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Inleiding 
Met ingang van 2009 is Menork aangehaakt bij een (inter)nationaal project dat gericht is 
op onderzoek bij de Boerenzwaluw. Met de boerenzwaluw gaat het de laatste jaren niet 
goed. Er is een aantal oorzaken voor te bedenken dat echter wetenschappelijk 
nuancering wenst. Zodoende heeft men internationaal de handen ineen geslagen d.w.z. 
van zuid-Afrika tot noord-Europa vindt er goed gecoördineerd onderzoek plaats en dat 
alles op initiatief van een Nederlander, te weten Bennie van den Brink. Via zijn website 
(boerenzwaluw.nl) valt alles te lezen over de opzet van dit groots opgezette project.  
 
Inhoud en impact onderzoek 
Jaarlijks worden broedvogels en hun jongen op diverse onderzoekslocaties gevolgd. Doel 
is om de vogels individueel herkenbaar te maken om zodoende jaarlijks vast te kunnen 
stellen of de vogel terugkomt en (dus)nog in leven is. Ook worden er in principe nest-
jongen van een ring voorzien. Dat zal echter vooral afhangen van de bereikbaarheid van 
de nesten. Locaties waar broedvogels relatief gemakkelijk kunnen worden gevangen en 
nesten goed bereikbaar zijn, verdienen de voorkeur binnen het project. De gevangen 
vogels worden geringd losgelaten. Op de ring staat een uniek nummer en de naam van 
het Vogeltrekstation. Internationaal is dit adres bekend, dat mocht er in het buitenland 
een zwaluw teruggevonden worden, de gegevens op de juiste plek belanden.  
 
Bij het ringen worden enkele biometrische gegevens genoteerd, zoals de lengte van de 
vleugel, de lengte van de staartpennen en het gewicht. Deze gegevens kunnen van 
belang zijn wanneer er een analyse wordt gemaakt van de jaarlijkse overleving. Ook 
zeggen ze iets over de conditie van de broedvogels. Sommige vogels kunnen opvallende 
kleedkenmerken vertonen, bijvoorbeeld ze missen een staartpen of ze zijn bezig met de 
rui van één of meer slagpennen. Ook dit soort gegevens worden geregistreerd alvorens 
de vogel geringd wordt losgelaten. Het vangen gebeurt met veilige en veel uitgeteste 
vangmiddelen. De acties gericht op het bemachtigen van broedvogels duren, afhankelijk 
van het aantal vogels en de weersomstandigheden, nooit langer dan twee uur. Bovendien 
beperken ze zich tot hooguit twee keer per broedseizoen. Bij dit type onderzoek, dat al 
vele jaren wordt gedaan, is nog nooit vastgesteld dat er zwaluwen het nest verlaten door 
het vangen en ringen. Uiteraard is dat ook voor Menork een absolute randvoorwaarde. 
 
Deelnemende boerderijen 
In 2011 kon het onderzoek niet bij alle in 2009 gekozen plekken worden gecontinueerd. 
Locatie 8 is definitief geschrapt na de komst, vorig jaar al, van nieuwe bewoners met 
teveel honden. Locatie 11 blijft problematisch vanwege de lange reisafstand en is 
zodoende slechts bij wijze van steekproef bezocht. Locatie 6 is vanwege het uitblijven 
van broedparen (voorlopig) uitgevallen. Alle andere locaties zijn weer regelmatig 
bezocht. Deze stabiele factor maakt het onderzoek ook interessant omdat er alleen dan 
betrouwbare overlevingsgetallen geproduceerd kunnen worden. 
In 2011 is een belangrijke locatie toegevoegd. Het betreft een traditionele boerenstal 
met een melkveebezetting waar tientallen broedparen zich jaarlijks vestigen. Deze locatie 
is enerzijds van belang vanwege de prima bezetting en anderzijds vanwege het feit dat 
er nog min of meer traditioneel agrarisch wordt beheerd en juist deze prima plekken 
nemen de laatste jaren snel in aantal af. Het biedt binnen ons project een mooi vergelijk. 
Ook de locatie van groepslid Sander Veenstra in Nij Beets, een nieuw woonhuis met 
opstallen op een bestaande locatie aan de rand van het dorp, kan aan het lijstje worden 
toegevoegd. 
 
Administratieve tegenslag 
Dit jaar een administratieve tegenslag. In november chrast de harde schijf van de 
computer (onherstelbaar). Omdat bij lange na niet alle data in de vorm van back ups 
werd opgeslagen, is vooral veel fotomateriaal verloren gegaan.  
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Tabel 1  Omschrijving van de in 2011 betrokken locaties 
Locatie Omschrijving (bereikbaarheid nesten, gemiddeld aantal 

broedparen en vangbaarheid broedvogels 

1. Hegedyk 8 
Langezwaag 
(B. de Vries) 

Diverse opstallen. Verspreid zit hier en daar een broedpaar in 
paardenstallen. Nesten (pullen) over het algemeen goed bereikbaar. 

2. Lange ein 5 
Langezwaag 
(S. vd. Wal) 

Jaarlijks broeden er 10-13 paar in een geitenstal. Deze stal heeft één 
opening en de nesten zitten mooi laag tegen de balken. Betrokkene 
telt zelf de zwaluwen en noteert elk jaar aankomstdata. Zowel de 
adulte vogels als de pullen zijn hier uitstekend te vangen. 

3. Lange ein 6 
Langezwaag 
(G.R. Fekken) 

Jaarlijks broeden er 10-12 paar in een geitenstal. Deze stal heeft één 
opening en de nesten zitten mooi laag tegen de balken. Zowel de 
adulte vogels als de pullen zijn hier uitstekend te vangen. 

4.  Mjumsterwei 
18,Bakkeveen 
(J. de Jong) 

Ruim tien nesten in meerdere opstallen (schuur, de garage en onder 
afdakjes). Meeste nesten zijn goed bereikbaar maar de adulte vogels 
zijn vanwege de spreiding en talrijke openingen moeilijk vangbaar. 

5. Hearsterwei 
2A,  
Friesche Palen 
(J. Overwijk) 

Zeker een tiental nesten in de hoog aangebouwde schuur. De meeste 
nesten zijn weliswaar onbereikbaar maar de vogels gaan hier door 
één toegangsdeur die s ’nachts afgesloten is en in de ochtend pas 
rond een uur of 7, half 8 weer open gaat. 

7. Bremerwei 
16 
Siegerswoude 
(A. Arends) 

In de schuur bij de woning zitten zeker 15 broedpaar. Omdat de 
schuur tevens dient als opslag van allerlei materialen, is er een 
plastic hoes aangebracht als opvang voor de vogelpoep. Ook in het 
kippenhok zit nog een bewoond nest. 

9. De Buorren 
91 Lippenhuizen 
(W.Bil) 

In de carport zit een paartje te broeden. Het is voor het eerst dat hier 
zwaluwen broeden. Doel is om de komende jaren de aanwezige 
opstallen toegankelijk te maken en te voorzien van kunstnesten. 

10. Krûme 
Swynswei 14,  
Nij Beets  
(Stoker) 

Een volwaardig boerenbedrijf met diverse (oudere) opstallen. In een 
vier meter hoge jongveestal bedekt met asbestplaten zitten zeker 21 
bewoonde nesten. Op het erf ligt onder andere een opslag van ruige 
mest en is veel kruidenbeplanting aanwezig. Daardoor een prima plek 
voor zwaluwen en mussen (keurig gehuisvest in een andere stal) 

11. Zuideinde 
41, Fochtelo 
(N de Vries) 

Een vee/geitenboer met enige groene handel aan huis. Enkele grote 
loodsen in één waarvan zich circa 50 nesten bevinden. Nesten op 
(grote) hoogte met ladder bereikbaar. Oudervogels vangbaar omdat 
de loods deels kan worden afgesloten. 

12. Garyp, 
Earnewarre 3 
(R. Kooistra) 

In een kleine stal bij de woning zitten al jaren 2 tot 3 paar van de 
boerenzwaluw. Het is interessant na te gaan of deze kleine 
broedpopulatie jaarlijks bestaat uit vogels met een familierelatie. 

13. Hemrik, 
Bûtewei 55 
(Algra) 

Een extensief boerenbedrijf met circa 25 melkkoeien. In de stal zitten 
ventilatieluiken waardoor de zwaluwen in en uitvliegen. Er broeden al 
vele jaren rond de 15 paar boerenzwaluwen. De plek ligt aan de rand 
van de bossen. Dankzij de kruidenrijke vegetatie en het vee is er 
voedselaanbod voor de zwaluwen. 

