
 

Datum: Zondag 4 augustus 2019 

Excursie: Nachtzwaluwexcursie Leusderheide 

Gids: Pim 

Rond 20.30 kwamen de twee deelnemers uit Utrecht in de verte naar beneden fietsen over de 

Utrechtse heuvelrug. We maakten eerst een wandeling over het fraaie landgoed Den Treek 

Henschoten 

 

Augustus is een stille tijd in het bos, de meeste vogels zijn gestopt met zingen en er zijn zelfs al 

vogelsoorten onderweg naar het zuiden. In een bosperceel met rijke onder begroeiing ontdekte Loes 

een fraaie Reebok, waanzinnig hoe goed zo’n ree zich in een bos weet te camoufleren. 

 



We hoorden het gekrijs van een (Vlaamse) Gaai en hoorden een Merel luidkeels zingen. Op de grond 

foerageerde een Zanglijster, waarschijnlijk op zoek naar slakken. 

We kwamen uit bij de “Pyramide van Austerlitz”. Deze is in 1804 gebouwd bij wijze van 

arbeidstherapie om de verveling tegen te gaan van een groep gestationeerde Napoleontische 

soldaten. Hun generaal was geïnspireerd door de Pyramide van Gizeh die hij had kunnen 

aanschouwen tijdens de Egyptische veldtocht van Napoleon. 

In een boomtop zagen we een juveniele Boompieper, een typische vogel van o.a. bosranden en 

heidevelden.  

“De boompieper lijkt sterk op graspieper maar heeft een markanter koppatroon en een iets dikkere 

snavel. Langs de flanken lopen fijne dunne penseelstreekjes die duidelijk dunner zijn dan de 

borststreping (bij de graspieper zijn deze ongeveer gelijk); als het te zien is, is de korte achternagel 

ook een goed kenmerk. Best te onderscheiden aan de hand van geluid en gedrag. Geen verschil tussen 

mannetje en vrouwtje”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Na een kop kamille-en Bananenthee met stroopwafel gingen we recht op ons doel af; de 

Leusderheide! 

 



 

Zo rond 1975 ging het bergafwaarts met de Nachtzwaluw in Nederland, er waren nog maar duizend 

broedparen over en veel terreinen waren verlaten, dit had mede te maken met de versnippering van 

hun leefgebied. Echter momenteel gaat het de Nachtzwaluw weer voor de wind, er zijn circa 

drieduizend broedparen met name op de Veluwe en de zandgronden van Brabant en Limburg. In 

Utrecht zijn ze nog steeds zeer zeldzaam en de Leusderheide is de meest geschikte plek om 

Nachtzwaluwen te bewonderen in de regio. 

Het was nu wachten op de Caprimulgus europaea; oftewel de Nachtzwaluw. De Latijnse naam 

betekent “Geitenmelker”.  

“Wat betreft de nachtzwaluw was het geloof algemeen verbreid dat hij ’s nachts de stallen invloog en 

de uiers van geiten en koeien afzoog. Daardoor werd het vee geïnfecteerd en zelfs blind. “Hij melkt bij 

nachte de koeien en trekt de geeten drooge. En alle beeste die hij gemolken heeft, besmet hij aan de 

uier”. Reeds bij Plinius treffen we dit geloof aan. Hierdoor verkreeg deze vogel namen als 

“geitenmelker”, “schapenmelker”, “goat-sucker”, “tette-chevre”, “geissmelker” en het Italiaanse 

“succia-capre”. 

Bron: Vogels in volksgeloof, magie en mythologie – Johan Boussauw – Tirion natuur uitgave. 

Het duurde tot ongeveer kwart voor tien toen we voor het eerst op grote afstand de hypnotiserende 

roep van Nachtzwaluwen hoorden, ook het contactgeluid dat ze maken als ze overvliegen hoorden 

we vele malen. Echter de vogels lieten zich (nog) niet zien. Wel waren enkele vleermuizen fanatiek 

aan het jagen. 



 

En plotseling hing er opeens enkele seconden een Nachtzwaluw boven ons en verdween weer even 

geruisloos als hij was verschenen.  

 

 

“De mysterieuze nachtzwaluw broedt in Nederland op heidevelden, zandverstuivingen en in open 

dennenbossen. Nachtzwaluwen broeden op de grond, op kale bodem. In de avond en nacht vangen ze 

grote insecten (nachtvlinders) tijdens de vlucht. De nachtzwaluw is een langeafstandstrekker die 

overwintert in tropisch Afrika. Zijn geluid is een zeer kenmerkende ratel” 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

Ons geduld werd wel op de proef gesteld want het duurde zeker een half uur totdat we weer een 

Nachtzwaluw langs vliegend te zien kregen, hij leek een Dwergvleermuis (spec.) achterna te zitten.  

In de verte hoorden we enkele malen de schelle roep van een jonge Bosuil, de moeder zat vast en 

zeker ergens in de buurt om later in de nacht haar jongen van voedsel te voorzien.  

Toen we om 22.20 vertrokken kwam er nog een Nachtzwaluw luid roepend over! 

Na tien minuten waren we weer bij het pannenkoekenhuis! 



                

 

 

Dank voor jullie deelname aan deze Nachtzwaluwexcursie. 

 


