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In Vlerk 2008/3 heeft de redactie van Vlerk de 
leden opgeroepen om de voor hun meest bijzon-
dere vogelervaringen met elkaar te delen. Na het 
voor mij bijzondere voorjaar 2009 voelde ik mij 
dan ook verplicht om deze schriftelijke bijdrage 
in te leveren bij de redactie.
Als de dagen lengen mag ik graag ’s avonds een 
uurtje fietsen. Steevast gaat dan mijn verrekijker 
mee en hoop ik vele leuke vogelsoorten waar te 
nemen.  Vaak ga ik dan een ronde maken over de 
Veluwezoom óf ik fiets vanaf mijn huis in Dieren 
via De Bockhorst en het Soerense Broek en ga 
dan langs het Apeldoorns Kanaal weer terug . 
Deze laatste ronde reed ik ook ’s avonds op 19 
mei 2009  maar, tegen mijn gewoonte in, in de 
omgekeerde richting. 
Op het bedrijventerrein in Spankeren, langs het 
Apeldoorns Kanaal, wachtte mij een verrassing. 
Vlak voor mijn fiets uit vloog een Kleine Plevier 
die, luid roepend, mijn aandacht  trok. De vogel 
ging brutaal midden op de weg staan. Terwijl 
ik om me heen keek,  bleek waarvan de vogel 
zo zenuwachtig mijn aandacht probeerde af te 
leiden; op tien meter afstand bevond zich zijn 
partner met twee kuikens die zich beiden schie-
lijk verborgen onder de oudervogel. Op deze 
locatie heb ik nog nooit eerder Kleine Plevieren 
waargenomen, laat staan met kuikens. Ik kan 
me niet anders voorstellen dan dat deze Kleine 
Plevieren gebroed moeten hebben op één van 
de platte daken van de bedrijfspanden die waar-
schijnlijk met kiezels zijn bedekt. Dit soort van 
onverwachte ontmoetingen maakt het vogelen 
voor mij zo leuk. En dan wist ik nog niet eens wat 
me die avond nog meer te wachten stond...
Terwijl ik langs het Soerense Broek fietste, over 
de Broekdijk, hoorde ik vanuit de bosrand het 
“klokkende” geluid van een Nachtegaal. Hoewel 
je het zonder voorkennis niet vreemd zou vinden 
om op deze locatie een Nachtegaal aan te tref-

fen, vochtige bosschage met veel ondergroei en 
populier, was het voor mij wel een bijzondere 
waarneming. In alle (voor-) jaren dat ik deze route 
heb gefietst heb ik nog nooit een Nachtegaal 
gehoord. Ook tijdens mijn eerdere fietsrondes in 
voorjaar 2009 heb ik de vogel hier niet gehoord 
terwijl de meeste Nachtegalen in Nederland eind 
april / begin mei arriveren vanuit hun winterver-
blijf in Afrika. Daarnaast viel het me op dat deze 
vogel afwijkend zong vergeleken met de Nach-
tegalen die ik gewend was van de Havikerwaard. 
Door deze drie redenen begon ik te twijfelen of 
het wel een “gewone” Nachtegaal was want ik 
wist van het bestaan van de “Noordse Nachte-
gaal”. Met die soort heb ik echter geen ervaring.
Thuisgekomen zocht ik  informatie op over de 
Noordse Nachtegaal en luisterde ik naar een 
CD met de zang en geluiden van Nachtegaal en 
Noordse Nachtegaal. Uit deze informatie kon ik 
geen zekerheid verkrijgen over mijn waarneming. 
Omdat de vogel zich verborg in het struikgewas 
was ook geen vergelijking te maken qua uiterlijk. 
