
R o n d j e  W e s t ,  1 8  a p r i l  2 0 2 2  11

Iedereen wordt blij als je de eerste zwaluw van het 
jaar ziet. Dit jaar stond ik al verschillende malen 
in maart in spanning op de Telpost Breskens… En 
jawel, op zaterdag 26 maart kwam laag over het 
strand, tegen de zwakke noordoostenwind in, mijn 
eerste Boerenzwaluw, elegant en schijnbaar zonder 
moeite, aan vliegen. Voor elke vogelaar elk jaar een 
emotievol moment.
Voor velen die van heinde en ver naar Breskens ko-
men zijn ook de zwaluwen een grote trekpleister. 
Ze komen dicht langs, soms in enorme aantallen en 
verschillende soorten. De insectenetende Boeren-
zwaluw is de meest algemene. Na de overwintering 
ten zuiden van de Sahara in Afrika, komt deze ‘boe-
renlandvogel’ terug naar onze streken om te broe-
den. In de loop van april nemen de aantallen toe, 
om een piek te bereiken in de eerste helft van mei, 
met vaak dagtotalen van duizenden exemplaren. 
Op topdagen werden tot 35.000 Boerenzwaluwen 
geteld op Breskens.
Ze broeden vooral in boerenschuren en stallen, 
maar ook maken ze gebruik van bruggen, duikers, 
sluizen, steigers in havens, afdakjes, maneges, lood-
sen, et cetera. 
Door de overgang van gemengde agrarische be-
drijven naar alleen akkerbouw vanaf 1970 en het 
verminderd voedselaanbod door het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en de overbemesting ging de 
soort snel in aantal achteruit. De huidige Zeeuwse 
broedpopulatie wordt geschat op 8.000-10.500 
paren waarvan 1000-1500 paar voor West-Zeeuws-
Vlaanderen. In West-Zeeuws-Vlaanderen is de Boe-
renzwaluw de laatste jaren in aantal afgenomen.
De toenemende ‘verpaarding’ van Nederland helpt 
de soort en Boerenzwaluwen komen opvallend veel 
voor in moderne, open schuren met koeien (soms 
meer dan twintig bezette nesten). Duidelijk is dat 

meer dan negentig procent van de boerenzwaluwen 
te vinden is in het agrarische gebied. De soort komt 
nauwelijks meer voor in steden en grotere dorpen. 
Na het broedseizoen verzamelen Boerenzwaluwen 
zich in groepen, die foerageren boven velden en kre-
ken. De vogels overnachten op gemeenschappelijke 
slaapplaatsen, meestal in rietvelden of sloten met 
riet. Tussen midden augustus en midden september 
trekt de hoofdmassa weer weg, terug naar warm 
Afrika.

Zwartkopmeeuw
Op bijna elk plek in West-Zeeuws-Vlaanderen hoor 
je in mei een opvallend ‘miauw-geluid’ boven je in de 
lucht. Soms is dit een paartje Buizerds, dat ‘schroeft’ 
boven hun territorium. Echter in ons landje is het in 
het voorjaar en de zomer vaak de zeldzame Zwart-
kopmeeuw.
Tot in de jaren vijftig broedde de Zwartkopmeeuw 
bijna exclusief aan de Zwarte Zee. Sindsdien breid-
de de soort zich uit met kleine vestigingen in onder 
andere Hongarije en daarna in West-Europa en de 
noordkust van de Middellandse Zee. De grootste 
populatie broedt in Oekraïne met 60.000-70.000 
paren.
Pas in de jaren negentig groeide ook de populatie in 
West-Europa explosief, in Nederland nam het aantal 
broedparen exponentieel toe tot 4000-5000 paar. 
Bij de Zwartkopmeeuw kan nauwelijks gesproken 
worden van een ‘Nederlandse’ broedpopulatie, aan-
gezien kleurringonderzoek heeft uitgewezen dat 
vogels van jaar tot jaar in ver uit elkaar gelegen kolo-
nies in Europa kunnen broeden. 
De West-Europese broedvogels overwinteren voor-
al langs de Atlantische kust tussen Zuid-Engeland/
Noord-Frankrijk en Marokko. Vanaf midden februari 
met een piek rond half april vliegen Zwartkopmeeu-
wen in een geconcentreerde trekbaan van vogels 
vanuit Frankrijk en (waarschijnlijk) Engeland via de 
Belgische kust de Westerschelde op. Ook dan wor-
den ze vaak het eerst opgemerkt door de kenmer-
kende ‘miauwende’ roep. 
Na aankomst zie je Zwartkopmeeuwen meestal 
foeragerend in groepen Kokmeeuwen op grasland. 
De Zwartkopmeeuwen vallen onder andere op door 
hun (bijna) naar zomerkleed geruide zwarte kop, 
terwijl de meeste Kokmeeuwen dan nog groten-
deels in winterkleed zijn. In de loop van maart en 
april nemen de aantallen toe, waarbij je tegenwoor-
dig geregeld groepen van enkele honderden vogels 
kan bewonderen. 

Zwartkopmeeuwen broeden in kolonies, vaak sa-
men met Kokmeeuwen. In West-Zeeuws-Vlaande-
ren gebeurt dat op de Hooge Platen, in de Sophia-
polder bij Oostburg en… meteen na de aanleg ook 
in Waterdunen. Sterker nog… op een nieuw aange-
legd eiland in Waterdunen bij Breskens was het in 
2020 direct raak met 191 nesten. In 2021 ging het 
hier zelfs om 3.190 paren, waarmee het de tot dan 
grootst bekende kolonie in Noordwest-Europa was.
In de broedtijd vind je Zwartkopmeeuwen zelden 
buitendijks om hun eten te zoeken. Vanuit de broed-
kolonies in ons landje vliegen ze vaak vele tiental-
len kilometers naar België, naar recent bemeste 
graslanden en akkers. Uit onderzoek van het uitge-
braakt voedsel en ook braakballen weten we dat ze 
vooral Regenwormen eten en ook veel Emelten. Net 
als Kokmeeuwen foerageren ze achter tractoren, 
die het land ‘open trekken’ of vangen ze vliegende 
insecten, hoog in de lucht. 
Volwassen vogels trekken na het verlaten van de 
broedkolonies meestal direct naar de ruiplaatsen 
langs de Frans-Atlantische kust. Na begin augustus 
zijn de meeste Zwartkopmeeuwen - stilletjes, want 
in het najaar roepen Zwartkopmeeuwen vrijwel 
nooit - vertrokken uit Zeeland.

Rondje Westerschelde
Een maandelijk se  rubriek over  vogels
door  Eric  Mar teijn

Eric Marteijn (IJzendijke 1958) geniet al bijna 

50 jaar van vogels langs de Westerschelde. Lees 

iedere maand zijn vogelverhaal om daarna zelf 

te gaan kijken naar het vogelparadijs tussen Cad-

zand en Terneuzen. Johnny du Burck (Oostburg 

1968) legt op foto vast waar woorden te kort 

schieten.
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Het wordt pas zomer als ...

Boerenzwaluw.                                Foto: Johnny du Burck Boerenzwaluw op trek.                 Foto: Johnny du Burck

Boerenzwaluw - gemiddeld aantal per uur Telpost 
Breskens 1981-2020. 

(bron: Avifauna Zeelandica 2022)

Verspreiding van de Zwartkopmeeuw als broedvogel 
in Zeeland 2018-2020.

 (bron: Avifauna Zeelandica 2022)

Volwassen Zwartkopmeeuw in broedkleed. 
Foto: Johnny du Burck