14. Kanaelwei 
Noord 38 Nij 
Beets 
(S. Veenstra) 

Als lid van Menork heb je de plicht om alles in het werk te stellen 
boerenzwaluwen een onderkomen te bieden. Ook Sander is dat 
gelukt. Een eerste broedpaar meldde zich vorig jaar al in de nieuwe 
opstallen op een ruim woonperceel aan de rand van het dorp. 
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Locaties vanaf luchtfoto google earth  
 
Weersomstandigheden 
Droogte in het voorjaar lijkt een trend te worden. Net als in de voorgaande jaren is het 
gedurende een lange periode (maart-juni) extreem droog. Niet bij wijze van uitzondering 
werd gemeld dat zwaluwen niet of nauwelijks bij machte waren om leemgrond te 
bemachtigen voor het maken van een nest.  
 
Ondanks dat de meimaand als geheel vrij warm verliep, kwam het deze maand nog op 
een aantal dagen tot nachtvorst (op 10 cm boven de grond). In onze contreien kwam het 
aan het begin van de maand zelfs op 1,5 meter drie keer tot lichte vorst. De koude 
nachten deze maand werden veroorzaakt door het heldere weerbeeld. 
Meer zon dan normaal draagt bij aan een hoge verdamping. 
De combinatie van zon, warmte en weinig neerslag hebben dan ook gezorgd voor het 
snel oplopen van het neerslagtekort. Nog nooit was het zo droog in Nederland (en 
omgeving) in deze tijd van het jaar. Doordat mei op dezelfde voet verder ging als april, 
zei het iets minder extreem voor een meimaand, sneuvelden vele lenterecords.  
 
Juni was dit jaar door een lange periode van somber, wisselvallig weer met vrijwel elke 
dag regen een natte maand. Zware buien vielen met name in de zuidelijke helft van het 
land. Vanaf 26 juni maakte zeer warme lucht uit het zuiden een einde aan het sombere, 
wisselvallige weer. Er volgden twee tropische dagen met maximumtemperaturen boven 
de 30 graden. De hitte werd al snel verdreven door zware onweersbuien op 28 juni. De 
actieve onweersbuien die in drie fases van het zuidwesten naar het noordoosten over het 
land trokken, gingen gepaard met bliksem, neerslag, zware windstoten en hagel.  
In een groot deel van het land steeg het kwik in juli op geen enkele dag tot 25,0 graden 
of hoger, er viel veel regen en de zon zat dikwijls verstopt achter de wolken.  
In de maand augustus is het overwegend koud en donker weer. 
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Overzicht van geringde vogels in 2011 
Op al de 11 (actieve) locaties werden er in totaal dit jaar 706 vogels gevangen en 
geringd weer losgelaten voor het onderzoeksproject.  In tabel 2 staan de totalen opge-
somd. Locatie 13 is als nieuwkomer een belangrijke toevoeging. 
 
Tabel 2  Totaal gevangen boerenzwaluwen op de 12 locaties in 2010. 
Locatie 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 Totaal 
Broed- 
vogels1 

15 16 10 5 41 20 10 13 19 2 24 1 176 

Eerste- 
jaars 

    50 5 19 1 0  5 1 81 

Jongen 
( )* 

55 
(14) 

67 
(18) 

74 
(19) 

46 
(11) 

0 5 
(1) 

11 
(2) 

- 13 
(3) 

6 
(2) 

84 
(20) 

10 
(2) 

366 
(91) 

Totaal 
Terug2 

3 8 12 3 30 15 0 4 2 1 - - 78 

Broed- 
vogels3 

18 24 22 8 71 35 10 17 21 3 24 1 254 

Totaal 73 91 96 54 121 45 40 18 34 9 113 12 706 
 
* tussen haakjes het aantal nesten waaruit de jongen afkomstig zijn.  
1 totaal nieuw geringde/aangetroffen broedvogels, 2 teruggevangen broedvogels uit 
voorgaande jaren (2009/2010), 3 totaal gevangen broedvogels 
 
Verkenningsvluchten 
De aantallen op locatie 40 staan in geen relatie tot het aantal (potentiële) broedparen 
(2). De vangsten hebben alles te maken met uitwisseling van (potentiële) broedvogels 
die er duidelijk later in het seizoen plaatsvindt. Nadat de ouderparen met de jongen zijn 
uitgevlogen gaan vogels duidelijk verkenningsvluchten maken op plekken waar 
soortgenoten (succesvol?) tot broeden kwamen. Dit levert de (jonge) vogels mogelijk 
belangrijke informatie op. Dit fenomeen lijkt ook de verklaring dat broedplekken in het 
voorjaar snel worden gevonden door nieuw komende broedvogels. 
Op locatie 9 werd regelmatig een netje geplaatst in de carport daar waar een ouderpaar 
met jongen regelmatig de aandacht trok van langs vliegende zwaluwen. Door zoveel 
mogelijk zwervende nieuwkomers te ringen, hopen we erachter te komen in hoeverre 
deze verkenningsvluchten essentieel zijn voor de broedplaatskeuze in opvolgende jaren. 
 
Overlevingscijfers 
Belangrijkste doelstelling van het onderzoek is het meten van jaarlijkse overleving in 
relatie tot de plaatstrouw van broedvogels. Van broedvogels is namelijk bekend dat ze 
van jaar op jaar hetzelfde plekje prevaleren. Met dat gegeven staat min of meer vast dat 
geringde vogels uit voorafgaande jaren niet meer leven wanneer ze niet opnieuw op de 
broedplekken worden waargenomen. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden 
met de pakkans maar ook met de kans op (geringe) verplaatsing. Dat laatste fenomeen 
is vooral meetbaar wanneer er, zoals in Langezwaag op locaties (2 en 3) in elkanders 
nabijheid onderzoek wordt verricht. Bijkomend voordeel op deze beide plekken is dat 
zowel de broedvogels als de jongen allen relatief gemakkelijk gepakt kunnen worden. 
 
Toepassen dataloggers (geolocators) 
In 2011 is gestart met het gebruik van dataloggers. Dit type onderzoek werd door 
Menork reeds toegepast bij kieviten, zodoende heeft Menork de hiervoor benodigde 
hardware al in bezit. De dataloggertjes zijn namelijk kleine apparaatjes welke in staat 
zijn om door middel van lichtmetingen daglengtes op een chipje vast te leggen. Deze 
gegevens kunnen vervolgens dusdanig worden geanalyseerd dat op minimaal een paar 
honderd kilometer nauwkeurig de (dagelijkse) verblijfplaats bekend is.  
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Dankzij verfijnde technieken is het sinds kort mogelijk om ook kleine zangvogels van een 
dataloggertje te voorzien. Het systeem werkt duidelijk anders dan bij GLS zendertjes, bij 
het aanbrengen van een dataloggertje moet dezelfde vogel worden teruggevangen 
alvorens de data bruikbaar zijn. Een zendertje daarentegen traceert de vogel van 
afstand. In 2011 werden in Nederland 50 boerenzwaluwen op 5 verschillende locaties van 
dataloggertjes voorzien. Menork gebruikte er 10 en deze werden vanzelfsprekend op de 
locaties 2 en 3, daar waar de pakkans nagenoeg 100 procent is en bovendien onderlinge 
dispersie inzichtelijk is, toegepast. Gekozen is voor het aanbrengen bij reeds bewezen 
plaatstrouwe mannetjes omdat in principe de overlevingskans van deze vogels het 
grootst is. Doel van het project is om veel meer zicht te krijgen op trekwegen en verblijf 
in Afrika zodat er meer gericht onderzoek in de toekomst kan plaatsvinden.    
 
Gemeten overleving broedvogels 
Bij de berekening van het percentage terugvangsten, moet er gekozen worden voor een 
bepaalde (uniforme) systematiek. In hoeverre die wiskundig correct is, doet bij vergelijk 
niet vreselijk veel terzake wanneer het uitgangspunt gelijk blijft. Bij de berekening in het 
kader van dit project wordt als basis van het aantal potentieel terug te vangen broed-
vogels uitgegaan van het aantal geringde vermeerderd met het aantal teruggevangen 
broedvogels in 2010. Er wordt dus als het ware van uitgegaan dat vogels die in 2009 
werden geringd en in 2010 niet meer werden gevangen al zijn uitgevallen.  
In de praktijk blijkt dat, zeker bij plekken waar (lang) niet alle broedvogels kunnen 
worden bemachtigd, weliswaar niet het geval te zijn. Door dit principe wel vast te 
hanteren, worden voor het trendmatig vergelijken, zeker op de plekken waar wel 
nagenoeg 100 procent dekking is van gevangen broedvogels, in het kader van dit project 
de meest betrouwbare cijfers geproduceerd.  
Bij het berekenen van de overleving worden de plekken waar slechts steekproefsgewijs 
of in een vergelijkingsjaar helemaal niet werd gevangen buiten beschouwing gelaten. 
Voor dit jaar geldt dat dus ten aanzien van de locaties 6, 8, 11 en 14. 
 
