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VOGELTOPOGRAFIE 
 

Voor het herkennen en determineren van vogels is het belangrijk om te weten over welke onderdelen 

van de vogel het gaat. Iedereen weet wel wat de kop, de borst, de rug, vleugel, staart of poten zijn, 

maar de onderverdeling van deze stukken en de bijbehorende terminologie is belangrijk. Probeer je 

deze eigen te maken! 

 

 

 

 



 

 

 



 

 





De psychologie van de foute determinatie 
Wim Janssen, Wim Wiegant, Leo Heemskerk 
 
Inleiding   
Het herkennen van vogels is meestal eenvoudig, maar soms niet! Vooral vluchtige waarnemingen, 
verre waarnemingen en moeilijk herkenbare soorten kunnen problemen opleveren. In dit artikel zullen 
we ingaan op de problemen die zich kunnen voordoen bij het herkennen van vogels. 

  
Een Sperwer of een Havik ? Wie zou er aan een Amerikaanse Sperwer denken? Foto: Mike Lascut 
  
Er zijn een aantal manieren waarop het mis kan gaan tijdens de herkenning. Een aantal elementaire 
fouten bij de herkenning kan worden samengevat met ‘de drie O’s’:  • onervarenheid; • 
onbekendheid; • onnozelheid.  Onervarenheid zien we als een beginnende vogelaar een zeldzame 
vogel claimt, terwijl hij niet echt goed heeft gekeken. Een Sneeuwuil, die ooit op Ameland was 
gezien, door het zoontje van een boswachter, in de vroege avondschemering, bleek uiteindelijk een 
Geelkuifkaketoe te zijn!   Onbekendheid met de soort is ook een belangrijke beginnersfout. Heel vaak 
hoor je dat een zeldzame soort wordt geclaimd waarvan je denkt :”Op de volgende bladzijde van het 
boek staat de soort die het wel is...!” De Azuurmees is een heel goed voorbeeld. Die wordt nog wel 
eens geclaimd, maar dan blijkt het vaak een Staartmees te zijn.   Onnozelheid kan optreden als maar 
één kenmerk wordt gebruikt om een vogel te herkennen: een wit vleugelveld is goed voor een Grote 
Trap, maar precies net zo goed voor de Nijlgans! 
  

 
Een bekende misidentificatie: niet een Azuurmees (links), maar een Staartmees (rechts)! Foto: Wim 
Wijering 
  
In de rest van dit artikel willen we ons bezighouden met wat meer serieuze elementen van de 



psychologie van de foute waarneming, die ook kunnen optreden bij de meer ervaren vogelaars. Via de 
werking van het oog en de verwerking van visuele impulsen gaan we naar de verwerking van de 
visuele gegevens in het geheugen en de werking van het geheugen zelf, en vooral de fouten die bij 
deze processen kunnen optreden. 
  
De verwerking van visuele prikkels   
Het menselijk (en het dierlijk) oog is een bijzonder ingewikkeld orgaan. Het oog neemt maar een heel 
klein deel van het beeld dat je ziet echt acuut waar, en door je oog voortdurend heel snel heen en weer 
te bewegen bouw je een totaalbeeld op. De hersenen hebben het daar heel druk mee: er zijn in de 
hersenen wel 40 gebieden aan te wijzen die actief zijn met de verwerking van visuele informatie.   Al 
die gebieden werken samen om een totaalplaatje samen te stellen. De hersenen zijn daar voortdurend 
mee bezig. je hebt delen in je hersenen die reageren op schrikbeelden (Help, een muis!), voordat de 
verdere verwerking plaatsvindt. Heel bijzonder is het deel van de hersenen dat speciaal is gewijd aan 
de herkenning van gezichten. Dit deel van de hersenen is in staat om gezichten te zien en te 
herkennen, ook als ze voor een groot deel zijn bedekt, of als ze half zijn afgewend. Dit deel van de 
hersenen is ook voor vogelaars van belang. Onderzoek heeft aangetoond dat het hersengebied dat zich 
bezighoudt met gezichtsherkenning bij ervaren vogelaars ook actief is bij het herkennen van vogels. 
  

 
Een autokenner (boven) en een vogelkenner (beneden) kijken naar gezichten (links), auto’s midden en 
vogels (rechts). Het groenomrande gebied is het hersendeel voor de gezichtherkenning, dat bij zowel 
autokenner als vogelkenner actief is. Het gebied voor de gezichtherkenning is bij de autokenner actief 
als hij auto’s ziet, maar bij de vogelkenner is het gezichtsgebeid is bij de vogelaar actief bij de 
herkenning van vogels  
 
Dit maakt dat de ervaren vogelaar veel sneller kan herkennen dan een beginner. De beginner loopt 
rustig alle kenmerken langs, de kenner “weet” de kenmerken allemaal tegelijk en kan ook goed met de 
“jizz” van de vogel terecht. Alleen, soms werkt het “vogelboek”in de hersenen van de kenner niet zo 
goed en worden vergissingen gemaakt. 
 
Hoe werkt de herkenning ?   
Het herkennen van wat we zien is bijzonder ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat het niet veel zin heeft 
om dat hier te bespreken. Er zijn globaal twee theorieën over hoe het herkennen in zijn werk gaat:  
• bottom up: hierbij analyseren we wat we zien en dat vergelijken we met wat we hebben opgeslagen; 
dit is wat je doet als je geheel onbevangen (of zonder enige kennis ) naar een vogel kijkt;   
• top down: we zien wat we al verwachten dat we gingen zien. De context (de omgeving, het 
jaargetijde, de waarnemingen in omringende landen, de soorten die gisteren op die plek zijn gezien) 
bepaalt voor een deel mee wat we verwachten.    
Vaak is een determinatiefout voor een belangrijk deel te wijten aan een ongebruikelijke context. Een 
flink aantal mensen reisden ooit af naar een Poelsnip in Lexkesveer bij Wageningen, die was herkend 
aan zijn trage gedrag en rustige vlucht. Uiteindelijk bleek het om een Watersnip te gaan. Ook werd 
ooit een eerste-winter Zwartkopmeeuw gefotografeerd en herkend als een Lachmeeuw, omdat de 
laatste soort op die plek (onterecht) geclaimd was ! 
  



 
Links: Geen Poelsnip, maar een zieke Watersnip. rechts: geen Lachmeeuw, maar een Zwartkopmeeuw 
Foto links Arnoud B van den Berg, Foto rechts Hans Gebuis 
  
Ook bij de foute determinatie van een Steppekiekendief op de Hoge Veluwe (seizoen en omringende 
waarnemingen), en bij die van een Steppevorkstaartplevier bij Budel-Dorplein (locatie) had de context 
locatie een belangrijke rol. 
  

 
Links: Geen Steppenkiekendief, die je in juni zou verwachten op de Hoge Veluwe, maar een Grauwe 
Kiekendief. Rechts: een Vaal Stormvogeltje, die je echt niet verwacht op een trektelpost in het 
zuidoosten van het land, maar geen Steppenvorkstaartplevier ! Foto links Phil Koken, Foto rechts 
René Weenink 
  
Een heel bekend geval is de ‘Keizerarend’ va Ommen, die daar in de winters van 1962/63 en 1964/65 
verbleef. De vogel leek een recht afgesneden staart te hebben, en dat was voor de destijdse top van de 
vogelaars reden om hem als Keizerarend te determineren. De waarneming heeft meer dan 20 jaar als 
eerste geval op de Nederlandse lijst gestaan. Op de foto is –nu we gewapend zijn met de veel betere 
kennis van tegenwoordig– echter duidelijk een Zeearend te zien. 
  

 
Links : De ‘Keizerarend’ van Ommen van de winters 1962/63 en 1964/1965 had weliswaar een rechte 
staart, maar was daarom toch een Zeearend, zoals elke tegenwoordige vogelaar met de huidige 



kennis onmiddellijk zou zien. (uit Bierman W H 1964. De arend van Ommen Limosa 37 Foto H.E. 
Smidt van Gelder) Rechts: een kleine Torenvalk met een korte (afgesleten) staart is nog geen Kleine 
Torenvalk ! Foto Hans ter Haar 
  
Misschien wel het bekendste geval van een verkeerde context is de Krombekstrandloper in de Putten 
van Petten met de gebroken snavel, die veel vogelaars totaal op het verkeerde been zette door zijn 
korte snavel. De vogel was ontdekt door een Engelsman, en in die tijd dachten we nog dat iedere 
Engelse vogelkenner veel beter was dan alle Nederlandse, zoals Nederlandse topschakers vroeger 
altijd bang waren dat ieder Moskouse taxichauffeur ze zou kunnen verslaan. 
  

 
De ‘Bonapartes Strandloper’ van Petten was een Krombekstrandloper met een gebroken snavel. Foto 
Arie de Knijff 
  
We kennen allemaal vogelaars die heel gemakkelijk zijn in het determineren van moeilijke soorten. 
Deze vogelaars, soms ook wel stringers genoemd, zien als het ware op hun netvlies, vanuit hun 
geheugen, al de kenmerken die ze eigenlijk nog moeten proberen vast te stellen. Ook de wens om een 
zeldzame vogel te zien kan wel eens de vader van de gedachte zijn. Dat zie je wel als een zeldzame 
vogel wordt teruggevonden, maar het niet blijkt te zijn. Dat noemen vogelaars wel een 
spookwaarneming. 
 
De ‘Weber-fractie’   
Een ander aspect van het waarnemen van vogels is de schatting van de grootte. Bij het schatten van 
grootte maken we gebruik van perspectivische aspecten, en de snelheid van bewegen. Van vogels die 
over zee vliegen en die in de blauwe lucht vliegen is de grootte notoir moeilijk te schatten. Het is al 
heel lang bekend dat het zonder directe vergelijking niet mogelijk is om een grootteverschil van 
minder dan ongeveer 20% te schatten. Dat noemen we de ‘Weber-fractie’. Er zijn eigenlijk maar twee 
soorten waarbij de grootteschatting van groot belang was bij de determinatie: de Brilgrasmus en de 
Arendbuizerd. 



 
De herkenning van de eerste Brilgrasmus van Nederland was pas rond toen op exact dezelfde plek 
van de foto links een liniaal werd gefotografeerd, zodat de grootte van de vogel objectief kon worden 
vastgesteld ! Foto links René van Rossum Foto rechts Edward van IJzendoorn 
  
Dat grootteschatting op zee heel moeilijk is bleek uit de incorrecte determinatie van een Kuhls 
Pijlstormvogel bij Vlissingen, die bij nader inzien een Jan van Gent bleek. Het grootteverschil tussen 
beide soorten is enorm ! 
 
Falsificatie 
 Wat heel belangrijk is bij het leren een kritische vogelaar te zijn is het principe van de falsificatie. Dat 
is het trachten het tegendeel te bewijzen van wat je denkt. Met andere woorden: bij een zeldzame 
soort, een Poelsnip bijvoorbeeld, kun je je afvragen hoe het nu komt dat je niet aannemelijk kunt 
maken dat het de gewone soort (de Watersnip) is, en niet de zeldzame soort. Als dat niet lukt heb je 
een belangrijk element in handen, ook voor latere kritische vragen (“Waarom was het geen ...?”). Bij 
het zojuist besproken geval van de Jan van Gent is dat kennelijk ook niet of niet voldoende gebeurd. 
Heel vaak blijkt dat het trachten aan te tonen dat de waargenomen soort niet de zeldzame, maar juist 
de gewone soort is, leidt tot sterke argumenten vóór de uiteindelijke definitieve determinatie!    
 
Van de waarneming naar het geheugen 
 Bij vluchtige waarnemingen, bijvoorbeeld op trektelposten aan zee of in het binnenland, of 
overvliegende vogels op andere plekken, is er na de waarneming het volgende probleem: de 
verwerking in het geheugen. Zoals we allemaal wel weten van de moderne misdaadwetenschap is het 
geheugen een bijzonder slechte raadgever. Als er een spannende gebeurtenis is geweest met vijf 
getuigen, dan zijn er altijd zes verhalen: één van elke getuige en een heel ander verhaal, namelijk dat 
wat er werkelijk gebeurd is. iedere keer dat je je een voorval herinnert, wordt deze –bij wijze als een 
als een computerfile– opgehaald en vervolgens weer weggeschreven. De herinnering verandert dus 
voortdurend. Ieder vogelaar kent wel gevallen waarvan de foto van het geval langzaam de echte 
‘veldherinnering’ heeft verdrongen.  Je ziet bij vogelaars vaak twee uitersten: sommige herinneren 
zich na een waarneming niet zo heel veel en worden steeds twijfelachtiger, anderen sterken zich juist 
steeds meer in hun mening. Dat kan soms zo ver gaan dat er soms ineens kenmerken worden 
genoemd, die eerder niet waren opgemerkt. Dan is het oppassen geblazen! Iedereen kan zich wel 
gevallen herinneren waarbij de juiste kenmerken werden vastgesteld aan de verkeerde vogel ! Heel 
vaak zie je tekenaars ‘veldschetsen’ maken waarbij je je afvraagt of de tekenaars de vogel eigenlijk 
wel hoeven te bekijken om de schets te kunnen maken ! Een wel heel bekende schets, die van de 
Daurische Kauw in Katwijk, is duidelijk geen veldschets –en ook niet als zodanig bedoeld– omdat de 
verhouding tussen de vogel en de omringende begroeiing zodanig is, dat de vogel reusachtig groot 
lijkt. Een van de bekendste ‘veld’schetsen van Nederland, die van de juveniele Renvogel (één van een 
groep van tien) van de Hamert, in september 1969. De veldschets is overduidelijk niet in het veld 
gemaakt. De slagpennen, die normaal in het veld niet of nauwelijks te zien zijn, lijken angstig veel op 
die van de vogel die is afgebeeld in de Concise Guide to British Birds, destijds het enige boek waar 
een juveniele Renvogel in was afgebeeld. 
 



 
Links: de herinneringssticker van de Daurische Kauw van Katwijk (ontwerp Arnold Meijer), met zeer 
laag gras! Rechts: de veldschets van de juveniele Renvogel van de Hamert, naast de afbeelding van de 
Renvogel uit de Concise guide to British Birds. In de veldschets vallen de lage begroeiing, de 
merkwaardige zichtbaarheid van de slagpennen (horen onder de tertials te vallen) en de lichte 
slagpentoppen (heeft een juveniele Renvogel helemaal niet !) op. 
  
Zonder een oordeel te vellen over de correctheid van de waarneming kan worden gesteld dat het 
geheugen van de tekenaar zonder enige twijfel sterk is beïnvloed door de afbeelding die hij kende, en 
misschien wat minder door wat er werkelijk te zien is geweest!   
 
