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Reisverslag Vogelreis 
Azerbeidzjan (met een vleugje 

Cultuur) 21 april-7 mei 2018 
 

Zaterdag 21 april. Eerste reisdag (door Arjo) 
Op weg voor de hernieuwde kennismaking met 
Azerbeidzjan na de test-reis vorig jaar. 
Zoals gebruikelijk plan ik extra tijd in voor de reis 
naar Schiphol. Dat betekent nu de eerste trein uit 
Groningen en nog geen stadsbussen. Na een plastic krat onder de brievenbus te hebben gezet bij de 
voordeur voor het opvangen van post en kranten achterom naar buiten, waar de taxi al klaar staat 
(5.10 uur). Mooi op tijd op het station (taxiprijs €15,30), waar duidelijk meer Schiphol-reizigers in de 
trein zitten. Na een probleemloze rit met overstap op Amsterdam Zuid arriveer ik even over acht uur 
op Schiphol. Ruim de tijd voor een ontbijt van een kop koffie & boerenomelet bij het vaste adres 

Dutch Delicious. 
Om 8:35 uur naar het rood-wit geblokte ontmoetingspunt, waar ik 10 minuten later de eerste 
reisgenoot aantref. Veel van mijn reisgenoten ken ik al van een eerdere reis met Kaukasus Plus 
Reizen. 
Als iedereen aanwezig is en aan elkaar voorgesteld gaan we op weg om elektronisch in te checken. 
Dat verloopt nogal rommelig, maar lukt uiteindelijk. Bagage incheck bij Turkish Airlines verloopt 
probleemloos (tas 22.7 kg (max. 30 kg), handbagage (alleen rugzak, niet telescoop) 10.6 kg (max 8 
kg)). Zoals al gedacht wordt er niet moeilijk gedaan over het te veel (en te zwaar zijn) van de 
handbagage. Bij de security check worden 
blijkbaar al de nieuwe scanners gebruikt: 
vloeistoffen en tablet kunnen gewoon in de 
rugzak blijven. 
Daarna naar de gate en boarding. Het 
vliegtuig vertrekt nagenoeg op tijd van de 
gate (11:18 uur). 
Mooie zitplaats helemaal achterin, waar ik 
tamelijk ongestoord wat metingen uitvoer 
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met  stralingsmeter en de mobiele telefoon. 
Het stralingsniveau is tijdens de vlucht 37 keer 
hoger dan bij de gate op Schiphol. 
Over de overstap in Istanboel valt weinig te 
melden. Er was geen security check bij 
aankomst. Verder blijft het een tamelijk saai 
vliegveld. Na wat verwarring staan we 
uiteindelijk bij de juiste gate (213). Het 
vliegtuig naar Bakoe zit helemaal vol; ik heb 
een plek bij het raam. Er is een hele ploeg 
Ferrari-mensen aan boord. Waarschijnlijk kwartiermakers voor de Formule 1 race die binnenkort in 
Bakoe is. Om half zes (lokale tijd) vertrekken wij van de gate voor het laatste traject. Parallel aan de 
Turkse Noordkust vliegen we richting Georgië de duisternis tegemoet. 
In het schemerig licht zijn nog wat besneeuwde bergtoppen (Lage Kaukasus?) te zien onderweg. 
Bij de landing in Bakoe zijn op de Kaspische Zee de verlichte boorplatforms zichtbaar. Even wat 
verwarring voor het juiste loket om een stempel te krijgen in het paspoort van een dame in een wat 
Sovjet-aandoend uniform en dan de tas oppikken bij de bagageband (21.45 uur, lokale tijd). In de 
inkomsthal worden wij opgewacht door Jos en Gennadi. Er wordt vlug wat geld (manat) gepind, 
waarna we naar het busje gaan. Volgens mij had de chauffeur niet gerekend op zoveel bagage. Het 
inladen gaat wat moeizaam en later zal blijken dat daarbij een tafeltje beschadigd is geraakt. 
De chauffeur maakt meteen al een betere indruk als de chauffeur vorig jaar en hij rijdt relatief (..)  

probleemloos naar onze overnachtingsplek: het 
Olympisch Complex in Sumqayit (ongeveer een 
uur vanaf het vliegveld). Dit hotel ken ik nog 
van vorig jaar en ik krijg ook dezelfde kamer als 
vorig jaar. Dat is minder toevallig dan het lijkt, 
want er is maar een beperkt aantal 
eenpersoonskamers. 
Na herschikking van de bagage snel slapen na 
deze vermoeiende reisdag. 
 
Zondag 22 april. Naar het noorden (door Arjo) 
Vandaag wordt een lange reisdag met veel 
vogelstops. Opgestaan om iets over half zes, 

ontbijt iets over zes uur en dan de bagage naar beneden brengen. Een deel van de bagage gaat met 
Gennadi mee in een ronkende sjoemeldiesel van een bekend Russisch merk (Lada).  De overige 
bagage en reisgezelschap gaat met het Mercedes-busje. Een paar minuten over 7 vertrekken we in 
noordelijke richting. Al voor we Sumqayit uit zijn worden de eerste soorten gescoord  (Huismus, 
Gierzwaluw, Merel, Spreeuw, Boerenzwaluw, Bonte Kraai, Rotsduif). 
Voordat we op de doorgaande route richting Rusland uitkomen rijden we door een wat vervallen 
industrieel gebied. Toch zijn hier wel vogels aanwezig. Bij de eerste stop zit een groep Regenwulpen, 
en wordt de soortenlijst aangevuld met o.a. 
Isabeltapuit, een mooie zingende Kuifleeuwerik, 
Paapje, Torenvalk en Witte Kwikstaart. Iets 
verderop zit een Bonte Tapuit en bij een oude 
fabriek een Scharrelaar. 
Onze arme chauffeur heeft inmiddels begrepen 
dat zo’n horde vogelaars die uit en in het busje 
stuiven al snel tot resultaat heeft een niet meer zo 
schoon busje. Helaas valt daar door de kleverige 
kleiachtige bodem weinig aan te doen. 
Na een korte tijd verlaten we de hoofdroute en 
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nemen een afslag richting de Kaspische Zee. Bij het plaatsje Suraabad is een grote waterplas, waar 
diverse eendensoorten (o.a. Casarca, Winter- en Zomertaling, Pijlstaart, Slobeend) worden gezien, 
maar ook bv. de Strandplevier. Even verderop vliegt een groep van 12 Vorkstaartplevieren over. We 
zien en horen later nog veel meer Vorkstaartplevieren die allemaal in Noordelijke richting vliegen. 
Bij aankomst bij het strand wordt al snel een groep pelikanen gespot komende uit het zuiden. Het 

