
R i v i e r p a r k

1. Fuut
Duidelijk herkenbaar aan zijn don-
kere oorpluimen en roestbruine 
halskraag. Deze typische viseter 
voelt zich op en in het water dui-
delijk in zijn sas. De gestreepte 
kuikens kunnen na enkele dagen 
al zwemmen. Toch liften ze vaak 
mee op de rug van de ouders – 
zelfs wanneer die duiken. 

3. Knobbelzwaan
Een sierlijke zwaan die veel voor-
komt in parken en meren, maar 
ook op de Maasplassen. De vo-
gels die hier in de zomer broeden, 
blijven ook tijdens de wintermaan-
den. Vaak komen er nog vogels 
uit het noorden bij. In de lente 
- tijdens de paartijd - zwelt de 
voorhoofdsknobbel van het man-
netje extra op en kleurt de snavel 
dieper rood.

4. Meerkoet
Het verenkleed van een volwassen meerkoet is volledig zwart, met 
uitzondering van de witte snavel en voorhoofdsplaat. Je vindt de meer-
koet altijd in de buurt van water. Vandaar zijn bijnaam: ‘waterkip’. Hier 
zoekt hij naar waterplanten, visjes en allerhande insecten. De meer-
koet duikt ook onder water naar eten. Zijn tenen hebben individuele 
gelobde zwemvliezen die niet met elkaar verbonden zijn. Omdat hij 
veel lucht in zijn verenkleed heeft, maakt hij voor de duik eerst een 
sprongetje. 

5. Waterhoen
Het waterhoentje lijkt een beetje 
op de meerkoet maar heeft een 
rode snavel met gele punt. Het 
waterhoen heeft geen zwem-
vliezen maar kan wel heel goed 
zwemmen. Hoewel het eigenlijk 
liever rondscharrelt aan de rand 
van waterpartijen.

7. Aalscholver
De aalscholver is een uitstekende zwemmer. Hij duikt vissen ach-
terna, zwemt met zijn achterpoten en stuurt met zijn staart. Het 
verenkleed is niet waterdicht. Daarmee kan hij beter duiken. Omdat 
hij niet kan vliegen met natte veren, merk je hem regelmatig op met 
gespreide vleugels: rustig wachtend tot zijn veren droog zijn. In de 
lucht herken je de aalscholver gemakkelijk aan zijn typisch silhouet. 

11. Eenden
Water en eenden horen samen. In de Maasvallei is het niet anders.
• Het mannetje van de kuifeend heeft een opvallend zwart-wit verenkleed 

en onmiskenbare kuif. Het vrouwtje is donkerbruin van kleur. Haar kuif 
is wat kleiner. De poten van de kuifeend staan vrij ver naar achter zodat 
hij beter kan zwemmen. Dit maakt hem wel wat onhandiger op het land. 
De kuifeend duikt naar zijn voedsel dat bestaat uit slakjes, algen, kleine 
waterdiertjes en waterplanten.

• Het mannetje van de wilde eend is heel kleurrijk. Het heeft een groene 
glanzende kop en enkele gekrulde veren aan de staart. Het vrouwtje is 
onopvallend bruin. Je onderscheidt beide geslachten gemakkelijk van an-
dere eenden dankzij de blauwpaarse vleugelspiegel.

2. Ganzen
De Maasvallei is een goede thuis-
haven voor ganzensoorten. 
• De grauwe gans heeft een 

grijsbruin verenkleed en oran-
jeroze snavel en poten. Ze 
nestelt in verschillende gebie-
den over heel de Maasvallei. 
Het overgrote deel overwintert 
hier. 

• De nijlgans stamt oorspron-
kelijk uit Afrika, ten zuiden van 
de Sahara. Sinds de jaren ’80 
komt ze ook hier voor nadat 
enkele vogels uit watervogel-
collecties ontsnapten. De nijl-
gans palmt vaak het nest in van 
andere vogels zoals grauwe 
ganzen, eenden, torenvalken 
en kraaien.

