
- 8 -     Vlerk 31/1   |   maart 2014   |   Achterhoekse Bruine Klauwier

Achterhoekse Bruine Klauwier

Dat nieuwe soorten voor  Nederland ook in 
de Achterhoek kunnen worden gevonden, 
bewezen zaterdag 18 januari Roel Schwartz 
en Wim Gerritsen. Geprikkeld om op hun 
‘homepatch’ nieuwe jaarsoorten aan de 
diverse lijstjes toe te voegen, togen ze naar 
het Azewijnse Broek. Bijna bij de vogelplek 
aangekomen, zag Roel in een ooghoek een 
vogel wegschieten: Robotap? Toen Wim en 
Roel de vogel in de telescoop bekeken, was 
hun verbazing groot: een klauwier? Wel heel 
bijzonder in deze tijd van het jaar. De vogel 
werd via de eigen AB What’s APP-groep 
wereldkundig gemaakt als mogelijke Grauwe 
Klauwier. Erik Ernens, vlak in de buurt aan het 
vogelen, was 10 minuten later op de plek. 
Hij kon zijn geluk niet op, toen hij de vogel 
voor het eerst in beeld kreeg. Dit lijkt sterk op 

een Bruine! De handpenvlek ontbreekt (dus 
geen Daurische Klauwier) en de kopkap en 
mantel zijn wel heel bruin. Omdat de afstand 
groot was, geen vogelboek beschikbaar was 
en je voor een nieuwe soort voor Nederland 
niet voorzichtig genoeg kunt zijn, duurde het 
even voordat Erik de verlossende woorden 
uitschreeuwde: een BRUINE KLAUWIER, 
nieuwe soort voor Nederland! Een vreugde-
dans van het Achterhoekse drietal volgde 
en Nederland kon zich opmaken voor een rit 
naar het oosten. Diezelfde middag nog zagen 
minstens honderd uitgelaten twitchers de 
vogel tot in de schemer actief foerageren.
De volgende ochtend stond een leger van 
ruim 200 twitchers in slagorde geduldig te 
wachten tot het ogenblik waarop de klauwier 
zin had zich te laten zien. Bij de eigenaar van 

Bruine Klauwier, Azewijn, Nederland, 22 februari 2014
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de koek-en-zopiekraam viel dat moment ook 
op omdat toen een gejuich uit de daarvoor 
zo stille groep kwam. Hij had een goede dag 
met meer dan 600 klanten.

De waarneming is ingediend bij de 
Commissie Dwaalgasten Nederlandse 
Avifauna (CDNA). 

Roel Schwartz, 
roelschwartz@gmail.com

Wim Gerritsen
Erik Ernens

Noot van de redactie: de Bruine Klauwier is 
een broedvogel van noordoost Azië, die zijn 
normale winterkwartier in zuid- en zuidoost-
Azie heeft, vooral Indonesië. De soort is een 
dwaalgast in Europa. Hij is waargenomen 
op de Britse Eilanden en verder in Italië, 
Noorwegen, Denemarken, Frankrijk en 
Duitsland.

Roel en Wim met bos, 18 januari 2014, Azewijn
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Erik Ernens duim omhoog (achter), 18 januari 2014, 
Azewijn