blijkt een groep van 18 Kroeskoppelikanen die over 
de Kaspische Zee in noordoostelijke richting 
wegzweven. Een aantal lokale vissers wil graag door 
de telescopen kijken.  Met hulp van Hikmet wordt 
duidelijk dat de reden hiervoor nogal triest is. Kort 
geleden zijn twee van hun vrienden/dorpsgenoten 
gaan vissen en niet teruggekomen. Waarschijnlijk 
tegen beter weten in hopen ze wellicht door de 
telescopen nog iets, al is het maar hun lijken, te zien. 
Het geeft aan dat de kalm aandoende Kaspische Zee 
ook een grimmiger gezicht heeft. Bij het afscheid 

spreken we de wens uit dat ze spoedig meer duidelijkheid krijgen over het lot van hun vrienden. 
Het strand leverde verder weinig op (Dunbekmeeuwen). Iets verder in het gebied geeft een 
aanwezige klapekster wat determinatie-problemen: is het nou een Steppeklapekster of een 
Taigaklapekster (Homeyers Klapekster). Na bestudering van de gemaakte foto’s wordt besloten dat 
het een Homeyers is. Dat levert weer tig melden op 
in Observation.org, want diverse deelnemers 
hebben ObsMap op hun mobiel staan. Ook hier zijn 
weer wat groepjes Regenwulpen aanwezig. Een 
constructie die de Kaspische Zee insteekt herbergt 
een mooie kolonie Aalscholvers. Verder worden 
Oeverloper en Witgatje nog aan de daglijst 
toegevoegd. Als we weer door Suraabad rijden zien 
we onze eerste Kleine Torenvalken. Positief is dat 
de zon steeds meer doorbreekt en de lucht meer en 
meer blauw laat zien. 
De reis gaat weer een stukje verder richting het 
noorden. Bij Candahar gaan we van de hoofdroute af om naar Besh Barmaq te gaan, de opvallende 
rotspartij en een soort heilige plaats in Azerbeidzjan. 
Net als vorig jaar (déjà vu) missen we de afslag van de onverharde weg en moeten we na een paar 
kilometer omkeren om alsnog de juiste afslag te nemen. Tsja, aan toeristische richtingaanwijzers 
doet men nog niet zo in Azerbeidzjan. Ergens halfweg de route naar boven wordt bij een boom 
gestopt voor de lunch. Het is dan ook al bijna half twee. Tijdens de lunch wordt (een paartje) 
Roodkopklauwier en Monniksgier aan de lijst toegevoegd. Ongeveer half drie gaan we verder naar 
boven tot het toeristisch eindpunt. Het toiletgebouw blijkt daar nog net zo onbruikbar als vorig jaar. 

Een deel van de groep klimt de lange trap op naar 
boven. De rest blijft beneden. Even voorbij de 
drukte staat een veldje vol met diverse 
orchideeën. Volgens afspraak is iedereen om half 
vier terug bij de bus, behalve onze chauffeur. Een 
half uurtje later rijden we dan toch weer naar 
beneden. Tijdens een korte stop laat een 
Steenarend zich erg mooi bekijken. Beneden 
gekomen gaan we weer richting de hoofdroute. 
Kort voordat we daar aankomen wordt een 
Steenuil gespot, die zich redelijk goed laat 
fotograferen. 
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Om kwart voor vijf vervolgen wij onze reis in 
noordelijke en later wat meer westelijke richting 
op weg naar onze eindbestemming Quba. De reis 
voert door een agrarisch gebied met een rechts 
(noordkant) een vlak gebied en links meer 
heuvels. 
We overnachten in het Olimpia Komplexi van 
Quba, dat in een rustige groene omgeving ligt. 
Ook voor dit complex geldt weer dat men in 
Azerbeidzjan niet zoveel aan onderhoud doet. De 
kamer is ruim en prima (en bloedheet, maar dat 
is te verhelpen). Buiten bij de hoofdingang 

zwerft een redelijk vriendelijk groepje (kleine) honden rond met een serie oudere pups. Het is 
wachten op Gennadi, die is vertraagd en pas een stuk later arriveert met de rest van de bagage. Marc 
is wat ziek, maar hopelijk zal hij zich na een goede nachtrust morgen beter voelen. 
Onze chauffeur gebruikt de tijd om het busje goed uit te soppen en schoon te maken. Ik vrees dat dat 
morgen niet lang schoon blijft. 
Om half acht is dan het avondeten dat door de meesten vergezeld gaat met Amerikaans bier en 
Azerbeidzjaanse wijn. Daarna lijsten, wat dit keer erg veel kruisjes oplevert: totaal 86 soorten. Niet 
gek voor een eerste dag. De Steenarend wordt uiteindelijk Soort van de Dag. 
En dan mooi op tijd op bed (kwart over tien). 
 
Maandag 23 april. Een algemeen stuk en niet specifiek op deze dag gericht (door Lion) 

Azerbeidzjan is een relatief rijk land ten opzichte van zijn buren. 
80% van zijn nationale inkomen komt uit de gas en olie winning. En 
dat is te zien in het land. 
Ten eerste zie je het geld terug in de hoofdstad Baku. Een stad met 
schitterende moderne architectuur, mooi gerestaureerde oude 
monumenten, winkeltjes van Christian Dior, Versace, Porsche en 
Ferrari. Net als in welke andere Westeuropese stad dan ook. 
Je ziet dat de olie en het gas de Azeri’s zelf ook meer welvaart brengt. 
Overal in het hele land is men aan het bouwen. Ik kreeg het idee dat 
ca 45% van het vrachtverkeer op de weg alleen maar bestond uit 
vrachtwagens met bouwstenen.   Op weg naar de bouwplaats voor 

een nieuw huisje, ommuring  of verbouwing. 
Het olie en gas gebeuren zie je ook terug in het landschap. Tot in de buitenwijken van Baku staan de 
jaknikkers in het land maar ook nog in de Nationale parken. Ten zuiden van Baku staan de grote olie 
en gas behandeling installaties. 
Het meest opvallende was wel de kilometerslange pieren die de Kaspische zee insteken. Om de 
zoveel meter is er op de pier een productieplatform waar de olie opgepompt wordt en naar land 
wordt gestuurd. Vanuit de lucht is dit heel goed te zien evenals de vervuiling die op het water drijft. 
Een mooi voorbeeld is de bruine Steltkluut die we tegen kwamen in een visvijver. Het beestje zat 
helemaal onder de olie! Vervuiling is een probleem 
in het land. 
Een goed voorbeeld van de soms enorme 
vervuiling is het bedrijfje langs de weg waar olie 
ververst kan worden. 
De grond is doordrenkt met olie en het ruikt er 
naar alles wat niet deugt. Het toilet (niet op de 
foto) is opgebouwd uit oude asbest dakplaten.  n 
toch.. een 30 tal meters verderop zitten een paar 
Witstaartkievieten. 
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Het lijkt alsof het hele land op de 
schop is. Overal zie je hoopjes. Alsof 
elke vrachtwagen die iets kwijt moet 
het langs de weg, in het veld of langs 
het kanaal heeft gestort. Dat maakt 
dat het landschap er rommelig uit 
ziet. Maar de parken in de stad of de 
Nationale parken zijn pareltjes met 
bijzondere en veel afwisselende 
soorten. Het land kent vele diverse 