Tunnelvisie en emotionele besmetting 
 Nadat we iets hebben waargenomen, vergelijken we dat met het ‘vogelboek’ in onze hersenen. Vaak 
hebben we meteen een idee (: zeldzame soort!) en vervolgens zoeken we meestal naar argumenten om 
de hypothese te bevestigen of te verankeren. We willen heel graag een mooi patroon zien, een mooie 
zeldzaamheid die past in ons vogeltripje, precies de soort die we altijd hadden willen zien. Deze wens 
noemen we de narratieve misleiding. Tegenargumenten (: maar is het niet doodgewoon een ... ? ) 
worden afgezwakt, om toch vooral de eerste hypothese te kunnen bevestigen. Dit is wat we tunnelvisie 
noemen. De wens om onze eerste hypothese te bevestigen is heel groot. Iedere vogelaar kan in zijn of 
haar eigen geheugen hele reeksen van gevallen van verkeerde determinaties opnoemen waarbij 
tunnelvisie een belangrijke rol heeft gespeeld. In alle gevallen waarvan hier foto’s zijn opgenomen 
heeft tunnelvisie zeker een rol gespeeld.  De verankering van de eerste hypothese kan ook gevoed 
worden door een zekere zelfoverschatting van onze kennis: de epistemische arrogantie. Er worden 
fouten gemaakt (iedereen weet tenslotte niet alles), maar het toegeven ervan is ook naar jezelf toe niet 
altijd even makkelijk! 
  

 
Emotionele gijzeling van een gote groep vogelaars op Vlieland (links) bij een fout gedetermineerde 
Dikbekfuut (rechts), die een Dodaars bleek te zijn. Foto links Martijn Bot Foto rechts Kees de Vries 
 
Bij het ontstaan van tunnelvisie speelt nog een ander fenomeen een rol en dat is de emotionele 
besmetting. Als een ander een zekere emotie ondergaat (‘Hé, daar gaat een zeldzame soort!’) dan 
onderga je voor een deel ook dezelfde emotie, of je het nu wilt of niet. De spiegelneuronen in de 
hersenen zijn hier verantwoordelijk voor. Die zorgen ervoor dat je een emotie onbewust waarneemt en 
gedeeltelijk overneemt. Daarnaast is bij het waarnemen grotendeels hetzelfde hersengebied actief als 
bij het denken aan een waarneming. Dus het is goed denkbaar dat als iemand een verkeerd 



determinatie maakt, je onbewust bereid bent om met de foutdeterminatie in te stemmen, al was het 
maar om hetzelfde gevoel te krijgen!  We zijn allemaal wel eens groepsgewijs heel blij geweest met 
een determinatie, die soms kort daarop en soms pas na een hele tijd werd weerlegd. De eerder 
getoonde fout gedetermineerde Poelsnip, Steppenkiekendief, Bonapartes’ Strandloper, Keizerarend en 
Dikbekfuut zijn daar allemaal mooie voorbeelden van.    
 
Conclusie  
Er zijn een aantal valkuilen (niet de vogelsoort, maar de kuil!) die bijna alle vogelaars wel eens 
meemaken. Tunnelvisie, epistemische arrogantie, narratieve misleiding, we weten er allemaal wel 
voorbeelden van. Wat kun je doen om het risico op een verkeerde determinatie te verkleinen, is de 
vraag die naar voren zou kunnen komen.  Er zijn een aantal zaken aan te wijzen die iedereen tot een 
betere vogelaar zouden kunnen maken: 
- hardop determineren helpt de herinnering, zodat je later beter weet wat je nu wel of niet hebt gezien 
- oefenen op gewone vogels helpt voor het geval dat je later een zeldzame vogel moet herkennen; je 

leert beter op alle kenmerken. in plaats van de weinige kenmerken die je weet die diagnostisch zijn 
- beginnen op jonge leeftijd is voor de meeste vogelaars een raad die moeilijk op te volgen valt ! Het 

is in ieder geval –net als het leren van talen– bijzonder handig als je al op jonge leeftijd op de 
hoogte bent van de materie. 

 
Eenmaal in het veld, dan is de vogelaar alleen, althans alleen met de vogels, de omstandigheden en de 
collega-vogelaars. De volgende tips zullen altijd van pas komen: 
- Herken zelf, en verifieer zelf ...! Je moet altijd zelf de vogel kunnen herkennen. Later zul je jezelf 

betwijfelen als je teveel afgaat op het oordeel van andere vogelaars. 
- Durf anderen te betwijfelen. Ook de beste vogelaars vergissen zich nog wel eens dus het kan geen 

kwaad as je het herkenningsproces nog een van voor tot achter doorloopt. 
- Geloof jezelf ook niet altijd ...! Bij het doen van vluchtige waarnemingen, aan zee of op een 

trektelpost, moet je er jezelf rekenschap van geven dat ook niemand perfect is. Dat geldt ook voor 
jezelf. 

- Verwacht niet teveel, als je niet oppast zie je het nog ...Heel vaak hoor je dat mensen een soort 
hebben gevonden terwijl ze het er juist over hadden. Dat kan natuurlijk altijd waar zijn, maar het 
is ook een prachtige bron van tunnelvisie. 

 
In dit artikel hebben we geprobeerd een aantal oorzaken van foute determinaties aan te stippen en 
laten zien dat niemand ontkomt aan dit fenomeen. We hopen dat er voldoende stof voor nadenken is 
geleverd. Wat we zeker hopen, dat er voortaan minder foutdeterminaties op zullen optreden ! 
 
 
http://deceptiontours.nl/index.php/de-weekenden/2009/de-psychologie-van-de-foute-
determinatie.html 
 



														CURSISTEN	BIG	DAY	
	

De	cursisten	Big	Day	is	een	'wedstrijd'	waarbij	teams	in	6	uur	tijd	(van	6	uur	's	morgens	
tot	12	uur	's	middags)	zoveel	mogelijk	vogelsoorten	proberen	waar	te	nemen	(horen	
en/of	zien),	binnen	de	grenzen	van	de	provincie	Flevoland	.	Het	gaat	om	een	
meerderheid	van	het	team	dat	de	vogel	waargenomen	moet	hebben.		
Elk	team	bestaat	uit	een	mix	van	basis-,	vervolg-	en	afrondingscursisten	begeleid	door	

een	ervaren	vogelaar	(de	teamcaptain).	De	route	(dus	ook	begin-	en	eindpunt)	bepaald	

elke	groep	zelf	(al	dan	niet	op	advies	van	de	teamcaptain)	en	hierbij	geldt	dat	de	eerste	
waarneming	niet	voor	6	uur	gebeurt	en	de	laatste	niet	na	12	uur.	Het	gaat	hierbij	
om	vertrouwen,	want	wie	hou		je	voor	de	gek	als	je	soorten	op	je	lijst	zet	die	je	niet	

gezien	of	gehoord	hebt	of	als	je	vroeger	begint.	

	

Het	is	een	supergezellige	en	leerzame	ochtend,	en	daarmee	ook	vermoeiend.	Voor	de	

cursisten	omdat	ze	veel	info	krijgen	en	veel	zullen	horen	en	zien	aan	soorten,	voor	de	

teamcaptain	omdat	ie	meer	moet	uitleggen	en	proberen	om	(in	principe)	ALLE	cursisten	

te	laten	horen	of	zien	wat	ie	bedoelt....	De	cursisten	en	de	teamcaptains	die	meegedaan	

hebben	tot	nu	toe,	zeggen	allemaal	dat	het	te	kort	is,	dat	ze	hier	heel	veel	geleerd	hebben	

en	ook,	dat	ze	volgende	keer	weer	mee	willen	doen	(omdat	het	zo	leuk	is).		

	

Jullie	ontvangen	2	lijsten	die	erg	handig	kunnen	zijn,	waarbij	ik	graag	van	elk	team	de	

streeplijst	aan	het	eind	wil	ontvangen	voor	de	telling	van	de	eindstand.	Het	is	dus	zaak	
die	met	z'n	allen	na	te	lopen,	voordat	je	hem	afgeeft	(na	afloop	in	de	Trekvogel,	waar	
alle	teams	samenkomen	voor	koffie/thee	en	napraten).	Mocht	je	nog	een	soort	zien	die	

niet	op	de	lijst	voorkomt,	zoals	bv	nachtzwaluw,	dan	kun	je	die	gewoon	bijschrijven	op	
de	eerste	pagina.	Op	de	laatste	cursusavond	van	dit	seizoen	in	juni,	zal	bekend	worden	
gemaakt	wie	gewonnen	heeft	en	de	wisselbeker	een	jaar	lang	in	bezit	heeft…	

	

Oproep	aan	teamcaptains:	mail	jullie	mobiele	nummers	nog	even	naar	Inge	Hagens,	
zodat	zij	alle	teams	kan	bereiken.	Het	nummer	voor	jullie:		06-21620651.	
	

Indien	het	regent	tijdens	de	cursisten	Big	Day,	gaat	het	toch	gewoon	door,	want	de	

omstandigheden	zijn	voor	iedereen	gelijk...	dan	gewoon	regenjassen	meenemen	;-)	

Afgelasten	dan	wel	verplaatsen	is	geen	doen,	sorry.	Gewoon	duimen	dus	dat	het	mooi	

weer	wordt,	in	ieder	geval	droog	die	ochtend!	

	

Oh	ja,	ik	kreeg	nog	de	vraag	wat	bij	gelijke	stand...	bij	gelijke	stand	wint	het	team	dat	de	

meeste	soorten	gezien	heeft	die	andere	team(s)	niet	gezien	hebben.	Daarna	is	het	

gewoon	gelijkstand	en	komen	deze	teams	op	de	beker.	

	

Groetjes,	veel	succes	en	vooral	plezier,	

Rick,	Ed,	Inge	

	

P.S.	Voor	de	website,	nieuwsflits	en	voor	nieuwe	cursisten	ontvang	ik	graag	van	elk	team	

een	kort	verslag	van	de	ochtend…	spreken	jullie	af	wie	het	schrijft?	Een	foto	erbij	maakt	

het	helemaal	af!	J	



It was “a big day” 12 may 2012 
 
Toen Inge Hagens ons als eerstejaars vogelcursisten vroeg om deel te nemen aan de BIG DAY, 
reageerden wij nonchalant en onwetend met: “maar natuurlijk Inge”. 
Maar toen wij na ruim vier weken “ver weg vakantie” onze mail weer gingen lezen kregen wij de indruk 
dat de Big Day wel iets meer was dan ’n uitje. 
Inge instrueerde ons met bijna militaire precisie wat van ons verwacht werd. De eerste schrik was het 
midden in de nacht verzamelen bij de Trekvogel. Daarna zouden wij stipt volgens ‘n vooraf vastgesteld 
strak schema in ’n auto met 4  cursisten en “captain” Inge door Flevoland kruisen om zoveel mogelijk 
vogelsoorten op te speuren. 
Na het bestuderen van alle Inge-mail zakte bij ons de moed bijna in de wandelschoenen. Maar Inge zou 
Inge niet zijn als zij ons niet met haar tomeloze enthousiasme mee zou krijgen. En zo kwam het dat wij 
vandaag, zaterdag 12 mei, om half vijf s‘ochtends in de auto van Klaas zaten om richting Roggebotzand 
te rijden.  
“Captain Inge” was zeer gemotiveerd om de wisselbeker ook dit jaar weer op de schoorsteen te zetten. 
Wat ons, Klaas, Daphne, Hilma en Ben, als beginnelingen hierbij opviel was de wil om te winnen, maar 
dan wel absoluut op ’n eerlijke manier. Omdat iedere groep zichzelf controleert kan men zich met gemak 
tot winnaar kronen, maar iedereen is zich ervan bewust dat het goed waarnemen van de vogels in de 
natuur het echte doel van de BIG DAY is. En dat doel is bij onze groep goed gelukt. Wij hebben 
ontzettend veel geleerd en mooie natuurmomenten beleefd. Zoals twee op het nest zittende 
zeearendouders met jong, waarvan een ouder voor de show ook nog even ging rondvliegen. Op het water 
slapende knobbelzwanen in het prachtig opkomende zonlicht en ‘n grote groep van meer dan 15 futen 
vlak bij elkaar. En niet te vergeten het door Inge uit elkaar houden van het gefluit en geroep van allerlei 
vogels, die wij door het specifieke geluid konden herkennen. 
Dat wij zelf wapperende groene blaadjes aanzagen als exotische groenlingen, meerkoeten verwisselden 
met roodhals futen, en dat mussen baardmannen werden, kon het goede humeur van de ons corrigerende 
Inge niet beïnvloeden.  
Inge, onze complimenten en hartelijk dank dat je ons op sleeptouw hebt genomen. 
Het was geweldig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr: Ben, Hilma, Daphne, Inge en Klaas 



Big Day 2012 
 
Het was dan eindelijk zover de Big Day, voor mij en de teamgenoten een bijzondere dag in dit 
cursusjaar wat al heel erg leuk is, met alle theorie avonden en geweldige excursies waar we toch heel 
wat soorten hebben leren kennen. Maar nu over de Big Day om niet af te dwalen. De wekker ging al 
vroeg en de zenuwen waren ook hoog, want we willen natuurlijk graag winnen met ons team.  
Om 5:45 precies hadden we afgesproken bij de Trekvogel om van daar uit te lopen naar de kijkposten, 
het was nog een stuk lopen en we hoorde al van alles en zagen ook al genoeg maar de wijzer was nog 
niet bij de 6 dus nog even geduldig wachten. Wat natuurlijk moeilijk was want je wilt gelijk gaan 
schrijven  haha! 
De tijd was eindelijk daar, en als een gek begonnen we te schrijven want het was een orkest aan 
vogelgezang zo op de vroege morgen. Prachtig om te zien hoe dichtbij ze dan zijn en zo mooi kunnen 
zingen. Bij het gebied van de Leperlaarsplassen hadden we al gelijk enorm veel soorten gespot de 
bijzonderste was dan ook nog eens een exoot de Zwarte Ibis! Vogelend Nederland was in aantocht om 
ook deze exoot te spotten erg leuk. 
Wij gingen maar eens verder met onze vogelzoektocht, op naar de bijzondere kijkplekken van de 
Oostvaarderplassen en langs de dijk, het werd al moeilijker omdat je al veel soorten gehad hebt. Ik wilde 
graag weer eens een baardmannetje spotten omdat ik het een fantastische vogeltje vind met zijn zachte 
veertjes. Helaas hadden mijn teamgenoten hem gespot maar ik was net te laat met kijken. Verder was er 
niet veel meer te spotten langs de dijk, dus daar waren we snel klaar. Af en toe namen we even een 
pauze om lekker een bakkie koffie of thee te nuttigen, met een heerlijke plak cake die onze Teamcaptain 
had gebakken. Andere teamgenoten hadden ook lekkere dingen mee. We trokken verder door Flevoland 
om nog wat bijzondere soorten te spotten waaronder een Raaf die we hoorde en later ook zagen vliegen. 
Toen was het bijna 12:00 en hoopte we nog op wat meer soorten want we zaten op 74 en dat vonden 
toch wel weinig. Helaas gaat de tijd snel als je dat niet wilt en was het al weer 12:00. 
Op naar de Trekvogel in spanning want wie o wie zou de winnaar zijn.  
Bij de Trekvogel aangekomen waren er al wat groepen terug en Inge was al flink aan het tellen. Ik 
hoorde al getallen die boven die van ons kwamen dus de moed zakte al een beetje weg. Dat ik ons lijstje 
aan Inge doorgaf hoopte ik toch stiekem dat wij op een mooie tweede plek zouden komen, maar dat was 
helaas niet zo. Inge was de winnaar met haar team en wij helaas de laatste.  
Maar het was een onvergetelijke en super leerzame dag! Volgend jaar zeker weer! 
Heel veel dank aan mijn teamgenoten voor de gezelligheid. 
En super gefeliciteerd voor Inge en haar team! 

