
 
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – VOGELS – deel 7  Zomergasten 
 
Nederland is voor trekvogels een belangrijk land, omdat hier een verscheidenheid aan landschappen bestaat 
en vogels op hun doorreis in de herfst naar verdere oorden in het zuiden en op de terugreis naar hun broed-
gebieden het benodigde voedsel kunnen vinden. Onze tuinen spelen hierin ook een grote rol, in sommige 
gevallen zijn tuinen zelfs onontbeerlijk, omdat er steeds meer natuurlijke landschappen opgeofferd worden 
aan verstedelijking, industrie, wegen e.d. 
 
Tijdens die doorreizen naar de broedgebieden in Noord- en Oost-Europa komen vogels in het Oosterdelge-
bied om te foerageren. De Nederlandse broedvogels die in de herfst naar het zuiden trokken komen nu weer 
terug. De eerste vogels die terugkeren zijn hier al in februari. 
 
Voorjaar 
Met het begin van het broedseizoen en de terugkomst van talloze vogels die de winter in verre oorden heb-
ben doorgebracht wordt de zomer langzamerhand ingeluid. De vogels, die in de winter vaak minder van zich 
laten horen, zingen nu weer volop. Over dat zingen zal ik in het volgende deel 8 over de zomergasten iets 
meer schrijven. Heerlijk, het is weer voorjaar! De natuur bloeit weer op en barst van het nieuwe leven. Het is 
elk jaar weer spannend om te zien welke vogels de lange tochten hebben overleefd en ons gebied weer heb-
ben gevonden. Maar niet alleen vogels keren terug. Planten komen weer op, allerlei dieren ontwaken uit hun 
winterslaap of kruipen uit een cocon. We gaan ervan genieten! 
 
Zomergasten in het Oosterdelgebied 
Hoewel sommige zomergasten hier al in de winter (februari) aankomen beschouw ik deze toch tot de zomer-
gasten, omdat zij hiernaartoe komen om te broeden. Je kunt er vanuit gaan, dat daar waar je een vogel hoort 
zingen, de plek is die door hem gekozen is als broedgebied. Het zingen dient om de grenzen van het territo-
rium aan te geven en om vrouwtjes te lokken. 
De vogels die hier de lente en zomer doorbrengen en hier ook broeden zijn: tjiftjaf, fitis, zwartkop, grauwe 
gans. In mindere mate zien we braamsluiper, grauwe en bonte vliegenvanger, tuinfluiter.  
Verder zien we in de zomer vogels (over)vliegen of foerageren, waarvan niet precies bekend is waar zij nes-
telen. Tot deze vogels reken ik gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, koekoek, slechtvalk, boomvalk 
en bruine kiekendief. Ook de visdiefjes die in de sloten naar vis duiken zijn zomergasten. 
 
Tjiftjaf 
Een tjiftjaf is een klein, onopvallend bruingeelgroen vogeltje met een lichte wenkbrauwstreep en donker ge-
kleurde poten. De soort is qua uiterlijk gemakkelijk te verwarren met de fitis. Je kunt hem het best herkennen 
aan de zang. De tjiftjaf heeft zijn naam namelijk te danken aan het geluid dat hij voortbrengt: “tjiftjaf, tjiftjaf” 
en dat verscheidene keren achtereen. Maar ook roept hij:  “fwiet” of “tju-wie” (met de klemtoon op de laatste 
lettergreep). Jarenlang hoorde ik steeds in de struiken dit “tju-wie” terwijl ik de vogel die dit geluid maakte 
niet kon zien. Ik noemde deze vogeltjes dan ook steevast “treitervinkjes”. Op een gegeven moment had ik 
zo’n jong treitervinkje in de smiezen, dat eerst een “tju-wie” liet horen en daarna zachtjes “tjiftjaf”. Ik was na-
tuurlijk helemaal blij om deze ontdekking. In de baltstijd zitten zij vaak hoog in een boom hun lied te tjiftjaffen. 
 

   
 
Tjiftjaffen zijn beweeglijke vogeltjes die zich vrij onrustig tussen dicht gebladerte verplaatsen.  
Het zijn een van de eerste vogels die terugkeren uit hun wintergebieden in Zuid-Europa en Noord-Afrika, fe-
bruari is geen uitzondering. Meestal zijn zij een paar weken eerder dan fitissen terug in Nederland. De laat-
ste paar jaren zijn er ook tjiftjaffen die de winter hier doorbrengen. 
 