Op basis van voormelde aannames kan worden geconstateerd dat van de totaal 162 
potentiële broedvogels uit 2010 er dit jaar 73 (45 procent) werden teruggevangen. Zeker 
ook in vergelijk met vorig jaar (dat weliswaar niet helemaal opgaat vanwege een iets 
andere benadering) kan geconstateerd worden dat dit wellicht een hoog aantal is!   
Er van uitgaande dat elk jaar een flink aantal vogels de winter en de reis van en naar 
Afrika niet overleefd en het feit dat sommige vogels verplaatsen is dit percentage 
waarschijnlijk gemiddeld. Meer onderzoek de komende jaren en landelijk vergelijk maken 
deze cijfers sprekender. 
 
Tabel 3 Terugmelding van broedvogels 
(in 2009/2010 als (potentiële) broedvogel geringd en in 2011 opnieuw aangetroffen) 

 
 

 LOC  Totaal 
geringd  
2009                
                  

Totaal 
geringd  
2010       
 

Terug 
in  
2010 m v 

Percen 
tage 

Terug 
in  
2011  
 

m v 

1 12 11 4 2 2 33 % 3 1 2 
2 15 9 7 4 3 47 % 7 5 2 
3 21 7  8* 3 5 33 % 10 7 3 
4 7 6 2 1 1  29  % 3 0 3 
5 44 30  19 8 11 43 % 30 17 13 
7 35 19 13 9 4 37 % 15 8 7 
8 17 4 1 0 1   6 % - - - 
9 2 4 0 0 0   0 % 0 0 0 
10 45 9 10 8 2 22 % 4 3 1 
11 - 58 -   - 2 1 1 
12 - 4 -   - 1 1 0 

TOTAAL 198 161 64 35 29  32  % 75  43 32 
*waarvan 1 in 2010 terug op locatie 2 
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Nestjongen 
Van pullen is bekend dat deze veel minder gehecht zijn aan de geboorteplek. Maar ook 
dat de overleving veel kleiner is. Een vogel die de lange reis naar Afrika eenmaal heeft 
gemaakt en de winteromstandigheden daar kent, heeft het jaar daarop aanzienlijk meer 
kans de winter te overleven. De gegevens in tabel 4 maken duidelijk dat terugvangsten 
van pullen in opvolgende jaren erg schaars zijn en dat ze bovendien niet exact van 
dezelfde plek afkomstig zijn. Met dit gegeven is het vooral interessant dat er op veel 
meer plekken in de regio onderzoek wordt gedaan zodat er uiteindelijk toch informatie 
komt van de als nestjong geringde broedvogels. 
 
Tabel 4 Terugmeldingen van als nestjong geringde vogels 
(in 2009/2010 als nestjong of pas uitgevlogen jong geringd en in 2011 als (potentiële) 
broedvogel aangetroffen) 
 
LOCATIE  Totaal 

geringd 
2009 

Totaal 
geringd 
2010 

Terug 
in 
2010 

Terug 
in 
2011 

1 57 65 0 0 
2 61 68  3* 1 
3 77 68 0 2*** 
4  35 - 0 
5 33 19 0  
6 - 0 -  
7 22 0 0 0 
8 47 33    1**  
9 8 10 0 0 
10 - 0 -  
11 - 96 - 0 
12 - 9 -  
13 0 0 0 - 

TOTAAL 305  4 3 
*waarvan 3 op een andere locatie; **op andere locatie (melder J. de Jong) 
***waarvan 1 terug op locatie 2. 
 
Net als in het voorafgaande jaar al met drie vogels gebeurde, wordt er in het geitenhok 
een pull van locatie 2 teruggevangen. Deze werd geringd op 4 augustus 2010 in een nest 
met 4 pullen. En zo loopt de teller toch mooi op met terugvangsten van nestjongen van 
locatie 2 op locatie 3. Feitelijk bevestigen deze terugvangsten al ons vermoeden dat er 
inprent plaatsvindt nadat de vogels vliegvlug zijn en naar een andere plek op zoek gaan.  
 
Broedsucces 
Omdat er op enkele locaties nestkaarten worden bijgehouden, ontstaat er een beeld over 
de prestaties van de broedvogels. Deze gegevens hebben rechtsreeks betrekking op de 
legsels en het uitkomstpercentage daarvan. Naast deze nestkaarten is er ook een 
vergelijk te maken met locaties waar, wel dan niet bij wijze van steekproef, zowel 
broedvogels als eerstejaars vogels worden gevangen. Door de aantallen aan elkaar te 
relateren ontstaat er inzicht in het aantal jongen dat groot geworden is (reproductie). 
 
Ondanks het feit dat 2011 door Vogelbescherming Nederland werd uitgeroepen tot jaar 
van de boerenzwaluw, scoorde dit jaar duidelijk minder dan gemiddeld. In eerste 
instantie was het de droogte die de broedvogels parten speelde. Het maken van een nest 
was al een crime en natuurlijk gaan droogte en een hoog aanbod aan vliegende insecten 
ook al niet samen. In juni sloeg het weer weliswaar om maar toen volgden juist weer 
perioden met veel regen en koude. De vogels hadden zichtbaar moeite met het 
grootbrengen van de jongen. Berichten over dode nestjongen (vaak gevonden onder het 
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nest) waren bepaald niet schaars. Vanaf elke locatie kwamen berichten dat er minder 
jongen groot werden gebracht dan in gemiddelde jaren.  
 
Nestsucces 
Op zes locaties werden in 2011 nestkaarten bijgehouden en bestaat een redelijk tot soms 
uitstekend beeld van de nestprestaties. Locatie 2 biedt de meest betrouwbare informatie 
dankzij het dagelijks bijhouden door de eigenaar. Op de locatie 3, 4 en 9 is ook een goed 
beeld verkregen van alle nesten. locatie 1 in principe ook, ware het niet dat een paar 
nesten daar onbereikbaar is vanwege te grote hoogte in de aangebouwde stal. 
In de navolgende tabel staan de prestaties per locatie in samenvatting weergegeven. 
 
Tabel 5  Broedsucces nesten 2011 
LOCATIE GETELDE 

NESTEN 
GETELDE 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
NESTEN 

AANTAL 
PULLEN 
GERINGD 

MAXIMAAL 
UITGEVLOGEN 

1 21 88 15 55 (14) 45  
2 23 100 20 63 (17) 56 
3 22 94 20 74 (19) 70 
4 13 54 11 46 (11) 46* 
9 2 11 2 11 (2) 11 
13 32 135** 27 84 (20) 102 
ZES 
LOCATIES 

 
113 

 
482  

 
95 

 
333 (83) 

 
330 

 
*Op locatie 4 werd op 13 juli melding gemaakt dat er twee pullen met ring dood waren 
gevonden langs de Mjumsterwei. De jonge vogels waren door het verkeer omgekomen 
tijdens slecht weer en het zoeken naar insecten langs de relatief warme weg. 
**Locatie 13 werd in de loop van het seizoen toegevoegd. Daardoor werden eerste 
nesten niet volledig gekarteerd en vroege nestjongen niet geringd. Van een viertal 
nesten is in het kader van deze berekening aangenomen dat het aantal (nagenoeg 
uitgevlogen) jongen gelijk is aan het aantal eieren dat werd gelegd.  
Op 29 augustus werden op locatie 13 nog jongen geringd waarbij een forse groei-
achterstand werd geconstateerd bij de jonge vogels.  
Uit deze tabel die met uitzondering van de cijfers zoals gemeld onder locatie 2 en 9 niet 
volledig is, kan worden afgeleid dat er uit 113 getelde nesten maximaal 330 jongen zijn 
uitgevlogen. Het werkelijk cijfer zal nog (veel) lager zijn omdat er geen volledige na- 
controle op de locaties 1, 3, 4 en 13 is geweest.  
 
Vliegklare jongen 
De behaalde reproductie kan wellicht ook worden afgeleid uit de behaalde resultaten op 
de locaties waar uitsluitend jong en oud wordt gevangen via steekproeven. Op deze 
locaties worden geen nestkaarten bijgehouden. Er worden met behulp van een of meer 
mistnetten in de broedschuur jonge en oude vogels gevangen. Deze onderzoeksmethode 
wordt vooral toegepast op locatie 5 en in beperkte mate op de locaties 7, 9, 10 en 11. 
Locatie 11 is feitelijk in dit opzicht niet van belang. Hier werd begin juni slechts één 
steekproef uitgevoerd waardoor de jonge vogels werden gemist. 
 