 
Vlnr: Adrie, Cees, Rick, Sanne en Petra.  



De#Big'Day#is#zo'n#dag#die#je#nooit#vergeet,#je#ziet#namelijk#zoveel#vogels!#Ook#krijg#je#erg#veel#adrenaline,#omdat#je#zo#
vroeg#op#moet.#Maar#dan#mis#je#niet#het#opzwellen#van#alle#zangvogels#in#het#Roggebotzand#'s#ochtends!#Daar#begonnen#
wij#namelijk.#We#hoorden#en#zagen#daar#leuke#soorten#zoals#Zeearend,#Wielewaal,#Goudhaan,#Dodaars,#Nachtegaal.#We#
reden#door#naar#Vossemeerdijk#waar#we#Visarend,#Zwartkopmeeuw,#Krooneend,#Zwarte#Stern#konden#intikken,#en#als#
bonus#3#Roeken#die#over#het#meer#vlogen!#We#doken#even#later#Reve'Abbertbos#in#en#dat#leverde#Fluiter,#Bonte#
Vliegenvanger,#Grote#Lijster,#Bosrietzanger#en#onze#2de#Wielewaal#op.#Verderop#zongen#nog#2#Wielewalen#en#er#zong#
ook#nog#een#Zomertortel,#daar#hadden#we#niet#op#gerekend!##
Even#later#stonden#we#op#een#steiger,#de#plek#voor#de#Grote#Karekiet#die#op#Eekt#zit.#Die#lukte#snel#dus#konden#we#snel#
door#naar#de#Bremerbergdijk#voor#Braamsluipers#en#Flamingo's.#De#Braamsluiper#was#een#dip#maar#gelukkig#ontdekte#
Greet#de#Flamingo's#op#grote#afstand.#
##
We#reden#de#dijk#af#naar#het#Harderbroek,#in#de#hoop#dat#we#daar#Baardman#en#Snor#bij#konden#schrijven.#Stiekem#
hoopten#we#ook#op#Blauwborst.#Jammergenoeg#waren#die#3#niet#gelukt.#Hopelijk#op#een#andere#plek!#
##
We#gingen#richting#de#Oostvaarsdersplassen#via#Lelystad#voor#Ooievaar#die#op#hun#nesten#zaten#op#de#mast.#De#
Praamweg#kwamen#leverde#een#Grote#Zilverreiger#op,#die#we#nog#niet#hadden.#De#Kleine#Praambult#was#ons#laatste#plek.#
Gelukkig#zagen#we#hier#nog#verschillende#nieuwe#soorten#zoals#Smient,#Wintertaling,#Zomertaling#en#Raaf.##
##
Het#was#12.00#dus#we#moesten#stoppen.#We#kwamen#erachter#dat#6#uur#best#weinig#is#om#in#noordelijk#Flevoland#te#
beginnen#en#in#zuidelijk#Flevoland#te#eindigen!#Volgende#keer#nog#wat#uurtjes#extra#wat#mij#betreft!#
Jammer#dat#we#geen#Gaai#zagen,#deze#ochtend.#Dit#is#de#dip#van#de#dag!#
##
Voor#de#mensen#die#nog#nooit#met#een#Big'Day#hebben#meegedaan,#Dit#is#echt#heel#erg#leuk!!!!#Je#leert#er#ook#heel#van#
en#je#bent#gegarandeerd#met#een#ervaren#en#goede#vogelaar!#
##
Groetjes#Hugo#
Team:#Greet#Boomhouwer,#Hugo#Wieleman,#John#List,#Marchien#Spier#
#
!



18 mei 2013: Cursisten Big Day, een geslaagd dagje! 
 
Op zaterdag 18 mei was het zover. Na hééééééél veel facebook blufberichtjes van en over 
teams die allemaal dachten te gaan winnen, was eindelijk het ‘Uur U’ aangebroken. Twaalf 
teams gingen tegen elkaar ‘strijden’ om tussen klokslag 06:00 uur en klokslag 12:00 uur zo 
veel mogelijk verschillende soorten vogels waar te nemen. Ons team bestond uit Jos Huijzer 
(van Het Flevo-landschap; onze teamleider), Petra Veldman (vervolgcursist), Paul Rossèl en 
ikzelf (basiscursisten). 
Ik moest wel ruim voor vijf uur opstaan, om vóór 06:00 uur op de door ons team afgesproken 
startplek, de Kamperhoek, mijn teamgenoten te ontmoeten. Maar dat was het me op voorhand 
al waard. Ongeacht wat we wel of niet zouden zien, ik was nog nooit in de Kamperhoek 
geweest en vond het al een geweldig vooruitzicht dat we, onder leiding van Jos, ook nog het 
gesloten deel van de Kamperhoek in mochten! 
 
Vanaf klokslag 06:00 uur werden vier paar oren gespitst. Er was nog weinig aan vogels te zien 
op dit vroege uur, maar wat een kakofonie aan vogelgeluiden! Aanvankelijk hoorden we alleen 
het ‘gewone spul’, zoals Merel, Vink, Koolmees, Zwartkop, etc. We wandelden, al luisterend 
(en Petra ook turvend) naar het grote hek, waarvan Jos de sleutel had. Wat blijkt daar een 
prachtig gebied achter te liggen! Zeer gevarieerd, met veel riet, open stukken, waterpartijen 
en bos. Het was puur genieten om hier te mogen lopen.  
Dit leverde uiteraard de nodige rietvogels op, zoals Rietzanger, Rietgors, Sprinkhaanzanger, 
Snor, Baardman, etc., etc. Vanuit een observatiehut kan je uitkijken over de waterpartijen. We 
hoopten uiteraard op veel watervogels, maar het was erg rustig op het water, dus het leverde 
maar een paar extra soorten op. 
Sneller dan gepland gingen we verder het gebied in, rondom de plas, tussen het riet door, en 
langs open land met daarachter een stukje bos. (Wat is het daar mooi!) We vonden weer wat 
nieuwe soorten, op de grond, in het riet en in de lucht. In het riet hoorden we de Grote 
Karekiet lang en steeds luider en duidelijker, heel dichtbij, maar helaas toch verstopt. We 
hebben hier een tijdje naar staan luisteren en van staan genieten voordat we door gingen.  
 
Zoals al voorspeld door Jos, bleken inmiddels de netten voor het ringen al opgesteld te zijn. 
(Hier is een vogelringersclubje al vanaf 1968 actief!) We zagen al een ‘Fi-Tjaf’ in een van de 
netten zitten, en de ringer kwam net aanlopen. De ellende met een ‘Fi-Tjaf’ is dat je (als leek) 
zelden zeker weet of het een Fitis of een Tjiftjaf is. Bij het ringen is dat wel altijd vast te 
stellen. Als leidraad geldt: Fitis heeft lichte poten, Tjiftjaf donkere. Maar….er zijn 
uitzonderingen. En ja hoor, deze ‘donkerpotige’ ‘Fi-Tjaf’ bleek op basis van de vleugelpennen 
toch een Fitis te zijn. We hebben nog een behoorlijke tijd met de ringer en zijn collega’s staan 
praten. Heel leuk en leerzaam! 
De volgende verrassing was een ree die we zeker wel 10-15 minuten op redelijk korte afstand 
hebben staan observeren. Ze was rondjes aan het lopen, waardoor we even dachten aan een 
mogelijke naderende bevalling, maar dat bleek niet het geval. Ze kwam geleidelijk aan steeds 
dichter bij, keek ons regelmatig aan, maar liep niet weg. Maar ja, het was Big Day, dus we 
gingen toch maar aanstalten maken om door te gaan, waardoor ze ook vertrok. 
Door naar de Oeverzwaluwwand waar tientallen Oeverzwaluwen af en aan vlogen. In de buurt 
daarvan zagen we nog een aantal vogels, zoals Knobbelzwaan, Lepelaar en Witte Kwikstaart. 
 
Na de Kamperhoek gingen we op weg naar Schokkerhaven. Vanaf de parallelweg op de 
Ketelbrug hoopten we nog het nodige te scoren in en om het water, maar dat viel helaas wat 
tegen. Vermeldenswaard zijn alleen een juveniele Zilvermeeuw met een gebroken vleugel en 
een Oeverloper.  



Veel meer succes hadden we bij de Oude Schokkerhaven! In een vlakbij gelegen water waren 
Meerkoeten aan het ‘vechten’. Althans dat dacht ik. Maar dit ‘vechten’, waarbij ze elkaar bijna 
verzuipen, blijkt erbij te horen als onderdeel van de paring. (Wist ik niet. Weer wat geleerd.) 
En in de tuin van een van de huisjes was het een komen en gaan van kleine vogeltjes, 
waaronder Kneu, Putter, Ringmus, iets wat na zeer lang puzzelen een Grasmus bleek te zijn, 
en de drie nog ontbrekende soorten Zwaluwen. Een rondwandeling op zoek naar steltlopers 
veel leverde helaas niet veel nieuwe soorten op. 
Veel tijd was er intussen niet meer. Bij de Nieuwe Haven van Schokland scoorden we nog een 
Tureluur en een Gele Kwikstaart. En toen was de tijd al weer bijna om! En we hadden nog 
steeds geen Buizerd gezien. En dat is ook niet meer gelukt!  
Dat is dus onze grote frustratie gebleven. We hebben tussen 06:00 en 12:00 uur geen enkele 
Buizerd gezien, al deden vier paar ogen nog zo hun best!!! Hoe is het mogelijk, in een polder 
waar je er bij wijze van spreken over kunt struikelen!?? De laatste 10-15 minuten hebben we 
nog in de auto rondgereden in de hoop er toch nog een te zien. Maar nee, het is echt niet 
gelukt! 
 
Gewonnen hebben we zeker niet. Sterker nog, inmiddels weten we dat ons team als een-na-
laatste geëindigd is, maar….we hebben genoten van de vele mooie natuur, we hebben heel 
veel geleerd, en we hebben als team zes geslaagde uren met elkaar doorgebracht. Al met al 
vond ik het een topdag! Dit is zeker voor herhaling vatbaar!  
 
Met speciale dank aan teamleider Jos voor de mooie locaties waar hij ons heen bracht (vooral 
de Kamperhoek!), aan Petra, voor het bijhouden van de scoringslijst, en aan Paul voor zijn 
enorm goede observatievermogen! 
 
Erna Koelman 
 
 







Vogelgeluiden-apps	voor	smartphones		
(situatie	zomer	2017)	
	

Advies	aan	vogelaars	
Beginnende	vogelaars:	‘Tuinvogels’,	‘Vogels	in	Nederland’,	‘Vogelzang’,	‘Wadvogels’	en	‘Vogels	van	
Europa’	
Meer	gevorderde	vogelaars:	De	beginners	apps,	maar	ook:	‘Collins	bird	guide’	en	‘Aves	Vox’	
	
	
‘Tuinvogels’	
Systeem:	voor	iPhone	en	Android.	
Prijs:	gratis	
Dekking:	93	soorten	tuinvogels	
Grootte:	72	MB	
Inhoud:	Per	soort	een	tekening,	geluid,	video	en	informatieve	tekst.	Taal:	Nederlands	
Info:	App	van	Vogelbescherming	Nederland	en	bedoeld	voor	de	Nationale	tuinvogeltelling	in	het	
derde	weekend	van	januari.	
Voor	wie:	Een	heel	mooie	app	voor	beginners.		
		
‘Vogels	in	Nederland’	van	Erik	Veldkamp	
Systeem:	alleen	voor	iPhone.	
Prijs:	gratis.	Heeft	reclame;	na	een	eenmalige	betaling	van	€	6,99	(in-app	aankoop)	heb	je	daar	geen	
last	meer	van.	
Dekking:	259	Nederlandse	soorten.	
Grootte:	0,6	GB.	
Inhoud:	Eén	foto	per	soort,	met	info	en	geluid.	Taal:	Nederlands	
Info:		
Voor	wie:	geschikt	voor	beginners.	
	
‘Wadvogels’	
Systeem:	voor	iPhone	en	Android.	
Prijs:	gratis	
Dekking:	180	soorten	‘wadvogels’	
Grootte:	0,12	GB	
Inhoud:	Per	soort	een	tekening,	geluid	en	informatieve	tekst.	Taal:	Nederlands	
Info:	App	van	Vogelbescherming	Nederland.	
Voor	wie:	Voor	beginners	aan	te	bevelen.	
	
‘Vogels	van	Europa’	
Systeem:	voor	iPhone	en	Android.	
Prijs:	€	1,09	(iPhone)	en	€	0.99	(Android).	
Dekking:	448	soorten	Europese	vogels	
Grootte:	slechts	0,15	GB.	
Inhoud:	1360	foto’s,	geluiden	van	435	soorten.	Informatie	over:	verspreiding	met	kaarten,	habitat,	
voedsel,	enz.	Soortnamen	in	10	talen.	Taal:	Nederlands	
Info:	Aangepaste	en	goedkopere	versie	2.0	van	Naturalis	in	Leiden.	Versie	1	was	van	het	ETI	in	
Amsterdam	en	kostte	€	10.	
Voor	wie:	Voor	beginners	aan	te	bevelen.	‘Geen	geld’	voor	een	goede	app.	
	