biotopen welke resulteren in veel soorten vogels. 
De Azeri’s zijn gezellig, gastvrij en behulpzaam. Verder zijn het mensen die familie en kennissen hoog 
houden. Op een bruiloft, welke intensief gevierd wordt, komen zeker 200 mensen eten, drinken en 
feesten met Azerbeidzjaanse muziek (met een beetje westerse inslag). Van jong tot oud, iedereen is 
op en top gekleed en gaat door tot de kleine uurtjes in de grote feestzaal van een hotel. 
De Azeri’s zijn trots op hun land en stad. 
Voordat je een stad binnen gaat zie je een kunstwerk, welkomst bord of muur maar veel vaker nog 
geweldige triomfbogen of grote portalen. Duidelijk met de bedoeling om de trots op land, volk en 
cultuur te stimuleren. 
Jammer dat met al die pracht en praal die er wordt neergezet niet zo zeer op kwaliteit wordt gelet en 
al helemaal niet op onderhoud. Het begint soms al heel snel te roesten of uit elkaar te vallen. Op 
straat zie je relatief weinig politie of militairen. Maar er is me verteld dat dit schijn is. Blijkbaar is er 
ook nog een geheime politie die vele malen 
talrijker is dan de geüniformeerde brigade.   
Iedereen moet overal een graantje van 
meepikken. Of het nu de olie is of een toerist. 
Wij merkten dat als je toegang tot een 
Nationaal park wilde er toegang geregeld 
moet worden, je een gids moet meenemen en 
op een plek hadden we ook nog een 
“Inspecteur slagboom”. 
Die laatste figuur zorgde voor de toegang tot 
het park. Wat zijn functie nu precies was weet 
nu nog niemand, maar hij heeft goed geslapen 
in de bus.   
De Russen hebben in de tijd dat de Kaukasus nog binnen de Russische federatie viel een verdeel- en 
heerspolitiek gevoerd. Onder andere door bevolkingsgroepen te verplaatsen. Nu de Kaukasus is 
opgesplitst in diverse landen roept dat spanningen op. 
De deportaties uit het Russische verleden hebben er toe geleid dat in de diverse landen meerdere 
bevolkingsgroepen aanwezig zijn. Dat heeft o.a. geleid tot de oorlog van 1990 tussen Azerbeidzjan en 
Armenië. En deze heeft weer als consequentie dat er complete bevolkingsgroepen worden uitgezet 

en als vluchteling in o.a. Azerbeidzjan te 
boek staan. 
De 2 landen hebben nog steeds ruzie in 
de zin dat van de provincie Nahcivan er 
geen enkel trein of auto verkeer 
mogelijk is naar Azerbeidzjan. Nahcivan 
is dus volkomen geïsoleerd midden 
tussen Armenië en Turkije. Maar wel 
een absolute parel. Mooie stad, goed 
opgeknapt (niet enkel de façade), goede 
wegen, weinig vervuiling, geen hoopjes 
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langs de weg etc. Bij het navragen waarom in 
Nahcivan het zo goed uit ziet in tegenstelling tot (de 
rest van) Azerbeidzjan, kwam een helder antwoord. 
“Ook wij krijgen geld van Baku, net als alle andere 
provincies.  
Maar als wij iets laten uitvoeren door een persoon of 
bedrijf dan krijgt hij een klein deel van de 
aanneemsom. Als hij klaar is en het werk goed 
bevonden is krijgt hij weer een beetje voor het 
volgende deel. En dit gaat zo door totdat alles klaar 
is. Dit in tegenstelling tot Azerbeidzjan waar de 
opdracht in zijn geheel ineens wordt aanbesteed.” Een beschuldiging richting Azerbeidzjan heb ik 
niet gehoord, maar de ondertoon was helder. 
En ja, we hebben deze dag ook nog gevogeld. Hieronder de highlights van de dag. 
Vandaag togen we naar het bergdorpje Laza, een prachtige route, waarbij het slechte weer ons 
helaas parten speelde. Onderweg zagen en hoorden we Kleine Vliegenvangers, Boomleeuweriken, 
Roodvoorhoofdkanaries, 1 Schreeuwarend, 1 Alpenheggenmus, Grijze Gorzen, Tapuiten en enkele 
soorten Spechten. 
 
Dinsdag 24 april. Omgeving Laza en de rit terug naar Sumgayit (door Jos) 

Eigenlijk zou deze dag 
een soort ornithologische 
hoogtepunt moeten 
worden omdat we ons 
tenslotte bevonden aan 
de voet van de Hoge 
Kaukasus en omringd 
door prachtige ruige 
gebergtes. Echter, het 
weer gooide roet in het 
eten omdat het al vanaf 
het eerste ochtendlicht 

zwaar mistte en er ook regen aan kwam. Dat was wel een domper want juist in deze omgeving en bij 
het zoeken naar specialiteiten als Kaukasisch Korhoen, Berghoen en Grote Roodmus om er een paar 
te noemen heb je goed zicht en rustig weer nodig. Het wakker worden was overigens een verrassing 
op zichzelf, want je bevond je weer in een of ander gezellig ingericht pension en je hoorde de koeien 
buiten en je zag maar weinig door de mist maar je wist dat je midden tussen de hoge bergen zat. We 
ondernamen toch al vroeg een poging om naar een hoger gelegen bergkam te rijden, met hulp van 
wat plaatselijke inwoners en hun 4WD jeeps. Daar aangekomen deden we onze best tussen de 
mistbanken door de berghellingen af te zoeken en goed te luisteren. Uiteindelijk vonden we er alleen 
een paar Rotskruipers (ook leuk natuurlijk), 
waar we er later nog enkele lager bij het dorp 
zouden zien en 1 Kaukasisch Berghoen liet zich 
even horen. Ook waren er hier en daar 
Beflijsters, Raven en veel Tapuiten en Zwarte 
Roodstaarten van de ondersoort ochruros.  
De vrouwen kregen de kans om in de keuken 
mee te kijken naar de bereiding van een paar 
lokale specialiteiten, maar na het ontbijt 
besloten we om – vanwege de verslechterende 
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weersomstandigheden - eerder terug te rijden naar Sumqayit 
en zodoende later in de week wat extra speling te hebben. 
Tijdens de rit terug en een lunchpauze waarbij we alweer dicht 
bij de Zwarte Zee waren konden we nog wat leuke doortrek 
waarnemen van onder meer Purperreigers, Kleine Torenvalken, 
Vorkstaartplevieren, Scharrelaars, Hoppen en 1 man 
Roodpootvalk. 
 