Tabel 6 Vangsten broedvogels versus jonge vogels 
 Locatie 5 Locatie 7 Locatie 9 Locatie 10 
potentiële 
broedvogels 

71 35 10 17 

vliegklare 
jongen 

50 5 19 1 

 
Ook deze cijfers laten zien dat er in verhouding weinig vliegklare jonge vogels werden 
gevangen.  
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Terugmeldingen 
Een andere doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van terugmeldingen van 
broedvogels. Op deze wijze wordt duidelijk hoe de vliegroutes liggen en mogelijk ook 
welke timing de vogels (jaarlijks) kiezen. Dat leverde in 2009 meteen al een aantal leuke 
en interessante meldingen op. Opmerkelijk was dat in 2010 de “Italiaanse” broedvogels 
opnieuw werden gemeld en ook een van de “Belgen” was weer present. In 2011 werden 
deze trouwe broedvogels met "Bologna" ring uit Italië niet weer aangetroffen. Het vorig 
jaar in Bakkeveen geringde vrouwtje dat toen haar legsel ook al in de garage had, 
meldde zich ook dit jaar weer op exact dezelfde plek.  
 
Tabel 7  Vogels met vreemde ringen waarvan gegevens bekend zijn (nov. 2011) 
 ARNHEM  

AR8191- 
Brussels 
1057081- 

ARNHEM 
AV0055- 

ARNHEM 
AT6840- 

Ring-
datum 

28 augustus 2010 31 augustus 2008 26 mei 2011 30 juni 2010 

Ring- 
plaats 

Elburg Gelderland 
Drontermeer 
5228 N 0549 E 

Oosthoven 
Antwerpen België  
5119 N 0458 E 

Locatie 1 Locatie 8 

Leeftijd 
/geslacht 

Eerste 
kalenderjaar 

Eerste 
kalenderjaar 

Nestjong Nestjong 

In 2009 
terug op 

 -     -   

In 2010 
terug op 

- Op 17 juni 2010 
op locatie 4 (vr) 

  

In 2011 
terug op 

Op 11 juli 2011 op 
locatie 14 (vrouw) 

Op 4 juni 2011 op 
locatie 4  (vrouw) 

16 juni 2011 
Fûgelhelling 
(gewond door 
verkeer Hegedyk) 

1 juli 2011 als 
broedvogel (vrouw) 
te Terwispel 
(Mouwe3 boerderij) 

Afstand 068 km 215 km 0000  
Tijd  316 dagen 277 dagen 019 dagen  

 
 
Beknopt Overzicht per locatie 
 
Locatie 1. Hegedyk 8 Langezwaag (B. de Vries)  

Totaal 73 (terug)gevangen waarvan 18 
broedvogels en 55 pullen afkomstig uit 
14 nesten.  
 

 
Links boerderij (B) met inpandige stal en hooizolder (H), rechts opstal (H) met asbest 
golfplaten 
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Tabel 8    Samenvatting nestformulieren locatie 1 (2011) 
Verklaring codes bij nestformulieren 
Nr=nestnummer dat is toegekend aan het gevonden nest; datum: de datum waarop het 
nest voor de eerste keer werd geïnspecteerd; O=opstal (b=in boerderij/stal,z=zolder, 
h=vrijstaande hok); br= inhoud van het nest op de eerste vinddatum; v=(vermoedelijke 
vervolg)legselnummer; contr: datum van de laatste controle; omstandigheden: laatst 
genoteerde relevante omstandigheden  
Nr Dat O Br V Omstandigheden (samenvatting) 
1 15/5 B 3 ei  Op 12/6 4 pull geringd, op 19/6 3 grote pullen 
2 15/5 B 4 ei  Op 26/5 1pull/1 ei, 5/6 1 pull geringd, 19/6 uitgevlogen 
3 15/5 B 1 ei  12/6 1 ei kapot, 4 pull geringd, op 19/6 grote jongen 
4 26/5 H 5 ei  12/6 kleine pulli, 19/6 2 pulli geringd, op 2/7 leeg       
5 26/5 H 4 pulli ger  5/6 nest leeg 
6 26/5 B 4 ei  Op 5/6 nest gepredeerd/leeg 
7 26/5 B 2 ei  19/6 5 kleine pullen, op 2/7 5 grote pullen geringd 
8 26/5 B 1 ei  5/6 3 ei (verlaten), op 12/6 eieren kapot (mussen) 
9 26/5 B 5 ei  12/6 5 pulli geringd, 19/6 grote pullen, 2/7 leeg 
10 5/6 H 5 ei  2/7 4 pulli geringd, op 21/7 leeg 
11 12/6 B 5 ei 1 2/7 5 pulli geringd, op 21/7 vliegklare jongen 
12 19/6 H 4 ei 1 21/7 nog steeds eieren.. 16/8 eieren verlaten 
13 2/7 B 5 ei 1 21/7 1 ei... 
14 21/7 B 1 ei 1 16/8 4 pulli, 25/8 4 pulli geringd 
15 21/7 B 3 ei 1 16/8 3 pulli geringd 
16 21/7 B 4 ei 1 16/8 4 pulli geringd; 25/8 dood (uit nest gekropen) 
17 21/7 B 2 ei 1 16/8 5 pulli geringd 
18 21/7 B 1 ei 1 16/8 broedend, 25/8 leeg (mussen) 
19 21/7 H 4 ei 1 16/8 3 pulli geringd 
20 16/8 B Kl pulli 2 25/8 2 pulli geringd 
21 25/8 B 1 pull 2 1 klein jong dat zeer waarschijnlijk niet overleefd 
 
Op 5 juni werden met behulp van een drietal netten 18 broedvogels gevangen. Er blijken 
drie van geringd te zijn. Twee plaatstrouwe vrouwtjes welke in 2009 werden geringd en 
ook beide in 2010 al werden teruggevangen. De andere was een mannetje dat vorig jaar 
van de ring werd voorzien. Naast de gevonden nesten waren er ten minste nog twee paar 
broedvogels actief op de hooizolder. Hun nesten waren onbereikbaar. 
Wat feitelijk opvalt is dat op deze plek relatief veel broedvogels nieuw zijn. Dezelfde 
cijfers noteerden we ook al in 2010. Mogelijk heeft dit te maken met veel talrijker 
verkenningsvluchten later in het jaar. De plek is aantrekkelijk vanwege de beschutte 
plekken die er zijn 
en de wijze van 
beheer (paarden). 
Vraag is natuurlijk 
in hoeverre er dan 
broedvogels van 
deze plek 
(noodzakelijk) 
verplaatsen naar 
elders. 
 
 
Locatie 2.   Lange ein 5 Langezwaag (S.  
vd. Wal ).  
 
