
vaak boven 
moerassen

lange, 
afhangende 
kuif en 
zwarte rug

Dodaars Fuut Aalscholver Kleine zilverreiger Grote zilverreiger Lepelaar

BrandgansGrauwe gans Bergeend Slobeend Smient Kuifeend

Brilduiker Middelste zaagbek Zeearend Visarend Slechtvalk 

Scholekster Bruine kiekendief  Kleine plevier Kluut Oeverloper Grutto Kievit 

Tureluur Kokmeeuw Zwartkopmeeuw  Kleine mantelmeeuw Dwergstern Visdief Grote stern 

Lepelaar

Haringvliet app 

Rond het hele Haringvliet zijn vele 
mooie natuurgebieden, vogelkijk-
plekken, wandel- en fi etsroutes. 
De Haringvliet app helpt je graag 
op weg. Stel een 
vraag, ontvang 
interessante 
weetjes of bekijk 
de interactieve 
kaart. Ga naar 
de app store en 
download de 
Haringvliet app. 

Illustraties: ©
 E

lw
in van d

er K
o

lk (w
w

w
.elw

invand
erko

lk.nl)

gele snavel, 
zwarte poten

opvallende 
kuif

vissen vaak 
gezamenlijk 
in grote 
groepen

lange, 
lepelvormige 
snavel en 
kuif aan het 
achterhoofd

winterkleed
winterkleed

kleinste fuut, 
kastanjebruine 
wangen 

zwarte snavel, 
zwarte poten 
met gele tenen

bruin 
met grijs-
blauwe 
vleugels

wit 
gezicht

fl uitende 
roep, vaak te 
horen in de 
winter

brede platte 
snavel

knobbel 
op felrode 
snavel

spitse vleugels 
en tamelijk 
korte staart                  

opvallend 
wit wangetje

jaagt al 
duikend 
op vis

lange oranje-
rode snavel 
en roze poten

snavel 
buigt 
omhoog 

gele 
oogring

prachtige 
kuif

enorme arend 
met witte 
staart

brede zwarte 
streep over 
witte kop

wipt veel met 
zijn staart 

zwarte punt 
aan oranje-
rode snavel

zwarte kopkap en 
kuif, zwarte snavel 
met geel puntje

zomerkleed

wit voorhoofd, 
gele snavel met 
zwart puntje

gele 
poten

bloedrode, 
dikke snavel, 
rode poten

eerste 
winterchocolade-

bruine kop

lange poten 
en lange 
rechte snavel

tju…, 
tju-lu-lu…

Ontdek de vogels van de Vogelboulevard Hellegat-Ventjager!
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Vogelkenners Nico de Haan en Camilla Dreef 
zijn niet alleen bekend van tv-programma’s 
als Binnenstebuiten en De Baardmannetjes, 
ze zijn ook enthousiaste ambassadeurs van 
Vogelbescherming Nederland. Nico en Camilla 
hebben daarom een leuke online cursus 
‘Vogels in Nederland’ samengesteld. Je leert 
gratis veel vogels en geluiden herkennen! 
Meld je aan en je kunt direct aan de slag: 
www.vogelbescherming.nl/vogelcursus

Vogelboulevard Hellegat–Ventjager
Deze vogelboulevard is speciaal aangelegd om je van de 
vogelrijkdom rondom de Hellegats- en Ventjagersplaten 
te laten genieten. Er zijn vier vogelkijkhutten en één 
uitkijktoren. De (fi ets)route langs het gebied passeert 
ook talloze andere plekken die vol zitten met diverse 
soorten vogels. In de vogelkijkhutten vind je informatie-
borden, waarop de meest kenmerkende vogelsoorten 
van het gebied zijn afgebeeld.