Woensdag 25 april. Van Sumgayit naar Shirvan (door Fransje 
en Klaas) 

Met een gerepareerde bus en een andere auto voor 
Gennadi, vertrekken we s ’morgens vroeg. 
Als einddoel die dag Shirvan. Het traject voert ons langs 
vele lagunes en stukken kust van de Kaspische Zee. 
We rijden door een verrommeld landschap, vol met vele 
ja-knikkers, boortorens, bovengrondse leidingen, 
scheefstaande palen, vervallen leegstaande fabrieken. 
Kortom voor ons geen aantrekkelijk landschap, echter 
voor vogelaars een eldorado! 
In de vele  poelen 
onderweg, treffen 

we o.a. aan: de Gele-, de Balkan-, de Engelse- en de  Witte 
Kwikstaart, de Steltkluut, de Bruine Kiekendief, duizenden 
Gierzwaluwen. 
Verder nog Grote Karekiet, Tureluur, een groepje Grauwe 
Franjepoten, Oeverlopers. 
Ongetwijfeld hebben we nog meer soorten gezien, het was te 
veel voor ons. 
We stoppen om de flip- flap! 
‘s Middags komen we aan in Qobustan, nationaal park dat 
beroemd is om zij eeuwenoude petrogliefen. (in rotsen 
gekerfde voorstellingen van mens en dier). 
Tussen en op al deze formaties, waren veel vogels te zien, zo 
zagen wij de Rotsklever die voedsel zocht rondom zijn nest, 
meerdere soorten Tapuiten; de Oostelijke Blonde, de Izabel-, 
de Bonte en  waarschijnlijk ook de Finsch Tapuit. 
Wat voor ons ook heel bijzonder was, dat wij de Vuurspringer, 
een spin uit de groep Springspinnen, ontdekten en in de 
laagvlakte een vos waarnamen. 
Na een door Gennadi weer uitstekend georganiseerde lunch 
op het terrein aldaar, vertrekken naar het bij behorende 
Museum, waar we, aan de hand van archeologische vondsten, 
zien hoe de mensen hier duizenden jaren geleden leefden en 
hun sporen achterlieten, met als hoogtepunt de petrogliefen 

of rotstekeningen die 
we zojuist bezichtigd 
hebben. 
Vervolgens staan er meerdere taxi’s op ons te wachten om 
ons naar de permanente modder- en olievulkanen  van 
Qobustan te rijden. Wat een ervaring! Deze cowboy-
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chauffeurs scheurden als Max Verstappen in oude 
gammele Lada’s over ruig terrein met kuilen en 
hobbels naar de vulkanen. 
Het was een spectaculair verschijnsel: kleine 
heuvels van gestolde klei waar aan de toppen 
vloeibare modder stond te pruttelen. Tussen deze 
heuveltjes kon er gewoon gelopen worden.   
Weer terug naar onze comfortabele bus en 
vervolgens naar Shirvan waar we in een ander 
Olympisch Complex onze intrek nemen. 
We sluiten de dag af met een heerlijk diner in een restaurant in een  “chambre séparée”. 
 
Donderdag 26 april. Shirvan-Agcabadi. (door Fransje en Klaas) 

Na wat gesteggel over het wel of niet ontbijten in het 
hotel -zoals Gennadi had afgesproken- 
gaan we vroeg op pad naar Agcabadi, een afstand 
van ongeveer 180 km. 
Nadat we al meerdere malen onderweg gestopt zijn 
en vele vogels gespot hebben, zoals Kuifleeuwerik, 
Purperreiger, Ménétriés Zwartkop,  Koekoek, 
Witstaartkievit, Kleine Plevier, Witvleugelstern, 
brengen we een bezoek aan de visvijvers waar weinig 
vogels te zien zijn.  

Zoals gebruikelijk op deze reis drinken we koffie met wat lekkers langs een weg ergens op een zijpad. 
Onderweg worden er inkopen gedaan, hebben wij tijd om even rond te neuzen, ijsje te kopen en zien 
we hoe een oudere vrouw een pas gevangen vis op straat schoon staat te maken. Gewoon op de 
stoep op een stukje karton.  
Gennadi improviseert wat met tafels, (plastic tafelkleed heeft hij altijd bij zich) en zo lunchen we 
langs een vrij drukke weg. Naast onze lunchplek is een 
kleine “winkel van Sinkel” waar wat losse thee wordt 
gekocht.  
Achter deze lunchplek wordt een Buidelmees ontdekt. 

Zoals bij 
ieder 
stop 

zwerven een aantal van ons door de omgeving om 
toch nog een vogel waar te nemen. Voor we in het 
hotel aankomen worden onderweg o.a. nog 
waargenomen: Waterhoen, Witwangstern, 
Witvleugelstern, Kleine Torenvalk, Krooneend, Zwarte 
Stern, 

Bergeend, Dodaars.Aan de rand van Agcabadi bevond zich ons 
hotel dat lastig te vinden was. Onze chauffeur kreeg 
assistentie van de hoteleigenaar die ons vanuit het centrum 
voor ging naar het hotel. En wat voor een hotel!!  Het leek wel 
alsof we een stel rijke Arabieren waren zo sjiek zag het 
gebouw er uit. De weg er heen was niet zo sjiek: stoffig met 
potholes waar men voortdurend om heen moest laveren.  
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Vrijdag 27 april. Bezoek aan Lage Aggol (door 
Jos) 
Vanochtend vertrokken we vroeg om het 
Nationale Park Lake Aggol met een bezoek te 
vereren. Dit park ligt op een half uur rijden van 
de stad en bevindt zich in de uitgestrekte 
landbouwgebieden en heeft feitelijk 1 
toegangsweg en in het park zelf enkele 
zandpaden. Het vereist wat geregel om 
toestemming te krijgen; de bureaucratie in dit 

land is van Russische diepgang, maar dan krijg je ook wat! 
Al voor de ingang van het park was het raak met een grote groep Groene Bijeneters die net terug uit 
Afrika bezig was om kwartier te maken bij hun zandkolonies. Er vlogen Zwarte Ibissen, Hoppen, 
Scharrelaars, Kleine Klapeksters, Vorkstaartplevieren en Witstaartkieviten rond en we hoorden 
Zwarte Frankolijnen, Kleine Vliegenvangers en andere 
zangvogels.  
In het park zelf was het ook feest want er was overal wel 
wat te zien langs de weg door het park. Hier namen we 
uitgebreid de tijd voor en genoten van het fraaie 
moerasachtige park en noteerden in ieder geval nog 
diverse roepende Grijskoppurperkoeten, IJsvogels, veel 
Dwergaalscholvers, Buidelmezen, veel Witwang- en 
Witvleugelsterns, een Vos en een zingende Rietgors van 
de ondersoort caspia. We genoten er in het open veld 
van een uitgebreide picknicklunch en gingen daarna naar 
een ander gebied ten westen van Agcabadi met een lokale natuurgids die ons een paar interessante 
plekken zou tonen. Uiteindelijk kwamen we inderdaad bij een paar leuke landbouwgebieden uit 
(Roze Spreeuwen, Kwakken, Beverrat, IJsvogels enz) en vooral een soort voormalige kolchoz was de 
moeite waard omdat daar een grote kolonie Kleine Torenvalken huisde en de fotografen zich 
daarmee druk konden maken. 