Noordse Nachtegalen worden in Nederland, in 
tegenstelling tot Nachtegalen, pas waargenomen 
vanaf half mei. Mijn waarneming past dus in dit 
aankomstpatroon. De beschrijving van de zang 
in de literatuur en het naluisteren van de zang op 
CD boden mij geen uitsluitsel. Op 19 mei zong de 
vogel zonder de kenmerkende korte felle strofen 
van de Nachtegaal. Van de Noordse Nachtegaal 
wordt gemeld dat hij “langzamer, monotoner, 
dieper en harder” zingt dan de Nachtegaal en 
“vaak op afstand van 1 km nog te horen”.  “Mijn” 
vogel zong inderdaad langzamer en vrij mono-
toon. Op het laatst bracht hij slechts klokkende 
en ratelende geluiden voort. Maar de vogelzang 
van de CD was aanzienlijk gevarieerder. Ook 
was de zang op 19 mei niet opvallend luid; hij 
werd zelfs overstemd door een locale Zanglijster. 
Daarmee bleef het wat mij betreft slechts bij een 
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“verdachte” Nachtegaal. Dezelfde avond heb ik 
enkele VWG-leden  een e-mail gestuurd waarin ik 
hen vroeg om eens te luisteren als zij toevallig in 
de buurt van het Soerense Broek zijn.
Intussen was het vrijdag 22 mei, de dag na 
Hemelvaartsdag. Alleen van Norbert Kwint had ik 
een bericht ontvangen dat hij geen Nachtegaal, 
dan wel Noordse Nachtegaal heeft gehoord op 
de door mij aangegeven locatie. Nadat ik met 
mijn auto bij de garage ben geweest, besluit ik 
om nog eens te gaan luisteren. Om 15.15 uur 
parkeer ik mijn auto 50 meter voor de bosschage 
in een inham van de Broekdijk. Meteen na het 
uitstappen hoor ik de vogel zingen op dezelfde 
locatie als op 19 mei. Als ik dichterbij kom, merk 
ik op dat de zang nu gevarieerder is dan de 
dinsdag ervoor. Een kwartier lang luister ik naar 
de vogel. Delen van de zang herinneren aan een 
Nachtegaal maar het is minder explosief, langza-
mer, met langere strofes  en daartussen kortere 
pauzes. De zang lijkt nu wel erg veel op de zang 
van de Noordse Nachtegaal van de CD! Ook deze 
keer is de vogel niet te zien omdat hij zich goed 
verborgen houdt. Van Noordse Nachtegalen is 
bekend dat zij vooral ’s nachts en ’s ochtends 
vroeg zingen. Daaraan voldoet deze vogel deze 
middag dus niet, als het er tenminste één is, en 
de vogel stoorde zich blijkbaar ook niet aan de 
harde wind die vrij spel had op de bosschage. 
Weer thuis besluit ik om meteen Arjen Poelmans 
te bellen. Van hem vermoed ik dat hij direct geïn-
teresseerd zal zijn om te gaan luisteren. Dat blijkt 
ook zo te zijn al heeft hij verplichtingen waardoor 
hij zelf niet in de mogelijkheid is. Maar hij zal in 
zijn netwerk proberen iemand te vinden die wel 
de tijd heeft. 
Dezelfde avond ben ik weer in de buurt omdat 
ik op zoek ben naar een havikennest. Nadat ik 
het nest van de Haviken heb gevonden, ga ik 
om 21.00 uur weer naar de locatie toe waar ik 
eerder die dag de raadselvogel heb gehoord. En 
ja hoor; op afstand is de zang al hoorbaar. Na vijf 
minuten komt iemand in een auto aangereden 

die duidelijk naar iets op zoek is. Als hij mij ziet 
staan, vraagt hij of ik soms degene ben die een 
mogelijke Noordse Nachtegaal heeft doorgege-
ven. Het blijkt om Erik Ernens te gaan die door 
Arjen Poelmans is benaderd om eens zijn oor te 
luisteren te leggen. Net toen hij kwam aanrijden 
hield de vogel zich echter gedeisd. Ik vertel hem 
mijn waarnemingen en Erik blijkt een lid van 
Dutch Birding te zijn die ervaring heeft met het 
herkennen van een Noordse Nachtegaal. Nadat 
we tien minuten gepraat hebben, begint de 
vogel voorzichtig te zingen. Erik weet dan snel 
zekerheid te brengen; het gaat om een onvervals-
te Noordse Nachtegaal! Na nog een kwartier luis-
teren en praten, ga ik met de nodige adrenaline 
naar huis. Erik “piept”, met mijn toestemming,  
de waarneming door voor de leden van Dutch 
Birding en thuisgekomen voeg ik de waarneming 
toe aan de site van de VWG.
