
OP HET LANDJE VAN GEIJSEL De Gierzwaluw 

Een IJslandse Grutto 
Roely Bos 

S amen met een bevriende vogelaar fietste ik afgelopen 7 februari, een van de 
weinige zonnige dagen in die weken, naar het Landje van Geijsel, om de daar 
gemelde Grutto's te zien, voor ons allebei de eerste van het jaar 2020. En de 

vroegste in ons vogelend bestaan, maar dat ligt aan onszelf want we hadden natuur
lijk ook eerder, op 28 januari, op de flets kunnen stappen. In de afgelopen tien jaar 
zijn de Grutto's in ons werkgebied 5 keer later gemeld, 4 keer eerder en eenmaal op 
dezelfde dag. 
De groep van zo'n ongeveer dertig Grutto's bleef lang op afstand, maar ik had al wel 
gehoord dat er een geringd exemplaar tussen zat. Altijd aardig om te proberen die 
goed op de foto te krijgen, om de levensloop van die Grutto te kunnen opvragen. We 
wilden al weggaan toen we merkten dat wat vogels, waaronder de geringde Grutto, 
op de dijk naast de kijkhut aan het foerageren waren, met honger in de maag zo te 
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IJslandse Grutto RWLO op het Landje van Geijsel 
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Op het vogelkijkpunt bij het Landje van Geijsel is altijd wel wat te zien 

zien, want de snelheid van het pikken in de grond was opvallend hoog. Nadat ze een 
paar keer opgevlogen en weer teruggekomen waren, lukte het mij een paar duidelijke 
foto's van de ringen te maken, rechts lime-oranje en links rood-wit, ofwel RWLO 
(red-white-lime-orange). Op de site European Color-ring Birding kon ik kiezen uit 
twee projecten, een van Frank Majoor (extra blauwe ring om de tarsus die vaak niet 
te zien is) en een IJslands project. Frank was het niet meldde hij mij, dus IJsland aan
geschreven. En ja, van Böddi kreeg ik een bericht terug, met de levensloop van deze 
mannelijke IJslandse Grutto, die op 13 juli 2011 geringd bleek te zijn bij Grimsnes in 
het zuidwesten van IJsland. Een IJslandse Grutto in zijn tiende kalenderjaar, die als 
hij geluk heeft nog vele jaren voor de boeg heeft. 
Uit de levensloop van RWLO komt een duidelijk patroon naar voren. Vanuit de broed
gebieden in het westen en zuidwesten van IJsland (niet alle jaren gemeld, vroegste 
datum 15 april) vliegt deze vogel elk jaar naar zijn overwinteringsplek aan de kust 
van Noord-Frankrijk, het Pare Ornithologique du Marquenterre bij Saint-Quentin
en-Tourmont, waar hij van juli (vroegste dag 12) tot en met december (laatstgemelde 
dag 31) verblijft. Eenmaal heeft RWLO vanuit Frankrijk een uitstapje naar Engeland 
gemaakt: op 26 juli 2014 werd hij waargenomen in het Severn estuary bij Slimbridge 
in Gloucestershire, maar op 28 juli werd hij alweer gemeld in het Pare Ornithologique. 
Het is natuurlijk niet gezegd dat hij dit niet vaker heeft gedaan, maar in 2014 werd 
het opgemerkt. Vanuit Noord-Frankrijk vliegt deze IJslandse Grutto via Nederland 
naar IJsland. Voor het eerst werd hij op 18 februari 2014 in Nederland gemeld, op het 
Landje van Geijsel, waar hij verbleef tot en met 4 maart. Op 5 maart werd hij gemeld 
in de Uitgeesterbroekpolder, waar hij voor het laatst gezien is op 10 maart. Twee jaar 
later was hij weer op deze locaties, en hij bleef daar terugkomen tot hij op 12 februari 
2019 opdook in de Arkemheenpolder bij Nijkerk. Onderweg naar de broedgebieden 
in IJsland werd hij op 30 maart nog in de Westwouderpolder bij het Alkmaardermeer 
gezien, waarna hij op 15 april weer in IJsland gemeld werd. En nu, in 2020, is deze 
bink weer terug op zijn opvetstek: het Landje van Geijsel. 
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