Totaal 91 (terug)gevangen waarvan 24 
broedvogels en 67 pullen uit 18 nesten. 
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De eigenaar/beheerder van deze locatie 
(Sietse van der Wal) houdt de nestkaarten 
bij van de broedvogels. Dat maakt de 
nestformulieren veel completer en voegt 
wezenlijke informatie toe over ringleeftijd 
en uitvliegsucces per nest. Bovendien zijn 
er gegevens over bijvoorbeeld de aankomst 
van de eerste broedvogels in het voorjaar. 
Op 21 april begon de eerste zwaluw met de 
eileg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9   Samenvatting nestformulieren locatie 2 
Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5      G=geitenstal 
Nr Dat Br V Omstandigheden (samenvatting) 
1 21/4 1ei  8/5 4 uit, 1 weg 22/5 4 pulli geringd, 29/5 uitgevlogen 
2 24/4 1ei  11/5 4 uit,1ei niet 22/5 4 pulli geringd, 3/6 uitgevlogen 
3 15/5 1ei  3/6 4 uit 12/6 4 pulli geringd, 25/6 uitgevlogen 
4 17/5 1ei  5/6 5 (6)ei:uitk 19/6 5 p ger,1ei,28/6uitgvl;11/7:1 p dood 
5 18/5 1ei  6/6 5 ei uitgek 19/6 5 pull geringd, 29/6: uitgevlogen 
6 21/5 1ei  9/6 4 pull uitgek 19/6 4 pull geringd, 1/7: uitgevlogen 
7 23/5 1ei  11/6 5 pulli uitgek 19/6 Kleine pull, 21/6 pullen dood 
8 26/5 1ei  5/6 3 ei 14/6  Uitg, 2/7:2 pulli ger, 3/7 uitgevlogen 
9 6/6 1ei  19/6 5 ei 26/6 1ei uitg,11/7:1 p ger(3 ei), 16/7 uitg 
10  8/6 1ei  19/6 3ei 2/7 Eieren verlaten 
11   12/6 1ei  2/7 5 ei uitgek 11/7 5 pulli geringd 
12*   15/6 1ei  2/7 5 ei 11/7 Uitg; 13/7 geplunderd (vl gaai?) 
13  16/6 1ei 1 5/7 5ei uitgek 19/7 5 pulli geringd 
14  20/6 1ei 1 9/7 4 ei uitgek 19/7 4 pulli geringd 
15 18/6 1ei 1 2/7 4 ei 7/7 Nest leeg 4/8 leeg wel opgemaakt 
16 6/7 1ei 1 19/7 4 ei 4/8  5 pulli geringd, 13/8 uitgevlogen 
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17 9/7 1ei 1 19/7 4 ei 4/8 4 pulli geringd, 14/8 dood (koude) 
18 10/7 1ei 1 19/7 4 ei 4/8 2 pulli ger (2ei), 14/8 dood (koude) 
19 13/7 1ei 1 19/7 3 ei 1/8 Uitgek;13/8 3 pull ger, 23/8 uitgevl. 
20 13/7 1ei 1 19/7 4 ei 4/8 4ei, 13/8: 4ei verlaten 
21 14/7 1ei 1 19/7 4 ei 3/8 4 uitg,13/8 4 ger, 23/8 uitgevlogen 
22 15/7 1ei 1 3/8 4ei uitgek 13/8 3 pulli ger, 24/8 uitgevlogen 
23 4/8 5ei 2 17/8  Uitgekomen 26/8 4 pulli geringd 
 
Vrijwel alle broedvogels (totaal 15) werden op 3 juni gevangen en geringd. Dankzij de 
centrale toegangsdeur die de avond ervoor werd afgesloten, konden de broedvogel in 1 
sessie worden bemachtigd. 
 
Op Vrijdag 22 juli worden er vijf mannetjes van een dataloggertje voorzien. Zodoende 
worden de broedvogels net als op 24 mei nog een keer gevangen. Dat levert overigens 
ook weer interessante informatie op. Want wat Sietse van der Wal al vermoedde, wordt 
ook bevestigd door de vangsten: er heeft wat wisseling van broedvogels plaatsgevonden. 
In totaal vangen we er 20 broedvogels waarvan er 15 ook al op 24 mei werden (terug) 
gevangen. Geen enkele broedvogel uit 2009 of 2010 die we nog niet op 24 mei vingen 
daarbij. Maar wat wel opvalt is dat we vijf nieuwe adulte vogels in de stal aantreffen. De 
vorige keer hadden we weliswaar geen 100 procent score maar wel bijna. Bovendien 
ontbreken er nu ook weer vogels die we in mei wel 
aantroffen in de schuur. In totaal werden er 7 van 
de 8 mannetjes teruggevangen en 8 van de 11 
vrouwtjes. Daar tegenover staat dat er 4 nieuwe 
(ongeringde) vrouwtjes werden aangetroffen. Ook 
werd een adulte vogel aangetroffen waarvan het 
geslacht niet te bepalen was. Duidelijk geen 
broedvogel. Bij Beide vangsessies denken we dat 
er 1 tot 2 broedvogels ontsnapten. Geconstateerd 
moet worden dat er toch zeker enige wisseling van 
broedvogels heeft plaatsgevonden! Mogelijk 
verklaart dat ook dat er uit een paar nesten (deels) 
eieren of jongen ontbraken en/of dat eieren deels 
niet uitkwamen. 
 

   
 
Op basis van informatie Sietse van der Wal kan van deze locatie ook een broedresultaten 
tabel worden vervaardigd over de jaren 2007-2011 (tabel 10).  
 
Volgens Sietse van der Wal moeten we concluderen dat de broedresultaten in 2011 erg 
slecht waren. De oorzaak moet worden gezocht bij de slechte weersomstandigheden. 
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Tabel 10 Broedresultaten locatie 2 2006-2011   c) S. vd Wal okt. 2011 

 Nesten met eieren Uitgevlogen jongen 
Jaar Aantal Eieren Gemiddeld Aantal % * Gemiddeld 
2006 24 105 4,38 83 79 3,45 
2007 28 125 4,46 116 84,8 3,78 
2008 20 86 4,30 76 88 3,80 
2009 17 78 4,59 64 82 3,76 
2010 17 80 4,70 66 82,5 3,88 
2011 23 100 4,35 56 56 2,44 
2006- 
2011 

129 
21,5 

574 
95,7 

4,45 
4,45 

451 
75,2 

78,5 
 

3,5 

* percentage van het aantal gelegde eieren 
 
 
Locatie 3.  Lange ein 6 Langezwaag (Fekken) 
Totaal 96 (terug)gevangen waarvan 22 broedvogels en 74 nestjongen afkomstig uit 19 
nesten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 11   Samenvatting nestformulieren locatie 3 
Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5          
Nr Dat Br V Ctr Omstandigheden 
1 15/5 4 ei  22/5 5ei, 12/6 5 pulli geringd, 19/6 grote pulli, 2/7 leeg 
2 15/5 5 ei  22/5 5ei, 5/6 5 pulli geringd, 12/6 grote pulli, 19/6 leeg,9/7 (15) 
3 15/5 Pulli  22/5 6 pulli geringd, 5/6 leeg, 19/6 (nu nest 13) 
4 15/5 3p,1ei  22/5 4 pulli geringd, 5/6 leeg, 12/6 (nu nest 11) 
5 22/5 3  ei  5/6 5 ei, 19/6 5 pulli geringd, 2/7 leeg, 19/7 (nest 19) 
6 22/5 2 ei  5/6 5 ei, 19/6 4 pulli gerind, 2/7 leeg, 19/7 (nest 17) 
7 22/5 4 ei  12/6 4 pulli geringd, 19/6 grote pull, 2/7 leeg, 19/7 (nest 18) 
8 22/5 2 ei  5/6  2 ei Verlaten?, 19/6 2 pulli geringd, 2/7 leeg, 9/7 (nest 16) 
9 5/6 2 ei  19/6 5 ei, 2/7 3 pulli geringd, 19/7 3 pulli a/h uitvliegen 
10 12/6 1 ei  19/6 4 ei, 2/7 kleine pulli, 9/7 4 pulli geringd, 19/7 grote pullen 
11 12/6 3 ei 1 19/6 5 ei, 2/7 kl pull, 9/7 4 pull ger 1ei, 19/7 3 dode pulli  
12 19/6 4 ei 1 9/7 Kleine pull, 19/7 2 pul ger, 1 dood, 1 spoorloos, 4/8 leeg 
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13 19/6 3 ei 1 2/7 5ei, 9/7 kl pull, 19/7 5 pul geringd, 4/8 leeg, 13/8 (nest 21) 
14 2/7 2 ei 1 9/7 4 ei, 19/7 1 ei uitg, 4/8 1 pull geringd, 13/8 (nest 22) 
15 9/7 2 ei 1 19/7 3 ei, 13/8 3 pulli geringd, 26/8 leeg 
16 9/7 1 ei 1 19/7  4 ei, 13/8 4 pulli geringd, 26/8 leeg 
17 19/7 4 ei 1 13/8 4 pulli geringd, 26/8 leeg 
18 19/7 5 ei 1 13/8 4 pulli geringd, 26/8 leeg 
19 19/7 4 ei 1 13/8 4 pulli geringd, 26/8 4 grote jongen in nest 
20 4/8 4 ei 2 13/8 Kl pulli, 26/8 pullen dood nest op balk=>uitgekropen 
21 13/8 4 ei 2 26/8 Kleine pulli; 4/9 dode pulli verlaten 
22 13/8 3 ei 2 26/8 3 ei, 4/9 3 ei verlaten 

 
Ook op deze locatie zijn er veel 
late(re) legsels verloren 
gegaan. Het koude weer zal de 
vermoedelijke oorzaak zijn 
geweest. 
 
