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1. Inleiding 

Enthousiast geraakt door de landelijke acties Boerenzwaluwen te ringen om meer 
te weten te komen over deze lange afstandvlieger, startten wij bij Eastermar met 

het volgen van nesten en het ringen van nestjongen. Dat gebeurde vanaf 2008 
tot en met 2014. 

 
Boerenzwaluwen zijn echte mensenvolgers. Immers zij brengen hun jongen 
groot in halfopen nesten die meestal “op schemerige plekken” op balken en 

richels in gebouwen e.d. worden gemaakt. En daar zijn de nesten ook nog vaak 
minder kwetsbaar voor predatoren. Heel lang geleden moeten deze vogels niet in 

ons vlakke land een plek gehad hebben want daarop lijkende natuurlijke plaatsen 
om te nestelen en jongen groot te brengen waren er niet. Zoals we die nu 
kennen, kwamen die er pas toen de mensen gebouwen gingen maken! 

Boerenzwaluwen leerden dat daar geschikte nestelplaatsen waren als er 
voldoende voedsel te vinden was. Voedsel was natuurlijk in onze moerassige 

streken geen enkele probleem. 
Boerenzwaluwen komen al eeuwenlang ook algemeen voor rond ons dorp 
Eastermar. De vogels broeden echter nauwelijks in het dorp zelf. De meeste 

gebouwen daar zijn ongeschikt als broedplaats. Maar hoeveel Boerenzwaluwen in 
de omgeving broedden en waar precies was nog niet goed bekend.  

De resultaten van het veldwerk leverde heel veel cijfermateriaal op. Deze 
gegevens zijn bewerkt en opgenomen in deze rapportage. Het zijn heel veel 
cijfers van ruim 650 nesten en 2900 jongen. De samenvatting achterin kan 

dienst doen om een goed idee te krijgen van het broedsucces van de 
Boerenzwaluwen op twee locaties, bij de Litsbrug e.o. (bij het water), in de 

gebouwen verderop (in het houtwallen landschap) en als totaal bij Eastermar 
(Frl). Het veldwerk was gericht op de nesten waarvan de jongen uit konden 
vliegen; het eindresultaat van het broedseizoen. Dus over gedrag, nestbouw en 

duur, aantal eieren die gelegd werden, voedselstrategie en verlies van eieren en 
kuikens, enz. daar werden geen systematische gegevens over verzameld. Dus 

wordt er ook weinig over gezegd. 

De onderzoeksresultaten zeggen niet veel over een eventuele toe of afname van 

de Boerenzwaluwen rond Eastermar. Er is alleen de globale indruk dat het niet 
slecht gaat maar ook niet dat de aantallen toenemen.  

We hebben ook gekozen voor de presentatie van eenvoudig bewerkte gegevens. 

Dit betekent dat de resultaten niet statistisch getoetst zijn.  

2. Introductie. 

2.1  De locaties en start veldwerk. 

        Als werkgebied werd het grootste deel van het dorpsgebied van Eastermar 

gekozen. Het omvatte, ca 900 ha. aan de oostkant van De Burgumer Mar en de 
noordkant van De Leien (inclusief de Litsbrug en botenhuizen daar). Globaal ligt 
dit gebied (figuur 1.) zuid van het Prinses Margrietkanaal en west van de 

Boskwei en Witveenstervaart  in de Gemeente Tytsjerksteradiel Frl..   
Voor dit onderzoek werd het jaar 2008 vooral gebruikt om toestemmingen te 

krijgen om de nesten in de omgeving van het dorp te mogen bezoeken en in 
kaart te brengen. Het broedseizoen 2009 werd vervolgens vooral gebruikt voor 
het oefenen in het op leeftijd brengen van de jongen. De gegevens van dat jaar 
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werden niet gebruikt voor het bepalen van de eerste eilegdata. Dat gebeurde wel 

met de gegevens in de jaren daarna. 
 
Figuur 1. De locaties      waar de nesten van de Boerenzwaluwen werden gevolgd. 

(periode 2009 – 2015). Kleine cirkel nesten “ bij het water”, grote cirkel “ in het 

houtwallenlandschap”.  

 

Tussen 2008 en 2015 werden bij Eastermar de bereikbare nesten met jonge 
Boerenzwaluwen gevolgd en de jongen geringd. Uit de leeftijd van de jongen 

werd de eerste eilegdatum van de nesten berekend. Aan de hand van deze data 
kon vastgesteld worden wanneer Boerenzwaluwen bij Eastermar starten met het 

broedseizoen, wanneer elk paar waarvan jongen uitvlogen, begon met de eileg 
en dus ook met het eerste legsels en wanneer met eventuele vervolglegsels.  

