetje heeft een kastanjebruine kop met geel omlijnd donkergroen oogveld dat
doorloopt tot op achterkop. Het lichaam is grijs en er loopt een witte lijn over de
lengte. Zijden van achterste zijn geel omgeven door een zwarte rand.
Het vrouwtje is bruin met donkere vlekken en strepen, kleine snavel met wat oranje
aan de basis. Witachtige streep langs staartzijde. De eend heeft een groene spiegel.
Er broeden ongeveer 2.000 - 5.000 Wintertalingen in Nederland (dit zijn standvogels).
Maar wij zijn hoofdzakelijk winter- en tussenstopgebied voor exemplaren uit Noord
Europa, Rusland en Siberië. Er overwinteren tienduizenden eenden in ons land. In
Limburg is het een vrij schaarse broedvogel (120 - 150 paren).
Wintertalingen foerageren vaker ’s nachts dan overdag. Ze foerageren grondelend of
zeven water in hun snavel. Ze eten allerlei dierlijk en plantaardig materiaal.
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Duikeenden hebben een vrij zwaar, kort en bij de achtersteven in het water
aflopend lichaam. Vleugels zijn iets korter dan bij grondeleenden en daardoor
vliegen ze moeizamer van het water op (vaak met een aanloop). Ze zoeken
voornamelijk duikend onder water naar voedsel.

Tafeleend (42-49 cm)

Het mannetje heeft een roodbruine kop en nek, rode ogen, een zwarte glanzende
borst, een zwarte staart en een grijs lichaam. De snavel is zwart met een licht
grijsblauwe band over het voorste deel.
Het vrouwtje is minder opvallend met een lichtbruine kop en een bruingrijs verenkleed. Het vrouwtje heeft een oogring en een streep achter het oog. De snavel is
loodgrijs met een zwarte punt. Het oog is roodbruin.
Het aantal Nederlandse broedparen ligt tussen 1.700 – 2.100. Er zijn veel doortrekkers
en wintergasten (afkomstig uit Noord- en Oost Europa). Afhankelijk van strengheid
van winter en de beschikbaarheid aan voedsel zijn er tussen de 30.000 en 140.000
Tafeleenden. Het is een schaarse broedvogel in Limburg (35 - 60 paren).
Het voedsel bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal die ze al duikend verzamelen.
Duikt vaak naar voedsel maar grondelt ook.

Kuifeend (40-47 cm)

Het mannetje is glanzend zwart met witte flanken, een witte buik en heeft lange
afhangende kuif op de achterkop, maar deze is niet altijd goed te zien. De eend heeft
felgele ogen.
Het vrouwtje is bruin, de flanken zijn wat lichter gelig bruin, ze heeft een witte buik,
een kort kuifje en de ogen zijn diepgeel. De snavel van zowel het mannetje als het
vrouwtje is relatief groot en breed, licht blauwgrijs met zwarte punt.
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Het is een vrij talrijke broedvogel met 14.000 – 18.000 broedparen. In milde winters
kan het aantal oplopen tot 200.000 exemplaren. De eenden die wij hier ’s winters zien
komen uit Noord- en Oost Europa. ‘Onze’ eenden trekken weg naar Italië, Spanje,
Portugal en Zuid-Frankrijk.
In Limburg is het een vrij schaarse broedvogel (150 - 250 paren). Het eerste
broedgeval was in 1941.
’s Winters verzamelen ze zich op groter water, zoals het Markermeer en soms op zee.
Kuifeenden duiken om voedsel te zoeken op de bodem van rivieren en meren. Voedsel
bestaat uit zoetwatermosselen, kreeftachtigen en insecten, maar ze eten ook wel
delen van waterplanten.

Brilduiker (40-48 cm)

Het mannetje heeft een donkergroene kop met een witte vlek tussen oog en snavel.
De iris is geel. Borst en flanken zijn wit. De rug en de staart zijn zwart met smalle
zwarte strepen over de gesloten vleugel.
Bij het vrouwtje zijn borst en flanken grijs gevlekt, de kop is bruin, iris geel, halsring
en buik wit, snavel donker (in broedtijd met gele band over voorste deel).
Zowel het mannetje als het vrouwtje heeft een punthoofd. De snavel is vrij klein en
driehoekig. De eend heeft een witte spiegel.
De Brilduiker is een zeer schaarse broedvogel in Nederland. Als wintergast veel
talrijker, ongeveer 10.000 - 30.000 exemplaren in de periode november-maart.
In Limburg komt in de winter slechts een klein aantal Brilduikers voor. Het is een
incidentele zomervogel.
Voedsel bestaat uit zoetwaterdieren en plantaardig materiaal. De Brilduiker duikt vaak
en keert onder water steentjes om op zoek naar prooien.
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Krooneend (53-57 cm)

