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Een Geelsnavelduiker op Rhederlaag: een vette 
nieuwe soort voor de regio!

Op zondag 26 januari 2014 gaat de 
eerste auteur voor de afwisseling 
met zijn auto op weg naar de 
Rhederlaag om te kijken of er nog 
leuke watervogels aanwezig zijn op 
deze grote waterplas. Het was hem 
opgevallen dat er op waarneming.
nl al enige weken weinig tot geen 
waarnemingen werden doorgegeven 
van vogels op de Rhederlaag, terwijl 
deze plas in andere winters goed is 
voor schaarse soorten.

Ik besluit in één keer door te rijden naar 
de Rhederlaag en parkeer mijn auto, langs 
de doorgaande weg tussen de afslag naar 
Riverparc en Lathum, na een stuk over het 
fietspad te hebben gereden. Vanaf daar hoef 
ik maar 200 meter te lopen naar de zuidpunt 
van de Lathumseplas en heb ik het waterige 
zonnetje in de rug. Door een verhoging 
heb je er goed zicht op dit deel van de 
Rhederlaag. Al als ik kom aanlopen zie ik een 
grote donkere eend midden op het water. 
Ik denk meteen “weer een Grote Zee-eend 
?!” en als ik me rustig installeer blijkt het 
inderdaad een vrouwtje Grote Zee-eend te 
zijn. Met die twee bij Huissen die dezelfde 
ochtend nog zijn gespot, komt de teller nu 
dus zelfs op drie Grote Zee-eenden tegelijk 
in ons werkgebied. Verder zijn er niet zo heel 
veel vogels op het water, behalve Futen. 
Stiekem hoop ik op een duiker, Roodkeel-, 
Parel- of zelfs IJsduiker. De afgelopen jaren 
was de Rhederlaag toch vaak de locatie om 
deze soortgroep te zien.  Ondanks de lage 

aantallen vogels blijf ik over het water kijken. 
De Grote Zee-eend was wellicht ook al enige 
tijd aanwezig. Daarnaast heb ik gemerkt dat 
het kan lonen om intensief te speuren over 
het water naar watervogels. Zo heb ik ook de 
twee Toppers ontdekt op Het Zwarte Schaar 
eind december.

Duiker in beeld
Na ongeveer een kwartier zie ik een grote 
watervogel boven water komen op ongeveer 
600 meter afstand. Nadat ik er zeker van ben 
dat het niet om een Aalscholver gaat, stel ik 
mij gerust dat ik een duiker heb gevonden. 
Door de grote afstand is de determinatie 
lastig voor mij. De vogel maakt het er niet 
makkelijker op doordat hij meer onder dan 
boven water is. Dat is natuurlijk de reden 
geweest dat het zo lang duurde voordat 
ik hem vond. Omdat de vogel zich van 
mij af beweegt, naar het noorden richting 
Westerplas, besluit ik om met de auto om 
te rijden en de weg te nemen westelijk van 
de plas. Als ik voorbij de camping De Mars 
en langs de twee jachthavens ben gereden, 
parkeer ik de auto illegaal aan de kant van 
de weg vóór de slagbomen. Ik loop over 
het veld de kortste weg naar de plek aan de 
waterkant waar ik de duiker probeer “op te 
vangen”. Precies tegenover het punt waar 
Riverparc het verst de plas insteekt, zet ik 
mijn telescoop neer. Ik schat dat ik een stuk 
terug moet kijken naar het zuiden, omdat ik 
de vogel daar het laatst heb gezien. Maar ik 
heb het fout: de vogel verschijnt recht voor 
me boven water op ongeveer 125 meter van 
mij vandaan! Ongeveer een halve minuut 
lang kan ik de vogel observeren, maar op 
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welke kenmerken moet ik nu letten om te 
determineren om welke soort duiker het 
gaat? De twijfel slaat toe: ik wil observeren 
en genieten, maar ik wil ook een foto maken 
met mijn smartphone door de telescoop. Dan 
duikt de vogel onder en kan ik hem niet meer 
terugvinden, ondanks intensief zoeken. 
Hoe is het mogelijk dat ik geen zekerheid kan 
krijgen van mezelf welke soort duiker ik heb 
gezien, ondanks de goede zichtwaarneming 
en het vogelboek dat ik bij me heb? Het 
is ook mijn eigen schuld. De afgelopen 
jaren zijn er meermaals duikers gezien 
op de Rhederlaag en ik heb toen niet de 
moeite genomen om deze te bekijken. Zelf 
ontdekken vind ik nu eenmaal leuker dan 
een vogel “ophalen” die door anderen is 
gevonden. Maar achteraf gezien had ik dat 
voor de duikers beter wel kunnen doen. Tot 
mijn schaamte moet ik bekennen dat ik nog 
nooit een duiker heb waargenomen, op een 
Roodkeelduiker in mei bij Terschelling na, 

maar dat is ruim tien jaar geleden! En dan te 
bedenken dat ik vijf jaar lang in Giesbeek, op 
een steenworp afstand van de Rhederlaag, 
heb gewerkt!

