
Kievit     Vanellus vanellus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 cm. Karakteristieke vogel van agrarisch gebied. 

Een forse, metaalgroene en zwart-witte 

plevierachtige, met lange kuif en brede zwarte 

borstband, contrasterend met witte onderdelen. 

Kenmerkend zijn de brede vleugels en de relatief 

langzame,  flappende vlucht.   

Roep: kenmerkende zang van mannetje in het 

voorjaar in opvallende buitelende baltsvlucht is 

’kieoewiet kieoewiet’. 

Leeft in agrarische gebieden, drassige 

heidevelden, moerassen, duinen, etc. 

Heeft een plevierachtige fourageermethode van 

lopen of rennen, stoppen, pikken. Heeft uitgebreid 

dieet van allerlei ongewervelden, die in of op de 

bodem leven.  

 
 

Scholekster     Haematopus ostralegus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 cm. Grote, bonte, zwart-witte steltloper met 

lange oranje snavel en roze poten.  

Roep: een luid ’tepiet’ en ’piek piek’. 

Fluitende zang als roep, eindigend in triller. 

Leeft over het algemeen aan zeekusten in 

diverse habitats, maar ook in binnenland 

in weilanden en op akkers. 

Boort voor eten naar schelpdieren (vooral mossel, 

kokkel, nonnetje). Schelpen worden geopend met 

snavel, door sluitspier van schelp kapot te steken. 

Eet ook krabben, wormen en in mindere mate 

insecten en eieren.  
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Big 5 

Bollenvogels 
 

De bollenvelden zijn voor veel vogels een 
geschikte broedplek. Doordat bollenkwekers de 
velden tot ver in de lente met rust laten, is er 
minder kans op verstoring van het broedgebied 
dan in de weidegebieden.  
Vrijwilligers van ANLV Geestgrond doen sinds 
de oprichting van de vereniging in 1999, in 
overleg met de bollentelers, onderzoek naar 
broedpaaraantallen op de bollenvelden. Op die 
manier worden de bollenvogels op ruim 600 
hectare agrarisch land in kaart gebracht.  
De telresultaten worden jaarlijks verwerkt 
door SOVON  en vastgelegd in rapportages. Zo 
kunnen veranderingen op de lange termijn 
worden waargenomen.  
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Gele Kwikstaart     Motacilla flava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,5 cm. Mannetje: grijze kop met  witte wenk-

brauwstreep,  groene rug en heldergele onderdelen 

en lange staart. Vrouwtje: groenige kop met 

smallere witte wenkbrauwstreep en meestal met 

bleker gele borst en keel.  

Roep: ’tsie’, ’ptsieuw’ of ’tsrie’, vaak geringe 

verschillen tussen diverse 

ondersoorten. Zang:simpel, bestaat uit variatie op 

roepen. 

Diverse habitats, zoals weilanden, moerassen, langs 

rivieren, op akkers, etc., graag nabij water. 

Op trek en in winter vaak in drogere gebieden. 

Eet voornamelijk insecten.  

 

  

Patrijs     Perdix perdix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-31 cm. Kenmerkend rond lichaam, ronde kop en 

korte, ronde vleugels. Mannetje met brede, 

hoefijzervormige, donkerbruine vlek op buik, bijna 

afwezig bij vrouwtje. Vliegt snel, meestal laag, met 

snelle vleugelslagen afgewisseld met glijvlucht op 

gebogen vleugels. 

Gewone roep is een krakend en raspend ’kar-wit, 

kar-wit’ of ’kirr-ik, kirr-ik’.  

Habitat: open landbouwgebieden, boomloze 

heuvels en stenige heiden.  

Fourageert voornamelijk in de schemering. Eet 

groene bladeren van grassen, granen, klavers en 

onkruiden.  

  

 

Veldleeuwerik      Alauda arvensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 cm. Voornamelijk bruin, sterk zwart gestreept, 

kleine kuif, die, indien niet opgericht, kop een 

vierkant uiterlijk geeft. Vlucht golvend met 

flappende vleugelslagen. In de broedtijd 

sterk territoriaal, in herfst en winter vaak in grote 

groepen. 

Roep: een helder ’chirrup’ of ’chirp’, ook 

’tsoei’. Zang: luid, helder en jubelend, wordt soms 

 

 



wel een half uur aangehouden, voorgedragen in 

zangvlucht op grote hoogte. 

Leeft in gebieden bedekt met lage vegetatie. Open 

velden, weiden, veengebieden akkers. ’s Winters 

vaak op woeste grond, geploegde akkers, 

stoppelvelden etc. Eet insecten en zaden. Zoekt 

voedsel op de grond.  

 


