
vaak boven 
moerassen

lange,  
afhangende 
kuif en  
zwarte rug

Ontdek de vogels van het Haringvliet! 

Dodaars Fuut Aalscholver Kleine zilverreiger Grote zilverreiger Lepelaar

BrandgansGrauwe gans Bergeend Slobeend Smient Kuifeend

Brilduiker Middelste zaagbek Zeearend Visarend Slechtvalk 

Scholekster Bruine kiekendief  Kleine plevier Kluut Oeverloper Grutto Kievit 

Tureluur Kokmeeuw Zwartkopmeeuw  Kleine mantelmeeuw Dwergstern Visdief Grote stern 

Haringvliet app 

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

gele snavel, 
zwarte poten

opvallende 
kuif

vissen vaak 
gezamenlijk 
in grote  
groepen

lange,  
lepelvormige 
snavel en  
kuif aan het 
achterhoofd

winterkleed
winterkleed

kleinste fuut, 
kastanjebruine 
wangen 

zwarte snavel, 
zwarte poten 
met gele tenen

bruin  
met grijs-
blauwe 
vleugels

wit 
gezicht

fluitende 
roep, vaak te 
horen in de 
winter

brede platte 
snavel

knobbel 
op felrode 
snavel

spitse vleugels 
en tamelijk 
korte staart                  

opvallend 
wit wangetje

jaagt al  
duikend  
op vis

lange oranje-
rode snavel  
en roze poten

snavel 
buigt 
omhoog 

gele 
oogring

prachtige 
kuif

enorme arend 
met witte 
staart

brede zwarte 
streep over 
witte kop

wipt veel met 
zijn staart 

zwarte punt 
aan oranje- 
rode snavel

zwarte kopkap en 
kuif, zwarte snavel 
met geel puntje

zomerkleed

wit voorhoofd, 
gele snavel met 
zwart puntje

gele 
poten

bloedrode,  
dikke snavel, 
rode poten

eerste 
winterchocolade-

bruine kop

lange poten  
en lange  
rechte snavel

tju…, 
tju-lu-lu…
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Hellevoetsluis

Stellendam

Middelharnis

Ooltgensplaat

Haringvliet
Ouddorp

“In de Kwade Hoek bij het  
Haringvliet kun je zien wat een  
dynamische delta is, hoe het  
water het landschap bepaalt en  
de vogelsoorten die dit trekt.”   Camilla Dreef,  
Ambassadeur Vogelbescherming Nederland

Vogelrijk Haringvliet 
Het Haringvliet is van grote betekenis voor vele 
vogels. Veelal verblijven ze er een deel van het 
jaar. Voor de grote stern is het een gebied om te 
broeden. Voor veel andere kust- en rietvogels 
een gebied om te overwinteren. Of een tussen-
stop om aan te sterken van de lange tocht van de 
noordelijke toendra’s naar Zuid- Europa en Afrika 
en omgekeerd. Het hele jaar is het goed vogels 
kijken bij het Haringvliet!

Naar een dynamische delta
Sinds eind 2018 staan de Haringvlietsluizen regelmatig 
op een kier. Dit is een belangrijke stap voor de natuur. 
Zeewater kan het Haringvliet weer instromen en vissen 
als zalm en steur kunnen tussen zee en rivier trekken. 
Om deze kansen voor de natuur ten volle te benutten, 
hebben in 2015 zes natuurorganisaties, met steun van  
de Nationale Postcode Loterij, de handen ineen geslagen 
voor een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve 
impuls voor het Haringvliet. Kijk voor meer info op  
www.haringvliet.nu  

 Kwade Hoek
De Kwade Hoek is een fantastische plek om  
echte getijdennatuur te ervaren. Een foerageer
gebied met soorten als kluten, lepelaars,  
vis diefjes en grote zilverreiger.
Info: Vogelkijkhut Kwade Hoek:  
vogelkijkhut.nl/view/230

