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Checklist Vogels van Nederland
Er zijn diverse vogelaars die hun waarnemin-
gen op de een of andere wijze vastleggen. 
Voor degenen die lijsten maken waarop staat 
aangegeven of zij de soort hebben waarge-
nomen en die niet digitaal onderbrengen, 
kan deze checklist van belang zijn. Hij bevat 
de namen van alle soorten geaccepteerde 
soorten die vanaf 1800 tot 2011 zijn waar-
genomen. Een lijstje met exoten heeft een 
aparte bladzijde en daarop is ook nog ruimte 
gereserveerd voor nog in te vullen niet eerder 
geregistreerde soorten. Per soort zijn er drie, 
vier kolommen waarin de gebruiker de eerste 
kan hanteren als ‘levenslijst’, de tweede 
bijvoorbeeld als jaarlijst en de derde als 
tuinvogellijst. De ruimte voor datum en plaats 
zijn erg krap bemeten.
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Zakgids Vogels van Nederland
Met het verschijnen van deze uitgave is de 
keuze welke vogelgids moet worden aange-
schaft alweer moeilijker geworden. Er zijn te-
genwoordig volop mogelijkheden. Veldgidsen 
voor vogels zijn vrijwel altijd te volumineus. 
De aanduiding zakgids is letterlijk van toe-
passing op dit boekje. Zowel formaat als ge-
wicht draagt ertoe bij dat je hem gemakkelijk 
meeneemt. Een snelzoeker op de schutbladen 

geeft een indicatie van kenmerkende soorten 
en biedt hulp om de soorten in families onder 
te brengen. De auteurs hebben gekozen voor 
korte en bondige informatie, die betrekking 
heeft op wat in het veld kan worden waar-
genomen. Gedetailleerde beschrijvingen zal 
men er niet in vinden. Hiervoor verwijzen zij 
naar het Handboek Vogels Nederland en er 
staat bij elke soort vermeld op welke blad-
zijde van dit handboek hij te vinden is. Per 
behandelde vogel is één bladzijde beschik-
baar om hem vlot op naam te kunnen brengen 
en wat zijn leefgebied is. Een verspreidings-
kaartje laat zien in welk deel van het land de 
soort kan worden aangetroffen en om welke 
aantallen het gaat. Een tijdbalk geeft aan in 
welke maanden dat het geval is, terwijl een 
kijktip goede locaties aanreikt. Aan zeld-
zaamheden en exoten worden achterin de gids 
enkele bladzijden gewijd. Verspreid zijn pa-
gina´s opgenomen met door illustrator Elwin 
van der Kok sfeervol weergegeven leefge-
bieden en daarin voorkomende vogels. In de 
beschrijving van de Ooievaar staat als kijktip 

verduidelijking, dit is een hoogspanningsmast 
langs de A6.
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