
vliegbeeld Zeearend 
spanwijdte 193-244 cmUitgebreide Vogelgids 

Heb je meer informatie nodig om de vogels op naam te brengen  
of zoek je andere soorten? Kijk op vogelbescherming.nl/vogelgids.  
Hier vind je ook hun geluiden, meer illustraties en herkenningtips.  
De vogelgids bevat 321 verschillende vogelsoorten. De website is  
ook geschikt voor gebruik op je smartphone én tablet.
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Meneersche Plaat
Bij de Meneersche Plaat vind je een grote  
diversiteit aan natuur, van kruidenrijke 
graslanden tot ondoordringbaar struweel.  
Het jaarrond zie je hier cettizangers, 
ijsvogels, blauwe reigers, ransuilen,  
roodborsttapuiten, nachtegalen,  
brandganzen en visdieven. 
Parkeren: parkeerplaats Havenhoofd 7,  
Middelharnis. Via loopbrug over  
het kanaal kom je bij een pad  
naar vogelkijkhut de Visdief. 

Uitkijkpunt Ooyevaar  
Deze voormalige landbouwpolder, vol 
kreken en geulen, is nu een fantastische 
plek om vogels te kijken. In de winter  
tref je er massa’s wintertalingen, brand - 
ganzen en jagende vis- en zeearenden.  
In het voorjaar grote aantallen grutto’s en 
’s zomers broedende kluten, zwartkop- 
meeuwen en tureluurs. Ook een bezoekje 
waard is observatiehut  
De Knotwilg.

Neeltje Jans
Neeltje Jans is tegenwoordig een prachtig 
duinlandschap, dat in het voorjaar het thuis 
is van broedende lepelaars, zilvermeeuwen 
en kleine mantelmeeuwen. Aan de  
Oosterschelde-zijde tref je jaarrond  
kust vogels als de scholekster en  
kleine zilverreiger aan.
Start wandelroutes vanaf de  
parkeerplaats aan de Faelweg,  
nabij attractiepark Neeltje Jans.

Saeftinghe
Het hele jaar zie je hier soorten als 
tureluur, scholekster en wulp op het slik 
op zoek naar eten. Ook grote groepen 
eenden en ganzen gebruiken dit gebied 
als rust- en foerageergebied. 

Vogelobservatorium Tij
In natuurgebied Scheelhoek  
aan het Haringvliet heeft  
Vogelbescherming Nederland 
samen met Natuurmonumenten 
een uniek ‘vogelobservatorium’ 
in de vorm van een reuzenei  
gebouwd. Een heel bijzondere 
plek waar je de natuur in het  
Haringvliet van dichtbij  
en op een andere  
manier kan beleven. 

Eiland Bliek 
Midden in het Haringvliet 
ligt het eiland Bliek, een 
broedeiland voor trek- 
vogels zoals de kleine 
plevier, de dwergstern  
en de visdief. Om hiervan  
te kunnen genieten ligt  
er een aanlegsteiger en 
vogelkijkhut. Het eiland  
is alleen per boot te 
bereiken. 

Gasthuisbevang, Plan Tureluur 
Grote groepen goudplevieren, rosse grutto’s 
en wulpen maken dankbaar gebruik van de 
aangelegde natuurgebieden in Plan Tureluur. 
In natuurgebied Gasthuisbevang bij  
Zierikzee strijken in het vroege voorjaar 
kieviten en grutto’s neer. Als de zon het 
land opwarmt, is de vrolijke zang van 
de veldleeuwerik te horen.
De uitkijkpunten zijn per auto en fiets 
te bereken via de Zandweg in Zierikzee.

Vogelboulevard Hellegat-Ventjager
De vogelboulevard aan de oostkant  
van Goeree-Overflakkee bestaat uit  
4 vogelkijkhutten en 1 uitzichttoren.  
Op de Hellegatsplaten broeden  
lepelaars, grote zilverreigers en  
zeearenden. Aan de Ventjagerskant  
zie je zwartkopmeeuwen, dwerg-
sterns, visdieven en knobbelzwanen.  
Adres: Bosweg, 
Ooltgensplaat. 

Vogelkijkscherm Kabbelaarsbank 
Je vindt hier twee vogelkijkschermen met 
goed zicht op watervogels, o.a. aalscholvers, 
visdiefjes en kluten. De beste tijd om hier 
naar toe te gaan is het voorjaar. 
Adres: Middelplaat, Ouddorp.