Na de melding blijken diverse fanatiekelingen 
af te zijn gekomen op de Noordse Nachtegaal. 
De eerste vogelaars zijn al binnen enkele uren 
ter plaatse! In de weken na 22 mei kom ik rond 
zonsondergang tijdens mijn fietsronde op de be-
wuste locatie meermaals tot tien personen tegen 
met verrekijkers en gespitste oren. De meeste 
vogelaars zijn mij onbekend en na een praatje 
blijken ze speciaal uit Amersfoort of Friesland te 
zijn vertrokken om de vogel te horen. 
Ik heb niet lang getwijfeld of ik mijn waarneming 
zou moeten delen met medevogelaars. Hoe-
wel excessen bekend zijn nadat een zeldzame 
vogelsoort was ontdekt, was het risico in dit 
geval niet groot. Deze vogel was te horen vanaf 
de doorgaande openbare weg zodat er geen 
privé-terreinen doorkruist hoefde te worden. Mijn 
enige vrees was dat de vogel zich zou verplaat-
sen naar het grondgebied van het landgoed De 
Bockhorst waarvan de grens zich binnen 150 
meter van  de waarneemlocatie bevindt. Het 
toeval wou namelijk dat we als VWG in het voor-
jaar van 2009 zijn benaderd door de beheersin-
stantie van het landgoed De Bockhorst om een 
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broedvogelinventarisatie uit te voeren. De enige 
restrictie die ons als telploeg was meegegeven 
door de beheerder was om geen ruchtbaarheid 
te geven aan de aanwezigheid van een eventuele 
zeldzame vogel op hun grondgebied. Men zat 
immers niet te wachten op een oneindige stroom 
“twitchers” op hun grondgebied. Gelukkig heeft 
de Noordse Nachtegaal hiermee ook rekening 
gehouden! 
De laatste waarneming van de Noordse Nach-
tegaal, die ik via de site van waarneming.nl heb 
kunnen traceren, is gedaan op 12 juni. In ver-
reweg de meeste gevallen betreft het het horen 
van de zang. Slechts enkelen hebben de vogel 
gezien want meestal hield hij zich goed verbor-
gen. De meeste zangactiviteit werd waargeno-
men vlak na middernacht en rond zonsopkomst.
De Noordse Nachtegaal wordt hooguit enkele ke-
ren per jaar in Nederland waargenomen en heeft 
als status “zeer zeldzaam”. Daarom wordt de 
soort beoordeeld door de Commissie Dwaalgas-
ten Nederlandse Avifauna (CDNA). De soort heeft 
een meer oostelijke en noordelijke verspreiding 
in het broedseizoen dan de Nachtegaal. Vooral 
in Polen is de Noordse Nachtegaal talrijk. Na het 
broedseizoen vertrekt hij naar AfrikaMeestal 
betreft het in Nederland, net als in dit geval, 

zingende mannetjes in mei-juni. Uit 1995 stamt 
het enige zekere broedgeval, bij Zeewolde, 
Flevoland. In 2009 zijn er in ieder geval nog twee 
zekere waarnemingen van Noordse Nachtegalen: 
een zingend mannetje in de Brabantse Biesbosch 
(van 2 tot 13 juni) en een vangst op de ring-
plaats Zwanewater (Noord-Holland) op 25 mei. 
Daarnaast is er een eenmalige waarneming van 
een zingende mogelijke Noordse Nachtegaal op 
7 juni (Westerveld, Drenthe). In ons werkgebied 
is één andere zekere waarnemingenreeks van de 
soort geregistreerd: een zingend mannetje bij de 
Lamme IJssel van 25 mei tot 8 juni 2004 (Schop-
pers 2004). 
Ondanks dat ik geen soortenjager ben, heeft 
deze ontdekking mij eerlijk gezegd toch een 
bepaalde kick gegeven. Al met al een leuke 
ervaring die ongetwijfeld in mijn herinnering als 
één van mijn meest bijzondere vogelervaringen 
zal blijven voortleven!

Bob Coenen
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