	
	
	



‘Collins	bird	guide’	
Systeem:	voor	iPhone	(en	iPad)	en	sinds	kort	ook	voor	Android.	
Prijs:	€	16,99	(iPhone)	en	€	14,99	(Android).	Er	zijn	in-apps	te	koop	met	video’s,	in	drie	sets:	voor	de	
algemene	soorten,	de	minder	algemene	soorten	en	de	zeldzame	soorten.	De	3	sets	kosten	resp.	€	
6,99,	€	9,99	en	€	9,99.	Totaalprijs	dus	€	43,96.	
Dekking:	794	soorten	van	Europa	en	omstreken.	
Grootte:	0,95	GB,	inclusief	de	video’s	3,3	GB.	
Inhoud:	Ruim	3500	tekeningen	van	verschillende	kleden,	geen	foto’s,	verspreidingskaart	van	Europa	
en	omstreken,	ruim	750	geluidsopnamen	(erg	kort),	tekst	to	the	point	en	gericht	op	herkenning	in	
het	veld,	biotoop	en	geluid.	Na	extra	aankoop	erg	korte	video’s	van	alle	soorten.	
Info:	Nog	niet	in	het	Nederlands,	wel	in	het	Engels,	Duits,	Frans,	Zweeds	en	Noors.	De	Nederlandse	
versie	laat	op	zich	wachten.	Als	je	de	app	nu	al	downloadt,	kun	je	de	taal	naar	het	Nederlands	
switchen,	als	de	Nederlandse	versie	beschikbaar	is.	
Het	is	de	ANWB	vogelgids,	dus	de	allerbeste	gids	die	er	is.	Dit	is	dan	ook	de	allerbeste	app	die	er	is	en	
de	app	is	gebruiksvriendelijk.		
Ook	kun	je	van	de	meeste	soorten	een	zomer-	en	een	winterkaart	downloaden	van	het	voorkomen	in	
Groot-Brittannië,	afkomstig	van	de	Bird	Atlas	2007-2011	(gratis	in-app).	
Voor	wie:	voor	de	gevorderde	vogelaar.	Niet	heel	geschikt	voor	beginners,	omdat	de	app	te	
uitgebreid	is.	
	
‘Aves	Vox’	
Systeem:	alleen	voor	iPhone;	nog	niet	uitgebracht	voor	Android	(staat	al	wel	aangekondigd	in	de	
Google	Play	Store).	
Prijs:	Gratis.	De	geluiden	moet	je	downloaden,	dan	staan	ze	pas	op	je	iPhone	en	kun	je	ze	buiten	
zonder	internetverbinding	gebruiken.	De	gedownloade	geluiden	kun	je	niet	meer	wissen,	tenzij	je	de	
app	‘Aves	vox	pro’	downloadt	voor	5,49	euro;	daarvoor	heb	je	dan	een	wismogelijkheid	en	enkele	
extra	functies.	
Dekking:	Is	gebaseerd	op	Xeno-canto,	de	database	voor	geluiden	van	alle	soorten	van	de	wereld.	
Toegang	tot	ruim	69.000	geluiden	van	ca	8.000	soorten.	
Grootte:	Slechts	25	MB,	maar	daar	komen	de	gedownloade	geluiden	bovenop.	
Inhoud:	Alleen	geluiden.	De	taal	is	in	het	Nederlands	in	te	stellen.	
Info:	De	app	is	heel	gebruiksvriendelijk.	Per	soort	staat	een	rijtje	geluiden:	bv.	zang,	zang,	zang,	
alarm,	vluchtroep,	vluchtroep,	enz.	De	fragmenten	zijn	vaak	lekker	lang.	De	app	is	geschikt	om	veel	
geluiden	van	één	soort	te	leren.	Bovendien	kun	je	bv.	gericht	op	zoek	gaan	naar	vlucht-	en	
trekroepjes.	
Voor	wie:	voor	de	gevorderde	vogelaar.	
	
‘Vogelgeluiden’	van	Mathieu	Groeneveld	
Systeem:	alleen	voor	Android.	
Prijs:	Gratis.	
Deze	app	geeft	ook	toegang	tot	de	database	van	Xeno-canto,	maar	heeft	een	andere	vormgeving	dan	
‘Aves	Vox’	voor	de	iPhone.	Zie	verder	onder	Aves	Vox.	
	
‘Birds	of	Northern	Europe’	
Systeem:	alleen	voor	iPhone.	
Prijs:	€	22,99.	
Dekking:	352	soorten	van	de	noordelijke	helft	van	Europa	(inclusief	Nederland).	
Grootte:	0,8	GB.	
Inhoud:	ca	10	tekeningen	en	foto’s	per	soort,	tekst	over	veldkenmerken	en	habitat,	geluiden,	
verspreidingskaart	van	Europa	en	omstreken.	Gebaseerd	op	het	tweedelige	‘Birds	of	the	Western	
Palearctic,	Concise	Edition’.	Taal:	Engels;	de	soortnamen	kunnen	in	het	Nederlands	weergegeven	
worden.		
Info:	Degelijk	en	goed.		
Voor	wie:	voor	de	gevorderde	vogelaar.	
		



‘Tsjilp’	
Systeem:	alleen	voor	iPhone.	
Prijs:	€	4,49.	
Dekking:	222	Europese	soorten.	
Grootte:	0,3	GB.	
Inhoud:	Per	soort	één	foto	en	één	geluid	(soms	meer	geluiden	per	soort).	De	geluiden	worden	kort	
beschreven.	
Info:	Nederlands.	
Voor	wie:	geschikt	voor	beginners.	
	
‘Vogelzang’	
Bij	www.knnvuitgeverij.nl	is	in	april	2017	de	Veldgids	Vogelzang	verschenen	(€	34,95;	KNNV-leden	
krijgen	10%	korting)	met	een	voor	iedereen	gratis	te	downloaden	app	‘Vogelzang’	van	BirdingApps.		
Systeem:	voor	iPhone	en	Android.	
Prijs:	gratis	
Dekking:	200	Europese	soorten.	
Grootte:	146	MB	
Inhoud:	Per	soort	één	foto	en	meestal	meer	geluiden.	In	totaal	519	geluiden.	De	geluiden	zijn	
duidelijk	aangeduid	met	bv.	‘zang’,	‘alarmroep’,	‘roep	vliegend’,	enz.		
Info:	Nederlands.	De	geluiden	zijn	van	heel	nabij	opgenomen,	erg	duidelijk	dus,	maar	zo	duidelijk	
hoor	je	ze	bijna	nooit	in	het	veld.	Maar	wel	erg	goed	om	de	geluiden	te	leren	kennen.	De	app	is	
afgeleid	van	de	app	BirdSounds	Europe	(1314	geluiden	van	356	soorten)	die	je	kunt	kopen	voor	
€	4,99.	
Voor	wie:	geschikt	voor	beginners.	
	
	



Waarnemingen$direct$invoeren$via$een$App$
Notitieboekjes*kunnen*in*de*kast*blijven*dankzij*ObsMapp,*iObs*en*WinObs!
!
ObsMapp!is!een!Android!App!(https://market.android.com/details?id=org.obsmapp)!
waarmee!je!alle!waarnemingen!rechtstreeks!in!het!veld!kunt!invoeren.!De!waarnemingen!
worden!automatisch!gekoppeld!aan!de!huidige!tijd!en!de!GPSPlocatie.!Dus!nooit!meer!gedoe!
met!het!uitpluizen!van!je!opschrijfboekjes!achteraf!!
!
iObs!is!een!iOS!(Apple)!app!!https://itunes.apple.com/us/app/iobs/id713587892!geschikt!
voor!iPhone!en!iPad!met!iOS!7.0!of!hoger.!Let!op:!om!iObs!in!het!veld!te!gebruiken!moet!het!
device!een!GPSPontvanger!hebben,!wat!voor!een!iPad!WifiPmodel!niet!het!geval!is.!
!
WinObs$is!een!Windows!Phone!app!http://www.windowsphone.com/nlP
nl/store/app/winobs/6b27cd38P6551P444aP8c4cP1d4a90fe5c13!Geschikt!voor!toestellen!met!
een!versie!>=!8.0!
!
Voor!alle!programma’s!geldt!dat!je!heel!eenvoudig!achteraf!je!waarnemingen!naar!een!van!
de!gekoppelde!portals!(www.waarneming.nl,!www.observado.org!en!
www.waarnemingen.be)!kunt!uploaden.!Dit!is!mogelijk!in!het!veld!door!gebruik!te!maken!
van!je!mobiele!internetverbinding,!of!bijvoorbeeld!thuis!via!een!WiFiPnetwerk.!
!
Hieronder!volgt!een!overzicht!van!nu!beschikbare!functies.!Deze!lijst!zal!in!de!toekomst!
alleen!maar!groter!worden.!
!!
Functie! ObsMapp! iObs! WinObs!
Volledig!offline!bruikbaar! ! ! !
Uploaden!naar!
Waarneming.nl,Waarnemingen.be,!
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! ! !

Meertalig! ! ! !
Spraakinvoer! ! ! !
Geschikt!voor!Iphone! ! ! !
Geschikt!voor!Android! ! ! !
Geschikt!voor!Blackberry!*1! ! ! !
Geschikt!voor!Symbian!*1! ! ! !
Geschikt!voor!Windows!phone! ! ! !
Beschikt!over!online!kaarten! ! ! !
Beschikt!over!offline!kaarten! *2! ! !
Geschikt!voor!invoeren!in!de!hele!
wereld!

! ! !

Beschikt!over!export!functie!naar!
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! ! !

Raadplegen!waarnemingen!in!de!
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! ! !

Combineren!van!soortenlijsten!
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! ! !
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! ! !
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! ! !

Offline!multimedia! ! ! !
Foto`s!uploaden!vanuit!de!app! ! ! !
Mp3!uploaden!vanuit!de!app! ! ! !
Mogelijkheid!om!afgelegde!route!op!

te!slaan!en!te!exporteren!(kml)!
! ! !

!

!

*1!afhankelijk!van!versie!en!gebruikte!browser!
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!

!

Handleiding$ObsMapp$
http://waarneming.nl/pda/obsmapp/obsmapp.html!
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Verrekijker kooptips

Wilt u een verrekijker aanschaffen? Hieronder vindt u de belangrijkste zaken waar u op moet letten bij het kiezen van een verrekijker.

Vergroting

De vergroting bepaalt hoeveel het beeld dichterbij wordt gehaald. Een grotere vergroting is niet beter. Des te hoger de vergrotingsfactor, des te

moeilijker het wordt om het beeld van de kijker stabiel te houden. Bij een vergroting vanaf 10x wordt het trillen van de handen echt zichtbaar.

Bij een vergrtoting van meer dan 12x wordt het vrijwel noodzakelijk om een statief te gebruiken.

Bij een grotere vergroting is de diameter van het uittredepupil kleiner dan bij kleinere vergrotingen. Dit is de grootte van de lichtbundel die de

verrekijker verlaat. Hoe breder deze lichtbundel is, hoe prettiger de verrekijker zal zijn, aangezien het minder nauw komt hoe goed je de kijker

voor je pupil positioneert.

Des te hoger de vergroting, des te groter de kijker wordt, met als gevolg minder lichtopbrengst. Wanneer u een kijker veel in het schemer

gebruikt, presteert een kijker met een vergroting van 8x beter dan een kijker met een vergroting van 12x.

Welke vergroting voor welk doel?

Vergroting  Doeleinden

Lage vergroting     (4x -  6x) sportevenemenen, theater, concerten

Medium vergroting (7x - 10x) universeel, jacht, veldsport

Sterke vergroting     (>    10x) astronomie, ver verwijderde voorwerpen

Objectiefdiameter

Deze diameter bepaalt het 'lichtverzamelend vermogen' van de kijker. Hoe groter de voorste lens, hoe meer licht erin valt.

Welke objectiefdiameter voor welk doel?

Objectiefdiameter  Doeleinden

Klein ( < 40mm ) Voldoende licht

Medium ( 40 - 50 mm ) Universeel

Groot ( > 50mm ) Schemer

Oogafstand

Dit is de afstand van het oculair tot de plek waar de kijker het beeld vormt. Dit is een belangrijke eigenschap voor brildragers aangezien die een

wat grotere afstand moeten overbruggen. Kies als brildrager voor een grotere oogafstand, anders kun je niet optimaal door de kijker kijken.

De meeste kijkers zijn voorzien van instelbare oogkappen zodat de kijker goed tegen de ogen gezet kan worden.

Dakant of porro?

Er bestaan in feite twee soorten verrekijkers; porro- en  dakkant kijkers. De dakkant kijkers zijn over het algemeen

slanker dan de porro-kijkers, dit omdat de prisma's op een speciale manier geplaatst zijn, waardoor bijna een

lineaire straal van het licht mogelijk is.

Bij een porro-kijker wordt het beeld getransporteerd via een N-vormige knik, waarbij de prisma's en het objectief

en oculair niet recht tegenoverelkaar staan, vandaar dat dit type over het algemeen breder is dan de dakkantkijker.

Het voordeel van een porro-kijker is dat het beeld doorgaans meer diepte heeft. Een dakkant kijker is qua constructie duurder dan porro-

kijkers, maar ook compacter en beter luchtdicht. Dit laatste komt doordat tijdens het scherpstellen het volume van de verrekijker niet

verandert.
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VERREKIJKER UITLEG
Welke typen verrekijkers zijn er?

Een verrekijker bestaat normaal gesproken uit twee kijkerhelften (bij een monokijker slechts uit één) en bevatten allebei een objectief en

een oculair en zijn voorzien van een stelsel van prisma's om het beeld rechtop te zetten (een astronomische telescoop zonder deze prisma's

geeft een omgekeerd beeld). Een verrekijker wordt daarom ook wel prismakijker genoemd.

Er bestaan twee soorten verrekijkers; porro- en  dakkant kijkers. Het verschil in de beide is de plaatsing van de prisma's.

Dakkant verrekijker

Bij dakkant verrekijkers zijn de dakkantprisma's (ook wel pentaprisma's genoemd) achter elkaar geplaatst. Het licht gaat bijna in een lineare lijn

door de verrekijker heen. Hierdoor kan dit type kijker compacter van formaat zijn.

Porro verrekijker

Bij een porro-kijker wordt het beeld getransporteerd via een N-vormige knik, waarbij de prisma's en het objectief en oculair niet recht

tegenoverelkaar staan, vandaar dat dit type over het algemeen breder is dan de dakkantkijker. Voordeel van deze opstelling is dat verrekijkers

met een porroprisma wat meer diepteperceptie bieden.

Mono verrekijker (monokijker)

Mono verrekijkers zijn kijkers waarbij u met één oog kijkt. Erg handig bijvoorbeeld om in uw binnenzak te stoppen, maar bijvoorbeeld ook voor

slechtzienden die in de klas op het schoolbord willen kijken. Een mono verrekijker is op dezelfde manier geconstrueerd als een dakkant

verrekijker.

 

Wat is een spottingscope?

Er zijn situaties waar een verrekijker tekort komt met de vergrotingssterkte, en een sterrenkijker (spiegeltelescoop) onhandelbaar is. In zulke

situaties komt de spottingscope in beeld. Voor het spotten van vogels, wild of vliegtuigen is een spottingscope zeer geschikt.

Een spottingscope biedt grotere vergrotingen dan verrekijkers. Soms wel tot maar lieftst 70x. Daarnaast heeft een spottingscope heeft een

grotere objectieflens. Hierdoor komt er genoeg licht binnen. Om het beeld stabiel te houden is het aan te raden de spottingcopes op een statief

een statief te zetten.

 

Wat betekenen de getallen op mijn verrekijker / spottingscope?

