
Wilde eend

de mannetjes van onze meest 
‘klassieke’ eend herken je aan 
hun groene kop. elke 
familiegroep waartussen je 
gele of donkere kuikens kan 
ontwaren, heeft een tamme of 
verwilderde parkeend als 
ouder. de bruine schutkleuren 
bieden het vrouwtje meer 
bescherming .

Waterhoen

de kleine donkerkleurige waterhoen maakt een 
korfvormig nest van waterplanten goed verscholen 
in de oevervegetatie. Je herkent hem gemakkelijk 
aan zijn rode snavel met gele punt. hij heeft een 
lichte streep schuin over de flank. 

BlauWe reiger
de blauwe reiger eet kikkers en 
vissen maar ook muizen en 
mollen. hij vliegt met een 
ingetrokken, gekromde hals. 
reigers broeden in kolonies en 
maken grote takkennesten in 
hoge bomen. in de winter 
overwinteren reigers uit het 
noordoosten van europa hier. 
in februari komen onze 
broedvogels terug naar hun 
kolonies.

Canadese gans
Canadese ganzen herken je aan hun lange zwarte 
hals die overgaat in een witte borst en een witte 
band die van hun keel tot hun wangen loopt. Ze 
broeden vanaf begin april en leggen één legsel van 
5 à 6 eieren per jaar. Ze komen oorspronkelijk uit 
Canada, alaska en de Verenigde staten. hier neemt 
hun aantal sterk toe. Je ziet ze overal: in parken, 
stedelijke gebieden, natte graslanden.

1  KraKeend
Krakeenden zie je hier het 
hele jaar door. Ze zijn kleiner 
dan de wilde eend. 
Mannetjes zijn grijs met wat 
bruine veren op de rug. Ze 
houden van de afwisselende 
ruige oevervegetaties in 
Volsembroek. hun naam 
danken ze aan hun korte, 
lage kwakende roep: krak.

2  sloBeend
het mannetje van deze 
grondeleend heeft een 
donkere kop, witte borst en 
roestbruine flank. hij lijkt wat 
op een bergeend vanop 
afstand, maar het vaak 
nekloos silhouet en de 
snavel die vrijwel constant 
het water raakt, maken deze 
soort vrij gemakkelijk 
herkenbaar. de slobeend 
broedt hier.

3 dodaars
de kleinste soort fuut heeft 
een korte hals met een 
kastanjebruine vlek en een 
korte snavel. hij broedt in de 
oevervegetatie. de jongen 
hebben een wit met zwart 
gestreept hoofd. Ze maken 
kenmerkende hoge geluiden
de dodaars zoekt voedsel 
diep onder water en duikt  
daarbij volledig onder. .

4  oeVerloper
de oeverloper trekt in de winter 
naar afrika, in de zomer zie je 
hem hier. hij heeft een witte 
borst en een bruine rug. Met 
snelle bewegingen loopt hij 
langs de randen van het water 
op zoek naar voedsel. Zijn kop 
en staart gaan voortdurend 
heen en weer. 

5  Bergeend
tussen eend en gans… Van 
oorsprong is de bergeend 
een uitgesproken kustvogel. 
Je kan de soort nu aantreffen 
tot aan de Maas. Ze broeden 
in konijnenholen waar ook de 
opvallende kleuren van het 
wijfje niet zichtbaar zijn voor 
belagers. Je ziet ze 
regelmatig in het vroege 
voorjaar in het Volsembroek.

6  MeerKoet
de meerkoet herken je aan 
zijn witte snavel en bles. in 
de winter grazen ze vaker op 
land, een uitgelezen moment 
om te letten op de 
merkwaardige voeten met 
halfronde lobben. daardoor 
hebben ze een betere 
draagkracht op modder en 
waterplanten. 

7  Kuifeend
de zwarte mannetjes met hun 
opvallende witte flank herken je 
van ver, zelfs zonder kijker. de 
vrouwtjes van deze typische 
duikeenden zijn bruin met een 
geel oog. in de winter troepen ze 
samen, maar tijdens de broedtijd 
verschuilen ze zich goed en zie je 
ze gemakkelijk over het hoofd. 
Kuifeenden komen broeden in 
het Volsembroek. Je vindt ze hier 
in het zomerhalfjaar.

Wintertaling
onze kleinste minst opvallende eend is wel de meest 
luidruchtige. eens je de typische ‘trih-trih’ roep kent, 
hoor je de soort vaker dan je ze ziet. Wintertalingen 
vliegen vaak in kleine groepen. aan de rossige kop, 
het wit horizontaal streepje op de rug en de 
goudgele driehoek op de anaalstreek herken je de 
mannetjes gemakkelijk. Je ziet de wintertaling hier 
enkel in de winter.
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Welkom in het Volsembroek
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