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De Haagse Vogelbescherming heeft een selectie gemaakt uit de vele honderden vogels 
die in Nederland voorkomen. Het gaat om de meest voorkomende soorten. De lijst is 
niet alleen bestemd voor beginnende vogelaars, maar ook voor diegenen die vogelteller 
willen worden of onze vogelwachtcursus willen volgen. 

Veel informatie over vogels is te vinden op www.vogelvisie.nl Deze site is een bezoekje 
meer dan waard. In de Appstore vindt u de gratis app ‘Vogels van Europa’. Als u deze 
download op uw smartphone of iPad heeft u alle informatie over het uiterlijk, de zang, 
kenmerken en verspreidingsgebieden altijd bij de hand. 

Informatie over het werk van de Haagse Vogelbescherming, het excursie- en 
lezingenprogramma, nieuws uit de vogelrustgebieden en bijzondere waarnemingen 
in onze regio is te vinden op www.haagsevogels.nl. In onze Vogelopvang de Wulp 
worden per jaar meer dan 8000 gewonde vogels opgevangen en het merendeel wordt 
na behandeling weer uitgezet. De werkzaamheden van het team en de vele tientallen 
vrijwilligers is goed te volgen via hun Facebook-pagina’s. 

Heeft u vragen, laat het ons weten via info@haagsevogels.nl. 

Wij hopen dat deze lijst de kennismaking met onze vogelwereld gemakkelijker zal 
maken en wensen u veel vogelkijkplezier! 

Hans Elders, 
voorzitter Haagse Vogelbescherming

http://www.vogelvisie.nl
http://www.haagsevogels.nl
mailto:info@haagsevogels.nl


NAAM ORDE FAMILIE AANTAL LATIJN
Aalscholver pelikaanachtigen aalscholvers ongeveer 25.000 Phalacrocorax carbo
Bergeend eendvogels eenden ongeveer 7.000 Tadorna tadorna
Blauwe reiger reigerachtigen reigers ruim 10.000 Ardea cinerea
Boerenzwaluw zangvogels zwaluwen 100.000 - 200.000 Hirundo rustica
Boomklever zangvogels boomklevers ruim 20.000 Sitta europaea
Boomkruiper zangvogels boomkruipers ruim 100.000 Certhia brachydactyla
Boompieper zangvogels kwikstaarten ongeveer 50.000 Anthus trivialis
Bosrietzanger zangvogels zangers ongeveer 100.000 Acrocephalus palustris
Bosuil uilen uilen ongeveer 5.000 Strix aluco
Brandgans eendvogels eenden ongeveer 8.000 Branta leucopsis
Buizerd roofvogels sperwers ruim 10.000 Buteo buteo
Dodaars fuutachtigen futen bijna 2.500 Tachybaptus ruficollis
Eider eendvogels eenden ongeveer 5.000 Somateria mollissima
Ekster zangvogels kraaien ongeveer 50.000 Pica pica
Fazant hoendervogels fazanten ruim 50.000 Phasianus colchicus
Fitis zangvogels zangers ongeveer 500.000 Phylloscopus trochilus
Fuut fuutachtigen futen ongeveer 15.000 Podiceps cristatus
Gaai zangvogels kraaien ruim 50.000 Garrulus glandarius
Gele kwikstaart zangvogels kwikstaarten minder dan 50.000 Motacilla flava
Gierzwaluw gierzwaluwachtigen gierzwaluwen 30.000 - 60.000 Apus apus
Goudhaan zangvogels zangers bijna 50.000 Regulus regulus
Grasmus zangvogels zangers bijna 150.000 Sylvia communis
Graspieper zangvogels kwikstaarten ongeveer 75.000 Anthus pratensis
Grauwe gans eendvogels eenden ongeveer 25.000 Anser anser
Groene specht spechtvogels spechten bijna 10.000 Picus viridis
Groenling zangvogels vinken ongeveer 100.000 Chloris chloris
Grote Canadese gans eendvogels eenden ruim 4.000 Branta canadensis
Grote bonte specht spechtvogels spechten 60.000 - 70.000 Dendrocopos major
Grutto pleviervogels strandlopers ongeveer 40.000 Limosa Limosa
Halsbandparkiet Papegaaiachtigen papegaaien ruim 3.000 Psittacula krameri
Heggenmus zangvogels heggenmussen bijna 250.000 Prunella modularis
Holenduif duifachtigen duiven ruim 50.000 Columba oenas
Houtduif duifachtigen duiven minder dan 500.000 Columba palumbus
Huismus zangvogels wevervogels 500.000 - 1.000.000 Passer domesticus
Huiszwaluw zangvogels zwaluwen minder dan 100.000 Delichon urbica
Kauw zangvogels kraaien ongeveer 200.000 Corvus monedula
Kievit pleviervogels plevieren ruim 200.000 Vanellus vanellus
Kleine karekiet zangvogels zangers ruim 200.000 Acrocephalus scirpaceus
Kleine mantelmeeuw pleviervogels meeuwen ongeveer 100.000 Larus graellsii
Kneu zangvogels vinken minder dan 50.000 Carduelis cannabina
Knobbelzwaan eendvogels eenden ruim 5.000 Cygnus olor
Kokmeeuw pleviervogels meeuwen ruim 100.000 Larus ridibundus