 
Zaterdag 28 april. Naar de kust. (door Mark) 
Na het ontbijt, om 7.30, vertrokken we om 8.45 uur 
richting Salyan. Voor het ontbijt is door een paar 
vroege vogelaars een groene specht gehoord, een 
nieuwe soort voor de lijst die nu op ca. 190 soorten 
staat. En dat na nog maar een week vogelen. Bij het 
vertrek horen we een Kwartel. Gennadi’s vervangende 
auto is aangekomen, inmiddels de derde auto op deze 
reis. We zijn benieuwd of hij met deze auto Baku haalt. 
Een korte stop langs de weg levert inmiddels 

vertrouwde soorten op als Scharrelaar, Hop, 
Wielewaal, Nachtegaal, nog een Groene Specht en 
een Dwergooruil. Een tweede stop, bij een paar 
plassen, brengt het volgende: honderden 
Oeverzwaluwen bij ene kolonie, Witvleugel-, 
Witwang- en Zwarte Sterns, Dwergaalscholvers, 
Steltkluten, een Dwergstern, een Kleine Plevier, 
overtrekkende Vorkstaartplevieren en een man 
Bruine Kiekendief. Als toegift zweeft er nog even een 
adulte Zeearend boven de bus. 
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Tijdens de lunch ontdekt Jos een Ransuil op een 
nest. Verder Scharrelaars, Grauwe en Kleine 
Vliegenvanger, Wielewaal, Paapje en Ortolaan. 
En ook dit alles gewoon langs de kant van de 
weg. Bij een stop tussen Shirwan en Salyan 
horen we bij een plassengebied Cettis Zanger. 
Hier ook Beverratten, Grote en Kleine Karekiet, 
Dwergaalscholver en allerlei sterns. Bij de 
laatste stop, bij een mooi plasje, Watersnip, 
Grutto, Temmincks Strandloper, Dwergstern, 
Lachstern, Steltkluut, Zomertaling en 
Zwartkopgors.  
Dineren doen we, heerlijk buiten, in Salyan. 

Tijdens het eten zijn er, zoals wel vaker, Dwergooruilen te horen. Naast het hotel is een bruiloft aan 
de gang; gelukkig houdt het feestgedruis ons niet uit onze slaap.  
 
Zondag 29 april 2018. Nationaal Park Shirvan 
(door Arjo) 
Om half zes opgestaan en iets over zes 
vertrekken we uit ons hotel in Salyan. Vandaag 
zit ik met Mark in de auto bij Gennadi. Voordat 
we bij Shirvan Nationaal Park aankomen hebben 
we al diverse benzinepompen bezocht. Gennadi 
wil alleen een hoge kwaliteit benzine (premium) 
hebben, maar of het desbetreffende 
benzinestation heeft het niet of het is niet 
voorradig. Geen problemen die je verwacht in dit 
olierijke land. Gelukkig zit er nog genoeg in de 
tank. 
Het is nog niet eens zeven uur als we bij de ingang van het park zijn. Het park is ook de thuishaven 

van onze gids Hikmet die hier ook ergens in de buurt 
woont. Al bij de ingang is de eerste Zwarte Frankolijn 
te horen. Langzaam rijden we verder het park in. Het 
is goed voor te stellen dat deze steppeachtige vlakte 
eens het domein was van leeuwen. Die zijn er niet 
meer, maar nog wel Kropgazelles, die vanuit dit park 
ook elders in de Kaukasus weer worden uitgezet. We 
zien op enige afstand twee kleine groepjes. Zo te zien 
vrouwtjes of jonge mannetjes. Verder onderweg 
diverse groepjes Regenwulpen. Niet bepaald een 
soort dat je verwacht in deze wat dor aandoende 
omgeving. Even later vliegen er twee verrassend 
kleine wulpen langs de auto: Kleine Regenwulpen. 
Deze Oost-Aziatische soort zal in deze regio vast niet 
algemeen zijn. Een mooie waarneming. 
En dan is het na twee jaar reizen met Kaukasus Plus 
Reizen eindelijk zover: een vrouwtje en mannetje 
Zwarte Frankolijn vlak naast de auto. Eindelijk lukt 
het een goede foto te maken van deze schichtige 
soort. Net voor onze ontbijtplek kruipt een 
Dobbelsteenslang over de weg. Die is ook een beetje 
verdwaald in deze droge omgeving. 
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Er zijn overigens wel wat natte plekken in Sirvan, 
zoals bij onze ontbijtplek. Vanaf het uitkijkplatform 
bovenop het gebouw heb je uitzicht op een 
moerasgebied. Het waait echter stevig en dat 
bevordert niet het horen van geluiden. Boven het 
riet alleen twee jagende Bruine Kieken. Beneden 
bij gebouwtje gaan een Koekoek en een Hop 
samen op een hek zitten. Ook vliegen er nog 
diverse Kleine Torenvalken rond. Iemand ontdekt 
een Buidelmees met een nest. Voer voor 
fotografen. Als iedereen zich opmaakt om weer te 
vertrekken blijft Math nog even achter bij de buidelmees en spot (en fotografeert) dan ook nog een 
Porseleinhoen dat even uit het riet tevoorschijn komt. 
Andre stapt bij ons in de auto, de rest stapt over in een groen busje dat wat meer geschikt is voor het 
terrein. 

Vanuit de auto bij Gennadi is het goed fotograferen en 
het levert mooie plaatjes op van een Kleine 
Kortteenleeuwerik en een stel Strandplevieren. Langzaam 
rijden we zo richting kust. Iemand ziet mogelijk een 
jakhals o.i.d. lopen, maar als we stoppen is deze niet 
terug te vinden. Even verderop bij een duinenrij zit een 
groep Gele Kwikken op het zandpad. Bij de kust 
aangekomen waait het hard. Er zit een groep Lachsterns 
en Zwartkopmeeuwen. Even verderop een Scharrelaar en 
een Kleine Klapekster. Een groepje is gaan lopen en heeft 
een Woestijnplevier gezien. 