 Vogelobservatorium
In natuurgebied Scheelhoek heeft  
Vogelbescherming Nederland samen met 
Natuurmonumenten een uniek ‘vogel
observatorium’ gebouwd. Een heel bijzondere 
plek waar je de natuur van dichtbij en op een 
andere manier kunt beleven. Het ontwerp van 
RAU Architecten in samenwerking met RO&AD 
Architecten is uniek in de wereld: een houten 
reuzenei dat alleen toegankelijk is via een 
tunnel. De toegangsweg, de tunnel en het ei 
bieden tal van natuurverrassingen.
Info: www.natuurmonumenten.nl/ 
vogelobservatorium

 Quackgors
Op loopafstand van Hellevoetsluis ligt het 
natuurgebied Quackgors. Een foerageergebied 
met soorten als lepelaar, grote zilverreiger en 
vele eendensoorten. Het natuurgebied is een 
rustgebied voor vele vogels en daarom niet 
toegankelijk voor bezoekers. Wel kun je vanaf 
het fietspad langs de Zuiddijk in Hellevoetsluis 
goed vogels, maar ook reeën spotten. 
Info: www.natuurmonumenten.nl/quackgors 

 Meneerscheplaat
De Meneerscheplaat functioneert als rust gebied 
voor overwinterende vogels. Vanaf de Havendijk 
loopt een openbaar pad dat eindigt aan de 
waterkant waar een vogelkijkpunt is gerealiseerd. 
Hier kun je genieten van blauwborst, rietzanger 
of tjiftjaf, maar ook van een reigerkolonie. 
Info: www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/
haringvliet

 Westplaat Buitengronden
De Westplaat Buitengronden ligt even ten noorden van 
Middelharnis. Door de geulen en kreken stroomt het water 
het gebied in en uit. Hier zijn veel steltlopers te zien, waar  
onder bontbekplevier en bonte strandloper. Zo nu en dan 
worden zwartkopmeeuwen in het gebied waargenomen. 
Info: Vogelkijkhut De Slechtvalk: vogelkijkhut.nl/view/229 

 Vogelboulevard Ventjagers- 
 en Hellegatsplaten
Bij de Ventjagers en Hellegatsplaten zijn meerdere 
vogelkijkhutten en schermen, als onderdeel van de 
Vogelboulevard. In augustus en september maak je in  
dit gebied goede kans op een visarend. Ook is dit een  
interessante plek om foeragerende steltlopers te zien. 
Info: Uitkijktoren Hellegatsplaten: vogelkijkhut.nl/view/179 
Vogelkijkhut De Visarend: vogelkijkhut.nl/view/90 
Vogelkijkhut De Kluut: vogelkijkhut.nl/view/163 
Vogelkijkhut De Zwartkopmeeuw: vogelkijkhut.nl/view/178

 Quackjeswater
Het Quackjeswater in het Voornes Duin is het domein van 
de oudste kolonie lepelaars in de delta. In het voorjaar en 
de zomer broeden hier lepelaars, maar ook blauwe reigers, 
aalscholvers en zelfs kleine zilverreigers. 
Info: Vogelkijkplek Quackjeswater: vogelkijkhut.nl/view/176

 Korendijkse en Beninger Slikken 
Hier kun je een echt ‘einde van de wereld ervaring’ opdoen.  
Je hebt grote kans om de bruine kiekendief te zien die over het  
riet jaagt. Vanuit de kijkhut overzie je een groot deel van dit  
diverse en vogelrijke gebied. 
Info: Vogelkijkhut Korendijkse Slikken: vogelkijkhut.nl/view/131 
Vogelkijkhut Spuimonding: vogelkijkhut.nl/view/627 

 Eiland Bliek
Midden in het Haringvliet is een nieuw eiland gecreëerd 
speciaal voor vogels om te kunnen broeden. Vogels als 
dwergstern, visdief en bontbekplevier hebben zand 
banken nodig dichtbij de plekken waar ze voedsel zoeken. 
Vanuit een bijzondere kijkhut, waar je met een boot kunt 
aanleggen, kun je in alle rust de vogels bekijken. 

 Tiengemeten
Op Tiengemeten mag je vrijwel op het gehele 
eiland vrij rondstruinen om te genieten van de 
vogelrijkdom die de deltanatuur trekt, zoals 
sprinkhaanzanger, roerdomp, blauwborst, grote 
zilverreiger, rietzanger, Cetti’s zanger, lepelaar, 
zomertaling en waterral. 
Info: www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten 
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