Vergroting / Objectief diameter

Op een verrekijker staan altijd 2 getallen. Bijvoorbeeld de getallen 8x40 op een verrekijker houdt in dat de kijker een vergroting heeft van 8x en

een objectief diameter van 40 mm, dit houdt in dat de de objecten die u bekijkt 8x dichterbij worden gehaald, en dat de objectieven (de lenzen

aan de voorkant van de kijker) een diameter van 40 mm hebben. Als de diameter groter is, zal de verrekijker meer licht binnen laten, en je dus

een helderder beeld hebt. De term diameter objectieven wordt ook wel aangeduid met effectieve opening van de frontlens.

Uittredepupil

Als men een verrekijker op zo'n 30cm afstand van het oog tegen het licht houdt, dan wordt een lichtcirkel in de

oculairs (de naar het oog gerichte lenzen) zichtbaar. De grootte van de uittredepupil verschilt per kijker. De

grootte van de lichtcirkel is te berekenen door de het objectief diameter te delen door de vergroting. Bij een

8x40 kijker is de uittredepupil dus 5 mm.

Bij jonge mensen kan de pupil van het menselijk oog zich in het donker tot zo'n 7mm openen, bij helder licht

sluit de pupil zich tot zo'n 2mm. Naarmate men ouder wordt zal de soepelheid van het pupil afnemen,

Bel ons: 0593 58 25 24 Account aanmaken Inloggen

Verrekijkers Spottingscopes Speciale Kijkers Wildcamera's Accessoires Diversen Occasions

Doorzoek onze producten !
WINKELMANDJE

Item 0

https://www.verrekijkershop.nl/
https://www.verrekijkershop.nl/content/category/4-uitleg-tips
https://www.verrekijkershop.nl/content/8-kijkeruitleg
https://www.verrekijkershop.nl/login?create_account=1
https://www.verrekijkershop.nl/mijn-account
https://www.verrekijkershop.nl/
https://www.verrekijkershop.nl/64-verrekijkers
https://www.verrekijkershop.nl/7-spottingscopes
https://www.verrekijkershop.nl/62-speciale-kijkers
https://www.verrekijkershop.nl/33-wildcamera
https://www.verrekijkershop.nl/61-accesoires
https://www.verrekijkershop.nl/15-boeken
https://www.verrekijkershop.nl/9-occasions
https://www.verrekijkershop.nl/winkelmandje?action=show


03-09-17 12)25Verrekijker uitleg

Pagina 2 van 3https://www.verrekijkershop.nl/content/8-kijkeruitleg

sluit de pupil zich tot zo'n 2mm. Naarmate men ouder wordt zal de soepelheid van het pupil afnemen,

waardoor de pupil zich in het donker nog slechts opent tot zo'n 5mm.

Uit voorgaande blijkt dat de aanschaf van een kijker met een uittredepupil groter dan 8mm geen

toegevoegde waarde oplevert; het menselijk oog kan de grotere lichtvlek immers niet benutten.

De vorm van de uittredepupil is tevens een indicatie voor de kwaliteit van de kijker. Wanneer de

uittredepupil perfect rond is duidt dit op een zeer goede kwaliteit van de lenzen. Bij een slechte

kwaliteit van de lenzen is de uittredepupil niet perfect rond, maar hoekig of misvormd, wat resulteert

in een verminderde lichtopbrengst en slechtere beeldkwaliteit.

Schemergetal

Het schemergetal is eigenlijk een soort maatstaf voor de prestaties van de kijker als geheel.

Er geldt dan ook: hoe hoger hoe beter. Hoe hoger het schemergetal, des te beter de prestaties/details

bij ongunstige lichtomstandigheden.

Bij deze berekening wordt wederom geen rekening gehouden met prestatieverhogende middelen als

coatings en gebruik van speciale glassoorten. Het schemergetal wordt verkregen door de vergroting

en de objectiefdiameter met elkaar te vermenigvuldigen, en vervolgens de wortel te trekken uit dit product. Voor een 8x40 kijker geldt dus:

8x40=320. Vervolgens trekken we de wortel uit 320 = 17.9 (afgerond) Wannneer het schemergetal wordt vermenigvuldigd met 10 krijgen we

het aantal meters waarbij in ongunstige omstandigheden nog details onderscheiden kunnen worden.

In ons voorbeeld van de 8x40 kijker wordt dit dus 179 meter.

Lichtsterkte (geometrisch) / Relatieve helderheid

Met de lichtsterkte wordt de hoeveelheid licht die de kijker doorlaat bedoeld.

De lichtsterkte wordt uitgedrukt in een getal. De lichtsterkte is het kwadraat van de uittredepupil; met andere woorden: de lichtsterkte wordt

verkregen door de uittredepupil met zichzelf te vermenigvuldigen, bij een 8x40 kijker was de uittredepupil 5, dus de lichtsterkte wordt 5x5 =

25.

Inprincipe geldt: hoe hoger hoe beter, ook hier geldt echter weet dat een lichtsterkte van meer dan 49 (=7x7) geen toegevoegde waarde meer

heeft. Kijkers met een hoge lichtsterkte (7x50, 8x56, 9x63) worden ook wel nachtkijkers genoemd.

Bij voorgaande berekening wordt geen rekening gehouden met de prestatieverhogende aanpassingen van de lens. Door toepassing van

speciale lenzen, zoals als bijvoorbeeld BAK-4 glas kan een betere lichtsterkte verkregen worden dan de geometrische lichsterkte.

Restlichtversterkers

Doordat een restlichtversterker is uitgerust met een infraroodlamp, kan deze bij totale duisternis gebruikt worden. Restlichtversterkers kunnen

worden ingedeeld in een drietal categorieen, Generatie I, II en III. Des te hoger de generatie, des te beter de beeldkwaliteit.

Het bereik van een restlichtversterker ligt meestal zo rond de 50-75m. Bij de duurdere kijkers kan het bereik oplopen tot maximaal zo'n 400m.

Verder is het mogelijk om het bereik van een bestaande kijker te vergroten door de aanschaf van een infrarood lamp. Wanneer een

restlichtversterker overdag gebruikt wordt, dient een kapje voor de lens geplaatst te worden; daglicht kan een restlichtversterkere namelijk

beschadigen.

Waarom niet een kijker nemen met de hoogst mogelijke vergroting?

Des te hoger de vergrotingsfactor, des te moeilijker het wordt om het beeld van de kijker stabiel te houden. Bij een vergroting vanaf 10x

wordt het trillen van de handen echt zichtbaar. Bij een vergrtoting van meer dan 12x wordt het vrijwel noodzakelijk om een statief te

gebruiken.

Des te hoger de vergrotingsfactor, des te groter de minimale instelafstand wordt:

met andere woorden: bij een hoge vergrotingsfactor kunnen objecten op een kleine afstand (<10m) niet scherp in beeld gekregen worden.

Kijkers met een hoge vergrotingsfactor wegen relatief veel.

Des te hoger de vergroting, des te groter de kijker wordt, met als gevolg minder lichtopbrengst. Wanneer u een kijker veel in het schemer

gebruikt, presteert een kijker met een vergroting van 8x beter dan een kijker met een vergroting van 12x.

Welke vergroting is geschikt voor welk doel?

Vergroting  Doeleinden

Lage vergroting     (4x -  6x) sportevenemenen, theater, concerten

Medium vergroting (7x - 10x) universeel, jacht, veldsport

Sterke vergroting     (>    10x) astronomie, ver verwijderde voorwerpen

Coating

Normale lenzen hebben de eigenschap een deel van de lenzen te reflecteren waardoor licht- en contrastverlies optreedt. Door de lenzen te

voorzien van een coating (opdampen van een mineraal-oplossing) wordt de reflectie verminderd, waardoor het licht minder wordt verstrooid en

een hogere lichttransmissie wordt bereikt.

Gezichtsveld

Met het gezichtsveld wordt het te overziene landschap op een afstand van 1000m aangegeven. Bij

sommige kijkers wordt de gezichtshoek in graden aangegeven, deze is eenvoudig om te rekenen naar

het gezichtsveld op 1000m door de gezichtshoek te vermenigvuldigen met 17.5 => Een kijker met een

gezichtshoek van 9.3 graden heeft dus een gezichtsveld op 1000m van 9.3x17.5=162.7

Door de gezichtshoek te vermenigvuldigen met de vergrotingsfactor wordt de schijnbare beeldhoek

verkregen. Een kijker met een vergroting van 7x en een gezichtshoek van 9.3 graden heeft dus een schijnbare beeldhoek van 65.1 graden.

Hoe groter de schijnbare beeldhoek, des te rustiger het beeld, en de des te eenvoudiger het wordt om bewegende beelden te volgen.

Schijnbare beeldhoek van 50 graden. Schijnbare beeldhoek van 70 graden.



Naam gebied: Datum:
Atlasblok: Waarnemer:

aalscholver gekr. roodstaart kl. zilverreiger parelduiker temmincks strandl.

appelvink gele kwikstaart klapekster patrijs tjiftjaf
baardmannetje geoorde fuut kleine karekiet pestvogel toppereend
barmsijs gierzwaluw kleine plevier pijlstaart torenvalk
beflijster glanskop kleine rietgans pimpelmees tuinfluiter
bergeend goudhaantje kleine strandloper porseleinhoen tureluur
blauwborst goudplevier kleine zwaan purperreiger turkse tortel
blauwe kiekendief goudvink kluut putter veldleeuwerik
blauwe reiger gr. bonte specht kneu raaf velduil
boerenzwaluw gr. mantelmeeuw knobbelzwaan ransuil vink
bokje gr. zilverreiger koekoek regenwulp visarend
bontbekplevier grasmus kokmeeuw rietgans visdief
bonte kraai graspieper kolgans rietgors vuurgoudhaantje
bonte strandloper grauwe gans koolmees rietzanger waterhoen
bonte vliegenv. grauwe kiekendief koperwiek ringmus waterpieper
boomklever grauwe klauwier kraanvogel rode wouw waterral
boomkruiper grauwe vliegenv. krakeend roek waterrietzanger
boomleeuwerik groene specht kramsvogel roerdomp watersnip
boompieper groenling krombekstrandloper roodborst waterspreeuw
boomvalk groenpootruiter krooneend roodborsttapuit wespendief
bosrietzanger grote gele kwikst kruisbek roodhalsfuut wielewaal
bosruiter grote karekiet kuifaalscholver roodkeelduiker wilde eend
braamsluiper grote lijster kuifduiker rosse grutto wilde zwaan
brandgans grote stern kuifeend rouwkwikstaart winterkoning
brilduiker grote zaagbek kuifmees ruigpootbuizerd wintertaling
bruine kiekendief grutto kwak scholekster witgatje
buidelmees havik kwartel sijs witte kwikstaart
buizerd heggenmus kwartelkoning slechtvalk wulp
cetti's zanger holenduif lepelaar slobeend zanglijster
dodaars houtduif matkop smelleken zeearend
draaihals houtsnip meerkoet smient zilvermeeuw
drieteenstrandloper huismus merel sneeuwgors zilverplevier
duinpieper huiszwaluw mid. zaagbek snor zomertaling
dwergmeeuw ijsduiker morinelplevier sperwer zomertortel
eidereend ijseend nachtegaal spotvogel zwarte kraai
ekster ijsgors nijlgans spreeuw zwarte mees
engelse gele kwikst ijsvogel nonnetje sprinkhaanzanger zwarte roodstaart
europ. kanarie kanoetstrandloper noordse gele kwikst staartmees zwarte ruiter
fazant kauw oeverloper steenloper zwarte stern
fitis keep oeverpieper steenuil zwarte wouw
fluiter kemphaan oeverzwaluw stormmeeuw zwartkop
frater kerkuil ooievaar strandleeuwerik zwartkopmeeuw
fuut kievit ortolaan strandplevier
gaai kl. bonte specht paapje tafeleend
geelgors kl. mantelmeeuw paarse strandloper tapuit
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Naam gebied: Datum:
Atlasblok: Waarnemer:

roodkeelduiker wespendief grutto boomleeuwerik tjiftjaf
parelduiker zwarte wouw rosse grutto veldleeuwerik fitis
ijsduiker rode wouw regenwulp strandleeuwerik goudhaantje
dodaars bruine kiekendief wulp oeverzwaluw vuurgoudhaantje
fuut blauwe kiekendief zwarte ruiter boerenzwaluw grauwe vliegenv.
roodhalsfuut grauwe kiekendief tureluur huiszwaluw bonte vliegenv.
kuifduiker havik groenpootruiter waterpieper baardmannetje
geoorde fuut sperwer witgatje duinpieper staartmees
aalscholver buizerd bosruiter boompieper glanskop
kuifaalscholver ruigpootbuizerd oeverloper graspieper matkop
roerdomp visarend steenloper oeverpieper kuifmees
kwak torenvalk zwarte mees
gr. zilverreiger smelleken dwergmeeuw gele kwikstaart pimpelmees
kl. zilverreiger boomvalk kokmeeuw grote gele kwikst koolmees
blauwe reiger slechtvalk zwartkopmeeuw engelse gele kwikst boomklever
purperreiger zeearend stormmeeuw noordse gele kwikst boomkruiper
ooievaar kl. mantelmeeuw witte kwikstaart buidelmees
lepelaar patrijs zilvermeeuw rouwkwikstaart

kwartel gr. mantelmeeuw pestvogel wielewaal
knobbelzwaan fazant grote stern waterspreeuw grauwe klauwier
kleine zwaan waterral visdief klapekster
wilde zwaan porseleinhoen zwarte stern winterkoning gaai
rietgans kwartelkoning heggenmus ekster
kleine rietgans waterhoen houtduif roodborst kauw
kolgans meerkoet holenduif nachtegaal roek
grauwe gans turkse tortel blauwborst zwarte kraai
brandgans kraanvogel zomertortel zwarte roodstaart bonte kraai
nijlgans koekoek gekr. roodstaart raaf
bergeend scholekster kerkuil paapje spreeuw

kluut steenuil roodborsttapuit huismus
smient kleine plevier ransuil tapuit ringmus
wilde eend bontbekplevier velduil vink
krakeend strandplevier beflijster keep
pijlstaart morinelplevier gierzwaluw merel europ. kanarie
slobeend goudplevier ijsvogel kramsvogel groenling
krooneend zilverplevier draaihals zanglijster putter
wintertaling kievit groene specht koperwiek sijs
zomertaling kanoetstrandloper gr. bonte specht grote lijster kneu
tafeleend drieteenstrandloper kl. bonte specht sprinkhaanzanger frater
kuifeend kleine strandloper snor barmsijs
toppereend temmincks strandl. rietzanger kruisbek
eidereend krombekstrandloper bosrietzanger goudvink
ijseend paarse strandloper waterrietzanger appelvink
brilduiker bonte strandloper cetti's zanger ijsgors
nonnetje kemphaan kleine karekiet sneeuwgors
mid. zaagbek bokje grote karekiet geelgors
grote zaagbek watersnip spotvogel ortolaan

houtsnip braamsluiper rietgors
grasmus
tuinfluiter
zwartkop
fluiter
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Om sneller een vogelnaam te vinden,  
kan met de toetscombinatie Ctrl/F (PC) of Command/F 
(Mac) een zoekvenster geopend worden waar de naam 
ingetypt kan worden. 