Wat heb ik in ieder geval wel kunnen zien: 
het lijkt me in ieder geval geen Roodkeel-
duiker. De hals en de snavel zijn daarvoor te 
dik. De grote kop valt me op, meer gelijkend 
op een IJsduiker dan op Parelduiker, maar 
de duidelijke witte inkeping op de zijkant 
van de hals van de IJsduiker ontbreekt. De 
zijkant van de hals is donker maar niet met 
zo’n donkere en gelijkmatige tekening als 
van een Parelduiker in het vogelboek. De 
snavel- en lichaamsgrootte vind ik moeilijk in 
te schatten: lijken deze meer op die van een 
Parelduiker of van een IJsduiker? Intussen ga 
ik weer terug naar de zuidpunt van de plas 
omdat ik daar een beter overzicht heb. Ik bel  
Erik Lam met de boodschap dat ik een zekere 
duiker heb gezien maar dat ik wat moeite 

Geelsnavelduiker Rhederlaag, Giesbeek, 26 januari 2014
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heb met de determinatie. Omdat hij niet 
meteen kan komen, licht hij Erik Ernens in. 
Er is nog geen enkele duiker waargenomen 
in 2014 in Gelderland.  Daarom is elke soort 
duiker voor alle jaarlijsters een welkome 
bijkomstigheid en Erik Ernens schakelt 
meteen hulptroepen in.

Geelsnavelduiker!
Vanaf de zuidpunt van de Lathumseplas vind 
ik de vogel terug. De afstand tot de vogel is 
ongeveer 500/600 meter. Het valt me op hoe 
actief de vogel is. Hij blijft continu duiken 
en “snorkelt” vaak voorafgaand aan het 
duiken. De vogel zwemt lang onder water, 
zeker meer dan een minuut per duik, en 
komt dan soms honderden meters verderop 
weer boven water voor meestal maar korte 
periodes. Door het uitsluiten van kenmerken 
van Roodkeel- en IJsduiker besluit ik de vogel 
voor mezelf af te maken op een vermoede-
lijke Parelduiker en voer de vogel in op mijn 
mobiele applicatie ObsMapp. 

Net als ik de openbare weg wil opdraaien 
komen Roy Verhoef en Remco Wester 
aanrijden. Ik geef hen door waar ze de 
vermoedelijke Parelduiker kunnen zien en 
wens hen succes. Ik wacht thuis wel op hun 
zekere determinatie. Kort  daarop komt 
ook Erik Lam aan, gealarmeerd door het 
determinatieprobleem van mij. Hij besluit bij 
Café Rutgers, bij de ingang van Riverparc, te 
gaan posten. Echter, er wordt geen duiker 
gevonden. Na telefonisch overleg wordt 
besloten gedrieën de zoektocht vanaf 
Riverparc voort te zetten. Na verloop van 
tijd is het raak: Roy ziet de duiker! Remco 
belt Erik meteen op die drie minuten later 
ter plaatse is. Remco durft dan al hardop te 
zeggen dat de duiker wel op een Geelsnavel-
duiker lijkt! De duiker zwemt zowaar steeds 

dichterbij en met de diverse vogelgidsen in 
de hand wordt ook de twijfel bij Erik Lam 
weggenomen. Gedrieën durven ze het wel 
aan om het op een Geelsnavelduiker, tweede 
kalenderjaar, te houden! Diverse mensen en 
waarschuwsystemen worden gealarmeerd 
terwijl zij de vogel blijven volgen. Al snel 
is ook Herrald Damen gearriveerd en de 
eerste mooie bewijsplaten kunnen gemaakt 
worden. In de tussentijd zwemt de vogel 
alsmaar verder in noordoostelijke richting 
helemaal om Riverparc heen. 
Intussen belt Erik mij om me op de hoogte 
te brengen van het nieuws. Ik kan mijn oren 
niet geloven. Het verklaart wel waarom ik 
zo’n moeite had met de determinatie: de 
mogelijkheid van een Geelsnavelduiker 
kwam niet in me op en deze bladzijde van 
het vogelboek had ik daarom links laten 
liggen!

