
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – VOGELS – deel 8  Zomergasten / Vogeltaal 
 
In het tweede deel over de vogels die het Oosterdelgebied in de zomer bevolken vertel ik alleen iets over 
de koekoek en de visdief. Er zijn nog een paar soorten zomergasten die ik nog niet eerder behandelde, 
maar die bespreek ik in de artikelen die gaan over roofvogels en over vogels die op of aan het water leven. 
Dit betreft: de boomvalk, bruine kiekendief, de slechtvalk en de grauwe gans. 
 

    
Boomvalk Bruine kiekendief Slechtvalk Grauwe gans 

 
Naast een beschrijving van de koekoek en de visdief zal ik iets vertellen over de taal van vogels. 
 
Koekoek 
Rond half april komen de koekoeken terug uit hun overwinteringsgebieden in tropisch Afrika, het mannetje 
iets eerder dan het vrouwtje. 
Ondanks het feit dat een koekoek een redelijk grote vogel is zien maar weinig mensen hem, terwijl je hem 
wel hoort roepen. Mannetjes hebben een effen blauwgrijze borst, kop en bovenzijde. De witte buik met 
zwarte bandering is scherp gescheiden van de blauwgrijze borst. Het kleed van vrouwtjes kent twee varian-
ten, een grijze en een bruine. De grijze variant is grotendeels hetzelfde als dat van mannetjes maar de 
borst heeft een beige tint en is gebandeerd. De bruine vorm heeft een roestbruine bovenzijde en borst en is 
vaak over het gehele lichaam gebandeerd.  
 

    
 
Opvallend aan een koekoek zijn de spitse vleugels en het langgerekte lichaam.  
Waar we de koekoek het meest aan herkennen is het ver dragende geluid dat hij maakt. Het mannetje 
roept duidelijk en aan een stuk door “koe-koek”, vrouwtjes hinniken meer met een triller of “koekoeken” met 
een extra lettergreep: “koekoe-koek”. 
Daarnaast zal het feit dat het vrouwtje haar eieren in het nest van andere vogels, zogenaamde “waardvo-
gels”, legt ook bij iedereen bekend zijn. De term “koekoeksjong” wordt vaak gebruikt als we het hebben 
over een buitenechtelijk kind. 
Koekoeken leggen één of enkele eieren in de nesten van andere vogels, de waardvogels, in totaal kan dat 
bij zo'n 25 nesten gebeuren. Tegenwoordig vormen kleine karekiet, heggenmus, rietzanger, graspieper, 
witte en gele kwikstaart de belangrijkste 'pleegouders'. (Ik vermoed dat, wanneer koekoeken in het Ooster-
delgebied zorgen voor nakomelingen zij gebruik maken van de nesten van heggenmus, rietzanger (speci-
fiek bij het Oosterdel), omdat de andere soorten hier niet voorkomen, maar zeker ben ik hier niet van.) 
 
Het is bijzonder dat de eieren, die door de koekoek gelegd worden, lijken op die van de waardvogel. Het 
vrouwtje haalt een ei of eieren van de waardvogel uit het nest en daarvoor in de plaats komt het eigen, veel 
grotere ei. Het koekoeksjong werkt de andere eieren of kuikens uit het nest en verlaat het nest na zo'n 17-
18 dagen. Dan wordt hij nog 2 à 3 weken gevoerd door de veel kleinere waardvogels.  
Nadat de volwassen koekoeken hun eieren gelegd hebben (juni / juli) trekken zij weg. De jonge vogels ver-
trekken veel later, in september en oktober. Het is toch een wonder dat die jongen de weg naar Congo en 
Angola weten te vinden. 
 
Het leefgebied van de koekoek bestaat uit diverse halfopen landschappen, waaronder moerassen, duinen 
en oude cultuurlandschappen. Vanuit hoge uitkijkposten, zoals je kunt zien op de eerste twee foto’s, speu-
ren ze naar nesten van geschikte waardvogels. 