 A search window can be opened with Ctrl/F (PC) of 
Command/F (Mac) 
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legenda 
 
wetenschappelijke namen en volgorde volgens CSNA-
beslissingen (bijgewerkt tot 10 februari 2017; zie 
Redactie in Dutch Birding 39 nr 1 2017) 
 
Nederlandse namen volgens van den Berg & Bosman 
(2001) op basis van Walters (1997); Engelse namen en 
nieuwe Nederlandse namen op basis van Gill & 
Donsker (2016); taxonomie op basis van Sangster et al 
(1997-99, 2003, 2009-10, 2012, 2013, 2016), van den 
Berg (2008) en Redactie (2009-17); volgorde non-
passeriformes volgens Cracraft in Dickinson & Remsen 
(red) (2013) en Sangster (2016) 
 
aantallen 
 
aantal soorten 1800-2017 523 
exclusief zogenaamde 'exoten' (meer dan 10) & taxa 
die thans als ondersoort te boek staan; 
inclusief een soortgroep (donsstormvogel) (1); 
inclusief te beoordelen nieuwe taxa die werden 
gedocumenteerd met gepubliceerde foto's (rood) (8 
soorten) 
 
soorten die per 1 januari 2016 door de CDNA worden 

beoordeeld (in blauw) 
jaartal achter wetenschappelijke naam: 
laatste jaar waarvoor beoordeling door de CDNA 

plaatsvond 
 
218 broedsoorten sinds 1996: 
B regelmatig broedend in 1990-2016 met meer 

dan 500 paren in recente jaren (125) 
s-B regelmatig broedend in 1990-2016 maar 

recentelijk schaars (50-500 paren) (31) 
z-B regelmatig broedend in 1996-2016 maar 

zeldzaam (1-49 paren) (18) 
o-B onregelmatig broedend in 1996-2016 (44 incl 

[2]) 
vo-B onregelmatig broedend in 1900-95 maar niet in 

1996-2012 (15 incl [4]) 
 
[  ] soorten zonder definitief bewijs (nest met eieren 

of jongen) voor broeden (5) 
 
↑ voor het eerst broedend in 1900-2005 en in 

aantal toenemend of stabiel blijvend (41) 
↓ aantal regelmatige broeders na afname sinds 

1900 gereduceerd tot nul (6) 
↓↑ na aanvankelijk uitsterven als broedvogel in 

1900-90 later weer teruggekeerd (3) 
↑↓ voor het eerst broedend in 1900-95 en 

toenemend maar later weer uitgestorven

legends 
 
scientific names and sequence according to CSNA 
decisions (updated till 10 February 2017; see Redactie 
in Dutch Birding 39 nr 1 2017) 
 
Dutch names according to van den Berg & Bosman 
(2001) following Walters (1997); English and new Dutch 
vernacular names following Gill & Donsker (2016); 
taxonomy following Sangster et al (1997-99, 2003, 
2009-10, 2012, 2013, 2016), van den Berg (2008) and 
Redactie (2009-17); sequence non-passeriformes 
according to Cracraft in Dickinson & Remsen (eds) 
(2013) and Sangster (2016) 
 
numbers 
 
number of species 1800-2017 523 
excluding Category C (introduced) species (more than 
10) & all taxa currently regarded as subspecies;  
including a species group (soft-plumaged petrel) (1); 
including new taxa not yet accepted (red) but 
documented by published photographs (8 species) 
 
 
species considered by CDNA from January 2016 (in 
blue) 
year following scientific name: 
last year of consideration by CDNA 
 
 
218 breeding species from 1996: 
B regularly breeding in 1990-2016 with more than 

500 pairs in recent years (125) 
s-B regularly breeding in 1990-2016 but scarce in 

recent years (50-500 pairs) (31) 
z-B regularly breeding in 1996-2016 but rare (1-49 

pairs) (18) 
o-B irregularly (not every year) breeding in 1996-

2016 (44 incl [2]) 
vo-B irregularly (not every year) breeding in 

1900-95 but not in 1996-2012 (15 incl 
[4]) 

[  ] species for which no conclusive evidence (nest 
with eggs or young) of breeding exists (5) 

 
↑ first bred in 1900-2005 and numbers 

increasing or stable since then (41) 
↓ number of regular breeders after decrease 

since 1900 reduced to none (6) 
↓↑ reappeared after prior extinction as breeding 

bird in 1900-90 (3) 
↑↓ first bred in 1900-95 and increased but later 

disappeared again 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

soortenlijst checklist 
 
 
o Witkopeend White-headed Duck Oxyura leucocephala  
o Knobbelzwaan Mute Swan Cygnus olor B ↑ 
o Fluitzwaan Whistling Swan Cygnus columbianus  
o Kleine Zwaan Bewick’s Swan Cygnus bewickii  
o Wilde Zwaan Whooper Swan Cygnus cygnus o-B 
o Witbuikrotgans Pale-bellied Brent Goose Branta hrota  
o Rotgans Dark-bellied Brent Goose Branta bernicla  
o Zwarte Rotgans Black Brant Branta nigricans 1998  
o Roodhalsgans Red-breasted Goose Branta ruficollis o-B 
o Brandgans Barnacle Goose Branta leucopsis s-B ↑ 
o Kleine Canadese Gans Cackling Goose Branta hutchinsii  
o Grote Canadese Gans Canada Goose Branta canadensis s-B ↑ 
o Sneeuwgans Snow Goose Anser caerulescens  
o Ross' Gans Ross’s Goose Anser rossii o-B 
o Grauwe Gans Greylag Goose Anser anser B ↓↑ 
o Taigarietgans Taiga Bean Goose Anser fabalis  
o Toendrarietgans Tundra Bean Goose Anser serrirostris o-B 
o Kleine Rietgans Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus  
o Kolgans Greater White-fronted Goose Anser albifrons o-B  
o Dwerggans Lesser White-fronted Goose Anser erythropus 1989  
o IJseend Long-tailed Duck Clangula hyemalis  
o Koningseider King Eider Somateria spectabilis  
o Eider Common Eider Somateria mollissima B ↑ 
o Stellers Eider Steller’s Eider Polysticta stelleri  
o Brilzee-eend Surf Scoter Melanitta perspicillata  
o Grote Zee-eend Velvet Scoter Melanitta fusca  
o Zwarte Zee-eend Black Scoter Melanitta nigra  
o Amerikaanse Zee-eend American Scoter Melanitta americana  
o Buffelkopeend Bufflehead Bucephala albeola  
o Brilduiker Common Goldeneye Bucephala clangula z-B ↑ 
o Nonnetje Smew Mergellus albellus o-B 
o Kokardezaagbek Hooded Merganser Lophodytes cucullatus  
o Grote Zaagbek Goosander Mergus merganser o-B 
o Middelste Zaagbek Red-breasted Merganser Mergus serrator z-B ↑ 
o Harlekijneend Harlequin Duck Histrionicus histrionicus  
o Bergeend Common Shelduck Tadorna tadorna B 
o Casarca Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea o-B 
o Marmereend Marbled Duck Marmaronetta angustirostris  
o Krooneend Red-crested Pochard Netta rufina z-B ↑ 
o Tafeleend Common Pochard Aythya ferina B 
o Amerikaanse Tafeleend Redhead Aythya americana  
o Witoogeend Ferruginous Duck Aythya nyroca o-B 
o Ringsnaveleend Ring-necked Duck Aythya collaris  
o Kuifeend Tufted Duck Aythya fuligula B ↑ 
o Topper Greater Scaup Aythya marila  
o Kleine Topper Lesser Scaup Aythya affinis  
o Zomertaling Garganey Anas querquedula B 
o Slobeend Northern Shoveler Anas clypeata B 
o Blauwvleugeltaling Blue-winged Teal Anas discors   
o Siberische Taling Baikal Teal Anas formosa  
o Bronskopeend Falcated Duck Anas falcata  
o Krakeend Gadwall Anas strepera B 
o Smient Eurasian Wigeon Anas penelope z-B ↑ 
o Amerikaanse Smient American Wigeon Anas americana 2014  
o Wilde Eend Mallard Anas platyrhynchos B 



 

 

o Pijlstaart Northern Pintail Anas acuta z-B ↑ 
o Wintertaling Common Teal Anas crecca B 
o Amerikaanse Wintertaling Green-winged Teal Anas carolinensis 2014  
o Kwartel Common Quail Coturnix coturnix B 
o Korhoen Black Grouse Tetrao tetrix z-B 
o Patrijs Grey Partridge Perdix perdix B 
o Flamingo Greater Flamingo Phoenicopterus roseus 1992  
o Dikbekfuut Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps  
o Dodaars Little Grebe Tachybaptus ruficollis B 
o Roodhalsfuut Red-necked Grebe Podiceps grisegena z-B ↑ 
o Fuut Great Crested Grebe Podiceps cristatus B 
o Kuifduiker Horned Grebe Podiceps auritus  
o Geoorde Fuut Black-necked Grebe Podiceps nigricollis s-B ↑ 
o Holenduif Stock Dove Columba oenas B 
o Houtduif Common Wood Pigeon Columba palumbus B 
o Zomertortel European Turtle Dove Streptopelia turtur B 
o Oosterse Tortel Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis  
o Turkse Tortel Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto B ↑ 
o Steppehoen Pallas’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus  
o Roodsnavelkeerkringvogel Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus  
o Nachtzwaluw European Nightjar Caprimulgus europaeus s-B 
o Stekelstaartgierzwaluw White-throated Needletail Hirundapus caudacutus  
o Alpengierzwaluw Alpine Swift Apus melba  
o Siberische Gierzwaluw Pacific Swift Apus pacificus  
o Huisgierzwaluw Little Swift Apus affinis  
o Vale Gierzwaluw Pallid Swift Apus pallidus  
o Gierzwaluw Common Swift Apus apus B 
o Kuifkoekoek Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius  
o Koekoek Common Cuckoo Cuculus canorus B 
o Waterral Water Rail Rallus aquaticus B 
o Kwartelkoning Corn Crake Crex crex s-B 
o Porseleinhoen Spotted Crake Porzana porzana s-B 
o Klein Waterhoen Little Crake Zapornia parva vo-B 
o Kleinst Waterhoen Baillon’s Crake Zapornia pusilla 2006 o-B 
o Waterhoen Common Moorhen Gallinula chloropus B 
o Meerkoet Eurasian Coot Fulica atra B 
o Canadese Kraanvogel Sandhill Crane Grus canadensis  
o Jufferkraanvogel Demoiselle Crane Grus virgo  
o Kraanvogel Common Crane Grus grus o-B ↑ 
o Kleine Trap Little Bustard Tetrax tetrax  
o Grote Trap Great Bustard Otis tarda vo-B 
o Oostelijke Kraagtrap Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii  
o Roodkeelduiker Red-throated Loon Gavia stellata  
o Parelduiker Black-throated Loon Gavia arctica  
o IJsduiker Great Northern Loon Gavia immer  
o Geelsnavelduiker Yellow-billed Loon Gavia adamsii  
o Wilsons Stormvogeltje Wilson’s Storm Petrel Oceanites oceanicus  
o Bont Stormvogeltje White-faced Storm Petrel Pelagodroma marina  
o Stormvogeltje European Storm Petrel Hydrobates pelagicus 1999  
o Vaal Stormvogeltje Leach’s Storm Petrel Hydrobates leucorhoa  
o Noordse Stormvogel Northern Fulmar Fulmarus glacialis  
o donsstormvogel soft-plumaged petrel Pterodroma  
o Kuhls Pijlstormvogel Cory’s Shearwater Calonectris borealis  
o Grauwe Pijlstormvogel Sooty Shearwater Puffinus griseus  
o Grote Pijlstormvogel Great Shearwater Puffinus gravis  
o Noordse Pijlstormvogel Manx Shearwater Puffinus puffinus  
o Vale Pijlstormvogel Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus 1997  
o Zwarte Ooievaar Black Stork Ciconia nigra  



 

 

o Ooievaar White Stork Ciconia ciconia s-B  
o Roze Pelikaan Great White Pelican Pelecanus onocrotalus  
o Kroeskoppelikaan Dalmatian Pelican Pelecanus crispus  
o Roerdomp Eurasian Bittern Botaurus stellaris s-B 
o Woudaap Little Bittern Ixobrychus minutus z-B 
o Kwak Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax o-B 
o Groene Reiger Green Heron Butorides virescens  
o Ralreiger Squacco Heron Ardeola ralloides  
o Koereiger Cattle Egret Bubulcus ibis 1996 o-B  
o Blauwe Reiger Grey Heron Ardea cinerea B 
o Purperreiger Purple Heron Ardea purpurea s-B 
o Grote Zilverreiger Western Great Egret Ardea alba s-B ↑ 
o Kleine Zilverreiger Little Egret Egretta garzetta s-B ↑ 
o Lepelaar Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia B 
o Zwarte Ibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus 1999 o-B ↑ 
o Jan-van-gent Northern Gannet Morus bassanus  
o Bruine Gent Brown Booby Sula leucogaster  
o Dwergaalscholver Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus  
o Kuifaalscholver European Shag Phalacrocorax aristotelis  
o Aalscholver Great Cormorant Phalacrocorax carbo B 
o Griel Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus 2008 vo-B ↓ 
o Scholekster Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus B 
o Steltkluut Black-winged Stilt Himantopus himantopus o-B ↑ 
o Kluut Pied Avocet Recurvirostra avosetta B 
o Zilverplevier Grey Plover Pluvialis squatarola  
o Goudplevier European Golden Plover Pluvialis apricaria vo-B ↓ 
o Amerikaanse Goudplevier American Golden Plover Pluvialis dominica  
o Aziatische Goudplevier Pacific Golden Plover Pluvialis fulva  
o Morinelplevier Eurasian Dotterel Charadrius morinellus vo-B ↑↓ 
o Killdeerplevier Killdeer Charadrius vociferus  
o Bontbekplevier Common Ringed Plover Charadrius hiaticula s-B 
o Kleine Plevier Little Ringed Plover Charadrius dubius B 
o Steppekievit Sociable Lapwing Vanellus gregarius  
o Witstaartkievit White-tailed Lapwing Vanellus leucurus  
o Kievit Northern Lapwing Vanellus vanellus B 
o Kaspische Plevier Caspian Plover Anarhynchus asiaticus  
o Woestijnplevier Greater Sand Plover Anarhynchus leschenaultii  
o Strandplevier Kentish Plover Anarhynchus alexandrinus s-B 
o Bartrams Ruiter Upland Sandpiper Bartramia longicauda  
o Regenwulp Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus  
o Dunbekwulp Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris  
o Wulp Eurasian Curlew Numenius arquata B 
o Grutto Black-tailed Godwit Limosa limosa B 
o Rosse Grutto Bar-tailed Godwit Limosa lapponica  
o Steenloper Ruddy Turnstone Arenaria interpres [o-B] 
o Grote Kanoet Great Knot Calidris tenuirostris  
o Kanoet Red Knot Calidris canutus  
o Kemphaan Ruff Calidris pugnax s-B 
o Siberische Strandloper Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata  
o Breedbekstrandloper Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus 2002  
o Krombekstrandloper Curlew Sandpiper Calidris ferruginea  
o Steltstrandloper Stilt Sandpiper Calidris himantopus  
o Roodkeelstrandloper Red-necked Stint Calidris ruficollis  
o Taigastrandloper Long-toed Stint Calidris subminuta  
o Temmincks Strandloper Temminck’s Stint Calidris temminckii  
o Drieteenstrandloper Sanderling Calidris alba  
o Bonte Strandloper Dunlin Calidris alpina o-B 
o Paarse Strandloper Purple Sandpiper Calidris maritima  