De Geelsnavelduiker is een nieuwe soort 
voor de regio Arnhem en zelfs pas de tweede 
voor Gelderland (23-24 december 1995 
Maurik). In Nederland zijn er sinds 1882 38 
gevallen met zekerheid geweest, vrijwel 
allemaal aan de kust. Een andere “echte” 
binnenlandwaarneming (die van Reeuwijk 
1996 tel ik even niet mee), naast die van 
Maurik, is een exemplaar dat van 28 januari 
t/m 24 september 1980 in Wijdemeren (regio 
Gooi en Vechtstreek) is gezien. Deze laatste 
heeft  Erik Lam indertijd nog “getwitched”! 
De meeste Geelsnavelduikers worden in 
december-februari gezien. Regelmatig 
blijven ze meerdere dagen hangen, maar dat 
is absoluut niet gegarandeerd. Gelukkig voor 
velen blijkt de Geelsnavelduiker er in ieder 
geval de volgende dag ook nog te zijn.
Het geval nu op de Rhederlaag is van alle 
waarnemingen in Nederland het verst van 
de kust. Toch was te voorspellen dat deze 
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soort eens op grote plassen ver in het 
binnenland gezien zou worden. Immers,  
de soort wordt ook weleens op grote 
meren ver landinwaarts in Duitsland en 
zelfs Zwitserland gezien. Als voorbeelden 
zijn slechts te noemen voor Duitsland: 
Rheinland-Pfalz (1976, 2002); Sachsen (2007); 
Baden-Württemberg, meest Bodensee (1976, 
1982, 1994-1995, 1996). En voor Zwitserland: 
Rheinfelden (1973); Untersee (1982); 
Bodensee (1994-1995, vast dezelfde als in 
Duitsland) en Güttingen (1996). 

Al eerder aanwezig
Nadat de Geelsnavelduiker op dinsdag 28 
januari en de dagen erna niet meer werd 
teruggevonden, leek dat het einde van het 
verhaal. Erik Lam en ik hebben ons artikel 
voor de Vlerk afgemaakt en verzonden naar 
de redactie. 

Maar er komt een onverwachte wending. 
Op vrijdag 31 januari ontvang ik een 
e-mail van Paul. Hij geeft daarin aan dat 
hij en zijn vriendin Marieke al eerder foto’s 
hebben gemaakt van de vogel. Nadat ik een 
bevestiging heb gekregen d.m.v. de foto’s dat 
het inderdaad om de Geelsnavelduiker gaat, 
neem ik de telefonische uitnodiging aan om 
een bezoek te brengen aan hun verblijfplaats 
aan de Rhederlaag op zaterdagmiddag 1 
februari. Ik vraag Erik Lam om mee te gaan, 
maar helaas is hij verhinderd. Tijdens het 
leuke gesprek laten Paul en Marieke de 
foto’s en een filmopname zien van de vogel. 
Geen twijfel mogelijk: het gaat steeds om de 
Geelsnavelduiker! De oudste gedateerde foto 
is van 16 januari, dus tien dagen voordat de 
vogel wereldkundig werd. Toen was de Geels-
navelduiker al zeker twee dagen aanwezig! 
Ze herkennen de meeste watervogels om 
zich heen, ook al zijn zij geen fanatieke 
vogelaars. Maar zij hebben moeite met de 

Geelsnavelduiker mét publiek Rhederlaag 27 januari 2014
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determinatie van die ene grote watervogel 
die al dagen in de buurt van hun verblijf-
plaats rondhangt. De vergelijking die Paul 
noemt in hun filmopname is van een “king 
size Fuut”. Na zoeken op internet denken ze 
dat het waarschijnlijk een Parelduiker is. Ze 
sturen een foto op de 20ste met bericht aan 
Vogelbescherming Nederland en vragen om 
bevestiging. Het antwoord dat zij krijgen 
is dat zij waarschijnlijk gelijk hebben met 
hun determinatie, maar dat de foto’s nog 
ruimte overlaten voor enige twijfel. Wat Paul 
en Marieke opvalt aan de Geelsnavelduiker 
is dat hij zo ontspannen oogt. Hij is wel 
steeds attent maar zeker niet schuw. Daarom 
beschouwen zij de vogel al snel als hun 
“tuinvogel” net zoals in eerdere jaren enkele 
eenden rond hun verblijfplaats. 

Bob Coenen bob.coenen@hetnet.nl

Erik Lam eg.lam@hetnet.nl
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