Leefgebied, broeden en voedsel 
De tjiftjaf leeft in allerlei halfopen landschappen met bomen en struiken, bij voorkeur in oudere loofbossen en 
gemengde bossen. De bodem dient wel bedekt te zijn met dichte vegetatie. De soort broedt van april tot eind 
juni op of dichtbij de grond en maakt hier een ovenvormig nest met een zij-ingang. Het nest wordt gemaakt 
van droog gras, bladeren, mos en is bekleed met veertjes. Er zijn twee legsels per jaar, waarbij 5-6 eieren 
gelegd worden. Na ruim twee weken broeden en eenzelfde tijd op het nest verblijven, vliegen de jongen uit. 
Ook hierna worden ze nog 14-16 dagen gevoerd. 



Het voedsel bestaat uit insecten en hun larven, zoals muggen, kevers en vliegen. Hij foerageert rusteloos en 
slaat hierbij langzaam met zijn staart. Hij is tevens in staat om insecten in de vlucht te vangen. In het najaar 
eet een tjiftjaf ook bessen (o.a. van vlier) en zaden van de berk. 
 
Vogeltrek 
Vanaf augustus tot oktober vertrekken de meeste tjiftjaffen naar het zuiden, waarbij het vrouwtje zuidelijker 
dan het mannetje trekt. Zij komt meestal ook weer wat later terug. 
 
Fitis  
De fitis is qua uiterlijk haast niet te onderscheiden van de tjiftjaf. Er zijn vier verschillen: de fitis heeft een wit-
gele keel, roze poten, langere vleugels (waardoor hij iets slanker oogt) en hij slaat niet langzaam met zijn 
staart tijdens het voedsel zoeken. Het meest herkenbaar is hij aan zijn zang, een zacht, melancholiek flui-
tend, aflopend riedeltje. 
 

  
 
Leefgebied, broeden en voedsel 
De fitis kiest voor zijn leefgebied droge tot vochtige halfopen landschappen. Voorwaarde is dat er voldoende 
bomen en struiken aanwezig zijn. Hij verdedigt zijn territorium op agressieve manier ten opzichte van soort-
genoten. Het nest wordt op de grond gebouwd of laag in struiken. Er vindt één legsel per jaar plaats, waarbij 
4-8 eieren gelegd worden. Deze worden 12-14 dagen bebroed, waarna de jongen nog 12-16 dagen op het 
nest blijven. Voornamelijk het vrouwtje voert ze daarna nog twee weken. 
Het voedsel bestaat vooral uit insecten en ook de eieren en larven ervan. Daarnaast eten zij ook plantaardig 
voedsel. 
 
De trek 
Tussen juli en september vliegt de fitis vooral ’s nachts terug naar Afrika ten zuiden van de Sahel. Hij steekt 
hierbij de Middellandse zee over bij Gibraltar en keert tussen maart en eind mei terug naar zijn broedgebied. 
De fitis komt altijd een paar weken later dan de tjiftjaf aan in Nederland. 
 
Zwartkop 
Vanwege de oudere bomen en ook vele struiken in dit gebied zien en horen we de laatste jaren steeds meer 
zwartkoppen. Hij laat zich niet makkelijk zien, maar zijn prachtige zang kan je niet ontgaan. 
 

   
Vrouwtje Mannetje Jong 

 
Leefgebied, broeden en voedsel 
Het leefgebied van de zwartkop is vergelijkbaar met dat van de fitis. Als er als onderbegroeiing bramen 
groeien vormen deze een ideale plek om een komvormig nest te bouwen. Zwartkoppen broeden 1 à 2 keer 
per jaar, meestal 2-6 eieren. De eieren worden 12-16 dagen bebroed, 11-12 dagen blijven de jongen op het 
nest waarna zij nog 2-3 weken gevoerd worden. Tijdens de broedperiode eten zwartkoppen hoofdzakelijk 
insecten, later in het jaar eten zij bessen en ander fruit. 
 

