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Azewijn collectief ontdekt twee Ci-
troenkwikstaarten op 30 april 2012
De laatste jaren heeft het plassengebied gelegen 
in de Azewijnsche Broek zich ontwikkeld tot één 
van de topleveranciers van bijzondere vogels 
in ons werkgebied. Dit vooral door de inzet van 
het ‘Azewijn collectief ’ onder leiding van de 
gebroeders Schwartz. Tijdens koninginnedag was 
het opnieuw raak. Ironisch genoeg zonder de in-
breng van Roel Schwartz, die voor de afwisseling 
een vakantie had geboekt in Spanje.Deze keer 
waren het Wim Gerritsen en Rudie Schwartz die 
de scherpte aan de dag legden om een nieuwe 
soort voor ons werkgebied te ontdekken.

Het was een mooie zonnige dag op de 30e april 
van dit jaar waarbij Wim het initiatief nam om de 
Azewijn Big Day 2012 (101 soorten) te evalueren 
en een rondje Azewijnse Broek te doen met Ru-
die, voor libellen en vogels.  Op het moment dat 
ze samen het gebied uitlopen, het is rond 15.00 
uur, hoort Rudie een scherp kwikken-geluid. Ze 
draaien zich snel om en een gele kwiktype zit op 
nog geen 20 meter bij hen vandaan. ‘Het lijkt wel 
een Citroenkwik’ roept Rudie! “Maak foto’s” en hij 
belt Erik Ernens om de vogel te bevestigen. Erik, 
enthousiast gemaakt door de beschrijving van 
Rudie (gele kwik met duidelijke vleugelstrepen, 
geheel donkere snavel en lichte omranding van 
de oorstreek en tsriiproep), rijdt in recordtempo 
van de Kleine Gelderse Waard naar Azewijn. 

Oranje boven, leve de Citroenkwik

Citroenkwikstaart, Azewijnsche Broek, 30-04-2012
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- 144 -    30 Jaar! Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken
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Aangekomen op de plek treft hij er een in oranje 
gehulde, breed lachende Rudie en een trotse 
Wim aan. Echter ook een prachtig vrouwtje 
Citroenkwikstaart. De eerste voor het werkgebied 
en ongeveer de 30ste voor Nederland! 

De vogel fourageerde steeds in de nabijheid van 
water, zoals ze meestal doen, en riep daarbij met 
een kenmerkende triip-roep. Het werd allemaal 
nog gekker toen Erik zijn moeder, die netjes in de 
auto wachtte, op wilde halen en Rudie springend 
en schreeuwend en later rennend naderbij kwam. 
“Er zit er nog één!”. Een tweede exemplaar had 
zich gemeld en was bij de eerste Citroenkwik 

gaan zitten. Het was ook een vrouwtje die 
echter een wat gelere oorstreek en borst had. 
Waarschijnlijk ging het om een jong en een adult 
vrouwtje. Een primeur: nog niet eerder waren er 
twee tegelijk in Nederland op één plek vastge-
steld. Snel werd de waarneming landelijk bekend 
gemaakt, waarna eerst lokale vogelaars als 
Remco Wester, Roy Verhoef, Eus Raben en Arjen 
Poelmans van beide vogels konden genieten. Het 
grootste deel van de tientallen twitchers moesten 
genoegen nemen met één exemplaar. De laatste 
waarneming werd gedaan op 1 mei van één 
fouragerend exemplaar.

Motacilla citreola, zoals hij in het Latijn heet, 
wordt steeds vaker in ons land gezien, sinds de 
vogel zich snel westwaarts verspreidt vanuit 
Duitsland en Finland. Het eerste geval voor 
Nederland werd vastgesteld in 1984. Inmiddels 
heeft de soort, gemengd, gebroed in Flevoland. 
Een tweede geval met twee exemplaren tegelijk 
zal echter nog wel even op zich laten wachten.

Wim Gerritsen
car.gerritsen@planet.nl

Erik Ernens
erik.ernens@gmail.com

Het staat al op z’n rug

Citroenkwikstaart, Azewijnsche Broek, 30-04-2012
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