6. Blauwe reiger
De blauwe reiger kan je tegenwoor-
dig overal in Vlaanderen zien. Hij 
wacht geduldig op zijn lange poten 
tot er een vis of kikker voorbij zwemt 
en plukt die dan razendsnel uit het 
water. In weilanden jaagt hij soms 
op mollen, muizen of sprinkhanen. 
De blauwe reiger broedt in kolonies 
hoog in de bomen. De meeste rei-
gers zoeken in de winter warmere 
oorden op, al zijn er altijd wel enke-
len die hier overwinteren.

8. IJsvogel
Met zijn schitterende blauwe en 
oranje kleuren met metaalach-
tige glans is deze vogel een niet 
te missen verschijning. Met een 
beetje geluk zie je hem zitten – 
onbeweeglijk op een takje boven 
het water, spiedend naar visjes 
die hij razendsnel achterna duikt. 
De ijsvogel broedt voornamelijk in 
zelf gegraven holen in steile oe-
verwanden.

9. Roodborsttapuit
De favoriete biotoop van de rood-
borsttapuit is een kleinschalig en 
gevarieerd cultuurlandschap met 
graslanden, heggen, houtkanten 
en ruige greppels. Deze vogel 
bouwt zijn nest op of net boven de 
grond, liefst in of onder doornige 
struiken. In september/oktober 
trekt hij naar het Middellandse 
Zeegebied. Vanaf maart keert hij 
terug.

10. Scholekster
De scholekster heeft een witzwarte jas, lange oranje dolksnavel en roze 
poten. Hij bouwt zijn nest in een ondiep kuiltje op de grond. Bedreigt een 
roofdier zijn nest? Dan lokt de scholekster deze weg door te doen alsof 
hij gewond is. De oudst bekende scholekster werd maar liefst 34 jaar!

12. Kleine plevier
Vlaanderen telt heel wat pleviersoor-
ten, maar de kleine plevier is de eni-
ge die in het binnenland voorkomt en 
broedt. Het is een echte pioniersoort. 
Hij foerageert liefst op onbegroeide 
zand- en grindbanken of opgespoten 
terreinen. Zijn nest is niet meer dan 
een onopvallend kuiltje tussen kie-
zelstenen. Daarin legt het vrouwtje 
ongeveer 4 eieren. Die zien er ook uit 
als kiezelstenen. Dat maakt het bijna 
onmogelijk om ze te ontdekken.

11. Eenden9. Roodborsttapuit
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De Maasvallei maakt deel uit van belangrijke 
vogeltrekroutes. Vooral tijdens de voor- en na-
jaarstrek neem je hier bijzondere soorten waar. 
Sommige broeden er, anderen komen hier over-
winteren. Maar er zijn ook tal van soorten die je 
het hele jaar door opmerkt.

Je hoeft echt geen kenner te zijn om vogels in 
de Maasvallei te spotten. Zeker niet met deze 
vogelkaart bij de hand. Ze laat je kennismaken 
met enkele veel voorkomende of bijzondere vo-
gelsoorten in het RivierPark Maasvallei.
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Vogels spotten

Colofon
Deze folder is een uitgave van Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 
3500 Hasselt, + 32 11 30 55 00, info@toerismelimburg.be, www.toeris-
melimburg.be en werd gerealiseerd in samenwerking met het Regionaal 
Landschap Kempen en Maasland vzw. Alle rechten voorbehouden. 
V.U.: W. Orlandini, Herckenrodeplein 1, 3600 Genk
Opmaak: www.impuls-reclame.be
Redactie: Marleen Massonnet, Nathalie Guerra
Eindredactie: Johan Veldeman
Fotografie: Erwin Christis, Vilda©Yves Adams, Vilda©Ludo Goossens, 
Vilda©Misjel Decleer, Vilda©Rollin Verlinde.