 

 

o Bairds Strandloper Baird’s Sandpiper Calidris bairdii  
o Kleine Strandloper Little Stint Calidris minuta  
o Bonapartes Strandloper White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis   
o Blonde Ruiter Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis 2014  
o Gestreepte Strandloper Pectoral Sandpiper Calidris melanotos 1999  
o Grijze Strandloper Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla  
o Grote Franjepoot Wilson’s Phalarope Phalaropus tricolor  
o Grauwe Franjepoot Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus  
o Rosse Franjepoot Red Phalarope Phalaropus fulicarius  
o Terekruiter Terek Sandpiper Xenus cinereus 2014  
o Oeverloper Common Sandpiper Actitis hypoleucos o-B ↑ 
o Amerikaanse Oeverloper Spotted Sandpiper Actitis macularius  
o Witgat Green Sandpiper Tringa ochropus [vo-B] 
o Amerikaanse Bosruiter Solitary Sandpiper Tringa solitaria  
o Siberische Grijze Ruiter Grey-tailed Tattler Tringa brevipes  
o Zwarte Ruiter Spotted Redshank Tringa erythropus  
o Grote Geelpootruiter Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca  
o Groenpootruiter Common Greenshank Tringa nebularia  
o Kleine Geelpootruiter Lesser Yellowlegs Tringa flavipes  
o Poelruiter Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 1992  
o Bosruiter Wood Sandpiper Tringa glareola vo-B 
o Tureluur Common Redshank Tringa totanus B 
o Bokje Jack Snipe Lymnocryptes minimus  
o Grote Grijze Snip Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus  
o Houtsnip Eurasian Woodcock Scolopax rusticola B 
o Watersnip Common Snipe Gallinago gallinago s-B 
o Poelsnip Great Snipe Gallinago media [vo-B] 
o Vorkstaartplevier Collared Pratincole Glareola pratincola  
o Oosterse Vorkstaartplevier Oriental Pratincole Glareola maldivarum  
o Steppevorkstaartplevier Black-winged Pratincole Glareola nordmanni  
o Renvogel Cream-colored Courser Cursorius cursor  
o Papegaaiduiker Atlantic Puffin Fratercula arctica  
o Zwarte Zeekoet Black Guillemot Cepphus grylle 2006  
o Alk Razorbill Alca torda  
o Kleine Alk Little Auk Alle alle  
o Kortbekzeekoet Thick-billed Murre Uria lomvia  
o Zeekoet Common Murre Uria aalge  
o Kleinste Jager Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus 1992  
o Kleine Jager Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus  
o Middelste Jager Pomarine Skua Stercorarius pomarinus  
o Grote Jager Great Skua Stercorarius skua  
o Drieteenmeeuw Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla o-B ↑ 
o Ivoormeeuw Ivory Gull Pagophila eburnea  
o Vorkstaartmeeuw Sabine’s Gull Xema sabini  
o Dunbekmeeuw Slender-billed Gull Chroicocephalus genei  
o Kleine Kokmeeuw Bonaparte’s Gull Chroicocephalus philadelphia  
o Kokmeeuw Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus B 
o Dwergmeeuw Little Gull Hydrocoloeus minutus z-B 
o Ross' Meeuw Ross’s Gull Rhodostethia rosea  
o Lachmeeuw Laughing Gull Larus atricilla  
o Franklins Meeuw Franklin’s Gull Larus pipixcan  
o Zwartkopmeeuw Mediterranean Gull Larus melanocephalus s-B ↑ 
o Audouins Meeuw Audouin’s Gull Larus audouinii  
o Reuzenzwartkopmeeuw Pallas’s Gull Larus ichthyaetus  
o Stormmeeuw Mew Gull Larus canus B ↑ 
o Ringsnavelmeeuw Ring-billed Gull Larus delawarensis  
o Kleine Mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus fuscus B ↑ 
o Zilvermeeuw European Herring Gull Larus argentatus B 



 

 

o Geelpootmeeuw Yellow-legged Gull Larus michahellis o-B ↑ 
o Pontische Meeuw Caspian Gull Larus cachinnans  1997 o-B 
o Thayers Meeuw Thayer's Gull Larus thayeri  
o Kleine Burgemeester Iceland Gull Larus glaucoides 1997  
o Grote Burgemeester Glaucous Gull Larus hyperboreus  
o Grote Mantelmeeuw Great Black-backed Gull Larus marinus z-B ↑ 
o Bonte Stern Sooty Tern Onychoprion fuscatus  
o Brilstern Bridled Tern Onychoprion anaethetus  
o Dwergstern Little Tern Sternula albifrons s-B 
o Lachstern Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica 1992 o-B  
o Reuzenstern Caspian Tern Hydroprogne caspia  
o Witwangstern Whiskered Tern Chlidonias hybrida 1995 o-B  
o Witvleugelstern White-winged Tern Chlidonias leucopterus o-B 
o Zwarte Stern Black Tern Chlidonias niger B 
o Dougalls Stern Roseate Tern Sterna dougallii o-B  
o Visdief Common Tern Sterna hirundo B 
o Noordse Stern Arctic Tern Sterna paradisaea B 
o Forsters Stern Forster’s Tern Sterna forsteri  
o Sierlijke Stern Elegant Tern Sterna elegans  
o Grote Stern Sandwich Tern Sterna sandvicensis B 
o Amerikaanse Grote Stern Cabot’s Tern Sterna acuflavida  
o Visarend Osprey Pandion haliaetus o-B 
o Grijze Wouw Black-winged Kite Elanus caeruleus  
o Wespendief European Honey Buzzard Pernis apivorus B 
o Aasgier Egyptian Vulture Neophron percnopterus  
o Slangenarend Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 2011  
o Vale Gier Griffon Vulture Gyps fulvus  
o Monniksgier Cinereous Vulture Aegypius monachus  
o Schreeuwarend Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina  
o Bastaardarend Greater Spotted Eagle Aquila clanga  
o Steppearend Steppe Eagle Aquila nipalensis  
o Spaanse Keizerarend Spanish Imperial Eagle Aquila adalberti  
o Keizerarend Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  
o Steenarend Golden Eagle Aquila chrysaetos  
o Havikarend Bonelli’s Eagle Aquila fasciata  
o Dwergarend Booted Eagle Aquila pennata  
o Bruine Kiekendief Western Marsh Harrier Circus aeruginosus B 
o Blauwe Kiekendief Northern Harrier Circus cyaneus z-B 
o Steppekiekendief Pallid Harrier Circus macrourus 2011 o-B 
o Grauwe Kiekendief Montagu’s Harrier Circus pygargus s-B 
o Sperwer Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus B 
o Havik Northern Goshawk Accipiter gentilis B 
o Zeearend White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla o-B 
o Rode Wouw Red Kite Milvus milvus o-B  
o Zwarte Wouw Black Kite Milvus migrans o-B  
o Ruigpootbuizerd Rough-legged Buzzard Buteo lagopus  
o Buizerd Common Buzzard Buteo buteo B 
o Arendbuizerd Long-legged Buzzard Buteo rufinus  
o Kerkuil Western Barn Owl Tyto alba B 
o Sperweruil Northern Hawk-Owl Surnia ulula  
o Dwerguil Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum  
o Steenuil Little Owl Athene vidalii B 
o Ruigpootuil Boreal Owl Aegolius funereus vo-B ↑↓ 
o Dwergooruil Eurasian Scops Owl Otus scops  
o Ransuil Long-eared Owl Asio otus B 
o Velduil Short-eared Owl Asio flammeus z-B 
o Bosuil Tawny Owl Strix aluco B 
o Sneeuwuil Snowy Owl Bubo scandiacus  



 

 

o Oehoe Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo 2003 z-B ↑ 
o Hop Eurasian Hoopoe Upupa epops o-B 
o Bijeneter European Bee-eater Merops apiaster 1992 o-B ↑↓ 
o Groene Bijeneter Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus  
o Scharrelaar European Roller Coracias garrulus  
o IJsvogel Common Kingfisher Alcedo atthis s-B 
o Bandijsvogel Belted Kingfisher Megaceryle alcyon  
o Draaihals Eurasian Wryneck Jynx torquilla z-B 
o Grijskopspecht Grey-headed Woodpecker Picus canus  
o Groene Specht European Green Woodpecker Picus viridis B 
o Zwarte Specht Black Woodpecker Dryocopus martius B ↑ 
o Middelste Bonte Specht Middle Spotted Woodpecker Dendropicos medius 1997  z-B ↓↑ 
o Grote Bonte Specht Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major B 
o Kleine Bonte Specht Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor B 
o Kleine Torenvalk Lesser Kestrel Falco naumanni  
o Torenvalk Common Kestrel Falco tinnunculus B 
o Roodpootvalk Red-footed Falcon Falco vespertinus  
o Eleonora's Valk Eleonora's Falcon Falco eleonorae  
o Smelleken Merlin Falco columbarius  
o Boomvalk Eurasian Hobby Falco subbuteo B 
o Giervalk Gyrfalcon Falco rusticolus  
o Slechtvalk Peregrine Falcon Falco peregrinus z-B ↑ 
o Roodoogvireo Red-eyed Vireo Vireo olivaceus  
o Wielewaal Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus B 
o Bruine Klauwier Brown Shrike Lanius cristatus  
o Grauwe Klauwier Red-backed Shrike Lanius collurio s-B 
o Turkestaanse Klauwier Red-tailed Shrike Lanius phoenicuroides  
o Daurische Klauwier Daurian Shrike Lanius isabellinus  
o Langstaartklauwier Long-tailed Shrike Lanius schach  
o Kleine Klapekster Lesser Grey Shrike Lanius minor  
o Klapekster Great Grey Shrike Lanius excubitor vo-B ↓ 
o Steppeklapekster Steppe Grey Shrike Lanius lahtora pallidirostris  
o Maskerklauwier Masked Shrike Lanius nubicus  
o Roodkopklauwier Woodchat Shrike Lanius senator 2003 vo-B ↓ 
o Ekster Eurasian Magpie Pica pica B 
o Gaai Eurasian Jay Garrulus glandarius B 
o Notenkraker Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes vo-B 
o Kauw Western Jackdaw Corvus monedula B 
o Daurische Kauw Daurian Jackdaw Corvus dauuricus  
o Roek Rook Corvus frugilegus B 
o Zwarte Kraai Carrion Crow Corvus corone B 
o Bonte Kraai Hooded Crow Corvus cornix o-B 
o Raaf Northern Raven Corvus corax s-B ↓↑ 
o Goudhaan Goldcrest Regulus regulus B 
o Vuurgoudhaan Firecrest Regulus ignicapilla B ↑ 
o Buidelmees Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus s-B ↑ 
o Pimpelmees Blue Tit Cyanistes caeruleus B 
o 'Pleskes Mees' 'Pleske's Tit' Cyanistes caeruleus x cyanus  
o Koolmees Great Tit Parus major B 
o Kuifmees European Crested Tit Lophophanes cristatus B 
o Zwarte Mees Coal Tit Periparus ater B 
o Matkop Willow Tit Poecile montanus B 
o Glanskop Marsh Tit Poecile palustris B 
o Baardman Bearded Reedling Panurus biarmicus B 
o Boomleeuwerik Woodlark Lullula arborea B 
o Veldleeuwerik Eurasian Skylark Alauda arvensis B 
o Kuifleeuwerik Crested Lark Galerida cristata 2015+ o-B 
o Strandleeuwerik Shore Lark Eremophila flava  



 

 

o Kortteenleeuwerik Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla  
o Kalanderleeuwerik Calandra Lark Melanocorypha calandra  
o Oeverzwaluw Sand Martin Riparia riparia B 
o Rotszwaluw Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris  
o Boerenzwaluw Barn Swallow Hirundo rustica B 
o Huiszwaluw Common House Martin Delichon urbicum B 
o Roodstuitzwaluw Red-rumped Swallow Cecropis daurica rufula 2004  
o Cetti’s Zanger Cetti’s Warbler Cettia cetti 2003 o-B ↑ 
o Staartmees Long-tailed Tit Aegithalos caudatus B 
o Kroonboszanger Eastern Crowned Warbler Phylloscopus coronatus  
o Swinhoes Boszanger Two-barred Warbler Phylloscopus plumbeitarsus  
o Grauwe Fitis Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides 2014 o-B 
o Noordse Boszanger Arctic Warbler Phylloscopus borealis  
o Pallas' Boszanger Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus 1996  
o Bladkoning Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus  
o Humes Bladkoning Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei  
o Raddes Boszanger Radde’s Warbler Phylloscopus schwarzi  
o Bruine Boszanger Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus 2011  
o Bergfluiter Western Bonelli’s Warbler Phylloscopus bonelli o-B 
o Balkanbergfluiter Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis  
o Fluiter Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix B 
o Tjiftjaf Common Chiffchaff Phylloscopus collybita B 
o Siberische Tjiftjaf Siberian Chiffchaff Phylloscopus tristis 2011  
o Iberische Tjiftjaf Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus  
o Fitis Willow Warbler Phylloscopus trochilus B 
o Zwartkop Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla B 
o Tuinfluiter Garden Warbler Sylvia borin B 
o Afrikaanse Woestijngrasmus African Desert Warbler Sylvia deserti  
o Woestijngrasmus Asian Desert Warbler Sylvia nana  
o Sperwergrasmus Barred Warbler Sylvia nisoria 1992  
o Humes Braamsluiper Hume's Whitethroat Sylvia althaea  
o Braamsluiper Lesser Whitethroat Sylvia curruca B 
o Westelijke Orpheusgrasmus Western Orphean Warbler Sylvia hortensis  
o Kleine Zwartkop Sardinian Warbler Sylvia melanocephala  
o Westelijke Baardgrasmus Western Subalpine Warbler Sylvia inornata  
o Balkanbaardgrasmus Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans  
o Grasmus Common Whitethroat Sylvia communis B 
o Brilgrasmus Spectacled Warbler Sylvia conspicillata  
o Provençaalse Grasmus Dartford Warbler Sylvia undata  
o Siberische Sprinkhaanzanger Pallas's Grasshopper Warbler Locustella certhiola  
o Kleine Sprinkhaanzanger Lanceolated Warbler Locustella lanceolata  
o Sprinkhaanzanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia B 
o Krekelzanger River Warbler Locustella fluviatilis 2014  
o Snor Savi’s Warbler Locustella luscinioides B 
o Spotvogel Icterine Warbler Hippolais icterina B 
o Orpheusspotvogel Melodious Warbler Hippolais polyglotta 2004 o-B ↑ 
o Kleine Spotvogel Booted Warbler Iduna caligata  
o Sykes’ Spotvogel Sykes’s Warbler Iduna rama  
o Veldrietzanger Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola [o-B] 
o Struikrietzanger Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum o-B 
o Bosrietzanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris B 
o Kleine Karekiet Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus B 
o Rietzanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus B 
o Waterrietzanger Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola 1992 [vo-B] 
o Grote Karekiet Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus s-B 
o Zwartkoprietzanger Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon  
o Graszanger Zitting Cisticola Cisticola juncidis 2000 o-B ↑ 
o Pestvogel Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus  