Het waait stevig, dus het kost wat moeite om alles klaar te maken voor de lunch zonder dat het 
wegwaait. Het drinken waait wel uit het bekertje. 
Na de lunch rijden we terug naar de ingang van het park, waar men overstapt in ons eigen busje. 
De reis gaat terug naar Salyan en dan verder over strak asfalt stroomafwaarts langs de rivier de Kür. 
Na een korte stop om een Koereiger te fotograferen rijden we door naar een oliewinningsgebied. 
Daar zijn een paar potentieel interessante waterplassen. Kemphanen, Flamingo’s en Kluten kunnen 
aan de daglijst worden toegevoegd. Uiteraard  waren er ook Steltkluten, maar dat is een zeer 
algemene vogel hier. 
Ons kleine gezelschap heeft zich inmiddels uit de auto weer bij de rest gevoegd in de bus. Gennadi is 
eerder terug gegaan naar Salyan om het restaurant te regelen. 
Met de bus rijden we nog een klein stukje verder waar een aantal visvijvers zijn. Vorig jaar zat hier 
een behoorlijk grote kolonie Kleine Torenvalken, maar de gebouwen zijn opgeknapt en nu zijn er nog 
maar iets van 8 Kleine Torenvalken. 
Daarna terug naar Salyan, waar we veel bruiloftsstoeten tegenkomen. Om half zeven komen we aan 
bij ons hotel waar, net als gisteren, weer een bruiloftspartij is. Zal wel de tijd van het jaar zijn. 
Het duurt even voordat er contact 
is met Gennadi, maar om kwart 
over zeven lopen we richting het 
nabijgelegen restaurant. Het eten 
verloopt wat charmant chaotisch. 
Er blijken geen lepels te zijn voor 
de soep totdat er wat theelepels 
worden rondgedeeld. Ook zijn er 
eerst veel te weinig messen, maar 
die worden later aangevuld. 
Waarschijnlijk geleend bij de 
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buren of zo. Duidelijk dat ze niet op een dergelijk 
groot (..) gezelschap zijn ingesteld. Het eten zelf is 
overigens uitstekend. 
Bij het lijsten blijkt dat we inmiddels al op 204 
soorten staan voor deze reis. En we hebben bijna de 
helft van de reis nog voor de boeg…. Soort van de 
dag wordt de Zwarte Frankolijn. 
 
Maandag 30 april. Tocht naar Masalli. (door Jos) 
Vandaag zou een reisdag worden om uit te komen in 
het stadje Masalli. Weliswaar is de route niet 
dermate lang en de wegen niet zo slecht dat je daar 

de hele dag over zou moeten doen maar met een groep vogelaars op pad weet je het nooit! 
Op de route, feitelijk de hoofdweg naar het zuiden en naar Iran, passeer je diverse visvijvers en 
natuurlijke meren en dat betekent dus herhaaldelijk 
uit de auto. 
Vooral een groot meer waar het overigens beroerd 
vogelen is naast de voortjakkerende vrachtauto’s was 
erg productief. Hier bevonden zich naast vele 
duizenden eenden in diverse soorten en maten 320 
Flamingo’s, 1267 Regenwulpen, 84 Zomertalingen, 2 
Witoogeenden en 1 Marmereend! Daarnaast veel 
steltlopers waaronder een Terekruiter, 4 soorten 
Strandlopers, Strandplevieren, Steltkluten, 
Witstaartkieviten en verder zagen we onderweg nog 
1 Dwergarend, Koereigers, veel Scharrelaars, 
Wielewalen, Hoppen, Bijeneters en hoorden we bij elke stop of uit het busraampje wel iets roepen of 
zingen zoals Dwergooruilen, Nachtegalen en Buidelmezen. 
Het was even zoeken naar ons hotel voor onze chauffeur en daarna ging het naar een mooi 
restaurant waar we een uitgebreid diner ontvingen dat zoals gewoonlijk te veel van het goede was! 

 
Dinsdag 1 mei. Langs de kust. (door André)  
De dag vroeg begonnen, al om 6:00 zaten we 
aan het ontbijt in hotel Kür in Masalli. 
Rond 6:45 vertrokken richting de eerste plek 
om te stoppen. Via een paadje tussen huizen 
bereikten we een grasland waar boven 
duizenden Witwangsterns en 
Witvleugelsterns foerageerden. De aantallen 
zijn geschat op 8.000 Witwangsterns en 
12.000 Witvleugelsterns. 
Er vlogen ook zo’n 5.000 Kokmeeuwen rond 
en een groep van ca. 200 Kemphanen. Verder 

hoorden we hier een zingende Kortteenleeuwerik en zagen we een overvliegende Zwarte Wouw. 
Enkele deelnemers zagen hier ook een Jakhals wegrennen. De volgende stop was bij een 
moerasgebied. Hier zaten ook weer vele honderden Witvleugelsterns en Witwangsterns. Tijdens het 
uur dat we hier rond wandelden, zagen we o.a. >40 Ralreigers, 139 Dwergmeeuwen, 2 
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Slangenarenden en 
hoorden we 
verschillende Cettis 
Zangers. Andere 
soorten die hier zaten, 
waren Purperreiger, 
Kwak en Visdief. 
Tijdens de koffiepauze 
zagen we o.a. 3 
Paapjes, en een 
overvliegende 
Steppebuizerd. Tijdens 
een korte stop bij het 
strand langs de 

Kaspische Zee werden door sommigen twee langs vliegende Grote Sterns gezien. Aan het begin van 
de middag reden we naar het Hirkan NP. Hier maken we kans op Shikra, ze schijnen in het park te 
broeden. 

Na ons ingeschreven en een toegangskaart 
ontvangen te hebben, een stuk verder gereden 
richting de plek waar onze gids op ons wachtte. 
Na de lunch die voornamelijk uit vis bestond, 
zijn we begonnen met de wandeling over 
heuvels door een ontzettend mooi bos. Hier 
zaten verschillende Kleine Vliegenvangers en 
Wielewalen te zingen. Ook hoorden we Vink, 
Winterkoning en Roodborst. Soorten die we 
nog niet veel hebben waargenomen deze reis. 
Vlak voor het einde van de wandeling kwamen 

we een zingende Balkanvliegenvanger tegen, die zich 
ook erg mooi liet bekijken. 
Bij terugkomst bij het startpunt zagen we een Shikra. 
De vogel cirkelde enkele rondjes boven ons om 
daarna snel door te vliegen. We genoten met een 
fles bier van deze waarneming. Op de terugweg nog 
een plek bezocht waar een paartje Shikra broed. We 
zagen hier echter alleen 2 Boomvalken. 
 