Hun voedsel bestaat uit rupsen (ook harige soorten), aangevuld met insecten en ook wel de eieren van an-
dere vogels, zoals die van de waardvogels. Door een dikke beschermende laag op zijn maagwand, die af-
gestoten en vervangen kan worden, heeft de koekoek geen last van het door harige rupsen afgescheiden 
mierenzuur. Van de haren maakt hij een bal die hij vervolgens uitbraakt, een z.g. braakbal. 
 
Visdief 
Visdiefjes broeden niet in het Oosterdelgebied. Af en toe zie je ze wel eens boven het water spieden naar 
vis, waarna ze met grote snelheid in het water duiken en een visje vangen. Vaak vliegen ze met de vis in 
de snavel verder, terwijl ze daarbij een krijsend geluid maken. Andere visdieven vliegen achter hen aan om 
de vis proberen af te pakken. 
 

   
 
De visdief is een soort “stern”. Vanwege hun lichaamsbouw worden ze ook wel “zeezwaluwen” genoemd. 
Sterns behoren tot de onderorde “plevieren”. De visdief komt voor op de Rode Lijst van bedreigde dieren. 
De volgende oorzaken zijn hier debet aan: 
- Door overbevissing is er een nijpende voedselsituatie langs de kust en in het IJsselmeer. 
- In de binnenwateren speelt waarschijnlijk vertroebeling door toegenomen voedselrijkdom een negatieve 

rol voor een oogjager als de visdief. 
- Plaatselijk kan de afname van geschikte broedplaatsen een rol spelen. Dit komt door toegenomen re-

creatie, predatie en begroeiing.  
- Ook de situatie betreffende het voedselaanbod in de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden is niet 

optimaal. 
De visdief is de meest algemene stern die in Nederland voorkomt. Hij leeft zowel aan de kust als in het bin-
nenland. Hij is afhankelijk van visrijke gebieden. In Noord-Holland bevinden de grootste broedgebieden 
zich op Texel, in de kop van Noord-Holland langs de Waddenzee en op het eilandje De Kreupel in het IJs-
selmeer, niet ver van Medemblik. 
Op Texel maakte ik de foto van de visdiefjes in de broedkolonie. Op het nest zittende vrouwtjes worden 
door hun mannetjes gevoerd. Dit gebeurt ook al tijdens de baltsperiode. 
 

   
 
Uiterlijk van de visdief 
De rug en vleugels zijn zilvergrijs en de onderdelen lichtgrijs. Visdieven hebben een zwarte kopkap die 
doorloopt tot in de nek. De buitenste handpennen zijn iets donkerder waardoor er - vooral in de zomer - 
een donkere wig op de bovenvleugel ontstaat. De vogel lijkt sterk op de noordse stern. Maar visdieven 
hebben een langere snavel en hals, bredere vleugels, langere poten en meestal een zwarte punt aan de 
oranjerode snavel. 

   
Visdief in broedgebied Begroetingsritueel van een paartje visdieven 

 
Broeden 
Een visdief is een koloniebroeder en heeft één legsel per jaar, waarbij de 2-3 eieren in een ondiep nestkuil-
tje gelegd worden. Ze prefereren rustige plekken aan de kust en bij binnenwateren die spaarzaam begroeid 



zijn, soms broeden ze zelfs op daken. Na een broedtijd van 21-24 blijven de jongen nog 23-27 op het nest, 
waarna ze uitvliegen.  
 
Voedsel 
Visdiefjes staan eerst stil in de lucht (bidden). Wanneer zij een visje (vaak spiering, maar in het Oosterdel-
gebied zal dit ook een blankvoorn, een jonge baars of karper kunnen zijn) ontwaren duiken zij in het water. 
 

   

 

 
Vogeltrek 
Visdieven overwinteren voornamelijk langs de westkust van Zuid-Europa en Afrika, met name het kustge-
bied van Mauritanië en Nigeria. Een klein deel van de visdieven trekt helemaal door naar Zuid-Afrika.  
Visdieven verschijnen hier vanaf eind maart. De meeste voorjaarstrek vindt plaats tussen half april en eind 
mei. Vanaf begin juli gaan er weer groepen richting het zuiden, wat doorgaat tot september/begin oktober. 
 
