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Dat één zwaluw nog geen zomer maakt, werd ook in de
afgelopen maanden weer eens d uidelijk.
Eind rnaart-begin april komt de Boerenzwaluw weer te
rug van een lange reis uit zijn winterkwartier: zuidelijk
Afrika. De Boerenzwaluw is een echte cultuurvolger en
één van de weinige vogels d ie nestelt in gebouwen en
onder bruggen. Het nest wordt gemaakt van modder
balletjes, gemengd met plantedelen.
Wanneer de Boerenzwaluw op de grond de modder
verza melt voor zijn nest, wordt duidelijk dat de vogel
zich beter thuis voelt in de lucht. Zelfs zijn dorst lest hij
al scherend boven het water. Ook het voedsel (insekten)
wordt grotendeels in de vlucht verzameld .
Met de sloop van de laats te boerderijen in Noordwijk
aan Zee in de zestiger jaren verdwenen hier tegelijker
tijd onmisbare voedselbronnen en geschikte nestplaat
sen. De Boerenzwaluw moest hier als broedvogel het
veld ruimen.
Gelukkig is dit lot de Gierzwaluw tot nu toe bespaard
gebleven. Ook d eze luchtacrobaa t heeft echter te karn
pen met woningnood . Gierzwaluwen foeragerén echter
in hogere luchtlagen en vaak verder van de broed plaats
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verwijderd . Ze zijn daard oor mind er afhankelijk van de
insektenrijkdorn rond hun broed plaa tsen dan de Boe
renzwaluw. Tegenwoordig is de Boerenzwaluw in onze
omgeving een vrij schaarse broedvogel van de polders.
Bekende broedplaatsen zijn onder meer de Noordwij
kerhoekbrug, de boerderij Oud-Leeuwenhorst en de
boerderij De Blink langs de Kapellenboslaan .
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