Op 9 juli wordt een vijftal 
zwaluwen voorzien van 
dataloggertje. Net als op 28 mei 
ook al gebeurde, worden 
daarom in een snelle actie de 
oudervogels gevangen. Van de 
21 oudervogels is er slechts 
eentje die geen ring draagt. Dit 

(vrouwtje) wordt daarom voorzien van een ring. Tussen de terugvangsten zitten er liefst 
12 met ringen uit de voorafgaande jaren! Dat is er één meer dan al op 28 mei werd 
geconstateerd. En dat blijkt waarachtig weer om een pull van lo catie 2 te gaan, geringd 
op 4 augustus 2010 in een nest met 4 pullen. En zo loopt de teller toch mooi op met 
terugvangsten van nestjongen van locatie 2 op locatie 3! Zeker de moeite waard om op 
deze locatie enkele mannetjes te voorzien van een dataloggertje. De vogels zijn hier 
duidelijk heel honkvast en zijn ook gemakkelijk en snel terug te vangen. Dat is nodig 
want de aangelegde 
dataloggertjes 
verschaffen ons pas de 
gewenste informatie 
wanneer we ze volgend 
jaar opnieuw in handen 
krijgen. Dan kunnen de 
chipjes worden 
afgehaald en ingelezen 
met behulp van speciale 
software op de 
computer. De loggertjes 
worden met speciaal 
vervaardigde tuigjes op 
de rug aangelegd zijn 
zodanig ontwikkeld dat 
de vogel er bij het 
vliegen geen last van 
hebben. Het loggertje 
weegt slechts 0.7 gram 
(foto- geloggerd 
mannetje van 
nestnummer 9) 
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Locatie 4.  Mjumsterwei 18, Bakkeveen (J. de Jong) 
Totaal 54 (terug)gevangen waarvan 8 broedvogels en 46 nestjongen afkomstig uit 11 
nesten. 
 

Links 

wagenhok(w), links-boven hokken achter woning (h1-h2,achterste zit 
varkenshok (v)) rechtsboven garage (g), rechts achtergevel woning (ag) 
 
Tabel 12  Samenvatting nestformulieren locatie 4 
Ag=achtergevel woning, VG=voorgevel, G=garage;W=wagenhok; V=varkensstal; 
h1=hok voorste component; h2=hok achterste component h3= achterste stallen 
Nr Dat O Br V Ctr Omstandigheden 
1 28/5 H1 Kl pulli  4/6 5 pulli geringd, 19/6 jongen uitgevlogen 
2 28/5 H2 5 ei  4/6 Kleine pulli, 19/6 nest gepredeerd mogelijk kerkuil 
3 28/5 V 3 ei  4/6 5 ei, 19/5 5 pulli geringd, 30/7 leeg 
4 28/5 H3 5 ei  19/6 5 pulli geringd, 30/7 (nest 11) 
5 28/5 G Kl pulli  4/6 4 pulli geringd, 19/6 vliegklare jongen, 30/7 leeg 
6 4/6 Vg 5 ei  8/6 Uitgekomen, 19/6 5 pulli geringd, 30/7 (nest 9) 
7 17/7 G Kl pulli 1 30/7 4 pulli geringd 
8 30/7 Ag 2 ei 1 8/8 a/h uitkomen, 13/8 eieren en/of pulli gepredeerd 
9   30/7 Vg Kl pulli 1 8/8 5 pulli geringd 
10 17/7 H1 Kl pulli 1 30/7 5 pulli geringd 
11 30/7 H3 4 ei 1 8/8 Kleine pullen, 16/8 4 pullen geringd 
12 30/7 V 4 ei 1 8/8 4 kleine pullen, 16/8 3 pulli geringd 
13 30/7 H2 1 pull 1 30/7 Ene pull geringd, 1 kapot ei (nest deels gepredeerd) 
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15 juni: "De jongen uit het nest in de ventilatiekoker (nest 1) zijn vandaag uitgevlogen. 
Ik heb een paar leuke foto’s kunnen maken. Ik zet even twee in de bijlage (foto rechts), 
ze zijn niet vlijmscherp maar was wel blij dat ik het ‘moment’  kon pakken" (J. de Jong).  
 
Ondanks het geringe aantal broedvogels dat op deze plek teruggevangen kan worden, 
leveren deze wel opvallende informatie op. Een vrouwtje uit 2010 zit weer nagenoeg op 
dezelfde plek. Nu in een gat bij een ventilatierooster, vorig jaar in dezelfde component 
maar op anderhalve meter van deze plek. Over plaatstrouw gesproken! Want dat geldt 
evenzeer voor het teruggevangen vrouwtje uit 2009: nu voor het derde jaar broedt dit 
vrouwtje in een nest schuin boven het varkenshok! Een unieke gewaarwording dat een 
vrouwtje zo trouw is aan eenzelfde nest en nu ook voor het derde jaar weer present is! 
En niet alleen dat, in de garage broedt weer het vrouwtje met de Belgische ring. Ook 
deze werd exact daar vorig jaar gecontroleerd! Wat echter verschilt is haar partner. Deze 
zou een ring moeten dragen omdat die vorig jaar eentje aangelegd kreeg. Dat blijkt 
echter niet het geval te zijn en dus moeten we haast concluderen dat hij niet meer leeft.. 
 
Locatie 5  Hearsterwei 2A, Frieschepalen (J. Overwijk) 
 
Totaal 91 (terug)gevangen waarvan 41 broedvogels 
en 50 vliegklare nestjongen uit onbekend aantal 
nesten.  

 
Boerderij achteraanzicht (links). In de schuur 
(rechts).  
 
Nesten zitten tegen de spanten hoog in de schuur en daardoor onbereikbaar. Met behulp 
van een mistnet worden de vliegklare jongen in de schuur vanaf de hooizolder gevangen. 
De oudervogels grotendeels bij de toegangsdeur die de nacht ervoor is afgesloten.  
Hoewel er aanvankelijk duidelijk minder zwaluwen in de stal broedden aldus Overwijk, 
kwamen in de loop van het seizoen toch meer en meer zwaluwen de stal opzoeken. Ook 
in het losstaande geitenhok achter de woning zitten een paar nesten. De zwaluw met 
Italiaanse ring en ook die met de Belgische worden in 2011 niet meer aangetroffen. 
Opvallend is dat alle zwaluwen op deze locatie wederom onder de veerluizen zitten. 
Sommige vogels zelf minstens een stuk of 10. Dat bleek vorig jaar ook het geval te zijn 
op deze plek. Toch lijken de vogels er niet erg onder te lijden te hebben want juist op 
deze plek zijn al veel vliegklare jonge vogels en ook zit er een aantal tussen dat vorig 
jaar ook al veel veerluizen bij zich had en nu dus weer tot broeden is gekomen. Wel vond 
Overwijk af en toe dode pullen onder de nesten. Vooral bij de latere broedvogels. Zeer 
waarschijnlijk ook tengevolge van het koude weer dat de oudervogels in de problemen 
bracht bij het aanslepen van voldoende voedsel. 
 
Deze locatie levert buitengewoon veel informatie op over de overleving van broedvogels. 
Er werden maar liefst 30 broedvogels uit de voorafgaande jaren teruggevangen. Van 
deze 30 vogels werd ruim een derde deel al in 2009 geringd.  
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Op locatie 6 werd geen enkel nest met eieren meer gemaakt. Predatie in voorgaande 
jaren is de vermoedelijke oorzaak dat broedvogels deze plek negeren.  
 
Locatie 7  Bremerwei 16, Siegers-
woude  (A. Arends) 
Totaal 45 (terug)gevangen waarvan 35 
broedvogels, 5 vliegklare nestjongen 
uit onbekend aantal nesten en 5 
nestjongen uit 1 nest. 
 

Vanwege de hoogte van de 
aangebouwde schuur zijn de 
nesten onbereikbaar. Slechts 
van één (bereikbaar) nest, 
werden de (5) pullen 
geringd. 
 
Op 11 juni worden er in een 

snelle actie 40 vogels gevangen waar onder 5 vliegklare jongen en liefst 15 geringde 
vogels uit de voorafgaande 2 jaar. Liefst 8 van deze 15 terugvangsten zijn zwaluwtjes die 
al in 2009 werden geringd en opvallend is ook dat we van deze 8 vorig jaar ook al 7 
terugvingen. Trouwe broedvogels van deze boerderij dus!  
 
Locatie 8  moest in 2011 
worden geschrapt.  
 
Locatie 9  De Buorren 91, 
Lippenhuizen (W. Bil) 
Totaal 40 (terg)gevangen 
waarvan 10 potentiële* 
broedvogels, 19 vliegklare 
jongen en 11 nestjongen uit 2 
nesten. 
 
