
Vanaf de dijk bij de Makkummerwaard

Reuzenstern Visarend

Rosse grutto Wulp

Knobbelzwaan

GierzwaluwKrooneend

Grote zilverreiger

deze steltlopers 
zijn bij hoog water 
in de Waddenzee 
hier te vinden 
op drooggevallen 
zandplaten

in de nazomer kun 
je hier grote groepen 
knobbelzwanen zien, 
ze zijn dan in de rui 
en verblijven daarom 
veilig op het water

vleugels met een spanwijdte van 
maar liefst 140 cm

Rietzanger

Vogelkaart
Afsluitdijk Wadden Center

TIP! 
Bezoek de tijdelijke 

expositie over de 

IJsselmeernatuur in het 

Afsluitdijk Wadden Center

 (t/m april 2022).
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Ontdek de vogels rond het AWC
Rond het Afsluitdijk Wadden Center zijn 
er volop vogels te zien. In deze vogelkaart 
hebben we een selectie gemaakt van de 
typische vogels aan de IJsselmeer kant 
van de Afsluitdijk. Vanaf het terras is het al 
genieten, maar ga ook naar het Sluiscomplex, 
de bosjes bij de bebouwing Kornwerderzand 
en de dijk bij de Makkummerwaard. Overal 
zijn weer andere vogels te zien.

Bezoek de tijdelijke expositie De Stern 

Het IJsselmeergebied is een belangrijke plek voor 
honderdduizenden vogels om te rusten, voedsel te 
zoeken en/of te broeden. Een bijzonder natuurgebied 
dat aandacht verdient. Bekend maakt bemind en dat 
helpt om de belangrijke IJsselmeernatuur beter te 
kunnen beschermen. Vogelbescherming heeft daarom 
het initiatief genomen om een reizende expositie te 
ontwikkelen die de komende jaren op mooie plekken in 
het IJsselmeergebied te bezoeken is. 

In de expositie kun je door de ogen van vijf sternsoorten 
(visdief, reuzenstern, dwergstern, lachstern en zwarte 
stern) van alles ontdekken over de IJsselmeernatuur 
onder en boven water. Speel een interactief IJsselmeer 
spel, bekijk de 3D tekeningen van de vijf sternsoorten of 
neem een duik onder water. 

Expositie De Stern is in de tentoonstellingsruimte te 
bezoeken. Kijk naar de vogelsporen op de grond en 
luister naar de vogelgeluiden. Het kan niet missen!

De Stern is mede mogelijk gemaakt door:



Bij de Lorentzsluizen (het sluiscomplex bij 
Kornwerderzand)

Middelste zaagbek

mannetje heeft 
groene kop met 
een wilde kuif

Grote zaagbek

Nonnetje Dodaars

onze kleinste
futensoort

Vanaf het terras met uitzicht over het 
IJsselmeer

Blauwe reiger

Visdief Aalscholver

Grote mantelmeeuw

Bij het sluiscomplex 
zijn ook regelmatig 
zeehonden te zien!

alleen in de 
winter te 
zien

Zwarte stern

in broedseizoen grotendeels 
zwart gekleurd, na 
broedseizoen worden kop en 
lichaam wit

In de bosjes bij de bebouwing van 
Kornwerderzand

Zanglijster

Koperwiek Roodborst

Vink Braamsluiper

Bladkoning

deze vogels zijn hier 
in het najaar volop 
te zien, ze zoeken een 
beschutte plek om uit 
te rusten en voedsel te 
zoeken

Goudhaan

 de goudhaan is het 
kleinste vogeltje in 
Nederland. Van snavel 
tot staartpunt meet hij 
slechts 8,5 cm, en ze 
wegen vaak niet meer 
dan 5 gram!

Tafeleend Topper

Kuifeend

Fuut

Brilduiker Dwergmeeuw

opvallend is het wat puntige hoofd

Kokmeeuw

Huiszwaluw

bouwt van klei en zand een 
komvormig nest tegen rotswanden, 
maar huizen van baksteen en 
beton voldoen ook prima

Wilde eend

mannetje heeft groene kop, 
vrouwtje is onopvallend 
bruin

Meerkoet

volledig roetgrijs 
gekleurd met een 
zwarte kop en 
een smalle witte 
vleugelachterrand

Witte kwikstaart

beweegt voortdurend zijn 
staart op en neer

Tip: leen een verrekijker

Bij de balie in de ontvangstruimte kun je 
een verrekijker lenen. Daarmee kun je de 
vogels goed bekijken, ook van afstand. Ben 
je op zoek naar vogelkijktips of wil je meer 
weten over de bescherming van vogels, ga 
dan naar: www.vogelbescherming.nl.

In de winter is het IJsselmeer het domein van tienduizenden 
watervogels. Ze overwinteren op het weidse open water. 