De boerenzwaluwnesten waarvan het broedsucces in kaart werd gebracht, 

broedden in twee verschillende landschapssituaties. Ruim 1/3 van de nesten 
waren “bij het water” gemaakt (onder de Litsbrug en in enkele botenhuizen) en 

de andere “in gebouwen” verder weg (tot max. 2 km.) van datzelfde water 
(figuur 1.). Dit was een interessant verschil. Een verschil dat mogelijk 

aangetoond kon worden door de start van het broedseizoen en het broedsucces 
te vergelijken. Bovendien waren we benieuwd naar hoe succesvol de 
Boerenzwaluwen bij Eastermar gedurende een aantal broedseizoenen waren en 

welke nestgroottes uitgevlogen jongen het meeste bijdroegen aan dat succes. 

2.2 De vragen uit 2008.  

Om een eventueel verschil te kunnen vinden, was het nodig om, naast de start 
van het broeden, ook het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen bij het water 
(onder Litsbrug en in botenhuizen) te vergelijken met die van het 

houtwallenlandschap (in de gebouwen). Dat kon met de verzamelde gegevens 
per maand(deel) maar ook met de eerste en vervolglegsels uit de periode 2010 – 

2015. Zo is ook het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest (en per 
broedseizoen) van alle gevolgde nesten bij Eastermar te vinden. De nesten van 

de zwaluwen hadden verschillende groottes variërend van 1 tot en met 7 
uitgevlogen jongen. Hiermee kon ook berekend worden welke nestgroottes met 
uitgevlogen jongen procentueel het meeste bijdroegen aan het broedsucces. 
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Daarvoor werden de gegevens van de eerste – en vervolglegsels gebruikt van de 

beide locaties en eveneens samengevat voor alle nesten bij Eastermar. Bij het 
volgen van de nesten in de periode vanaf het ringen tot het uitvliegen werden 

ook het verlies aan dode eieren (onbevrucht en met afgestorven vrucht) en dode 
jongen genoteerd hetgeen aanvullende informatie opleverde. En tenslotte 
leverden de geringde, uitgevlogen jongen zwaluwen terugmeldingen op die 

inzicht konden verschaffen in waar de vogels in welke periode verbleven. 

Op welke vragen wilden wij nu verder in detail antwoord zien te krijgen? Dat 

waren de volgende: 
1. Wanneer starten de Boerenzwaluwen bij Eastermar met hun eerste legsels? 

Is er verschil tussen de jaren en wanneer starten de meeste tweede 

(vervolg) legsels? En leverde het berekenen van de eerste eilegdatum op 
basis van de leeftijd van de jongen op de ringdatum een goed beeld van de 

start van de eerste - en het verloop van de vervolglegsels?  
2. Boerenzwaluwen die onder de brug van Eastermar broeden (elk jaar zo’n 

15 à 25 paar) foerageren vooral langs de begroeide oevers van de Lits en 

minder langs de oevers van de verderop gelegen meren, de Leijen en De 
Burgumer mar. De zwaluwen in het houtwallenlandschap foerageren vooral 

in de directe buurt van de gebouwen en broeden in een relatief warmere en 
beschutte omgeving. Levert dat wel of geen verschillen op in eerste 

eilegdatum en in het broedsucces  (uitgevlogen jongen)?  
3. En als er verschil in succes is in welke broedperiode treedt dat dan op? In 

de eerste of tweede helft van mei, in de hele maand mei of later in de 

tweede helft van juni, eerste helft van juli en tweede helft van juli?   
4. Is er verschil te vinden in het uitvliegsucces op de beide locaties tussen de 

eerste - en (latere) vervolglegsels en totaal uitgevlogen nesten? 
5.  Wat is de gemiddelde nestgrootte van de uitgevlogen jongen op de twee 

onderscheiden locaties en dat van alle locaties en welke verschillen treden 

op in de 6 jaren dat de legsels werden gevolgd?  
6. Welke bijdrage leveren de uitgevlogen jongen op uit de eerste - en 

vervolglegsels op beide locaties en alle eerste – en vervolglegsels per 
locaties samen en voor alle nesten bij Eastermar. Treden er verschillen op 
tussen de locaties? Zijn er bijzonderheden te melden?  

7.  Is er wat te zeggen over dode eieren (onbevrucht/met afgestorven vrucht) 
en jongensterfte tussen het moment van ringen en uitvliegen?  

8. Waar blijven de geringde jonge zwaluwen na het uitvliegen? Is er wat te 
zeggen over het terugkeren van jonge geringde Boerenzwaluwen en waar 
deze als broedvogel teruggemeld worden (dispersie/uitzwerven)?  

 
2.2 De enthousiaste medewerking. 

         Voor het veldwerk moest toestemming verkregen worden om de gebouwen 
en botenhuizen te bezoeken en op de zolders enz. te mogen klimmen. Dat mocht 
altijd met de grootst mogelijke medewerking. De eigenaren waren allemaal erg 

gesteld op de zwaluwen. Soms ging dat verbluffend ver.  En soms zover dat wij 
ons afvroegen of de zwaluwen met hun “rondstrooien” van poep (zo leek het 

wel) hun eigen verblijf niet onmogelijk zouden maken. Maar gelukkig dat 
gebeurde nooit.   
Voor de enthousiaste medewerking en voor het beschermen van de zwaluwen 

willen wij de volgende families van harte dankzeggen (willekeurige volgorde): 
Fam. W. Veenstra, fam. S. Tadema, fam. H. Knippenberg, fam. A., A. en H. 

Atsma, fam. B. en J.J. de Jong, fam. R. Algra, fam. J. Boersma, fam. O. Brouwer, 
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fam. Rietstra, fam. F. Algra, fam. F. Benedictus, fam. Sj. Veenstra, fam. P. en S. 

Swart, fam. L. Schokker, fam. A. Wagenaar en de fam. A. Hoekstra. Ook de 
brugwachters hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. En tenslotte 

bijzonder dank aan de familie D. Brouwer. Die gaf het bestuur van de Fûgel- en 
Natoerbeskermingswacht Eastermar, lopende dit veldwerk, toestemming om 
zwaluwzitdraden aan te leggen bij de brug over de Lits. Die draden werden al 

snel, vooral door veel (jonge) Boerenzwaluwen, geboren bij het water, gebruikt. 
Helaas knapte één van de palen tijdens een storm in 2014 en lukte het 

vogelwachtbestuur het niet om de draden op korte termijn te (laten) herstellen. 
Inmiddels waren ten behoeve van de afstandsbediening, ook alle hoge bomen bij 
de brug gekapt zodat de zwaluwen helaas in 2015 geen zitplaatsen meer hadden 

dichtbij de nesten. Hopelijk komt e.e.a. alsnog voor het broedseizoen van 2016 
weer goed. 

 

3. De resultaten algemeen. 

3.1 De resultaten van de voorbereidingen. 

De eerste vraag die beantwoord moest worden, was: waar en hoeveel paartjes 

Boerenzwaluwen broeden er jaarlijks in ons gekozen werkgebied? Deze 
opzoeken, is op zichzelf al een interessante onderneming. Het vergt niet alleen 
veel tijd maar leert ook al het mogelijke over de geschiktheid van de gebouwen, 

de bewoners zelf (en soms over hun huisdieren!) en hoe ze over de zwaluwen 
denken en er mee omgaan. Daarvoor gebruikten we het voorjaar en de zomer 

van 2008. Het bleek dat in het gekozen werkgebied vooral genesteld en gebroed 
werd in (vee)stallen, boerderijschuren, onder de Litsbrug en in enkele 
botenhuizen daar. Het resultaat was dat zo’n 75 paren konden worden 

gelokaliseerd. Veel zwaluwen nestelden graag bij elkaar vooral waar paarden en 
koeien in stallen werden gehouden of dichtbij het water. De nesten zaten vooral 

op donkere plekken in oudere stallen of op de (vaste) balken van de (ijzeren) 
brugleggers en botenhuizen. Onder het beweegbare deel van de brug nestelde 
soms ook een enkel paartje maar als er jongen geboren worden, vielen deze 

helaas altijd in het water! In nieuwe veestallen vonden we maar af en toe een 
nest. Deze stallen hebben plekken genoeg maar zijn blijkbaar veel te licht en 

daardoor niet aantrekkelijk. Soms waren de nesten, vooral in de hoge 
boerderijen, niet bereikbaar voor ons. Voor verder onderzoek vielen die af net 
als, vanwege de beschikbare tijd, de meeste gebouwen waar maar één of soms 

enkele nesten werden aangetroffen. Ons veldwerk werd een jaarlijkse 
steekproef. Wij concentreerden ons nu vooral op het aantal jongen dat zou gaan 

uitvliegen. Jongen waarvan verwacht mag worden dat deze elk jaar (een deel 
van) de sterfte van de oude vogels zouden kunnen compenseren. Wij vingen en 
ringden dus niet de oude vogels: a. omdat dit tot verstoring leidt (en anderen dit 

soort onderzoek al doen) en b. in verband met de beschikbare tijd die we aan dit 
project wilden besteden. Na het eerste jaar (2008) werd de kans natuurlijk 

steeds groter dat een uitgevlogen, geringde jonge Boerenzwaluw terugkeerde als 
broedvogel. Aan die ring kon soms een paartje van een eerste legsel naar een 

vervolglegsel gevolgd worden zonder de vogel(s) te vangen 

De keuze werd gemaakt om vanaf 2009 in een periode van zes jaar elk jaar ca 
50 bereikbare, bewoonde nesten in dezelfde gebouwen en bij de brug e.o. te 

volgen. Als die ook nog een vervolglegsel zouden produceerden, zoals in 2008 en 
2009 was vastgesteld, dan kon elk jaar van ca. 100 nesten de jongen gevolgd en 

geringd worden. De jonge Boerenzwaluwen werden geringd op een leeftijd van 
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ouder dan een week. Verwacht mocht worden dat dan weinig sterfte meer zou 

optreden (hoofdstuk 4.6). Alle nesten werden door ons telkens binnen een 
periode van 10 dagen gecontroleerd. De verzamelde resultaten konden zo een 

goed beeld geven over het verloop en het succes van het broedseizoen van de 
Boerenzwaluwen op de locaties en dus in de omgeving van Eastermar (Frl.).   
 

3.2    Rekenen voor de eilegdatum.   

Nu de nestplaatsen en aantallen broedparen bekend waren, kon gestart worden 

met het volgen van de bewoonde nesten met hun jongen. Dat gebeurde in het 
voorjaar van 2009 en volgende jaren. In 2009 oefenden we in het ringen van de 

jongen en het op leeftijd brengen. In 2010 zou dan vrijwel foutloos gewerkt 
kunnen worden. Op die wijze kon de eerste eilegdatum van elk eerste legsel en 
die van de volgende legsels herleid worden. Dat kan nauwkeurig op plus of min 1 

dag (A. Turner, 2006 en B. van den Brink, 2013, www.sovon.nl). Ook op basis 
van de eigen waarnemingen uit 2008 en 2009 werden de volgende gemiddelden 

aangehouden: Het broeden begint na het vierde ei en duurt 14 dagen. De jongen 
vliegen meestal op de één en twintigste  dag uit. Dat zijn zo’n 40 dagen. Daarna 
hebben de oude vogels tijd nodig om een tweede legsel te produceren. Die 

benodigde tijd varieerde nogal. De ervaring leerde dat er tussen een uitgevlogen 
nest en een nieuw nest met eieren gewoonlijk ca. 10 dagen (+/- 4 dagen; n = 

12) nodig waren. De 12 daarvoor gevolgde paren hadden na het leggen van het 
eerste ei in het eerste legsel tussen de 44 en 59 dagen nodig om opnieuw een 
nieuw legsel te beginnen. Het gemiddelde bedroeg 50 dagen na het eerste ei uit 

het eerste legsel. Dit betekent bijvoorbeeld voor een nest met jongen dat 
geringd werd op 5 juni en waarvan de jongen een leeftijd hadden van 10 dagen, 

de berekende eerste eilegdatum valt op 8 mei (+/- 1 dag). Gemiddeld 50 dagen 
later dus op ca. 27 juni kan het nieuwe (vervolg)legsel dan gestart worden. Met 
deze gegevens kon de start van alle nesten met geringde jongen in kaart 

gebracht worden. Omdat de (meeste) individuele vogels van de geslaagde 
nesten en dus geringde jongen niet herkenbaar waren, was met deze werkwijze 

het aanbrengen van een exacte scheiding tussen alle eerste uitgevlogen legsels 
en de vervolglegsels nog niet altijd precies mogelijk. Immers alleen de nesten 

met uitvliegende jongen werden gebruikt om deze te bepalen. Dat kunnen ook 
nesten met jongen zijn van paren die een vorig legsel verloren zagen gaan. Als 
de eerste eilegdatum van zo’n nest binnen de periode van alle eerste of 

vervolglegsels viel dan rekenden we zo’n nest met uitgevlogen jongen bij één 
van die periodes.  

De predatie die optrad in mei, begin juni en later werd ook vastgelegd. 
Verstoringen traden echter opvallend weinig op en als dat voorviel, gebeurde dit 
alleen in de gebouwen. Zoals in 2011 toen (een deel van) de legsels in enkele 

gebouwen werden gepredeerd door een Ekster. Alle zwaluwen verdwenen daarop 
uit het betreffende gebouw en kregen daar dus geen jongen groot (en tellen dus 

niet mee in het bepaalde broedsucces uitgevlogen jongen). Ook gebeurde dit in 
2013 toen een kat met jongen in een paardenstal met ruim 20 nesten vooral de 
latere vervolg (tweede) legsels verstoorde. Ook deze verstoring heeft geen effect 

op de berekende eerste eilegdatum omdat er geen jongen uitvlogen uit een 
aantal nesten. Het aantal uitgevlogen nesten en vooral de vervolglegsels in 2013 

bleef daardoor in die jaren achter in vergelijking tot die van de andere jaren (zie 
figuur 3.). Bij het water trad in de genoemde periode geen verstoring of predatie 
op!  
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Van belang is het om er nog eens op te wijzen dat wij uitgaan van alleen 

geslaagde nesten met uitgevlogen jongen (d.w.z. gevolgd tot het moment van 
uitvliegen). 
 

Figuur 1 en 1a. Totaal aantal gevolgde nesten met uitgevlogen en geringde jongen in de 

periode 2009 tot 2015 per locatie en totaal bij Eastermar. 

 
Figuur 1. 

 
 

 
Figuur 1a. 

 
 

 

3.3 De aantallen nesten en uitgevlogen jongen. 

In de zes broedseizoenen die van 2009 t/m 2014 liepen, werden in 662 gevolgde 
Boerenzwaluwnesten jongen vliegvlug. Deze jongen, totaal 2906, waren verdeeld 
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over 266 succesvolle nesten bij het water van de Lits en 396 – nesten in de 

gebouwen in het houtwallen landschap. Alle jongen werden geringd. De nesten 
werden ook uitgesplitst naar eerste en vervolglegsels zowel per jaar 

(broedseizoen) als naar locatie (brug e.o. en in de gebouwen verder weg van het 
water) en voor het totaal bij Eastermar. Het totale aantal gevolgde nesten met 
uitgevlogen jongen per locatie en per jaar is opgenomen in figuur 1en 1a. Zie 

voor de detailgegevens bijlage 1.  

Figuur 2 en 3. Totale aantal gevolgde eerste- en vervolglegsels op beide locaties 

 (periode 2010 – 2015). 

   

                                                                 figuur 3. 

 
figuur 2. 

 
 

   

 

     

          

          

          
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          In figuur 2 en 3 zijn deze gevolgde nesten ook uitgesplitst, op basis van de 
berekende eilegdatum (zie hoofdstuk 2.2.), naar eerste - en vervolglegsels bij 

het water (figuur 2.) en eerste - en vervolglegsels in het houtwallen landschap 
(figuur 3) voor de periode 2010 tot 2015. 

De 662 gevolgde nesten leverde, zoals gemeld, ruim 2900 uitgevlogen jongen 
op. Deze jongen waren verdeeld over de nestgroottes 1 tot en met 7 uitgevlogen 
jongen per nest. Per jaar zijn deze gegevens opgesomd in tabel 1. 

 
Tabel 1. De aantallen uitgevlogen en geringde jongen per nestgrootte per jaar bij 

Eastermar. 

 legselgrootte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

7 jongen 0 0 7 0 0 0 

6 jongen 72 36 42 42 30 72 

5 jongen 270 220 210 285 235 260 

4 jongen 120 212 76 160 136 136 

3 jongen 39 69 33 24 36 36 

2 jongen 8 10 8 6 4 6 

1 jong 2 3 0 0 0 1 

totaal 511 550 376 517 441 511 

Eind totaal  2906 
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3.4  Aankomst en start broedseizoen. 