Op 17 mei blijkt dat een nieuw 
ongeringd paartje een nest 
met 6 eitjes in het geitenhok 
heeft gemaakt.  Op 12 juni 
verschijnt nog een derde 
volwassen zwaluw in een 
mistnet dat voor het 
mussenproject staat 
opgesteld. Het blijkt om een vrouwtje te gaan dat niet broedt. Een vervolglegsel wordt 
ondanks het succes met zes vliegklare jongen, niet opnieuw in het geitenhok gelegd. Het 
nieuwe nest komt in de carport, er wordt gebruik gemaakt van het nest dat een ander 
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paar vorig jaar hier voor het eerst maakte. De verandering van nestplaatskeuze staat 
een nieuw succes niet in de weg want uit dit vervolglegsel komen opnieuw vliegklare 
jongen, deze keer vijf stuks. *Vanaf halverwege augustus miggelt het van de zwaluwen 
rond het huis. Zowel huiszwaluwen als boerenzwaluwen voeren in grote getale 
verkenningsvluchten uit.  En dat laatste kan zeker worden gezegd na de talrijke 
verkenningsvluchten op woensdag 24 augustus. Opnieuw wordt de carport bezocht door 
tientallen zwaluwen, soms krioelt het er letterlijk van. De aanwezigheid van al deze 
zwaluwen die vermoedelijk verkennigsvluchten doen voor de keuze van een broedlocatie 
in het opvolgende jaar doen besluiten om een aantal (pogen) tevangen. Dat is niet 
zonder succes want los van de 2 vaste broedvogels met hun 11 jongen uit twee nesten, 
worden er in totaal nog 27 'losse' zwaluwen bemachtigd. Daarvan zijn er 19 vliegklare 
jongen van andere broedplekken en met het ringen van de potentiële broedvogels is het 
ronduit spannend of dat volgend jaar inderdaad treffers gaat opleveren rond onze -voor 
zwaluwen geschikt gemaakte- opstallen! 
 
Tabel 13 Nestformulier locatie 9 
  Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5    C=Carpot;G=geitenhok 
Nr Dat O Br V Ctr Omstandigheden 
1 17/5 G 6 ei   20/6 31/5 uitgek, 12/6 6 pulli geringd 
2  18/7 C 5 ei 1 6/8 5 pulli geringd 
 
 
 
Locatie 10  Krûme Swynswei, Nij Beets 
(Stoker) 
Totaal 18 (terug) gevangen waarvan 17 
broedvogels en 1 vliegklaar nestjong.  

 
 
 
Dit jaar broeden er minder zwaluwen in de stal van boer Stoker aan de Krûme Swynswei 
dan in voorgaande jaren. De vermoedelijke oorzaak zou wel eens bij de katten kunnen 
liggen. Deze worden steeds bedrevener in het jagen op de (jonge) zwaluwen en hun 
nesten. Ook is er in de hoek van de stal een rooster en luik naar buiten afgesloten 
waardoor het wat donkerder op die kant van de stal is geworden. En dat is net de plek 
waar een aantal nesten zat de afgelopen jaren. In totaal vangen we 18 zwaluwen waar 
onder slechts één jong en 17 adulte (broed)vogels. Van deze oude vogels zijn er in totaal 
vier geringd. Van deze vier komen er drie uit 2009 en eentje werd vorig jaar eerst 
geringd. Een (mannetje) spreeuw werd ook in 2009 door ons op deze plek van een ring 
voorzien en vandaag, volop in de rui van de vleugelpennen, ook teruggevangen. 
Eveneens een trouwe broedvogel bij deze boerderij.  
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Locatie 11  Zuideinde 41, Fochtelo (De 
Vries) 
 
Totaal 34 
(terug)ge-
vangen 
waarvan 21 
broedvogels 
en 13 
nestjongen 
uit 3 
nesten.    
 
Ook dit jaar maken de boerenzwaluwen 
weer dankbaar gebruik van de grote 
veestal bij De Vries in Fochteloo. Volgens 
De Vries zijn we aan de late kant met 
onze eerste inventarisatie want de eerste 
paartjes hebben al vliegklare jongen. 
Desondanks vangen we deze dag geen 
eerstejaars vogel. Er worden bij een 
eenmalige actie op 9 juni 21 volwassen 
vogels gevangen. Daar onder bevinden 
zich slechts twee van vorig jaar. Dus 
duidelijk nieuwe aanwas in de schuur en 
deels is dat te verklaren door de grote 
uitval die er vorig jaar was met 
broedvogels doordat een flink aantal is 
gepakt door een kerkuil. Slechts een klein 
aantal nesten gaan we inspecteren, de 
nesten die op grote hoogte zitten, laten 
we buiten beschouwing. In het lage gedeelte van de stal controleren we 7 nesten waarin 
eieren of jongen zitten. In de geitenstal zit ook nog een enkel nest waar onder een met 
drie jongen. Totaal worden er 13 pullen geringd afkomstig uit 3 nesten. Opvallend is dat 
de zwaluwen niet erg fanatiek de stal in en uitvliegen, de meeste vogels vliegen boven de 
landerijen achter de boerderij rond.   
Een eenmalige inspectie van deze locatie is feitelijk te weinig. Er broeden flink van 
paartjes. Helaas is er voor Menork te weinig gelegenheid om deze (verder af gelegen) 
locatie vaker te bezoeken. Daarom wordt (vooralsnog) volstaan met een steekproef. 
In december werd (net als vorig jaar!) melding gemaakt van geringde zwaluwen die ten 
prooi vielen aan een kerkuilenpaar. Deze kerkuilen hebben een nest in een boerderij op 
korte afstand van dee plek en verschalken dus jaarlijks de nodige vogels van deze plek. 
Vorig jaar werden er liefst 13 ringen terug gevonden in en nabij de kerkuilennestkast, dit 
jaar waren dat er drie. Twee van de drie gevonden zwaluwresten waren opmerkelijk 
genoeg afkomstig van twee broedvogels die al in 2010 werden voorzien van de ringen.  
 
Locatie 12   Earnewarre 3, Garyp (R. Kooistra) 
totaal 9 (terug) gevangen waarvan 3 broedvogels en 6 nestjongen uit 2 nesten. 
 
Op 13 juni vlogen hier de eerste (5) jonge zwaluwen uit. Het mannetje van dit nest 
kwam 14 april aan, het vrouwtje 19 april.  Het eerste ei werd op 3 mei gelegd en op 22 
mei waren er 5 jongen. Nest 2 is een kunstnest, daarin op 25 mei een eerste ei en op 31 
mei 5 eieren. Nest 3, nieuw nest gemaakt tegen balk en op de staartlijn voor de koeien 
bevat op 25 mei ook eeneerste ei, 30 mei, 5 eieren. Zit nu ook te broeden. Er zijn 
meerdere vogels met een ring. Een stelletje heeft elk een ring. Dit werd op 13 juni aan 
ons gemeld door mevrouw Kooistra. Op 3 juli werd de locatie door ons bezocht. In een 
nest zitten drie grote jongen en in het andere nest vier kleine pullen.  
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Opvallend is dat beide zwaluwpaartjes op dezelfde datum begonnen met eileg. Het ene 
nest bleef lange tijd onbebroed doch klaarblijkelijk dus toch later van start gegaan.  
Onder een ander nest werd een vrouwtje zwaluw dood gevonden. Kooistra bewaarde dit 
vogeltje voor ons ten behoeve van nader onderzoek.  
 
Ook werd toen een 
pas uitgekomen 
pull gevonden bij 
de stoep van het 
huis. Ook deze 
bleef bewaard. 
Onderzoek heeft 
uitgewezen dat het 
om een 
broedvrouwtje gaat 
dat met 18 gram 
aan de magere 
kant is. Mogelijk 
scenario is dat een 
sperwer de 
achtervolging in 
heeft gezet en 
meegevlogen is in 
de stal waar door 
paniek een jong uit 
het nest is gesleept 
en het vrouwtje 
dus is omgekomen. 
Dat zou ook een 
verklaring kunnen zijn dat het andere nest een paar dagen onbebroed is gebleven 
alhoewel het tijdsverschil wel opmerkelijk is en blijft. Zoals mevrouw Kooistra al liet 
weten, zit er ook vanmiddag een echtpaar zwaluw op de waslijn voor het hok met beide 
een ring om de poot. Helaas is dit zeer waarschijnlijk net het paar dat geen nest meer 
heeft en dus niet in de schuur vliegt waar we ons netje even geplaatst hebben. Maar 
daar vangen we wel 2 mannetjes en een vrouwtje van de beide nesten daar en daarvan 
blijkt ook eentje een ring te hebben. En dat is er één van vorig jaar van deze plek. Ook 
hier dus duidelijke plaatstrouw want aangenomen mag worden dat het niet gedeter-
mineerde paartje ook ringen draagt van deze plek uit voorafgaand jaar. Op dinsdag 19 
juli meldt mevrouw Kooistra dat in één van de nesten ook een dode zwaluw is gevonden. 
Het betreft een volwassen vogel te zijn, een vrouwtje dat vorig jaar al op deze plek van 
een ring werd voorzien (dus hoogstwaarschijnlijk eentje van het waargenomen paartje 

op de waslijn). Volgens de 
heer Kooistra zou de 
zwaluw best omgekomen 
kunnen zijn door een 
longontsteking want het 
regenachtige en relatief 
koude weer zou dat maar 
zo kunnen veroorzaken. 
Duidelijk is dat het koude 
weer ook op deze plek zijn 
tol eist. 
 