Woensdag 2 mei. Reisdag terug naar het noorden 
(door Jos) 
Opnieuw een lange reisdag om uit te komen in 
Sumgayit, waar we ook de eerste nacht verbleven. Dit betekende opnieuw diverse stops inlassen 

waar we al eerder waren gestopt maar ja je 
weet het nooit en het is de trektijd dus altijd 
maak je weer kans op nieuwe dingen. 
Oftewel, veel van de vogels die we ook al 
zagen een aantal dagen eerder maar dan in 
andere aantallen. Leuk was een Rosse 
Waaierstaart toen we bij de ingang van het 
Park Shirvan pauzeerden, voor velen een 
nieuwe soort. Ook zagen we nu Poelruiters 
en enkele mooie baltsende 
Balkankwikstaarten.  



Reisverslag Azerbeidzjan april-mei 2018  pag. 14 

 

Al met al was het een lange dag en helaas lukte het 
niet om in Baku zelf te gaan dineren omdat het 
centrum min of meer ontoegankelijk was gemaakt 
vanwege de Formule1 race waarvan de hekken nog 
niet waren opgeruimd; een evenement waar dus een 
hele stad door op z’n kop moet worden gezet! 
 
Donderdag 3 mei t/m zaterdag 5 mei. Nakchivan. 
(door Jos) 
Voor een algemeen verhaal over deze provincie zie 23 
april. Nakchivan blijkt een verrassend mooie provincie met schitterende wilde natuur. Tijdens deze 
periode zijn we met hulp van een lokale vogelgids op stap geweest die ons naar een aantal goede 
plekjes bracht en werden we geholpen door een lokaal reisbureau die ook de verzorging op zich nam  
 

en dat goed deed. 
Een mooie plek wordt op 6 mei al beschreven waar we de eerste middag naar toe gingen – na 
aankomst en inkwartieren in het keurige met discolampen verlichte hotel in het keurige centrum van 
de gelijknamige hoofdstad. Hier hoorden we Kaspische Berghoenders, zagen fraaie Perzische 
Roodborsten, Arendbuizerden, Rode en Blauwe Rotslijster, Roodkopklauwier, Lammergier, Aasgier 
en nog wel meer moois. 
In de 2 dagen die volgden ondernamen we steeds een mooie reis naar weer een ander gebied, vaak 
in de middle of nowhere, vaak droog en rotsachtig maar steeds met verrassende resultaten. Als 
hoogtepunten noem ik hier een Lannervalk (ook mooi op de foto), Roodstaarttapuiten, Perzische 
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Woestijnpatrijzen (prachtig maar schuw), 
Woestijnvinken, Vale Woestijnvinken (midden in de 
druiverij actief baltsend), Zwartbuikzandhoenders 
(helaas alleen opvliegend in paartjes), Steenortolanen 
(erg lastig goed in de scoop te krijgen terwijl je er toch 
dicht bij lijkt te zitten), Finsch Tapuiten (goed kijken of 
het geen Oostelijke Blonde zijn), 
Bergkalanderleeuweriken vlak naast de bus, Grote 
Vale Spotvogels (lastig in beeld te krijgen in de 

struiken), Grote Rotsklevers (voorbeeldig 
poserend) en daarnaast overal Kuifleeuweriken, 
Zwartkopgorzen, Bijeneters, Scharrelaars, Kleine 
Klapeksters, Izabeltapuiten, enz. We kregen ook 
nog een aantal fraaie ‘bonussen’ in de vorm van 
een mooie poserende Wolf op de berghelling, 
heel tamme Bezoargeiten (omdat er niet gejaagd 
wordt in deze provincie), een Vos en een Haas en 
natuurlijk waren er overal fraaie bloemen en 
insecten te zien, te veel om hier te benoemen. 
Al met al waren we allemaal erg blij verrast met hoe goed het hier vogelen is.  

 
Zondag 6 mei. Afsluitende vogel- en cultuurdag. 
(door Arjo) 
Vandaag is de laatste volledige dag in 
Azerbeidzjan. Zeven uur ontbijt, waarna de groep 
zich opsplitst. Een deel (Lion, Fransje & Klaas, Tine 
& Ger) doet een cultureel programma, Frits en 
Frans gaan zelf wat rondkijken en de overige 
heren (Jos, Andre, Mark, Ger, Math en 
ondergetekende) gaan met Emil en de vogelgids 
nog een laatste poging doen om de 
Steenheggemus te zien. In een klein busje gaan 

we omhoog de bergen in naar dezelfde plek als we de eerste dag in Nakhicevan zijn geweest. Het 
heeft duidelijk recent geregend, maar als we uitstappen is het droog. Vanuit het bergmeertje laten 
verschillende Dodaars en Meerkoeten zich horen. Verder zien we Waterhoen en Wilde Eend in het 
meertje. In de bomen en struiken om ons heen zijn zeker wel 10 verschillende Roodmussen te horen 
en een enkele Oosterse Vale Spotvogel. Dat is al een verschil met ons eerste bezoek hier, maar dat 
was dan ook veel later op de dag. Langzaam lopen we naar boven; ik wat langzamer dan de rest. Ik 
zie ze al druk gebaren voordat ik boven ben: een 
zingende Steenheggemus laat zich prachtig zien en 
horen. Missie geslaagd! En daarmee wordt zelfs op 
deze laatste dag nog weer een nieuwe soort  aan de 
lijst toegevoegd. In de omgeving verder o.a. ook 
zingende Ortolanen, Tapuiten, wat overvliegende 
Zwarte Wouwen, Raven  en Lammergieren. De lucht 
begint langzamerhand erg dreigend te worden, dus we 
dalen weer af richting het meertje en het busje. 
Tijdens de afdaling komen we nog Grasmus en 
(‘gewone’) Ortolaan tegen. We rijden nog maar net of 
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er wordt een Citroenkwikstaart (en wat feldeggs) gespot langs het meertje. Nog een nieuwe soort 
voor onze lijst. De miezerregen is inmiddels overgegaan in een  meer serieuze regenbui, dus we 
stappen snel weer in en rijden naar beneden. Daar is het gewoon droog.  

