
Havenland voor 
vogelspotters
Bruine kiekendief. Blauwborst. 
Zwartkopmeeuw. Om zeldzame 
vogelsoorten te spotten, ben je in 
Havenland aan het juiste adres! Met 
deze kaart weet je meteen waar 
je best op de uitkijk staat met je 
verrekijker.
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Vogels spotten

Horeca

Picknickplaats

Halte Fietsbus 

Halte DeWaterbus

Vogels spotten
1 Uitkijkpunt Nauw van Bath 
2 Uitkijkpunt aan kaai 869 
3 Uitkijkpunt Opstalvallei 
4 Uitkijkpunt steiger Lillo
5 Vogelkijkhut De Kuifeend
6 Uitkijkpunt + vogelkijkhut  

Bospolder Put van Ekeren
7 Vogelkijkwand Ekers Moeras
8 Vogelkijkhut Blokkersdijk
9 Uitkijkpunt middenvijver
10 Uitkijkpunt + vogelkijkwand  

Groot Rietveld
11 Vogelkijkwand Rietveld Kallo 
12 Vogelkijkwand Bazeput
13 Uitkijkpunt Verrebroekse  

plassen & Drijdijck
14 Uitkijkpunt Drijdijck  
15 Uitkijkpunt Putten Weiden  

& Putten West
16 Uitkijkpunt Radartoren 
17 Uitkijkpunt + vogelkijkwand  

Doelpolder Noord 
18 Uitkijkpunt Paardenschor 
19 Vogelkijkhut Saeftinghe

havenland.be
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Infopunten
1  Havenhuis

2  MAS Havenpaviljoen

3  Infokeet Hedwige- 
Prosper

4  Bezoekerscentrum  
Saeftinghe

31  Opstalvallei

32  Paardenschor

33  Putten Weiden 

34  Putten West en  
Zoetwaterkreek

35  Put van Ekeren

36  Rietveld Kallo

37  Schor Ouden Doel

38  Verdronken Land  
van Saeftinghe

39  Verrebroekse Plassen

40  Vlakte van Zwijndrecht

Tunnels en sluizen
41  Berendrechtsluis

42  Boudewijnsluis

43  Kallosluis

44  Kieldrechtsluis

45  Liefkenshoektunnel

46  Royerssluis

47  Tijsmanstunnel

48  Van Cauwelaertsluis

49  Zandvlietsluis

Andere
50  ’t Boomke

51  Vleermuistoren

52  Waterkeringsmuur  
Sigmaplan

Erfgoed en musea
5  Brits monument WOII

6  DNA van de Polder

7  Fort Liefkenshoek

8  Fort Lillo

9  Fototentoonstelling  
ITC Rubis

10  Kerk van Oosterweel

11  MAS - Museum aan de 
Stroom

12  PolderMAS

13  Poldermuseum

14  Radartoren ‘Ouden Doel’

15  Spaans Fort

16  Witte molen de Eenhoorn

Natuurgebieden
17  Bospolder en  

Ekers Moeras

18  Doelpolder Noord

19  Drijdijck

20  Galgeschoor

21  Groot Buitenschoor

22  Groot Rietveld

23  Grote Geule

24  Grote Kreek

25  Haasop

26  Hedwige-Prosperproject

27  Ketenisseschor

28  De Kuifeend

29  Lillo-Potpolder

30  Lisdodde en Melkader

http://havenland.be
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Havenland-109561820776963/
https://www.instagram.com/havenland.be/


Vogelspotkaart 
Havenland

Bevlogen gebied

Dwars door Havenland stroomt de 
Schelde. Het Schelde-estuarium is een 
belangrijke schakel in de keten van 
waterrijke gebieden langs de Oost-
Atlantische route waar trekvogels 
verpozing en eten zoeken. De 
vogelpopulatie kreeg een boost door 
de ontwikkeling van natuurgebieden 
in en rond de haven. In de Hedwige-
Prosperpolder bijvoorbeeld werden 
tijdelijke broedeilanden aangelegd 
door De Vlaamse Waterweg nv, Natuur 
en Bos van de Vlaamse overheid, 
Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij 
Linkerscheldeoever. Met succes: er hebben 
inmiddels 75 koppels kluten gebroed.

Zowel broedvogels als doortrekkers vinden 
hier hun gading. Soorten als de tureluur,  
de grutto of de lepelaar vinden bij ons in 
het voorjaar een geschikt broedgebied.  
‘s Winters verzamelen hier doortrekkende 
of overwinterende steltlopers, net als 
eenden en ganzen. 

Paraplusoort

Door de getijden van de Schelde 
ontstaat een dynamisch systeem van 

zoute en brakke slikken en schorren. Die 
getijdennatuur is bijzonder waardevol, 
net als de schorren en polders van de 
Beneden-Schelde. Zo waardevol, dat 
zowel Europese als Vlaamse instanties 
toekijken op de territoriale bescherming 
ervan. Daarnaast is er binnen de haven 
ook een soortenbeschermingsbesluit van 
kracht. Dat besluit legt bij wet vast welke 
maatregelen we moeten nemen om 
doelsoorten te beschermen. 