Vogelboulevard Prunje, Plan Tureluur
In het voorjaar kun je hier duizenden, soms 
tienduizenden steltlopers (kluten), meeuwen, 
ganzen en eenden bij elkaar zien. De bruine 
kiekendief komt hier jagen en in de winter 
zijn er overblijvende lepelaars te zien. 
Adres: Inlaagweg, Kerkwerve.

Vogelkijkscherm Rammekenshoek 
In het voorjaar zie je hier aalscholvers en 
verschillende soorten eenden, zoals berg- 
en slobeend en dodaars. In de winter kun je 
smienten zien en kleine zilverreigers slapen 
in het gebied. In de slufter en op het schor 
zijn tureluurs, sterns en meeuwen te zien. 

De Zuidwestelijke Delta is voor vogels een belangrijk en aantrekkelijk gebied op de internationale vogeltrek route  
om te broeden, te rusten en voedsel te zoeken. Deze vogelkaart helpt je de vogelrijkdom van de Zuidwestelijke Delta  
te ontdekken. Financiering vindt plaats vanuit het Europese Programma LIFE-IP Deltanatuur waarin provincies en 
natuurorganisaties samenwerken aan verbetering van broed- en rustplekken voor vogels en waarbij mooie vogel - 
plekken toegankelijk worden gemaakt zonder de vogels te verstoren. Deze kaart is mede ook tot stand gekomen met 
een financiële bijdrage van de provincies Zuid-Holland en Zeeland.
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Uitkijkbunker Tongplaat  
Dit gebied beweegt mee met het getij op de 
rivier. Vooral bij laag tij zie je allerlei vogels. 
In de winter vooral smienten, wintertalingen 
en pijlstaarten en in de zomer grote groepen 
lepelaars, zilver reigers en visdiefjes.  
De Tongplaat is één van de beste locaties in 
de Biesbosch om de zeearend te zien!
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Haven Rattekaai,  
Verdronken Land van Zuid-Beveland
Tijdens de vogeltrek in het vroege voorjaar 

en in september en oktober zijn hier 
grote groepen wulpen en kanoeten te 
zien. Jaarrond vind je er bergeenden, 
kleine zilverreigers en tureluurs.
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Dintelse Gorzen 
In het ondiepe water van dit natuur-
gebied zoeken de lepelaar en de 
spierwitte grote zilverreiger naar 

voedsel, terwijl de blauwe kiekendief 
en de buizerd in het voorjaar en de zomer 

boven de vlaktes jagen. 
Wandelroutes starten vanaf Natuurpoort 
Beneden Sas, Beneden Sasweg 4, De Heen.

Dintelse  
Gorzen 

Rust  
belangrijk voor trekvogels 

Jongen groot brengen en het  
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 trektocht richting het hoge 
Noorden of Afrika is een hele 
klus. Daarom hebben vogels  

in de Zuidwestelijke Delta hun 
rust hard nodig.  
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Uitkijkpunt Markenje 
Vogeleiland Markenje ligt in 
zout watermeer de Grevelingen  
en is voor veel vogels een thuis  
of een plek om voedsel te zoeken. 
In mei-juni is het een komen en 
gaan van grote sterns, dwergsterns 
en visdiefjes, in juli-augustus zie je 
strandplevieren en in  
de winter rotganzen.
Adres: Kortedijk,  
Goedereede.
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Eiland Bliek

De Herdijkte en  
Verdronken Zwarte polder 
Vanaf de Deltahoge zeedijk  
heb je hier ’s zomers een  
fantastisch zicht op broedende 
kustbroedvogels zoals kluut, 
kokmeeuw, visdief en dwerg-
stern, of bontbek- en strand-
plevier. Tureluur en graspieper 
zie je vooral in de groenere  
delen en in het struweel kun je 
nachtegalen en fitissen horen 
zingen. In de winter is dit dé  
plek om wulpen, scholeksters  
en bontbekplevieren op het  
strand te zien. 

De Herdijkte 
en Verdronken 
Zwarte polder 

Help de 

strandbroeders

In de Zuidwestelijke Delta 

broeden vogels als dwergstern, 

bontbekplevier en strandplevier. 

Je kunt deze kwetsbare  

strandbroeders een handje 

 helpen. Meer weten?   

www.vogelbescherming.nl/ 

reddingsplan-strandplevier

Deze vogelkaart wordt verspreid via:


