
LES 1: VOGELHERKENNING

WAAR KIJK IK NAAR ALS IK EEN VOGEL OP 
NAAM WIL BRENGEN?



Wie verzorgen de cursus?

Les 1 Vogels herkennen - Frank Pierik

Les 2 Vogels op en rond het water – Carien Geertse

Les 3 Stadsvogels – Jaap Vos

Les 4 Vogels van weide en plas – Bert Geelmuijden

Les 5 Bosvogels – Bert van ‘t Holt

Les 6 Roofvogels – Sander Kole

Organisatie: Sylvia Achterkamp en Femke de Korte



De cursus

Doel: zelf leren vogels te herkennen

• Van de meer algemene soorten in Nederland

• In het kleed dat past bij de periode van de les

• Ingedeeld naar het soort gebied (biotoop)

• Al doende leren, durf fouten te maken, domme vragen
bestaan niet

Waar gaat de cursus niet over:

• Zoveel mogelijk soorten kennen

• Alle kleden herkennen

• Zeldzame of moeilijke soorten, vogels in vlucht

• Fotografie



veel verschillende vogels



Soms lijken ze wel erg veel op elkaar….



huismus ringmus
grijze
kruin bruine

kruin

witte ring 
rond zwarte

wangvlek



TOPOGRAFIE VAN DE VOGEL



Meer topografie

♀ rietgors



Hoe weet je welke het is?

- Bekijk de vogel
- Wat heb je nodig (ogen, oren, verrekijker, boek of app)

- Let op de kenmerken (daar gaat deze cursus over)

- Vaak is 1 kenmerk niet voldoende:
- Meestal een combinatie van kenmerken

- Formaat
- Kleuren
- Lichaamsbouw en houding
- Snavel en poten
- Vleugel
- Gedrag, biotoop en seizoen

- Soms is geluid nodig
- Met veel geduld: soms weet ook een expert het niet!



wat is het formaat van de vogel?

• zo groot als een mus …

• zo groot als een merel …………………………………

• zo groot als een duif …

• zo groot als een kraai …………………………………..

• zo groot als een reiger



wat is de hoofdkleur?
• wit?

• zwart?

• grijs?

• bruin?   

• anders?



LICHAAMSBOUW



waar lijkt hij op?
• een zangvogel?

• een watervogel?

• een roofvogel?

• een steltloper?

• een meeuw of stern?

• hoenderachtige, kraai, uil et cetera…



de snavel



boren

wulp

grutto

scholekster



pincet

boomkruiper

bosrietzanger



zeven

flamingo

lepelaar

slobeend



zaad eten

vink appelvink

putter



vlees eten

torenvalk

buizerd



vis eten

aalscholver grote zaagbek

fuut



alleseters

ekster

zwarte kraai



gespecialiseerde snavels

kruisbek



opdracht:
Wat zeggen de snavels van deze vogels over hun voedsel 

of manier van voedsel zoeken? 

1 2

3 4

gaai groenling

tureluur goudhaan



vleugelvorm

zeearend kievit

boomvalk grauwe gans



snelle vliegers

gierzwaluw slechtvalk



zweven

buizerd ooievaar

Jan-van-gent



wendbaarheid

huiszwaluw

havik



Vleugel en staart als ‘waaier’

♂ torenvalk

gaai



Kenmerken vleugel en staart

grutto tureluur



vlucht



poten

kleine zilverreiger buizerd

grote bonte specht wilde eend



stelten

flamingo

steltkluut



klauwen

buizerd



zwemvliezen

smient

meerkoet

kokmeeuw



kleed

Lijkt het gemakkelijkst, maar is vaak het lastigst!



krakeend

lichtval



zomer/winterkleed

kokmeeuw



jeugd- en volwassen kleed

kleine mantelmeeuw



opdracht:
Zoek de verschillen tussen vink en keep op in je boek

vink

keep



beschrijf de kenmerken

Denk hierbij aan:

• waar lijkt hij op?
• hoofdkleur
• snavelvorm
• poten
• vleugel



bergeend



sperwer



kluut



holenduif



klapekster



beschrijf de verschillen



knobbelzwaan wilde zwaan



ransuil velduil



koperwiek zanglijster



krakeend

wilde eend

slobeend



tureluur bosruiter



goudhaan

vuurgoudhaan



oeverloper

witgat



Demo waarneming.nl



Raadsel voor les 2 - watervogels
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