Het mannetje heeft een oranjebruine kop en een opvallende koraalrode snavel. Zwarte
nek en borst, bruin lichaam en witte flanken.
Het vrouwtje heeft een donkerbruin hoofd en achterhals met vaalwitte kopzijden. Het
lichaam is effen bruin, de snavel is donkergrijs met roze bij punt.
De Krooneend is een zeer schaarse broedvogel. Nederlandse Krooneenden zijn
standvogels. In Limburg is de eend een doortrekker en jaargast in uiterst klein aantal
(voor een deel zijn het ook ontsnapte siervogels).
Een Krooneend foerageert duikend, maar kan ook grondelen. Ze foerageren ook op het
land (anders dan andere duikeenden). Voedsel is voornamelijk plantaardig, maar er
worden ook insecten en andere in het water levende dieren gegeten.

Zaagbekken hebben een snavel met een kleine haak aan de punt en
tandachtige lamellen op de snijranden, waarmee vis goed kan worden
vastgehouden. Er zijn drie soorten: Grote Zaagbek, Middelste Zaagbek en
Nonnetje. Zaagbekken zijn uitstekende duikers die hun prooi zeer behendig
achtervolgen.

Nonnetje (38-44 cm)

Het Nonnetje is de kleinste van de zaagbekkenfamilie. Het mannetje is wit met fijne
zwarte lijnen op achterkop en zijborst. De flanken zijn lichtgrijs gemarmerd, mantel is
zwart. Kop is wit met een zwart masker voor en rond oog.
Het vrouwtje heeft een bruingrijs lichaam, roestbruine kop met een witte keel.
Nonnetjes hebben een korte licht grijze snavel met kleine haak aan de punt.
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De eend broedt niet in Nederland, maar is wel doortrekker en wintergast. Aanwezig
van november-april. Aantallen zijn afhankelijk van winteromstandigheden elders in
Europa, voedsel en plaatselijke weersomstandigheden.
In Limburg is het een wintergast in vrij klein aantal.
Het zijn uitstekende duikers, die achter hun prooi aanzwemmen. Nonnetjes jagen ook
in groepen. Voedsel bestaat uit vis, ’s zomers eten ze ook insecten en insectenlarven.

Grote Zaagbek (58-68 cm)

Het mannetje heeft een wit lichaam, zwarte rug, donkergroene kop en bovenhals.
Het vrouwtje heeft een grijs gemarmerd lichaam. De kop is roodbruin met kuif. De
grens tussen de bruine bovenhals en witachtige benedenhals is scherp. De Grote
Zaagbek heeft een lange dunne rode snavel met een haak aan de punt.
Grote Zaagbekken broeden niet in Nederland. Overwinteraars zijn afkomstig uit
Scandinavië en Rusland. Zout water wordt in het algemeen gemeden. Je zult deze
vogel dan ook niet zo snel op zee aantreffen (dit in tegenstelling tot de verwante
Middelste Zaagbek). In Limburg is het een doortrekker en wintervogel in vrij klein tot
vrij groot aantal.
Het is een uitstekende duiker. Ze duiken vaak en langdurig. Voedsel bestaat uit allerlei
vis. Als ze de kans krijgen eten ze ook knaagdieren en insecten.
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Futen zijn uitstekende duikers. Ze hebben vergeleken met een eend een vrij
lange hals. Ze bouwen meestal drijvende nesten van plantenmateriaal.

Fuut (46-51 cm)
Grootste en bekendste Fuut
De Fuut is een opvallende verschijning, dit vanwege
het prachtige verenkleed, de jongen-met-zebrastrepen en de prachtige baltsrituelen.
In broedkleed (of zomerkleed) heeft de Fuut
kastanjebruine en zwarte sierveren rond de kop en
zwarte koppluimen. In het winterkleed ontbreken
deze ‘sierveren’, de kruin is dan zwart.
Het lichaam is grijs van boven en wit van onderen. Een Fuut heeft een lange witte nek
en een relatief lange snavel. De poten zijn zwart met gelobde tenen.
Er is geen verschil tussen het mannetje en het vrouwtje.
De populatie bestaat uit 13.000 - 16.000 broedparen. ’s Winters zijn er ongeveer
25.000 - 35.000 Futen in Nederland. Naast de eigen standvogels zijn dit vogels uit
Duitsland en Denemarken. Nederlandse Futen zijn deels trekvogels, deels standvogels.
In Limburg is het een vrij talrijke broedvogel (550 - 650 paren). Het oudst bekende
broedgeval is van 1926.
Futen duiken om te foerageren op vis. Ze eten ook insecten, slakjes en amfibieën.