 

 

o Rotskruiper Wallcreeper Tichodroma muraria  
o Boomklever Eurasian Nuthatch Sitta europaea B 
o Taigaboomkruiper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris 1994 o-B ↑ 
o Boomkruiper Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla B 
o Winterkoning Eurasian Wren Troglodytes troglodytes B 
o Spotlijster Northern Mockingbird Mimus polyglottos  
o Spreeuw Common Starling Sturnus vulgaris B 
o Roze Spreeuw Rosy Starling Pastor roseus 2002  
o Daurische Spreeuw Daurian Starling Agropsar sturninus  
o Waterspreeuw White-throated Dipper Cinclus cinclus vo-B ↑↓ 
o Goudlijster White’s Thrush Zoothera aurea  
o Siberische Lijster Siberian Thrush Geokichla sibirica  
o Beflijster Ring Ouzel Turdus torquatus  
o Merel Common Blackbird Turdus merula B 
o Vale Lijster Eyebrowed Thrush Turdus obscurus  
o Bruine Lijster Dusky Thrush Turdus eunomus  
o Zwartkeellijster Black-throated Thrush Turdus atrogularis  
o Kramsvogel Fieldfare Turdus pilaris B ↑ 
o Zanglijster Song Thrush Turdus philomelos B 
o Koperwiek Redwing Turdus iliacus  
o Grote Lijster Mistle Thrush Turdus viscivorus B 
o Roodborstlijster American Robin Turdus migratorius  
o Rosse Waaierstaart Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes  
o Grauwe Vliegenvanger Spotted Flycatcher Muscicapa striata B 
o Roodborst European Robin Erithacus rubecula B 
o Noordse Nachtegaal Thrush Nightingale Luscinia luscinia 2011 o-B 
o Nachtegaal Common Nightingale Luscinia megarhynchos B 
o Blauwborst Bluethroat Luscinia svecica B 
o Roodkeelnachtegaal Siberian Rubythroat Calliope calliope  
o Blauwstaart Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus  
o Perzische Roodborst White-throated Robin Irania gutturalis  
o Zwarte Roodstaart Black Redstart Phoenicurus ochruros B 
o Gekraagde Roodstaart Common Redstart Phoenicurus phoenicurus B 
o Paapje Whinchat Saxicola rubetra B 
o Roodborsttapuit European Stonechat Saxicola rubicola B 
o Aziatische Roodborsttapuit Siberian Stonechat Saxicola maurus  
o Stejnegers Roodborsttapuit Stejneger's Stonechat Saxicola stejnegeri  
o Tapuit Northern Wheatear Oenanthe oenanthe B 
o Seebohms Tapuit Seebohm's Wheatear Oenanthe seebohmi  
o Izabeltapuit Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina  
o Woestijntapuit Desert Wheatear Oenanthe deserti  
o Westelijke Blonde Tapuit Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica  
o Oostelijke Blonde Tapuit Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca  
o Bonte Tapuit Pied Wheatear Oenanthe pleschanka  
o Rode Rotslijster Common Rock Thrush Monticola saxatilis  
o Blauwe Rotslijster Blue Rock Thrush Monticola solitarius  
o Kleine Vliegenvanger Red-breasted Flycatcher Ficedula parva [o-B] 
o Withalsvliegenvanger Collared Flycatcher Ficedula albicollis  
o Bonte Vliegenvanger European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca B ↑ 
o Alpenheggenmus Alpine Accentor Prunella collaris  
o Heggenmus Dunnock Prunella modularis B 
o Bergheggenmus Siberian Accentor Prunella montanella  
o Huismus House Sparrow Passer domesticus B 
o Spaanse Mus Spanish Sparrow Passer hispaniolensis  
o Ringmus Eurasian Tree Sparrow Passer montanus B 
o Engelse Kwikstaart Yellow Wagtail Motacilla flavissima s-B 
o Gele Kwikstaart Blue-headed Wagtail Motacilla flava B 
o Noordse Kwikstaart Grey-headed Wagtail Motacilla thunbergi o-B 



 

 

o Witkeelkwikstaart White-throated Wagtail Motacilla cinereocapilla  
o Balkankwikstaart Black-headed Wagtail Motacilla feldegg  
o Citroenkwikstaart Citrine Wagtail Motacilla citreola o-B 
o Grote Gele Kwikstaart Grey Wagtail Motacilla cinerea s-B 
o Witte Kwikstaart White Wagtail Motacilla alba B 
o Rouwkwikstaart Pied Wagtail Motacilla yarrellii z-B 
o Grote Pieper Richard’s Pipit Anthus richardi  
o Mongoolse Pieper Blyth’s Pipit Anthus godlewskii  
o Duinpieper Tawny Pipit Anthus campestris o-B ↓ 
o Siberische Boompieper Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni 2014  
o Boompieper Tree Pipit Anthus trivialis B 
o Graspieper Meadow Pipit Anthus pratensis B 
o Roodkeelpieper Red-throated Pipit Anthus cervinus 1991  
o Oeverpieper Eurasian Rock Pipit Anthus petrosus  
o Waterpieper Water Pipit Anthus spinoletta  
o Keep Brambling Fringilla montifringilla o-B ↑ 
o Vink Common Chaffinch Fringilla coelebs B 
o Appelvink Hawfinch Coccothraustes coccothraustes B 
o Roodmus Common Rosefinch Erythrina erythrina 1991 s-B ↑ 
o Haakbek Pine Grosbeak Pinicola enucleator  
o Goudvink Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula B 
o Woestijnvink Trumpeter Finch Bucanetes githagineus  
o Groenling European Greenfinch Chloris chloris B 
o Kneu Common Linnet Linaria cannabina B 
o Frater Twite Linaria flavirostris  
o Kleine Barmsijs Lesser Redpoll Acanthis cabaret s-B ↑ 
o Grote Barmsijs Mealy Redpoll Acanthis flammea  

o 
Witstuitbarmsijs ** Coues's Redpoll Acanthis hornemanni exilipes 

2014 
 

o Witbandkruisbek Two-barred Crossbill Loxia leucoptera 2014  
o Kruisbek Red Crossbill Loxia curvirostra B ↑ 
o Grote Kruisbek Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus 92/02-12  o-B 
o Putter European Goldfinch Carduelis carduelis B 
o Europese Kanarie European Serin Serinus serinus s-B ↑ 
o Sijs Eurasian Siskin Spinus spinus s-B ↑ 
o Sneeuwgors Snow Bunting Plectrophenax nivalis  
o IJsgors Lapland Longspur Calcarius lapponicus  
o Indigogors Indigo Bunting Passerina cyanea  
o Zanggors Song Sparrow Melospiza melodia  
o Witkruingors White-crowned Sparrow Zonotrichia leucophrys  
o Witkeelgors White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis  
o Grijze Junco Dark-eyed Junco Junco hyemalis  
o Bruinkopgors Red-headed Bunting Emberiza bruniceps  
o Zwartkopgors Black-headed Bunting Emberiza melanocephala  
o Grauwe Gors Corn Bunting Emberiza calandra s-B 
o Grijze Gors Rock Bunting Emberiza cia  
o Steenortolaan Grey-necked Bunting Emberiza buchanani  
o Bruinkeelortolaan Cretzschmar’s Bunting Emberiza caesia  
o Ortolaan Ortolan Bunting Emberiza hortulana o-B ↓ 
o Cirlgors Cirl Bunting Emberiza cirlus  
o Geelgors Yellowhammer Emberiza citrinella B 
o Witkopgors Pine Bunting Emberiza leucocephalos  
o Rietgors Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus B 
o Wilgengors Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola  
o Rosse Gors Chestnut Bunting Emberiza rutila  
o Geelbrauwgors Yellow-browed Bunting Emberiza chrysophrys  
o Dwerggors Little Bunting Emberiza pusilla 2003  
o Bosgors Rustic Bunting Emberiza rustica 2008  



 

 

o Maskergors Black-faced Bunting Emberiza spodocephala  
o Epauletspreeuw Red-winged Blackbird Aigelaius phoeniceus  
o Glanstroepiaal Common Grackle Quiscalus quiscula  
o Geelkoptroepiaal Yellow-headed Blackbird Xanthocephalus xanthocephalus  
o Baltimoretroepiaal Baltimore Oriole Icterus galbula  
o Noordse Waterlijster Northern Waterthrush Parkesia noveboracensis  
o Mirtezanger Myrtle Warbler Setophaga coronata  
 
 
 
 
 
In Nederland of andere (buur)landen 
gedurende minstens twee decennia 
gevestigde taxa waarvan (naar oordeel van 
CDNA) alle voorouders met zekerheid uit 
gevangenschap of van transport met 
schepen afkomstig zijn. (Geïntroduceerde 
soorten waarvan aantal voorouders van 
wilde oorsprong kan zijn (bijv als 
dwaalgast) staan in de hoofdlijst.) 

 
 

Taxa established for at least two 
decades in the Netherlands or other 

(neighbouring) countries of which 
(according to CDNA) certainly all 

ancestors originated from captivity or 
ship transport. (Introduced species of 

which a number of ancestors may be of 
wild origin (eg, as vagrant) are listed in 

main checklist.) 
o  Zwarte Zwaan Black Swan Cygnus atratus s-B ↑ 
o Rosse Stekelstaart Ruddy Duck Oxyura jamaicensis o-B 
o     Kleinste Canadese Gans     Dark Cackling Goose     Branta hutchinsii minima s-B ↑ 
o     Grote Canadese Gans     Canada Goose     Branta canadensis ssp B 
o Indische Gans Indian Goose Anser indicus s-B ↑ 
o Nijlgans Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca B ↑ 
o Mandarijneend Mandarin Duck Aix galericulata s-B ↑ 
o Fazant Common Pheasant Phasianus colchicus B 
o Chileense Flamingo Chilean Flamingo Phoenicopterus chilensis  
o Rotsduif Rock Dove Columba livia B 
o Heilige Ibis African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus o-B 
o Grote Alexanderparkiet Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria s-B ↑ 
o Halsbandparkiet Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri B ↑ 
o Huiskraai House Crow Corvus splendens 2003 z-B  
o Bruinkopdiksnavelmees Vinous-throated Parrotbill Sinosuthora webbiana B 
 
 

    

ondersoorten die vaak/soms/zelden als 
soorten worden beschouwd (zeldzaamste 
taxa, behalve bij Sylvia althaea) 

 
 

subspecies which are often/sometimes/ 
rarely regarded as species (rarest taxa 

listed, except in Sylvia althaea) 
o Groenlandse Kolgans Greenland White-fronted Goose Anser albifrons flavirostris 
o Grote Aalscholver Atlantic Great Cormorant Phalacrocorax carbo carbo 2008  o-B 
o Anatolische Woestijnplevier Anatolian Sand Plover Anarhynchus leschenaultii columbinus 
o IJslandse Grutto Icelandic Black-tailed Godwit Limosa limosa islandica 1989 
o Baltische Mantelmeeuw Baltic Gull Larus fuscus fuscus 
o Kumliens Meeuw Kumlien’s Gull Larus glaucoides kumlieni 
o Steppebuizerd Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus 
o Balearische Roodkopklauwier Balearic Woodchat Shrike Lanius senator badius 
o Witkopstaartmees White-headed Long-tailed Tit Aegithalos caudatus caudatus 
o Vale Braamsluiper Desert Lesser Whitethroat Sylvia althaea halimodendri 
o Siberische Braamsluiper Siberian Lesser Whitethroat Sylvia althaea blythi 
o Roodsterblauwborst Red-spotted Bluethroat Luscinia svecica svecica  o-B 
o Oosterse Zwarte Roodstaart Eastern Black Redstart Phoenicurus ochruros phoenicuroides 
o Kaspische Roodborsttapuit North Caspian Stonechat Saxicola maurus hemprichii 
o Atlasvink Vink Atlas Chaffinch Fringilla coelebs africana 
o Groenlandse Witstuitbarmsijs Hornemann’s Redpoll Acanthis hornemanni hornemanni 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

taxa die wel na 1800 maar niet na 1980 zijn 
vastgesteld (**: niet sinds 1900; *: in 1800-
1950 maar niet sinds 1950) 

 
 

taxa recorded since 1800 but not since 
1980 (**: not since 1900; *: in 1800-but 

not since 1950) 
 
 Amerikaanse Zee-eend American Scoter Melanitta americana  
 Steppehoen Pallas’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus  
** Oostelijke Kraagtrap Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueenii  
 Bont Stormvogeltje White-faced Storm Petrel Pelagodroma marina  
 Kroeskoppelikaan Dalmatian Pelican Pelecanus crispus  
* Dunbekwulp Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris  
 Reuzenzwartkopmeeuw Pallas’s Gull Larus ichthyaetus  
*     Steppebuizerd     Steppe Buzzard     Buteo buteo vulpinus  
** Bandijsvogel Belted Kingfisher Megaceryle alcyon  
** Alpenkauw Alpine Chough Pyrrhocorax graculus  
** Siberische Lijster Siberian Thrush Geokichla sibirica  
* Rosse Gors Chestnut Bunting Emberiza rutila  
 
 

enkele soorten die alleen voor 1800 zijn 
vastgesteld (plaats en/of datum 
onvoldoende gedocumenteerd) 

 
 

some of the species recorded only 
before 1800 (location and/or date not 

well enough documented) 
 
 Reuzenalk Great Auk Pinguinus impennis bones 
1764 Citroenkanarie Citril Finch Carduelis citrinella type 
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