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Deze maand twaalf fietsroutes met het thema Vogels spotten  
op de fiets. We nemen je mee op twaalf afwisselende routes langs 
natuurgebieden in Nederland waar een groot aantal bijzondere 
vogelsoorten hun thuis vindt. Vogelspotters opgelet: deze routes 
wil je niet missen! We wensen je veel fietsplezier!

• Groningen 3
’t Roegwold – 45 km

• Friesland 4
Vogels spotten aan de Friese kust – 53 km

• Drenthe 5
Door het Balloërveld – 51 km

• Overijssel 6
Landgoed Egheria – 44 km

• Gelderland 7 
Het Deelerwoud – 48 km

• Flevoland 8 

Het Horsterwold en Zeewolde – 55 km

• Utrecht 9 
Het Leersumse Veld – 47 km

• Noord-Holland 10 
De Hoorneboegse Heide – 53 km

• Zuid-Holland 11 
De Devel en het Develbos bij Zwijndrecht – 40 km

• Zeeland 12 
De Bruintjeskreek – 47 km

• Noord-Brabant 13 
Natuurgebied de Kampina – 35 km

• Limburg 14 
Nationaal Park De Maasduinen – 50 km
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Spot de porseleinhoen en de kleine  
karekiet onder de rook van Groningen  
in het prachtige natuurgebied  
’t Roegwold.

’t Roegwold is een natuurgebied ten oosten van de 
stad Groningen, met een oud deel en een nieuw 

deel. Het nieuwe deel bestaat uit heringedeelde land-
bouwgrond, zoals in de Westpolder waar het grasland 
langzaam plaatsmaakt voor een meer gevarieerde  
natuur. Je vindt er de roodborsttapuit en de kleine  
karekiet. Ook ligt hier het Dannemeer, een meer dat de 
komende jaren flink gaat veranderen. Bossen en gras-
landen vol kruiden komen straks rond het open water. 
Een stukje verder in het gebied vindt je Ae’s Woud-
bloem, met lage plassen en de rietmoerassen Tetjehorn. 
Dit is het thuis van de vogelsoorten het baardmannetje 
en de porseleinhoen. Voor de wandelaars onder ons: 
hier ligt ook het Knuppelpad, een wandelroute van 2 km 
via een houten pad door het moeras. Een prachtig stuk 
natuur, voor jong en oud. 
Startadres: Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren

Groningen
’t Roegwold – 45 km
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Ontdek wadvogels in de slik- en kwelder- 
gebieden langs de Friese kust.

E en slik is een droogvallend stuk in het getijdenge-
bied. Bij laagwater staat het droog en bij hoogwater 

loopt het onder. Kwelders lopen ook onder water, maar 
alleen als het water echt heel hoog staat. Een kwelder is 
een belangrijke plaats voor wad- en zeevogels: zij rusten, 
broeden en voeden zich hier. Kwelders zijn ook aantrek-
kelijke plekken voor vis. 
Bij Westhoek, tussen knooppunt 22 en knooppunt 70, 
ligt een smal kweldergebied. Hier geldt: hoe hoger het 
water, hoe dichter de vogels bij de dijk komen. Bij hoog-
water staan er veel verschillende soorten vogels op een 
kluitje, zoals de bontbekplevier, de lepelaar, de kanoet, 
de wulp en soms een krombekstrandloper. In de rietvel-
den broeden onder andere de blauwborst, kneu en put-
ter. De Friese waddenkust is een waar vogelparadijs. 
Startadres: Noorderbleek 2, 8801 EW Franeker

Friesland
Vogels spotten aan de Friese kust – 53 km