Dodaars (23-29 cm)
Kleinste Fuut
Er is geen verschil tussen het mannetje en het
vrouwtje. Kleine, compacte vogel met opvallend wit
‘poederdons’ als achterste, de 'dodde-aars'.
De Dodaars heeft een vrij korte snavel.
In het broedkleed is de eend donkerbruin, met
roodbruine hals en wangen en een vrijwel zwarte
kruin. De mondhoek is opvallend geel.
Het winterkleed is lichter dan het zomerkleed, valer bruin met lichtere wangen en nek.
Het is een tamelijk schuwe vogel. Dodaarzen zij niet vaak vliegend te zien, ze duiken
liever weg dan dat ze opvliegen.
De Nederlandse Dodaarzen zijn standvogels. Er zijn 1.800-2.500 broedparen verspreid
over het hele land. Bij aanhoudend koud weer trekken Dodaarzen naar ijsvrij water
(kust, grote rivieren). Het is een vrij schaarse broedvogel (150-200 paren) in Limburg.
Ze duiken vaak om onder water te jagen. Ze eten insecten en larven, slakjes en visjes.

17

Rallen hebben een opvallende kleurige koptooi in de vorm van een
voorhoofdsplaatje. In de paartijd zijn deze plaatjes het sterkst ontwikkeld; bij
de gevechten om de broedplaatsen dienen ze als middel om de tegenstander
te intimideren. Rallen hebben korte afgeronde vleugels en zijn tamelijk
slechte vliegers, maar kunnen toch grote afstanden afleggen.

Meerkoet (36-42 cm)
Waar voldoende water is, daar leven Meerkoeten. Er is geen park, kanaal of sloot
zonder een paartje Meerkoeten.
Er is geen verschil tussen het mannetje en het
vrouwtje. Een Meerkoet heeft een plomp, breed
grijs lichaam, een zwarte kop met witte snavel en
een wit voorhoofd. De poten zijn grijs en hebben
gelobde tenen. De vogel zwemt krachtig met
knikkende hoofdbewegingen. Vliegt op van het
water met een lange aanloop en veel gespetter.

Talrijke broedvogel in Nederland met 130.000 - 180.000 broedparen, daarnaast een
doortrekker en wintergast in groot aantal (200.000 - 300.000). Een groot deel van de
Meerkoeten blijft in Nederland, maar een deel trekt weg. Nederland fungeert als overwinteringsgebied voor een deel van de populaties uit Noord- en Oost Europa.
In Limburg is het een vrij talrijke broedvogel (1.800 – 2.200 paren).
Meerkoeten duiken naar voedsel. Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed
moeten ze echter nogal wat moeite doen om onder water te komen; ze maken dan
ook een sprongetje bij het duiken en zetten zich met hun poten flink af. Kort daarop
komen ze als een grote dobber weer naar boven.
Voedsel bestaat vooral uit waterplanten, maar zeker wanneer er jongen zijn worden
ook allerlei waterdieren gevoerd en gegeten.

Waterhoen (27-31 cm)
Er is geen verschil tussen het mannetje en het
vrouwtje. De Waterhoentje is kleiner dan de
Meerkoet. Het heeft een zwart verenkleed met witte
zigzaglijn over de flanken en rood schild op
voorhoofd. De lange poten en tenen zijn gelig groen.
Tijdens het zwemmen of lopen is zijn staart omhoog
gericht.
Zwemt schoksgewijs waarbij het hoofd op en neer gaat. Rent over het water om met
bungelende poten te gaan vliegen.
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De Nederlandse populatie bestaat uit 40.000 - 55.000 broedparen. Waterhoentjes zijn
voornamelijk standvogels, maar in strenge winters kan een deel van de populatie
wegtrekken. Het is een vrij talrijke tot talrijke broedvogel (1.500 – 2.000 paren) in
Limburg.
Waterhoentjes eten waterplanten, grassen, insecten en kikkervisjes.

