
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED- VOGELS  - deel 3- Wintergasten 
 
In deel 3 van de serie vogels laat ik de wintergasten zien die we jaarlijks in het Oosterdelgebied tegen kun-
nen komen, maar die ook wel eens een of meerdere jaren overslaan. In deel 4 deel dat gaat over de lijster-
achtigen komen o.a. de wintergasten zanglijster, koperwiek en kramsvogel aan bod.  
 
Wintergasten zijn vogels die in de herfst vanuit hun broedgebieden wegtrekken naar zuidelijker oorden, 
omdat de leefomstandigheden daar voor hen in de winter ongunstig zijn. Zij kunnen hierbij onvoorstelbaar 
grote afstanden afleggen. In de lente keren de vogels terug naar hun broedgebieden. 
Omdat Nederland op de trekroute ligt naar het zuiden verblijven veel vogels hier tijdelijk om hun buik vol te 
eten en hun vetreserves aan te vullen voor zij verder trekken.  
Ook zijn er vogels voor wie onze winters voldoende zacht zijn om hier te overwinteren. De trekvogels die 
hier neerstrijken zijn hoofdzakelijk vogels uit Oost-Europa en Scandinavië. Naast de wat bijzonderder vo-
gels bevinden zich ook veel vogelsoorten die in Nederland jaarrond verblijven. 
Vroeger dacht men dat de vogels die wij het hele jaar door zien, niet wegtrokken. Nu weet men dat de 
roodborst die je ’s zomers in je tuin hebt niet altijd dezelfde hoeft te zijn als die je ’s winters ziet, want ook 
deze kan iets verder weggetrokken zijn. De “winter-roodborst” is dan misschien een gast uit noordelijker 
oorden. Dit is het geval met meerdere soorten. 
En onder de van oorsprong echte trekvogels zijn nu ook vogelsoorten die niet meer allemaal wegtrekken 
uit ons land. Voorbeelden hiervan zijn de grauwe gans en de tjiftjaf. 
 
Wintergasten in het Oosterdelgebied 
Tot de hoofdzakelijk echte wintergasten kunnen we de volgende vogels rekenen: vink, groenling en sijs, en 
incidenteel keep, barmsijs, houtsnip en waterral. 
 
Vink 
 

   
 
Op deze foto’s zie je het kleurrijker mannetje links en vrouwtjes rechts zaden (strooivoer) eten. Naast za-
den eten zij in de winter beukennootjes. ’s Zomers eten zij ook plantenknoppen. Vinken leven in bossen, 
tuinen en parken, voornamelijk in de hoger gelegen delen van Nederland en in de duinen van Noord-Hol-
land en de Waddeneilanden. In ieder geval leven ze daar waar (oude) bomen zijn. Hier vinden zij hun 
voedsel en kunnen zij op een beschutte plek, vaak tegen de stam van een boom hun nest bouwen. De jon-
gen worden gevoerd met insecten, omdat deze veel eiwitten bevatten. Vinken herken je aan een kenmer-
kende zang, die bekend staat als de “vinkenslag”.  
De meeste Nederlandse vinken zijn standvogel, maar de vogels die wij hier in de winter zien, zijn de vogels 
die waarschijnlijk uit die hierboven genoemde Nederlandse gebieden hiernaartoe getrokken zijn. Vinken die 
broeden in het noorden en noordoosten van Europa trekken van september tot november naar het zuid-
westen van Europa en Noord-Afrika. 
 

   
Vrouwtje Mannetje op zaden van Phlomis Mannetje 

 
Groenling 
Aan de vorm van de snavel kun je zien dat groenlingen behoren tot de vinken en zaadeters zijn. Ze zijn for-
ser van bouw in vergelijking met vinken. In hun stevige snavel trillen ze daarvan al ronddraaiend de vrucht 
uit de schil om te worden opgegeten. Groenlingen leven van oorsprong aan de rand van bossen (naald- en 
loofbossen) waar allerlei grassen en kruiden groeien. Helaas verdwijnen dit soort natuurlijke landschappen 
steeds meer in Nederland, waardoor groenlingen genoodzaakt zijn om cultuurlandschappen op te zoeken. 



