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Nachtzwaluwtelling langs de kust
In Fitis 54(4) 2018 beschreef Wim de Groot in een uitgebreid artikel het geheimzinnige 
leven van de Nachtzwaluw: een ratelaar in de nacht. Hij had deze vogel weer in onze regio 
gehoord ! Maar hoeveel zitten er nu werkelijk? Om daar een beeld van te krijgen is op 
initiatief van Wim met medewerking van tellers van vele vogelwerkgroepen en Sovon op 
17 juni 2019 een nachtelijke simultaantelling gehouden. Langs de gehele Hollandse kust 
en op de Waddeneilanden (helaas niet in de Zeeuwse duinen) gingen tellers op pad om die 
ratelaar in de nacht te horen. In dit artikel in het kort enkele resultaten. In de duinen van 
Zuid-Kennemerland gingen verschillende telduo’s op pad. Het was een mooie zomernacht 
en het is uniek om dan de duinen te mogen ervaren en op zoek te gaan naar Nachtzwa-
luwen. Ton Lansdaal deed er mooi verslag van in Fitis 2019-3. In Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland werd slechts één baltsende Nachtzwaluw gehoord en wel door Han 
Buckx ten oosten van het Vogelmeer (Fitis 2019-4). In de Amsterdamse Waterleiding-
duinen gingen ook enkele telgroepjes op pad, maar daar werd geen enkele Nachtzwaluw 
gehoord.

Noordwijk e.o.
Ten zuiden van onze regio gingen tellers van onze Noordwijkse zustervereniging op pad. 
In de duinen bij Noordwijk en Katwijk in de Noordduinen hoorden zij op twee plekken een 
Nachtzwaluw. Uniek, want dat betekende voor het eerst na meer dan 60 jaar weer  
meldingen van de Nachtzwaluw uit de Noordwijkse duinen. In Berkheide werd één terri-
torium herbevestigd. De Nachtzwaluw is daar een onregelmatige broedvogel en is ook in 
enkele andere jaren voorgekomen. Hiermee komt het totaal voor de Zuid-Hollandse  
duinen in 2019 op 4 roepende Nachtzwaluwen (Strandloper, sep. 2019).

Bergen en Schoorl
Boven het Noordzeekanaal zijn in 2019 in totaal maar liefst 25 territoria vastgesteld (net 
als in 2018). Vooral in het bolwerk van de Bergense en Schoorlse duinen komen van ouds 
Nachtzwaluwen voor en zij hebben altijd stand gehouden. De laatste jaren is de populatie 
daar flink toegenomen. Kwamen er in 2016 en 2017 nog 15 territoria voor, vanaf 2018 al 
25 territoria. Je zou bijna gaan denken dat ook de warme zomers van die jaren er wat mee 
te maken kunnen hebben… Bij een prooionderzoek in het Jaar van de Nachtzwaluw 
(2007) bleek dat Nachtzwaluwen vooral profiteren van een paar nachtvlindersoorten, die 
recent zijn toegenomen. Wie weet zijn die nachtvlinders de laatste jaren verder toegeno-
men en profiteert de Nachtzwaluw daar nog meer van ?

Wadden
Ook op Waddeneilanden zijn de laatste jaren Nachtzwaluwen geteld en ook daar zit de 
Nachtzwaluw flink in de lift: van twee territoria in 2011 tot 12 in 2019. Al met al zijn bij 
de simultaantelling langs de kust op 17 juni van dit jaar 42 roepende Nachtzwaluwen 
vastgesteld. Dit geeft een mooi beeld van de recente toename van het aantal territoriale 
Nachtzwaluwen in dit deel van ons land. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de trend 
van gestage toename van de afgelopen jaren zich verder doorzet. We zijn benieuwd of we 
komende zomer in Zuid-Kennemerland meer dan één Nachtzwaluw gaan horen …
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