Een sigaar met vleugels - dat is typisch een Aalscholver in vlucht. Het zijn
onmiskenbare vogels, mede door de lange snavel met haakpunt.

Aalscholver (77-94 cm)
Er is geen verschil tussen het mannetje en het
vrouwtje. Het is een forse vogel met groot lichaam,
slanke nek en lange krachtige snavel die geleidelijk
doorloopt in voorhoofd en kruin.
Het verenkleed is zwart met groene en blauwe
weerschijn. De huid om de snavelbasis is geel.

In het broedseizoen valt de witte onderkin, zijkant van de kop en nek, en dijvlek op.
In de loop van het voorjaar verliest de Aalscholver dit broedkleed.
In tegenstelling tot vrijwel alle andere watervogels bevat het verenkleed slechts zeer
weinig vet. Daardoor is het niet waterdicht en wordt een duikende Aalscholver drijfnat.
Na een duik moet een Aalscholver dus drogen. Dit doen ze door met half gespreide
vleugels op een paal of in een boom te gaan zitten; een zeer markante houding.
De totale populatie bedraagt 23.000 broedparen. In de trektijd zijn er tevens vogels
uit Denemarken en Duitsland. Een deel van de Nederlandse Aalscholvers is standvogel,
maar een groot deel trekt ’s winters weg naar het zuiden.
Het is een schaarse broedvogel (koloniebroeder) (60 - 70 paren) in Limburg. Het
eerste broedgeval was pas in 2001.
Het voedsel van de Aalscholver bestaat uitsluitend uit vis. In tegenstelling tot wat de
naam doet vermoeden vormt paling slechts een zeer klein deel van het menu. Uit
onderzoek is gebleken dat vooral brasem en pos wordt gegeten, voornamelijk uit het
IJsselmeer. Commercieel gezien zijn deze vissoorten niet interessant en Aalscholvers
vormen dus geen concurrentie met de binnenvisserij. Door vermeende concurrentie
werden Aalscholvers verguisd en afgeschilderd als visstropers.
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Meeuwen zijn over het algemeen vrij grote vogels, meestal grijs of wit, vaak
met zwarte tekeningen op kop en snavel. Ze hebben een typische schelle,
krijsende roep.

Kokmeeuw (35-39 cm)
Er is geen verschil tussen mannetje en vrouwtje. In
broedkleed heeft de vogel een donkere chocoladebruine kopkap (vaak zwart lijkend), die niet tot op
het achterhoofd reikt.
In de winter verliezen de kokmeeuwen hun zwarte
kap - er rest dan nog slechts een tekening die lijkt
op een koptelefoon. Een Kokmeeuw heeft rode poten
en en een rode snavel.
Het aantal broedparen in Nederland ligt tussen de 130.000 - 170.000. De vogels die
’s winters in Nederland te zien zijn komen uit Noord- en Oost Europa. De meeste
Nederlandse Kokmeeuwen trekken weg om ergens anders in Europa te overwinteren.
Het is in Limburg een talrijke broedvogel (koloniebroeder) (2.500 – 3.800 paren).
Tijdens het foerageren trappelt een Kokmeeuw vaak op de grond, op zoek naar
wormen. Kokmeeuwen eten onder meer wormen, insecten, slakken en vis. Ze zoeken
ook erg graag naar voedsel op afvalstortplaatsen, havens en industrieterreinen. En ze
volgen vaak ploegende tractoren.

