
Nachtzwaluwshows 3 juni en 19 juni…2016 Peter Boelee 

Dit voorjaar ben ik twee keer op pad geweest met mensen die geïnteresseerd waren om 

nachtzwaluwen te kunnen horen en mogelijk ook nog te zien. We gaan daarvoor naar 

een bosgebied in de omgeving van Hoogerheide, de precieze locatie geven we niet prijs 

op verzoek van vogelwerkgroep Bergen op Zoom.  

Voor zo’n “nachtzwaluwshow”, een term die ik van Edward heb overgenomen is het 

belangrijk dat het weer meewerkt. Normaal is juni de maand waar je warme en droge 

avonden kunt verwachten maar sinds het voorjaar van 2015 en 2016 weten we wel 

beter. Het uitkiezen van zo’n avond met deze weersomstandigheden was dus niet zo 

gemakkelijk. In mijn agenda staan daardoor wel 6 dagen waarop ik 

‘nachtzwaluwexcursie? ’ had gezet.  

De eerste keer dat het lukte was op 3 juni, in twee auto’s met totaal 7 mensen 

vertrokken we om 20.30u vanaf Vierwegen. In het gebied aangekomen waren we nog 

wat vroeg, want deze mysterieuze vogels laten pas van zich horen als het schemer al 

behoorlijk op dreef is. We hadden geluk, die eerste keer, want het was donker weer en 

dus begon de ‘zang’ al vroeg. Net als we het schorre krassen van zwarte kraaien ‘zang’ 

noemen valt het snorrend geluid dat de nachtzwaluwen voortbrengen ook onder 

‘vogelzang’. Een aanhoudend snorrend geluid, in toon soms hoger en dan weer lager, 

meestal uitmondend in een soort geknor. Maar het kan ook overgaan in een hoog roepje, 

klinkend als ‘wiek…wiek…wiek..”. inmiddels is het mij duidelijk geworden dat ze dit geluid 

laten horen op het moment dat ze gaan vliegen en tijdens het vliegen. Zodra ze dan weer 

op de grond of op een tak landen begint het snorren weer.  

We hoorden er die eerste avond vier en toen het bijna te donker was om nog wat te zien 

zagen we er twee die over onze hoofden vlogen. De witte vlekken op de vleugels waren 

goed te zien. In hun vlucht zijn ook de smalle vleugels goed te zien en de manier waarop 

ze daarmee vliegen lijkt wel wat op dat van een zwaluw. Alle mensen die naar de show 

waren gekomen gingen tevreden naar huis… 

Ik ben in begin jaren tachtig lid geweest van VWG Voorne,  toen ik daar pas lid was zag ik 

tijdens een avondwandeling in het Voorns duin een nachtzwaluw vliegen, hij klapte zijn 

vleugels onder zijn lichaam tegen elkaar aan. Ik wist toen helemaal niet dat zo’n 

schouwspel heel zeldzaam is en vertelde  dus achteloos tijdens de eerst volgende 

vergadering over mijn ervaring met een nachtzwaluw op Voorne.  Het werd opeens 

helemaal stil, sommige leden vielen bijna van hun stoel…een Nachtzwaluw in hun 

gebied???? Dat was in geen dertig jaar meer voorgekomen. Nooit meer heb ik een 

nachtzwaluw zo dichtbij kunnen bekijken tot deze laatste nachtzwaluwexcursie in 2016 

op zondag de 19e juni. 



Want na wel twee aankondigingen en evenzoveel afmeldingen ging de 2e show op 19 juni 

door. Helaas voor alle mensen die er nu geen zin meer in hadden of die deze aflevering 

niet mee konden omdat het op zondag werd georganiseerd, want ze hebben de mooiste 

‘show’ van dit seizoen gemist.  

Er stonden die zondagavond op Vierwegen twee dames op me te wachten, beiden lid van 

de VWG Walcheren en zo reden we gedrieën in mijn auto naar het bos. De dames 

hadden nog nooit een nachtzwaluw in het echt gehoord, laat staan gezien. Opnieuw 

waren we natuurlijk te vroeg, dus liepen we langs de bosrand en zagen een ree, een 

hinde, ze was helemaal alleen. Toen hoorden en zagen we een boompieper en overal 

kwinkeleerden roodborsten waardoor we bijna het eerste snorren van een nachtzwaluw 

misten.  

Dus opnieuw begonnen ze al vroeg, het schemer was nog maar net begonnen. We zijn op 

een strategisch plekje gaan zitten en zagen bijna meteen een nachtzwaluw vlak over de 

grond vliegen, terwijl hij het ‘wiek….wiek” geluid maakte. En toen ging hij in de onderste 

tak van een den zitten op nog geen 15 meter bij ons vandaan. Dat moment heb ik 

vastgelegd, op de foto zijn de witte vlekken op de vleugel goed te zien maar ook de witte 

eind band op de staart. In mijn herinnering van dertig jaar geleden was de nachtzwaluw 

een grote vogel maar nu was te zien dat hij maar iets groter is dan een merel. Hij heeft 

daar best lang gezeten waarschijnlijk net zo nieuwgierig naar ons mensen als wij naar 

hem. Het was toch nog te donker om scherpe foto’s te maken dus van de vele foto’s die 

ik van die prachtige vogel gemaakt had, kon ik bijna alle foto’s weer deleten op één na. 

Maar de show was nog niet klaar, opnieuw vloog hij een rondje en vloog daarbij vlak 

langs ons heen, later samen met een tweede, mogelijk het vrouwtje. We liepen richting 

de auto’s toen misschien wel dezelfde twee over ons hoofd vlogen en in de bosrand 

gingen zitten, zoals een nachtzwaluw wordt afgebeeld, aan het eind van een dunne tak 

met de kop omhoog. Deze avond hebben we alle geluiden gehoord die ze kunnen maken, 

snorren overgaan in een soort vibrerend hoog geluid, wiek-wiek-wiek-en en luide 

vleugelklappen. We zijn super enthousiast naar huis gereden, waarschijnlijk dachten de 

dames dat nachtzwaluwen zo elke excursie gezien en gehoord konden worden maar ik 

weet dat dit een zeldzame gebeurtenis was… 

Peter Boelee juni 2016  