NAAM ORDE FAMILIE      AANTAL LATIJN
Koolmees zangvogels mezen ruim 500.000 Parus major
Krakeend eendvogels eenden ongeveer 10.000 Mareca strepera
Krooneend eendvogels eenden ongeveer 500 Netta rufina
Kuifeend eendvogels eenden bijna 20.000 Aythya fuligula
Meerkoet kraanvogelachtigen rallen ongeveer 150.000 Fulica atra
Merel zangvogels lijsters meer dan 1.000.000 Turdus merula
Nachtegaal zangvogels lijsters ongeveer 7.000 Luscinia megarhynchos
Nijlgans eendvogels eenden ruim 10.000 Alopochen aegyptiacus
Ooievaar reigerachtigen ooievaars ongeveer 750 Ciconia ciconia
Pimpelmees zangvogels mezen ruim 300.000 Cyanistes caeruleus
Putter zangvogels vinken ruim 30.000 Carduelis carduelis
Ransuil uilen uilen ongeveer 5.000 Asio otus
Rietgors zangvogels gorzen ongeveer 100.000 Emberiza schoeniclus
Ringmus zangvogels wevervogels ongeveer 100.000 Passer montanus
Roek zangvogels kraaien ongeveer 50.000 Corvus frugilegus
Roodborst zangvogels lijsters ongeveer 400.000 Erithacus rubecula
Scholekster pleviervogels scholeksters ongeveer 100.000 Haematopus ostralegus
Slechtvalk roofvogels valken enige tientallen Falco peregrinus
Slobeend eendvogels eenden minder dan 8.000 Anas clypeata
Sperwer roofvogels sperwers bijna 5.000 Accipiter nisus
Spreeuw zangvogels spreeuwen ruim 500.000 Sturnus vulgaris
Staartmees zangvogels mezen minder dan 40.000 Aegithalos caudatus
Stadsduif duifachtigen duiven - Columba livia
Steenuil uilen uilen ruim 5.000 Athene noctua
Stormmeeuw pleviervogels meeuwen minder dan 5.000 Larus canus
Tjitjaf zangvogels zangers ruim 500.000 Phylloscopus collybita
Torenvalk roofvogels valken ruim 5.000 Falco tinnunculus
Tuinfluiter zangvogels zangers bijna 150.000 Sylvia borin
Turkse tortel duifachtigen duiven 50.000 - 100.000 Streptopelia decaocto
Veldleeuwerik zangvogels leeuweriken ongeveer 50.000 Alauda arvensis
Vink zangvogels vinken 600.000 - 700.000 Fringilla coelebs
Visdief pleviervogels sterns ongeveer 15.000 Sterna hirundo
Waterhoen kraanvogelachtigen rallen ongeveer 50.000 Gallinula chloropus
Wilde eend eendvogels eenden minder dan 500.000 Anas platyrhynchos
Winterkoning zangvogels winterkoningen ruim 500.000 Troglodytes troglodytes
Witte kwikstaart zangvogels kwikstaarten ongeveer 100.000 Motacilla alba
Zanglijster zangvogels lijsters ongeveer 150.000 Turdus philomelos
Zilvermeeuw pleviervogels meeuwen ruim 50.000 Larus argentatus
Zwarte Roodstaart zangvogels lijsters ongeveer 30.000 Phoenicurus ochruros
Zwarte kraai zangvogels kraaien bijna 100.000 Corvus corone
Zwartkop zangvogels zangers ongeveer 300.000 Sylvia atricapilla
Zwartkopmeeuw pleviervogels meeuwen ruim 2.000 Larus melanocephalus
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