    



Trek 
Vanaf half augustus tot oktober trekken de zwartkoppen, samen met de Duitse en Scandinavische vogels 
naar het Zuid-Engeland of naar het westelijk gebied rond de Middellandse zee. In maart-april komen ze terug 
in hun broedgebieden.     
 
Braamsluiper, grauwe en bonte vliegenvanger, tuinfluiter  
Omdat deze vier soorten vogels niet frequent in het Oosterdelgebied gespot worden, volsta ik hierbij met het 
plaatsen van een paar foto’s. Op het mannetje van de bonte vliegenvanger na zijn het sober gekleurde vo-
gels, die ook nog eens vanwege hun in de beplanting verborgen leven moeilijk te determineren zijn. De zang 
die zij voortbrengen geeft hierin meestal de doorslag, maar dan moet je echt een kenner zijn. 
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Grauwe vliegenvanger Tuinfluiter 

 
Aan de vorm van de snavel is te zien dat deze vogels insecteneters zijn. Op de derde foto van de grauwe 
vliegenvanger zie je een snavel vol insecten. 
 
Zwaluwen: boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw  
De zwaluwen die we in het Oosterdelgebied zien vliegen en insecten zien vangen zullen hier niet snel broe-
den. Van nature zijn het vogels die hun nesten in holtes in rotswanden maken. De vogels die in Nederland 
komen om te broeden zijn afhankelijk van menselijke bebouwing en in die zin “cultuurvolgers”. 
 
Boerenzwaluw 
De boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel die het liefst oude boerenschuren en loodsen uitzoekt om er 
zijn nest te bouwen en waar hij zonder probleem in- en uit kan vliegen. Van april tot oktober verblijven de vo-
gels in Nederland, de winter brengen zij door in zuidelijk Afrika. Deze soort zwaluw is goed te herkennen aan 
zijn zwartblauwe bovenzijde, roodbruine voorhoofd en kin en crèmekleurige borst. Daarnaast kun je hem 
goed herkennen aan de sterk gevorkte staart. Bij jonge boerenzwaluwen is de staart nog niet zo duidelijk ge-
vormd, waardoor je ze snel kunt verwarren met huiszwaluwen. Op de vierde foto hieronder is dit te zien. 
 

     

 

 
Het zijn ware luchtacrobaten, die al vliegend insecten uit de lucht happen, vooral enorme hoeveelheden 
muggen. Het zijn sociale dieren die bij elkaar in de buurt broeden, maar ook “gezellig” naast elkaar op een 
reling van een boot of op prikkeldraad zitten en er voortdurend bij kwetteren.  
 



 
 
Dit kwetteren doen zij ook in de vlucht. Je ziet boerenzwaluwen nog wel eens laag boven het water scheren, 
waarbij zij snel even wat water happen. Langs kleiige oevers verzamelen zij klei of leem om er hun nest mee 
te bouwen. Ze metselen hun nesten vaak op randen en richels in koeien-, varkens- of paardenstallen, zowel 
hoog als laag, maar ook wel onder bruggetjes, steigers in havens of aan sluizen of onder brede dakoverstek-
ken. Afhankelijk van de weersomstandigheden komen er tweede en soms derde legsels voor. 
 

   
 
De vogels die hier broeden vertrekken in september / oktober in grote groepen naar West- en Midden-Afrika. 
Tussen eind maart en mei komen ze dan weer terug.   
 
Huiszwaluw 
De huiszwaluw is een langeafstandsvlieger die het winterhalfjaar doorbrengt in tropisch tot zuidelijk Afrika. 
Tussen half april en juni, met een piek in mei komen ze terug in Nederland. 
Omdat zwaluwen zo snel vliegen is het nog wel eens moeilijk om te zien of het een boeren- of een huiszwa-
luw is. De voornaamste kenmerken zijn het wit van de romp die doorloopt tot aan de snavel en de witte stuit. 
De staart is ook gevorkt, maar toch minder diep. De huiszwaluw vliegt meer fladderend en kwettert ook wat 
meer ingetogen. Dit is de zwaluw die van die mooie kommetjes van klei of leem bouwt onderaan een over-
hangende dakrand. Meerdere zwaluwen broeden bij elkaar. Ook verzamelen zij samen het bouwmateriaal.  
 