Locatie 13 
Bûtewei 55, Hemrik (T. 
Algra) 
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Totaal 113 gevangen waarvan 24 broedvogels, 5 vliegklare jongen en 84 nestjongen uit 
20 nesten 
 
Langs de Bûtewei onder Hemrik is een extensieve boerderij 
waar een mooi aantal zwaluwen broedt. Op 11 juni 2011 
maken we voor het eerst kennis met de eigenaar van deze 
boerderij.  

 
Een prettige kennis- 
making en we kunnen  
ook meteen aan de slag 
op deze uitstekende 
onderzoekslocatie. 
Niet alleen vanwege het 
aantal zwaluwen maar vooral 
ook omdat er voor deze 
locatie nog geen 3 kilometer 
hoeft te worden gereisd. 
Zodoende kunnen de 
nestkaarten ook goed 
bijgehouden worden. 
Bovendien is de eigenaar 
daarbij ook erg betrokken! 
Het vangen van broedvogels 
kan ook in een snelle en 
relatief eenvoudige actie plaatsvinden. De stal, waarin 
(nachts) circa 25 melkkoeien zijn gehuisvest, is mooi 
afgesloten en de meeste nesten zijn goed bereikbaar.  
Op 26 juni worden de broedvogels in een korte sessie 
gevangen en snel geringd weer losgelaten. Dat levert 24 
broedvogels op en 5 vliegklare nestjongen. 
 
 
Tabel 14 geeft de nestkaarten samenvattend weer. Net 
zoals op de andere locaties kregen vooral ook de latere 

nesten te maken met verliezen door het koude weer.  
 
Tabel 14   Samenvatting nestformulieren locatie 13 
nr Dat Br V Ctr  omstandigheden 
1 11/6 5 pulli ger  12/7  Leeg, op 28/7 nog steeds leeg 
2 11/6 4 ei  26/6  4 pulli geringd, op 12 en 28/7: 1 ei verlaten/leeg 
3 11/6 5 ei  26/6  5 pulli geringd, op 12 en 28/7: leeg 
4 11/6 5 pulli ger  12/7  Nu nest 26 
5 11/6 5 pulli ger  12/7  Nu nest 27 
6 11/6 3 ei  26/6  3 pulli geringd; 12/7: Leeg; 28/7: nu nest 31 
7 11/6 grote pulli  12/7  Nu nest 18 
8 11/6 grote pulli  12/7  Nu nest 17 
9 11/6 5 gr pulli  12/7  Nu nest 24 
10 11/6 3 kl pl,2ei  26/6  3 pulli ger,1ei,1 pull uit nest;12 en28/7: leeg 
11 11/6 4 pul ger  28/7  leeg 
12 11/6 1ei,4 kl p  26/6  1 ei niet uit,4 pul ger; op12 en 28/7 leeg 
13 11/6 > 3 ei  12/7  Leeg en op 28/7 leeg 
14 11/6 grote pulli  28/7  leeg 
15 11/6 3 ei  12/7  3 ei verlaten; 22/7: 4 ei; 28/7: leeg 
16* 26/6 3 pul ger  28/7  Nu nest 32 
17  12/7 5 pul ger 1 28/7  leeg 



Onderzoek Boerenzwaluw op elf locaties in zuid-oost Fryslân 
Jaarverslag  2011     Vogelringstation Menork 

 22 

18  12/7 5 ei 1 28/7   5 pul ger;15/8:1 pull dood gevonden onder nest 22 
19 12/7 3 ei 1 22/7  3 pulli (ca 5 dg); 28/7: 2 dode pulli 
20 12/7 4ei (lamp) 1 22/7  3 pul ger(1p 2dg dood onder nest);28/7:grote jongen 
21 12/7 4 ei 1 22/7  pulli ca 7-8 dgn; 23/7:p ullen dood onder nest 
22 12/7 5 ei 1 22/7  Pulli (ca. 2 dgn);28/7:5 pulli geringd 
23 12/7 5 ei 1 22/7  5 pulli geringd; 28/7: 5 grote pullen 
24 12/7 5 ei 1 22/7  5 pulli geringd; 28/7: 4 grote pullen, 1 dood op 26/7 
25 12/7 5 ei 1 22/7  pulli (ca 5 dg); 28/7: 3 pullen geringd 
26 12/7 1 ei 1 28/7  Leeg 
27  12/7 4 ei 1 22/7  4 pulli (ca 4 dgn); 28/7: 3 pullen geringd 
28 22/7 5 ei 1 28/7  5 ei; 15/8: 5 pull geringd 
29 22/7 2 ei 2 28/7  5 ei; 15/8: kl pul; 29/8:4 p(groeiachterstand)geringd 
30 28/7 2 ei 2 15/8  2 ei (verlaten?); 29/8: eieren verlaten 
31  28/7 4 ei 2 15/8  Kl pullen 29/8; pullen dood uit nest gevallen (koude) 
32* 26/7  2 ei 1 15/8  3 ei 
* hooizolder 
 
Locatie 14   Kanealwei Noard 38, Nij Beets  (S. Veenstra) 
Totaal 12 (terug) gevangen waarvan 1 broedvogel, 1 vliegklaar jong en 10 nestjongen uit 
2 nesten. 
 
 
Conclusies en vervolg 
Het jaar 2011 werd door Vogelbescherming Nederland uitgeroepen als jaar van de 
Boerenzwaluw. Het is echter geen productief jaar geworden voor het boerenzwaluw. Op 
alle locaties waar dit jaar onderzoek werd verricht, moest worden geconstateerd dat de 
omstandigheden slechter waren dan gemiddeld in voorafgaande jaren. Belangrijkste 
oorzaak is de relatief koude zomer zomer geweest maar ook de droogte in het voorjaar 
maakte het de broedvogels erg lastig.  
 
Nu het onderzoek voor het derde jaar een vervolg heeft gehad, waarbij 2009 als 
proefjaar werd gezien, maar toch op de meeste locaties drie jaar stabiel, krijgen de 
uitkomsten meer waarde. Er ontstaat als het ware een beeld over hoeveel vogels we van 
jaar op jaar terug mogen verwachten. In dit verband is het extra spannend welke vogels 
terugkeren op de locaties 2 en 3 waarvan een deel een klein dataloggertje meekreeg. Als 
alle goed gaat, zitten deze vogels momenteel ergens in tropisch Afrika en kunnen de 
loggertjes ons straks vertellen -als de vogels zich weer melden in de stallen van Van der 
Wal en Fekken aan de Hegedyk in Langezwaag - waar ze nu daadwerkelijk zitten (..). Al 
met al is veel reden om dit onderzoek op zijn minst nog een tijdje vol te houden 
waardoor de verkregen overlevingcijfers ons veel gaan vertellen. En niet zomaar wat, er 
komt wezenlijke informatie beschikbaar over een vogeltje dat dichtbij mensen leeft en bij 
velen (heel terecht) tot de verbeelding spreekt.  
 
Dankwoord 
Wat vooral boeit en inspiratie geeft, is dat de eigenaren van alle locaties zich het lot van 
de zwaluwen aantrekken en er feitelijk alles aan gelegen zijn om de vogels de helpende 
hand te bieden. Het besef dat mens en dier met elkaar in harmonie moeten leven, lijkt 
juist binnen dit project het meest aanwezig te zijn. En dat maakt het doen van dit 
onderzoek, samen met al die enthousiaste hobbyboeren, tot een fantastische bezigheid! 
En daarbij niet in de laatste plaats het hartelijke ontvangst!  
Vaste medewerkers van Menork waren Willem en Wender Bil en Oebele Dijk. In de 
praktijk veel bijgestaan door Michiel Elderenbosch, die als MBO/AOC stagiair nauw 
betrokken was bij het werk van Menork in het voorjaar van 2011. Verder was er de hulp 
van Sander Veenstra (oa. locatie 10) en Theo Schuurs (locatie 11). Onmisbare 
technische ondersteuning is er van groepslid Wiemer Boomsma. 