VOGELTAAL 
Net zoals wij onder andere communiceren door middel van spreken, doen vogels dit ook. Naast de zang 
die gebruikt wordt in de periode van de balts, maken zij geluiden om contact te leggen of te onderhouden, 
kennen zij een alarmroep en roepen jonge vogels op een speciale manier om te bedelen om voedsel. 
Elke vogel maakt zijn voor de soort kenmerkende geluiden, maar elke vogel afzonderlijk kan meer of min-
der variaties aanbrengen in de zang. Dit laatste is vooral het geval bij oudere vogels, die elk jaar meer vari-
aties aangeleerd hebben. 
 
De functie van de vogelcommunicatie 
 
Territorium: 
 

Het zijn de vogelmannetjes die zingen om hun territorium aan te geven. Op ver-
schillende plekken aan de buitenranden van dit gebied zingen zij waarmee zij de 
grenzen van hun territorium aangeven. Dit is de waarschuwing voor andere 
mannetjes om uit de buurt te blijven, niet zelden gevolgd door een gevecht tus-
sen de rivalen. Uiteindelijk is er altijd een winnaar. 
Sommige mannetjes bouwen ook al één of meerdere nesten in het territorium. 
Vogels, die normaal in groepen leven moeten tijdens de broedtijd niets van el-
kaar weten en zij gaan ook duidelijk de strijd aan met andere mannetjes. 
Jonge mannetjes durven het niet eens aan om in de buurt van een prachtig zin-
gend mannetje een territorium te bevechten. Zij zoeken meer de randen van het 
gebied op en oefenen de komende jaren om net zo’n zangvirtuoos te worden. 
 

Lokken van vrouwtjes: Met hun gezang lokken de mannen tevens de vrouwtjes. Hoe mooier de zang 
des te meer indruk zij maken op het vrouwelijk geslacht. Moet een mannetje het 
niet van zijn uiterlijk hebben om een vrouwtje te versieren, dan zal hij het meer 
moeten hebben van zijn zang. Het mooiste uiterlijk of de mooiste zang is voor 
het vrouwtje het beste bewijs om gezonde jongen voort te kunnen brengen. 
Is er een potentiële partner gevonden, dan breekt de baltsperiode aan, waarbij 
het mannetje ook op andere manieren de vrouw of meerdere vrouwtjes het hof 
maakt. Is dit alles succesvol verlopen dan volgt de paring en wordt het nest, als 
dit nog niet eerder gemaakt is, gebouwd. Het stel kan samen ook zachte geluid-
jes voortbrengen ter versterking van de band. 
 

Contactroep: De contactroep wordt vooral gebruikt door vogels die in groepen met elkaar op-
trekken. We zien dit o.a. bij staartmezen en sijsjes die gezamenlijk naar voedsel 
zoeken en groepen koperwieken en ganzen die op de trek zijn. Ze roepen dan 
om de groep bij elkaar te houden. 
Ook bestaat er contact middels het maken van geluiden tussen partners onder-
ling en tussen ouders en jongen. 
 
Als meeuwen op een bepaalde plek voedsel hebben gevonden dan informeren 
zij hun soortgenoten door boven die plek te vliegen en precies daar waar het 



voedsel ligt een schreeuw te geven. Op die manier weten de andere meeuwen 
de exacte locatie waar zij moeten zijn. 
 

Alarmroep: Als vogels hun soortgenoten willen waarschuwen voor dreigend gevaar dan la-
ten zij hun alarmroep horen. Sommige vogels waarschuwen daarvoor niet alleen 
hun soortgenoten, maar ook andere vogels slaan hierdoor op de vlucht. Bij me-
rels zien we dit vaak gebeuren. Wanneer een roofvogel gesignaleerd wordt door 
één of meerdere vogels dan gaan zij, luid schreeuwend, achter de roofvogel aan 
om hem te verjagen. 