    
 

    
 
De nestkommetjes worden gebouwd van klei en zand met een kleine nestopening. Omdat onze moderne 
huizen niet meer geschikt zijn voor zwaluwen om er hun nest te bouwen kun je ook kant-en-klare betonnen 
nestkommetjes kopen en deze onder een dakrand monteren. Bij “natuurinclusief bouwen” wordt hier aan-
dacht aan besteed.  
Huiszwaluwen zoeken hun voedsel meestal in een waterrijk gebied omdat hier de meeste muggen zijn. Van-
daar dat wij ze ook regelmatig kunnen zien. Tussen eind juli en oktober verlaten zij ons land weer. 
 
Gierzwaluw 
Gierzwaluwen zijn meestal in oude binnensteden te vinden, daar waar oude huizen en hoge gebouwen 
staan, zoals kerktorens en kantoorpanden. Dit stadslandschap heeft veel weg van een rotslandschap, waar-
door gierzwaluwen zich hier thuis voelen. Misschien heb je hun scherpe, “gierende” geluiden wel eens ge-
hoord als ze in groepjes met grote snelheid om gebouwen heen vliegen. Hier danken zij hun naam aan.  



De broedtijd is de enige periode in hun leven dat zij ergens op zitten, namelijk hun nest. De rest van hun le-
ven brengen zij constant vliegend door. Zij jagen boven allerlei habitats in dorpen en steden. Ze eten, slapen 
en paren vliegend in de lucht. 
Gierzwaluwen zijn donkere vogels, met een iets lichtere keelvlek. Hun vleugels zijn lang en sikkelvormig. 
Hieraan kun je ze ook goed onderscheiden van de eerder genoemde zwaluwen.  
 

   
 
Gierzwaluwen bouwen hun nest onder dakgoten, achter een regenpijp, onder een dakpan of een gat in de 
muur. Soms gebruiken ze een “neststeen”. Dit is een speciaal voor vogels gefabriceerde steen met een 
kleine opening en daarachter ruimte voor het maken van een nest, die ingemetseld wordt in een muur. 
Gierzwaluwen produceren één legsel in mei / juni, dat 18-22 dagen bebroed wordt. De jongen trekken na het 
uitvliegen meestal snel weg. 
 
Voedsel 
Al het voedsel wordt gevangen in de lucht. Ze zijn gespecialiseerd in het vangen van insecten in volle vlucht. 
Daarvoor zoeken ze meestal de luchtlagen op die op dat moment de meeste insecten bevatten en dat kan 
best een flinke hoogte zijn. De insecten die zij vangen zijn o.a. muggen, (zweef)vliegen, dag- en nachtvlin-
ders. Voor hun jongen verzamelen ze tot wel enkele honderden insecten per keer in een voedselbal, die ver-
volgens aan de jongen wordt gevoerd. 
 
Vogeltrek 
Gierzwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die de winter doorbrengen in het grote gebied tussen Mali en 
Congo. Deze vogels trekken in juli-augustus vanuit Nederland weg in zuidwestelijke tot zuidoostelijke rich-
ting. Half april-begin mei arriveren zij weer in ons land. 
 
Bescherming 
Omdat onze huizen steeds minder geschikt zijn voor vogels om hierin hun nesten te bouwen, hebben vogels 
zoals zwaluwen het moeilijk. Bij renovaties en nieuwbouw zou hier best wat vaker rekening mee gehouden 
kunnen worden. Voor zwaluwen, die in kolonievorm broeden, is het van belang om nestpannen en/of nest-
stenen in groepjes te plaatsen, bij voorkeur op een hoek of langs de kopse kant van een gebouw op het 
noorden of oosten. Advies hierover is in te winnen bij een van de Stadsvogeladviseurs van Vogelbescher-
ming Nederland. 
 
 
In deel 8 van “Natuur in het Oosterdelgebied – Vogels – Zomergasten” vertel ik iets over enkele andere vo-
gels die hier in de zomer te zien zijn.  
 
 
Danny Disma-van Laar, januari 2022 
 
 
 
 
 
 
Bron informatie: www.vogelbescherming.nl en een paar foto’s: http://www.freenatureimages.eu  
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