Van Hellegat naar vogelparadijs
Ooit waren de Hellegats- en Ventjagersplaten een 
aaneengesloten natuurgebied. Door de aanleg van 
dammen in het kader van de Deltawerken veranderde 
die situatie. De Hellegatsplaten vielen droog in 1987 
na aanleg van de Philipsdam. Mede door de inzet 
van Staatsbosbeheer heeft het gebied zich kunnen 
ontwikkelen tot hoe het er nu uitziet. De combinatie 
van brak- en zoet bodemwater, natte en droge klei en 
droog zand, en begrazing door runderen en paarden 
zorgt voor een halfopen en gevarieerd landschap. 
Bos en struweel, riet, ruigte, grazige delen en open 
water wisselen elkaar af. Ieder jaar broeden honderden 
kokmeeuwen in het gebied. Steeds vaker wordt hier 
ook de zeearend gezien. Het wachten is op het eerste 
succesvolle broedpaar. Staatsbosbeheer, de beheerder, 
heeft zich de afgelopen jaren fl ink ingezet om het 
gebied zo natuurlijk mogelijk te laten ontwikkelen.

Wil je even de benen strekken?
Dat kan met een rondwandeling door 
natuurreservaat het Groote Gat. De wandeling 
van drie kilometer brengt je voor een deel 
midden in het gebied. In alle rust kun je hier 
genieten van de bijzondere natuur.    

Vogelkijkhut Visarend 
Hier heb je een schitterend uitzicht op de 
Ventjagersplaten en je kunt hier van dichtbij 
kustvogels zien broeden op een eiland. In de 
nazomer en in de herfst zie je visarenden in 
het Haringvliet duiken naar vis.

Vogelkijkhut Zwartkopmeeuw 
Vanuit deze kijkhut heb je een prachtig zicht 
op het Krammer-Volkerak. Dichtbij de hut 
broeden in het voorjaar honderden kokmeeuwen. 
Tussen de kokmeeuwen in de kolonie broeden 
ook zwartkopmeeuwen. In het najaar verzamelen 
zich hier duizenden zwaluwen.

Vogelkijkhut Lepelaar 
Vanuit dit kijkscherm heb je ruim zicht over water en 
de slijkige oevers van de kreek. Hier worden heel vaak 
lepelaars en grote zilverreigers waargenomen, maar 
ook andere watervogels, roofvogels, steltlopers en 
rietvogels. Van de sierlijke grote zaagbek in de winter 
tot de luidruchtige bosrietzanger in het voorjaar.

Vogelkijkhut Kluut 
In deze kijkhut heb je zicht op het Krammer-Volkerak 
en hier kun je verschillende kustbroedvogels zien. 
Altijd een verrassing wat je hier ziet! Soms kluten, of 
kwikstaarten, steltlopers of watervogels. Deze hut is 
toegankelijk voor mindervaliden.

Uitkijktoren
Voor het mooiste uitzicht over de Hellegatsplaten en het 
Volkerak ga je naar de uitkijktoren bij Ooltgensplaat. Overal 
om je heen zie je vogels en soms vliegen ze op ooghoogte 
voorbij. Dit is één van de beste plekken om de zeearend te 
zien. Dat kan zwevend in de lucht of zittend in één van de 
hoge bomen. Je herkent de zeearend meteen door zijn 
enorme afmetingen. 

Naar een dynamische delta
Sinds eind 2018 staan de Haringvlietsluizen regelmatig 
op een kier. Dit is een belangrijke stap voor de natuur. 
Zeewater kan het Haringvliet weer instromen en vissen 
als zalm en steur kunnen tussen zee en rivier trekken. 
Om deze kansen voor de natuur ten volle te benutten, 
hebben in 2015 zes natuurorganisaties, met steun van 
de Nationale Postcode Loterij, de handen ineen geslagen 
voor een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve 
impuls voor het Haringvliet. Kijk voor meer info op 
www.haringvliet.nu  
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Uitgebreide vogelgids 
Heb je meer informatie nodig om de vogels 
te herkennen of zoek je andere soorten? 
Kijk op vogelbescherming.nl/vogelgids. 
Hier vind je ook hun geluiden, meer illustraties 
en herkenningstips. De vogelgids bevat 321 
verschillende vogelsoorten. 

Neem afslag  richting Numansdorp, 
volg de borden Vogelboulevard



Afslag  Willemstad, 
volg de borden Vogelboulevard



Afslag Ooltgensplaat, 
volg de borden Vogelboulevard