Voorwaarde is dat er genoeg dichte, stekelige, struiken groeien en er voldoende voedsel gevonden kan 
worden. Na het oogsten zie je groenlingen vaak op akkers, je komt ze daarnaast op braakliggende terrei-
nen tegen. Naast zaden eten ze ook bessen, waarbij rozenbottels favoriet zijn. In dit gebied zijn hondsroos 
en egelantier aangeplant en ook in menige tuin zullen rozenbottels te vinden zijn. 
Groenlingen zijn voor het merendeel standvogels. Scandinavische groenlingen overwinteren hier. Wat wij 
kunnen doen om deze vogels te helpen is om diverse zaden, waaronder zonnepitten in silo’s of op voeder-
tafels aan te bieden. 
 

  
 
Sijs 
In de winter kunnen we grote groepen sijzen in het Oosterdelgebied tegenkomen. Dit is niet elke winter het 
geval. Vanaf september komen ze vanuit Noord- en Oost-Europa hierheen gevlogen, in kleine en middel-
grote groepen. Het zijn kleine vogels, die in een rommelige, korte, golvende vlucht, al hoge, brabbelende 
geluidjes makend, korte afstanden afleggen. Ze strijken hier in flinke aantallen neer in wilgen, elzen en ber-
ken. Voordat je ze ziet, hoor je hun drukke geluidjes. Ook sijzen zijn zaadeters. Hangend aan de dunne 
twijgen van de elzen peuteren ze de zaden uit de elzenproppen of van de berkenkatjes. Ook op de grond 
gevallen zaadjes pikken zij op. Ongebrande pinda’s en strooivoer slaan zij evenmin af. 
 

    
 
Mannetjes zijn te herkennen aan hun zwarte petjes, bij vrouwtjes ontbreken deze De vogels leven ’s zo-
mers in naaldbossen, waar ze vooral in sparren nestelen. In tuinen bouwen ze ook hun nest wel in conife-
ren. Tussen februari en april begint de voorjaarstrek. Is er dan te weinig voedsel in het noorden, dan ko-
men ze in mei-juni terug in Nederland om hier te blijven of daarna verder door te trekken naar Zuid-Europa.  
 
Keep 
Ook de keep is familie van de vink. In Scandinavië is het een van de talrijkste broedvogels. Als zij in Neder-
land komen trekken ze vaak op met “onze” vinken. Ze zijn ongeveer even groot. Je kunt ze vooral herken- 

 

nen aan de oranje borst en dekveren. Het mannetje heeft in vergelijking 
met het vrouwtje een donkerder kop. In het zomerkleed kleurt deze he-
lemaal zwart. Zoals op de foto te zien is heeft de gele snavel een zwart 
puntje en zijn er een paar donkere vlekjes onder de vleugel zichtbaar. 
Bij het opvliegen valt de witte stuit op. 
Kepen zijn vogels van gemengde loof- en naaldbossen, die in de winter 
vooral aan de randen van akkers te vinden zijn. Zij zijn dol op beuken-
nootjes. In de zomer eten zij zowel zaden als insecten. Vanaf het najaar 
zwerven ze in heel Europa rond op zoek naar voedsel. Ook dit doen zij 
vaak samen met vinken. 
 

Barmsijs 
Er zijn grote en kleine barmsijzen. In 2018 streek er een groepje grote barmsijzen neer in onze tuin. Een 
paar dagen achtereen bleven ze in de buurt, waarna ze weer verder trokken. 
Elk jaar overwinteren deze vogels uit Scandinavië in Nederland, toch krijgen wij ze in dit gebied niet vaak te 
zien. Wanneer de broedtijd succesvol verlopen is en er veel jongen zijn of wanneer het voedselaanbod in 
Scandinavië gering is, zie je nog wel eens invasies deze kant op komen. Net als de hiervoor genoemde 
vogels behoren barmsijzen tot de familie van de vinken. Zij leven in bossen met jonge berken en naaldbo-
men. Net als sijzen kunnen zij acrobatisch ondersteboven aan takjes met elzenproppen hangen om de 



zaadjes eruit te pikken, maar ze foerageren ook op de grond. In de zomer staan naast kleine zaden insec-
ten op het menu.  
 