Nadat we onze vogelgids vlakbij zijn huis 
hebben afgezet rijden we verder naar het 
hotel, waar we om kwart voor 12 aankomen. 
De ‘cultuurploeg’ is nog onderweg. Boven snel 
de rest inpakken en dan naar beneden om uit 
te checken (vijf over twaalf). Ik ben dit keer 
eens niet de laatste. Een dikke twintig minuten 
later rijden we in 2 auto’s naar het vliegveld, 
waar we afscheid nemen van Emil, onze lokale 
reisleider. 
Bij de beveiliging is er wat gedoe. Blijkbaar is 
niet de informatie in ieders paspoort en 

reisdocumenten even duidelijk. Jos mag even mee naar de (ruim)bagage, want daar heeft de scanner 
blijkbaar wat onduidelijks gezien in zijn koffer en André probeert -tevergeefs- een mes mee te nemen 
in het vliegtuig. De sfeer blijft desondanks goed. 
En dan is het wachten op vertrek. Gelukkig zijn er koffie/thee, frisdrank en versnaperingen te koop 
aan de balie. Een biljet van omgerekend nog geen dertig Euro al wisselproblemen. De prijzen dan ook 
voor ons begrip erg laag. 
Het vertrek staat gepland om twintig over drie en iedereen zit keurig op tijd in het vliegtuig. Maar 
dan volgt de mededeling dat vanwege een naderend onweer het vertrek een uur wordt uitgesteld. 
Dus iedereen met handbagage weer uit het vliegtuig. Korte tijd later barst het onweer ook 
daadwerkelijk los en klettert de hagel tegen het raam.  
Om vijf over half vijf zit iedereen weer in het 
vliegtuig en vijf minuten later vertrekken we dan 
richting Bakoe. Daar worden we opgewacht door 
het bekende Mercedes-busje en onze chauffeur. 
Die rijdt met ons naar het drukke Bakoe, waar we 
onze laatste Azerbeidzjaanse maaltijd nuttigen in 
een restaurant vlak bij het centrum. De maaltijd 
verloopt prima, maar bij het afrekenen is er 
verbazing over de hoge prijzen, zeker voor de wijn 
(rode wijn 50 manat/fles, witte wijn zelfs 80 
manat/fles). Ger en Tine weigeren mee te werken 
aan deze afzetterij en willen niet meer dan 20 
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manat betalen voor hun 
fles witte wijn. Exact 
dezelfde wijn hadden ze 
een paar dagen geleden 
voor maar 12 manat per 
fles. Terwijl het 
personeel telefoneert 
met een hogere baas 
verplaatst het 
gezelschap zich 
langzaam naar de bus. 
Uiteindelijk gaat de baas 
toch akkoord met die 20 
manat en kunnen we 

vertrekken. Chapeau Tine en Ger!  
Maar toch jammer dat het onze laatste maaltijd zo moet eindigen. Nou ja, het is de hoofdstad… 
Terug bij ons hotel in Sumqayit (Olympisch Complex) snel de opgeslagen bagage verzamelen, 
afscheid van Jos (die nog vroeger zal vertrekken dan de rest) en in een erg warme kamer de bagage 
in orde maken voor de terugreis morgen. Om kwart over tien dan op bed. 
We hebben dit keer onze maaltijd niet afgesloten met het lijsten en een soort van de dag. Dat laatste 
is echter niet zo moeilijk: de Steenheggemus. 

 
Maandag 7 mei 2018. De reisdag terug naar 
Nederland (door Arjo) 
Ik weet nog voor de wekker op te staan (vijf voor 
drie), daarna snel de laatste spullen in de tas en 
ruim voor half vier sta ik dan beneden in de hal met 
de rest van het reisgezelschap. 
Het busje staat er wel (en op slot), maar geen 
chauffeur. Nadat zijn kamer is getraceerd wordt hij 
wakker gemaakt en daarna wordt de bagage 
ingeladen. In de hal blijft een rugzakje achter, maar 
die is niet van een van de aanwezigen. De inhoud, 

o.a. spullen van de HEMA en Kruitvat, duiden wel op een Nederlandse eigenaar. Wellicht is het 
rugzakje van Jos, die al eerder is vertrokken? Er is echter op geen enkele telefoon een bericht van 
hem en hij is ook niet bereikbaar. Het rugzakje blijft dus achter. 
Om kwart voor vier vertrekken we dan, maar we komen niet ver: Math mist zijn paspoort. Dus terug 
naar hotel. Er wordt buiten gezocht met zaklantaarns en ook op zijn kamer, maar uiteindelijk wordt 
het paspoort terug gevonden in zijn koffer. Het is ruim na vier uur als we voor de tweede keer 
vertrekken. De rit naar het vliegveld duurt een 
uur. 
Daar nemen we afscheid van het inmiddels 
vertrouwde Mercedes-busje en onze 
chauffeur. Ik ben benieuwd hoe hij op deze 
job terugkijkt, zeker na het turbulente begin. 
Als chauffeur was hij veel beter (en veiliger) 
dan onze chauffeur vorig jaar. 
Op het vliegveld het bekende gedoe 
(beveiliging, wachten, laatste manaten (geld) 
spenderen). Het vliegtuig vertrekt om vijf over 
half zeven van de gate op weg naar Istanboel. 
Daar landen we om 10 over acht (lokale tijd, 1 
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uur verschil met Azerbeidzjan),  door de miezerregen naar de bus die 
ons naar het hoofdgebouw brengt, door de beveiliging en dan 
eindeloos lopen naar de vertrekgate, die ook nog halfweg deze tocht 
wordt gewijzigd. En dan weer wachten. Dit is daarvoor niet het 
meest prettige vliegveld: voedsel en drinken is behoorlijk aan de 
prijs en het personeel is niet bepaald erg vriendelijk. Gelukkig valt de 
wachttijd mee. 
Na anderhalf uur wachten zet ik vlak voor het boarding de 
stralingsmeter aan en doe die in mijn rugzak. Ben benieuwd of die 
goed werkt. De ervaring met Turkish Airlines is weer prima: 
comfortabele zit en genoeg films om te bekijken.. We landen op 
Schiphol om twintig voor 1 (Nederlandse tijd) en na twintig minuten 
taxiën staan we bij de gate. Het is nog een behoorlijk stuk lopen naar 
de bagagebanden het duurt dan ook nog een poos voordat de eerste 
koffers op de band liggen. Fransje en Klaas hebben als een van de 
eersten hun tas en zien dan tot hun schrik dat de sloten zijn open 
geknipt. De commotie daarover verstomt als er nog eenzelfde tas 
langskomt op de bagageband: de opgeknipte koffer/tas is weliswaar 
van hetzelfde merk, maar niet hun tas. Dus die tas weer snel op de 

band en de goede er afgehaald. Daarvan zitten de sloten nog gewoon dicht. 
 Mijn tas arriveert ook vrij snel en dan neem ik snel afscheid, zodat ik de rechtstreekse trein naar 
Groningen kan halen van iets over twee. Even later rij ik comfortabel uitkijkend over het 
zonovergoten Nederlandse landschap richting het Noorden, het einde van een zeer geslaagde reis. 
Waarbij de totaallijst vogels op 248 is uitgekomen (incl. enkele aparte ondersoorten). 
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