
 

Datum: Vrijdag 21 juni 2019 

Excursie: Nachtzwaluwenexcursie 

Gids: Pim 

Rond 21.00 uur ontmoette gids Pim zijn gezelschap uit de driehoek: Amsterdam – Amersfoort – 

Barneveld. We gingen allereerst een wandeling maken over de Elspeetsche heide (gemeente 

Nunspeet), onderdeel van de Veluwe. 

We beklommen een uitkijktoren die een prachtig uitzicht gaf over het heideterrein. We waren hoger 

dan de omliggende bossen en konden mijlenver kijken. 

 

Het gebied is het ideale leefterrein van de doelsoort van deze avondexcursie: De Nachtzwaluw. 

Echter daarvoor was het nu nog te vroeg en we besloten een wandeling te maken. Al snel hoorden 

we een vogel die de vijfde symfonie van Beethoven imiteerde of heeft Beethoven zich wellicht door 

de Geelgors laten inspireren? 

Geelgorzen komen veel voor op de Veluwe, maar in het westen van Nederland lijkt de soort geheel 

te ontbreken. Het is een vogelsoort die met name te vinden is op heideterreinen, maar ook agrarisch 

gebied met houtwallen zoals je nog in Limburg kunt vinden. De kleur is een soort geel dat bijna pijn 

doet aan je ogen. We zagen drie vogels die ook tegen elkaar aan het inzingen waren. 

Een andere karakteristieke soort van heideterreinen die we tegenkwamen (meerdere exemplaren) 

was de Roodborsttapuit. Het waren vooral alarmerende mannetjes die we in een boomtop of op de 

struikheide zagen zitten. In de buurt zaten vrijwel zeker zijn wijfje en jongen. 



 

 

Geelgors – Elspeetsche heide – Nunspeet. 



Op grote afstand zagen we een Koekoek in de top van een dode boom zitten, we zagen in totaal vier 

exemplaren. We hoorden de Boompieper zingen en ook Kneutjes. 

 

Geelgors – Elspeetsche heide- Nunspeet. 

Langs het pad waren veel wroetsporen van Wilde zwijnen te zien, van de dieren echter geen spoor. 

Langzaam zakte de zon achter de bomen en was het tijd om naar een plek te gaan met een goed 

uitzicht over het heideterrein. 

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. 

We dronken eerst een kop koffie of thee met daarbij een stroopwafel. Eén van de deelnemers aan de 

excursie was erg opmerkzaam en zag op de grond een staart van een vrouwtje Zandhagedis uit een 

holletje steken.  

Het was deze avond de langste dag en dat was goed te merken, het bleef erg lang licht en het was 

dan ook nog vrijwel licht toen zomaar uit het niets de eerste nachtzwaluw verscheen die iets 

verderop in een boom zijn mysterieuze geluid ging produceren, je kan het eigenlijk niet zingen 

noemen. 



In de jaren zeventig ging het bergafwaarts met de nachtzwaluw in Nederland, veel geschikte 

terreinen werden ontgonnen en op het dieptepunt waren nog amper duizend broedparen in 

Nederland te vinden, vooral de kleinere gebieden verloren “hun” nachtzwaluwen. Echter vanaf de 

jaren negentig klom de nachtzwaluw spectaculair uit het dal. Veel bos werd gekapt en er ontstonden 

weer zandvlaktes. Inmiddels zijn er weer 3000-3500 paar nachtzwaluwen in Nederland. 

Een wens van de deelnemers was om een Houtsnip te zien, dat is gelukt, een vogel vloog relatief 

vroeg (rond 22.30) boven de bosrand, maar maakte helaas niet zijn typische knorrende en piepende 

geluiden. Ook later op de avond bleef het bij deze vluchtige waarneming. Helaas is de natuur niet te 

regisseren. 

 

Zandhagedis – Elspeetsche heide – Nunspeet. 



 

Het was een bijzondere avond want de planeet Jupiter was door de Swarovski telescoop erg goed te 

zien met drie (van zijn 67) manen. Ook waren er oplichtende nachtwolken te zien waardoor het zelfs 

rond 23.15 nog (relatief) licht was. 

Wederom kwam de Nachtzwaluw voorbij vliegen, hij maakte nu ook een piepend geluid. Hij kwam in 

een den zitten en was kort te bewonderen door de telescoop. In de vlucht kon je goed zien dat het 

een mannetje was: 

“Bruingrijze vogel met beige witte en zwarte onderdelen. Rust overdag in de lengte van een tak en 

door z'n schutkleuren daarmee zo goed als onzichtbaar. Vliegt geruisloos en wendbaar, biddend en 

dan weer glijdend. Vangt insecten in de vlucht. Heeft hele witte vleugelvlekken en staarthoeken. Die 

ontbreken bij vrouwtjes en jonge vogels”. 

Bron: Vogelbescherming Nederland. 

In de schemering vloog nog een relatief grote vleermuis over, in ieder geval niet de algemene 

gewone dwergvleermuis, mogelijk een Laatvlieger, maar om dit zeker te weten moet je eigenlijk een 

“batdetector” mee hebben. 

Het was een bijzondere eerste (en langste) zomerdag. In totaal drie Nachtzwaluwen en een 

overvliegende Houtsnip! 

 

Foto’s & Tekst: Pim Julsing. 