  
 
Houtsnip 
Na al het kleine grut laat ik nu een grotere vogel aan bod komen en hoewel het best een grote vogel is en 
hij een lange snavel heeft zie je hem niet zo vaak. Zijn verenkleed is zo gevlekt dat hij goed gecamoufleerd 
is. Het is een steltloper, die uniek genoeg, in het bos en in bosjes leeft. 
 

   
 
Op de derde foto zie je een houtsnip die bij ons in de sloot gevallen was, omdat hij schrok toen ik voorbij 
liep. Ik had hem niet gezien. Met een grashark en rustig tegen hem pratend heb ik hem uit het water gevist. 
Ik was bang dat hij dan weer zou schrikken, maar hij liet het allemaal heel rustig toe. 
Het is een schuwe vogel, die bij onraad, plotseling uit een 
bosje omhoog vliegt en met klepperende vleugels even 
rondvliegt en dan snel weer dekking zoekt in een ander 
bosje. Vooral in tijden dat er sneeuw ligt kunnen we hout-
snippen in het Oosterdelgebied zien, tenminste, als zij zich 
laten zien. 
Het leefgebied van de houtsnip bestaat uit bossen met 
daarbinnen open, natte plekken en een dikke humuslaag. 
Buiten de broedtijd zien we ze ook in houtsingels, kleine 
bosjes en struwelen. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit   *1) 
Regenwormen, maar ook kevers, oorkruipers, duizendpoten, spinnen, naaktslakken en pissebedden staan 
op het menu. Houtsnippen zoeken hun voedsel op de tast door met de snavel in zachte grond te boren.  
’s Nachts durft hij het wel aan om op weilanden op zoek te gaan naar eten. 
De vogels die in Nederland broeden trekken vermoedelijk weg naar de Britse Eilanden of Zuidwest-Europa. 
Doortrekkers uit een gebied tot ver in Noord-Rusland passeren ons land op weg naar dezelfde gebieden.  
Er zijn ook houtsnippen die in Nederland overwinteren. Een vorstinval kan op de Waddeneilanden en langs 
de Hollands-Zeeuwse kust tot concentraties leiden. 
In de winter van 2021, toen er sneeuw en ijs lag, ben ik een paar keer houtsnippen tegengekomen en vond 
ik een dode in Geestmerambacht. 
 
Waterral 
 

  
 



Waterrallen zijn in Nederland schaarse broedvogels die zich zelden laten zien. Ik heb er zelf nog nooit een 
gezien, maar weet dat er bewoners van het Oosterdelgebied zijn die zich gelukkig mogen prijzen deze vo-
gel wel te hebben zien scharrelen langs de rietkragen vlakbij hun tuin. Dan lopen ze ook wel over het ijs. 
Mocht je plotseling vanuit het moeras of riet een gil horen als van een speenvarken, dan is dit het geluid 
van een waterral. 
Deze vogel leeft in moerasgebieden en is ook te vinden in grote rietkragen, zelfs in stadsparken met riet. In 
de winter zoekt hij plekken op waar water niet snel bevriest, zoals afwateringskanalen of stromend water. 
De waterral is een alleseter. Kikkers, slakken, insecten, larven, visjes, garnalen, maar ook scheuten en 
wortels van planten, kuikens en aas vormen zijn voedsel. 
Naast de waterrallen die het hele jaar in Nederland blijven, trekken er daarvan ook aantallen weg naar 
Zuid-Europa, Noord-Afrika en naar de Zwarte Zee. 
De waterrallen uit Noord- en Oost-Europa trekken alleen over Nederland op weg naar Groot-Brittannië en 
Ierland. Zij trekken ’s nachts en vooral tijdens heldere, frisse nachten kun je ze dan horen. 
 
 
Danny Disma-van Laar, december 2021 
 
 
 
 
Bron: www.vogelbescherming.nl. Op deze site kan men ook de vogelgeluiden horen. 
 
 
*1) Foto gemaakt door Ria Sier 
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