Het eerste soortenbeschermings-
programma duidde 14 van de 
beschermde planten- en diersoorten in 
het havengebied aan als ‘paraplusoort’. 
Ingrepen voor die soort komen ook 
andere soorten ten goede. De veertien 
paraplusoorten zijn: de rugstreeppad, 
de gierzwaluw, de oeverzwaluw, de 
huiszwaluw, de slechtvalk, de visdief, de 
zwartkopmeeuw, de blauwborst, de bruine 
kiekendief, de moeraswespenorchis, de 
groenknolorchis, het wit bosvogeltje, het 
bruin blauwtje en de meervleermuis. De 
beschermingsmaatregelen voor deze 
soorten bevorderen ook de ontwikkeling 
en instandhouding van 76 andere 
‘meeliftende’ soorten. Verschillende van 
de 14 gekozen paraplusoorten doen het 
ondertussen goed in de regio.  

Spot een of meerdere van deze vogels tijdens je bezoek!

Het vrouwtje mist die opvallende tekening, 
ze heeft hier alleen een zwart bandje. De 
jonge vogel is bijna volledig zwartachtig 
met witte vlekjes.

Komt voor in moerassige gebieden en 
halfopen landschappen met vochtige 
ruigtes, ruige wegbermen en poldersloten, 
in rietvelden en moerassen.

ZWARTKOPMEEUW

Hoe ziet hij eruit?
De zwartkopmeeuw lijkt sterk op de iets 
kleinere kokmeeuw. Het is een kleine, 
bijna volledig witte meeuw met een 
grote, zwarte kopkap en witte oogring. 
De snavel en poten zijn bloedrood. Jonge 
vogels hebben een zwarte tekening op de 
vleugels en de staart, zwarte poten en een 
zwarte snavel. Pas na drie jaar hebben zij 
het volledige volwassen kleed. ‘s Winters 
hebben zowel jonge als volwassen 
vogels een zwarte veeg door het oog, het 
zogenaamde boevenmasker. De roep is 
een kenmerkende nasale jiauw.

Komt voor in het binnenland op vennen, 
vijvers en opspuitterreinen, aan de kust 
op eilanden en in havengebieden. Aan de 
oostkust en in het Antwerpse zijn jaarlijks de 
grootste kolonies te zien. ’s Winters verkiest 
de zwartkopmeeuw eerder de kust. 

VISDIEFJE

Hoe ziet hij eruit?
De visdief is een kleine stern met in de 
zomer een zwarte kopkap en rode snavel 
met zwarte punt. Op de bovendelen is de 
soort overwegend grijs, op de onderdelen 
grijswit. Als hij vliegt, vallen de diep 
gevorkte staart en de zwartgrijs omrande 
vleugeltippen goed op. Jonge vogels 
verschillen van volwassen exemplaren 
door de geelbruin geschubde bovendelen, 
een donkere vleugelboeg en een donkere 
armpenbaan.

Komt voor in kustgebieden en 
intergetijdenzones, waterrijke graslanden 
en natuurontwikkelingsgebieden langs 
grote rivieren. In het havengebied van 
Zeebrugge broeden jaarlijks zo’n 3.000 
paren, dat is meer dan 90% van de 
Vlaamse populatie. Het is de tweede 
grootste kolonie van visdieven in Europa. 
Ook in het Zwin, in de IJzermonding en 
in de havengebieden van Antwerpen en 
Oostende broedden de laatste jaren soms 
tientallen tot een paar honderd paren. 

BRUINE KIEKENDIEF

Hoe ziet hij eruit?
De bruine kiekendief is een van onze 
grootste roofvogels. Hij is iets groter dan 
de buizerd, maar slanker gebouwd en met 
langere vleugels en staart. In zweefvlucht 
houdt hij zijn vleugels in een duidelijke 
ondiepe V en valt zijn staart op. Het 
mannetje heeft een bruin lichaam, een grijze 
staart en grijze vleugels met zwarte toppen. 
Het vrouwtje is bruin met een gele kop, gele 
schouders en borstvlek. Jonge vogels zijn 
volledig donkerbruin met een gele kop. In 
de lente vliegt het mannetje hoog boven 
het territorium en laat hij een hoge, vrij 
onopvallende, nasale baltsroep horen.

Komt voor in gebieden met rietmoeras (als 
broedgebied), maar ook op braakliggende 
terreinen of in grote open landschappen en 
riet-moerasvegetatie in de buurt van open 
water. 

BLAUWBORST

Hoe ziet hij eruit?
De blauwborst is een kleine zangvogel 
met dezelfde bouw als de roodborst. Het 
mannetje herken je aan zijn helderblauwe 
keel en borst met daarin een witte vlek. 
Onder het blauw heeft hij een smalle zwart-
witte band en een bredere oranje band. 

Bruine kiekendief Blauwborst Zwartkopmeeuw

Visdiefje

Kluut

©
 W

es
le

y 
P

oe
lm

an

©
 W

es
le

y 
P

oe
lm

an

©
 Y

. A
d

am
s 

(V
ild

a)

©
 W

es
le

y 
P

oe
lm

an

©
 Y

. A
d

am
s 

(V
ild

a)