Stormmeeuw (40-46 cm)
Stormmeeuwen zijn compacte meeuwen, die
sterk op Zilvermeeuwen lijken. Ze zijn iets groter
dan een Kokmeeuw en kleiner dan een
Zilvermeeuw.
In het broedkleed heeft de vogel een witte kop,
gele snavel en geelgroene poten.
In het winterkleed is de kop grijs gestreept en heeft
de snavel een dunne donkere band.
Andere verschillen tussen Stormmeeuw en Zilvermeeuw:
- de Stormmeeuw heeft zwarte ogen en de Zilvermeeuw heeft felgele ogen;
- de snavel van de Stormmeeuw is kleiner en dunner dan die van de
Zilvermeeuw;
- de Stormmeeuw heeft geelgroene poten en de Zilvermeeuw roze poten.
Het is een vrij talrijke broedvogel. In Nederland is het een doortrekker en wintervogel
in (zeer) groot aantal. In Limburg is het een uiterst schaarse broedvogel (2 - 4 paren).
Het eten bestaat onder andere uit schelpdieren, zeepieren en vis.
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Zilvermeeuw (54-60 cm)
De Zilvermeeuw is een stuk groter dan de
Kokmeeuw en de Stormmeeuw.
In broedkleed hebben volwassen vogels een witte
kop, een wit onderlichaam, lichtgrijze vleugels en
rug. De vleugelpunten zijn zwart. Stevige gele
snavel met rode vlek en gele iris. De poten zijn
roze.
In het winterkleed is de kop grijsbruin gestreept.
Zilvermeeuwen zijn algemene vogels van de kust en het binnenland.
Het is een talrijke broedvogel. Doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal.
In Limburg is de Zilvermeeuw een incidentele broedvogel.
Zilvermeeuwen zijn alleseters, met een natuurlijk menu van zeebanket, regenwormen,
insecten en jonge vogels. Dit menu wordt aangevuld met menselijk afval als brood,
patat en etensresten die verzameld worden op vuilstortplaatsen.
Verwante en er veel op lijkende soorten die in kleine aantallen ook wel in Limburg
voorkomen zijn de Geelpootmeeuw en de Pontische Meeuw. Maar die zijn voor een
cursus voor gevorderden!

Kleine Mantelmeeuw (48-56 cm)
Iets kleiner en slanker dan Zilvermeeuw. Gele poten
in combinatie met de donkergrijze mantel zijn
opvallend (van de meeuwensoorten die in ons land
voorkomen hebben alleen de Geelpootmeeuw,
Stormmeeuw en Kleine Mantelmeeuw gele poten).
In volwassen broedkleed is de kop hagelwit, de
mantel donkergrijs met zwarte vleugelpunten.
Het oog is geel. De vogel heeft een dikke gele snavel met rood vlekje op de
ondersnavel. ’s Winters (september-februari) zijn kop en nek donkergrijs gestreept.
De soort is van alle meeuwen het meest aan de kust gebonden. Meer dan 90 procent
van de broedparen is in de Delta of op de Waddeneilanden te vinden. De meeste
Kleine Mantelmeeuwen verlaten Nederland in de winter.
In Limburg is de vogel een doortrekker en zomergast in vrij groot aantal, wintergast in
(zeer) klein aantal.
De Kleine Mantelmeeuw is een alleseter.
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Hoofdstuk 3 – Bijzondere waarnemingen in Limburg

Topper ♂

Topper ♀

Pijlstaart ♂

Pijlstaart ♀

Kuifduiker - winterkleed

Kuifduiker - broedkleed

Geoorde Fuut - winterkleed

Geoorde Fuut - zomerkleed
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Roodhalsfuut - winterkleed

Roodhalsfuut - zomerkleed

Zomertaling ♀

Zomertaling ♂

Grote Zee-eend ♀

Grote Zee-eend ♂

Mandarijneend ♂

Mandarijneend ♀

Casarca ♀

Muskuseend
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IJsduiker - winterkleed

IJsduiker - zomerkleed

Parelduiker - winterkleed

Parelduiker - zomerkleed

Soepeend ♂

Soepeend ♂

Soepgans

Soepgans
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Hoofdstuk 4 – interessante websites
Organisaties:
IVN Nederland – www.ivn.nl
IVN Maastricht – www.ivn.nl/maastricht
Vogelbescherming Nederland – www.vogelbescherming.nl
SOVON – www.sovon.nl
Vogelwacht Limburg – www.vogelwacht-limburg.nl
Stichting Het Limburgs Landschap – www.limburgs-landschap.nl
Staatsbosbeheer – www.staatsbosbeheer.nl
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg – www.nhgl.nl
Gebieden:
Eijsder Beemden - http://www.limburgs-landschap.nl/gebieden/eijsder-beemden
Nationaal Park De Groote Peel - www.nationaal-parkdegrootepeel.nl
Maascentrum De Wissen, Dilsen-Stokkem - www.dewissen.be
Foto’s:
www.birdpix.nl
www.birdphoto.nl

www.birdforum.net
Diversen:
www.beleefdelente.nl
www.vivara.nl
Aanbeveling vogelgids:
ANWB Vogelgids van Europa (ISBN: 9789018030803)
Betreft nieuwste editie van de ANWB Vogelgids van Europa. De gids
beschrijft ruim 900 vogelsoorten in Europa en delen van Noord Afrika.
De gids bevat 4000 gedetailleerde tekeningen in kleur.
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