 
Wanneer zingen de vogels? 
Al vroeg in het jaar, soms al in januari, hoor je de eerste vogels hun lentegeluiden maken. Dit betekent het 
begin van het afzetten van het territorium en het verleiden van de vrouwtjes.  
Vogels zingen niet allemaal tegelijk. Zouden zij dit wel doen, dan wordt het een kakofonie van geluiden en 
dan zouden de soorten elkaar niet meer verstaan. 
Ver voordat de zon opkomt (wel 2 uur ervoor) beginnen merel, lijsters, duiven, koekoek en roodborst al te 
zingen. Niet toevallig zijn dit vogels met grote ogen, die veel licht vangen. 
Als het hoogtepunt van hun zang voorbij is komen vink en koolmees aan de beurt. De bonte vliegenvanger 
en de spreeuw beginnen wanneer het duister voor het morgenlicht wijkt. Kieviten, veldleeuweriken en ture-
luurs zingen bij zonsopkomst. Rond zonsopkomst is de hoogste activiteit waarin de meeste soorten vogels 
zingen. 
Vogels zingen bij voorkeur ’s morgens en ook wel ’s avonds omdat het dan overal (meestal) rustig is en 
windstil. In de nog vochtige lucht draagt het geluid verder en ook meer gelijkmatig naar alle kanten. 
 
Een uitzondering op het zingen vormt de roodborst. Mannetje en vrouwtje zingen allebei en zij doen dit ook 
hartje winter. Dit doen zij om hun voedselterritorium te verdedigen. 
Grote bonte spechten zingen niet echt, maar geven hun territorium aan door op verschillende boomstam-
men en takken te roffelen. Het zal dan ook wel zo zijn dat de mooiste roffel de grootste aantrekkingskracht 
heeft. 
 
Variaties in gezang 
Vogels in de stad zingen veel harder en maken ook andere geluiden dan die in rustiger omgevingen leven. 
Zij moeten boven de herrie uit komen die wij mensen produceren. 
 
Je zou het misschien niet zeggen, maar ook kraaien met hun krassende geluiden en gaaien met hun hese, 
geschreeuw horen tot de zangvogels. Een gaai is een nogal schuwe vogel, die er snel vandoor gaat als hij 
mensen of andere dieren ziet. Als hij zich echter heel erg op zijn gemak voelt brengt hij een melodieuze 
zang ten gehore. 
 
Sommige vogels zijn meesters in het imiteren van geluiden. Spreeuwen, spotvogels en gaaien zijn hier 
voorbeelden van. Ze imiteren andere vogels, maar ook geluiden van het menselijk verkeer worden nage-
bootst. Dan denk je: hoe kan het nu dat ik hier een piepende kruiwagen hoor? Kijk maar omhoog, dan zie 
je een spreeuw die een vergelijkbaar geluid maakt. 
 
Non-verbale communicatie 
Naast de “verbale” communicatie, communiceren vogels ook met hun lichaamstaal. Ik ga hier niet te diep 
op in. Bij de bespreking van een aantal soorten vogels die in het Oosterdelgebied voorkomen, komt dit on-
derwerp ook al ter sprake. 
Elke vogelsoort kent zo zijn eigen non-verbale communicatie, met name is dit het geval bij de balts. 
Als voorbereiding op de zorg voor de jongen vertonen vrouwtjes van alle soorten vogels het bedelgedrag, 
waarbij ze met hun vleugels trillen en met hun snavel naar die van het mannetje reiken. Bij een strijd tus-
sen vogels onderling maken de rivalen zich groter en indrukwekkender door de borst op te zetten, de vleu-
gels groter de doen lijken of de fel gekleurde onderdelen van hun verenkleed te tonen.  
 
Ik hoop dat we deze zomer weer veel zomergasten in ons prachtige Oosterdelgebied mogen ontvangen en 
van hun prachtige zang kunnen genieten. 
 
Danny Disma-van Laar 
 
Januari 2022 
 
 
Bron informatie: www.vogelbescherming.nl en naast eigen foto’s maakte ik gebruik van foto’s geplaatst op 
http://www.freenatureimages.eu  

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.freenatureimages.eu/

