
opvallende gele 
vleugelstreep

 Staartmees

 Ransuil

 Groenling

 Grote bonte specht

 Pimpelmees

 Bosuil

 Putter

 Zwarte specht

 Wielewaal

 Goudvink

 Boomkruiper IJsvogel

 Goudhaan

 Nachtzwaluw

 Gekraagde roodstaart

 Havik

 Vuurgoudhaan

 Koekoek

 Kruisbek

 Sperwer

 Winterkoning

 Grauwe vliegenvanger

 Appelvink

 Buizerd Kuifmees

 Bonte vliegenvanger

 Vink

 Groene specht

 Gaai

 Sijs

 Boomklever

 Koolmees

opvallende 
oorpluimen

forse snavel 
en witte  
vleugelstreep

blauw petje, 
staart en vleugels

geen oorpluimen

verbergt 
zich vaak 
snel achter 
boomstam

blauwe vleugel streep, 
wit achterlijf valt op in 
vlucht

vaak in groepjes 
in boomtoppen

hupt van beneden 
naar boven op 
boomstammen

vooral in 
naaldbomen

witte vlek 
op verder 
donkere 
vleugel

opvallende witte 
vleugel streep

verdragende 
lachende 
roep vaak te 
horen

kort rechtopstaand staartje
gele streep op kruin én 
witte wenkbrauwstreep

roept in april 
en mei zijn 
eigen naam

vooral te vinden 
in sparren

gele streep 
op kruin

vangt ’s nachts insecten in 
de vlucht, overdag rustendzingt als een merel  

in hogere versnelling

trilt vaak  
met staart

gestreepte grijs
witte borst

altijd in de 
buurt van 
water

witte wenk
brauwstreep

gestreepte 
roestrode borst

Ontdek de vogels rond je kampeerplek!Neem
GRATIS

mee! te gast in de natuur

De gratis app Tuinvogels van Vogelbescherming 
helpt je de meest voorkomende vogels rondom 
Natuurkampeerterreinen te herkennen. In de  
app vind je 93 vogelsoorten in beeld en geluid.  
Met duidelijke beschrijvingen die helpen de  
vogel op naam te brengen.
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Vogels kijken op een Natuurkampeerterrein
Wakker worden in tent of caravan met een gratis vogelconcert: vogels zijn 
onlosmakelijk met kamperen verbonden. Door naar vogels te leren kijken  
wordt een vakantie in de natuur nog completer. Stichting De Groene Koepel  
en Vogelbescherming helpen je graag op weg!

Een van de allermooiste vogels van Nederland is de groene specht.  
Op Natuurkampeerterreinen zijn groene spechten vaak te zien.  

Tip: de groene specht is een echte ‘grondspecht’. Zoek de groene 
specht dus laag bij de grond!

STICHTING DE GROENE KOEPEL 
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsaccommodatie in Nederland en vlak over de grenzen. Met de focus op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen werken we aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige verblijfsrecreatie. De Groene Koepel verzorgt de erkenning, marketing en kwaliteitsbewaking voor Natuurkampeerterreinen, Trekkershutten en GroepsNatuurkampeerterreinen. Kamperen op een (Groeps)Natuurkampeerterrein is kamperen in z’n puurste vorm! Kijk voor meer informatie op www.natuurkampeerterreinen.nl of download de gratis Kamperen app. 

Volg ons op Instagram (@Natuurkampeerterreinen) en Facebook!

Met open ogen en oren kom je een heel eind. Dankzij deze vogelherkenningskaart leer je vogels herkennen en weet je waar je op moet 

letten. Een logische vervolgstap is een app of veldgids met alle vogels van Nederland. En ga vooral op pad met een verrekijker. Dan gaat 

er een wereld voor je open! Prachtige kleuren komen tevoorschijn die je met het blote oog niet ziet. Met de volgende tips ontdek je op en 

rond een Natuurkampeerterrein meer vogels:

• Wandel zoveel mogelijk zonder geluid te maken. Wilde vogels zijn vaak alert, bij veel kabaal gaan ze er vandoor. Op deze manier kun je  

 vogels soms verrassend dicht naderen.

• Luister bewust naar vogelzang. Veel vogels kun je (zeker in het voorjaar) ontdekken doordat ze zichzelf prijs geven door zang,   

 waarschuwingskreten of geroffel op bomen.

• Sta eens vroeg op: ‘s morgens zijn de vogels heel actief en zie je verreweg het meest.

• Een vogel snel in de verrekijker krijgen, valt als beginner niet altijd mee, omdat je geneigd bent de vogel met de kijker te zoeken.   

 Beter is om met het blote oog naar de vogel te kijken en de kijker met een snelle beweging in de ‘kijklijn’ tussen je ogen en de   

 vogel te plaatsen.

• Let op mezengroepen: leuk fenomeen in een bosrijke omgeving zijn groepen mezen die met elkaar door het bos   

 trekken op zoek naar voedsel. De groep kondigt zich vaak aan met de vele korte piepjes waarmee ze contact   

 houden met elkaar. In zo’n groep zitten soms wel vijf soorten mezen, maar sluiten ook vaak    

 goudhaantjes, vinken en boomkruipers aan.

• Loop eens na zonsondergang over rustige delen van het Natuurkampeerterrein.  

 In voorjaar en zomer heb je grote kans uilen te zien en vooral te horen!

• Ga eens mee met een vogelexcursie. Zo leer je snel de basisregels van het vogels   

 kijken. Vogelbescherming organiseert in het hele land gratis vogelexcursies in mooie natuurgebieden.   

 Kijk op www.vogelbescherming.nl/excursies of in mei op www.vogelweek.nl.

Help de vogels!
Vogelbescherming Nederland komt op voor in 
het wild levende vogels en hun leefgebieden. 
Samen met mensen die bescherming van 
vogels en natuur belangrijk vinden. Help je 
mee vogels te beschermen? 
Kijk op www.vogelbescherming.nl/lid 

te gast in de natuur

Gratis online vogelcursus met Nico en  Camilla
Vogelkenners Nico de Haan en  Camilla Dreef zijn niet alleen bekend van tvprogramma’s  als BinnesteBuiten en  De Baardmannetjes, ze zijn ook enthousiaste ambassadeurs van Vogelbescherming 

Nederland. Nico en Camilla hebben daarom voor Vogelbescherming de leuke online 

cursus ‘Vogels in Nederland’ samengesteld. In tien gratis vogellessen leert u veel vogels en hun geluiden herkennen.  

Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken. Als je je 

aanmeldt, krijg jemeteen de eerste vogelles per mail. Veel plezier met deze cursus! 

Aanmelden kan via www.vogelbescherming.nl/vogelcursus

Hoe ontdek je vogels?


