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Bij d e  vo o rplaat  

AmoldMeyer 
Eén zwaluw maakt nog geen zomer lu idt  het bekende 
gezegde. Twee waarschijnli jk ook nog niet, maar  a ls in 
het voorjaar kleine groepen van deze sierlijke vogeltjes 
laag over de d ui nen naa r  het noorden trekken is de zo
mer toch wel in aantocht. 
Na in  zuidelijk Afrika overwinterd te hebben, keren ze 
terug naar hun oude nestplaatsen in Europa . Feilloos 
vinden ze hun vertrouwde nesten in schuren, boerd erij
en en dergeli jke terug . 
De Boerenzwaluw broedt tevens in Noord -Amerika en 
overwintert dan in Zuid-Amerika en de Boerenzwa lu
wen van Oost-Azië overwinteren van Ind ia tot Noord
Austra lië.  
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ln Noordwij k  broedt de Boerenzwaluw in schuren in 
de poldergebieden (ca. 70 paar) .  Het nest wordt door 
het manne�e en vrouw�e samen gemaakt. Hiervoor 
wordt vooral modder gebruikt, s trootjes worden ge
bruikt voor de s tev igheid . Het bouwen d uurt ongeveer 
een week. Er zijn ongeveer 1000 vluchten nod ig om a l le 
modder bijeen te krijgen. De binnenkant  van het nest 
wordt bekleed met veer�es . 

rie tvelden en op te legraaf l i jnen, vooral tegen de a vond 
vormen ze dan grote groepen. Eind oktober zijn ze 
weer vertrokken. 

Na de zomer verzamelen de Boerenzwaluwen zich in 
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