De eerste Boerenzwaluwen komen doorgaans in de tweede helft van april aan op 
de broedplaatsen bij Eastermar (Frl.). Het zijn lange afstandtrekkers die 

overwinteren tot in zuidelijk Afrika (zie figuur19.). Al vrij snel na de aankomst 
beginnen de vogels te nestelen en eieren te leggen. Uit de verzamelde gegevens 

kan afgeleid worden dat de eerste eilegdatum van de paartjes meestal een 
relatief grote spreiding in de maand mei kent. In de loop van die maand kunnen 
nog nieuwe broedparen arriveren. In de laatste eerste nesten kan de eerste 

eilegdatum nog net in de eerste week van juni vallen. Een broedseizoen dat voor 
de meeste vogels in mei begint en weinig verlies aan legsels kent, heeft dan op 

basis van de teruggerekende eerste eilegdata een vloeiend beeld met vaak een 
piek in de week van 12 tot 19 mei. In bijlage 2 is dit apart uitgewerkt voor 5 
broedseizoenen (2010 – 2015).  Als voorbeeld zie hieronder figuur 4. 

Figuur 4. Aantal gestarte legsels op beide locaties (dus bij Eastermar) per week in 2012. 

 

 

         De vervolglegsels laten dan ook zo’n piek zien. Zo’n mooi verloop van de eerste 
– en vervolglegsels als in 2012 (figuur 4) is echter een uitzondering. Soms viel 

zo’n piek eerder zoals in 2010 en 2011 maar gaf de piek van de vervolglegsels 
een onvergelijkbaar beeld te zien. Of zoals in 2014 toen de zwaluwen in twee 
golven met het broedseizoen begonnen (figuur  5.).  

Figuur 5. Aantal gestarte legsels op beide locaties (dus bij Eastermar) per week in 2014. 
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De periodes met vervolglegsels waren altijd langer dan die van de eerste legsels. 
Dat komt niet alleen omdat “nieuwe” paren van elders (of uit dezelfde schuur die 

hun eerste legsel of vervolglegsel kwijt raakten, bijvoorbeeld door predatie of 
waarvan de partner verdween of een nieuwe partner verscheen, zich nog laat 
vestigden voor een nieuw vervolglegsel. Het ene paar heeft ook meer tijd nodig 

om een vervolglegsel te beginnen dan het andere (zoals al aangegeven bij het 
berekenen van de eilegdata). Soms startten (late) paartjes zelfs nog in juli/begin 

augustus een nieuw broedsel. Ook verdwenen er paartjes d.w.z. bouwden geen 
nieuw nest voor een tweede nieuwe legsel op de broedplaatsen die wij volgden. 
Een goed beeld van een groep broedvogels met weinig verlies zoals bij het water 

het geval was (brug e.o.) liet door de jaren heen zien dat het verschil in aantal 
nesten tussen de eerste – en vervolglegsels niet groot hoefde te zijn (tabel 2.).  

Tabel 2. Aantal eerste – en vervolglegsels per locatie, berekend uit de leeftijd van de 

geringde en uitgevlogen jongen per jaar (excl.2009).  

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 totaal alle 

Locatie            nesten per locatie 

brug e.o. eerste legsels 23 23 23 21 20 110 

brug e.o. vervolg legsels 24 24 25 19 18 110 

Gebouwen eerste legsels 52 20 36 41 37 186 

Gebouwen vervolg legsels 35 17 31 19 39 141 

totaal per jaar 134 84 115 100 114 547 

 

Voor de nesten in de gebouwen kon dat minder goed gevolgd worden omdat de 
relatie tussen de eerste – en de vervolgnesten met uitgevlogen jongen niet altijd 

bekend was. Vervolgnesten konden in de gebouwen ook onbereikbaar worden 
voor de controles. 
Bovendien trad er bij de brug e.o. geen predatie op in de genoemde periode 

terwijl dat in de gebouwen wel het geval was. 
 

3.5   De vroegste starters. 

Het nest waarin het vroegste ei werd gelegd werd aangetroffen in 2014  op  

27 april. In 2011 viel die berekende datum twee dagen later namelijk op 29 
april. De vroegste vogels startten het broedseizoen doorgaans in de eerste week 
van mei. Kort daarna volgt de rest snel (zie bijvoorbeeld figuur 4.) of gaat het in 

“golven” zoals in het bijzondere voorjaar van 2014 (figuur 5.). Een deel van de 
broedvogels kwam toen ruim een week eerder dan normaal aan. In de laatste 

week van april hadden al 3 paartjes eieren hetgeen niet eerder in de gevolgde 
broedseizoenen was voorgekomen. Een kennelijk tijdens de voorjaarstrek 
opgehouden deel van de broedvogels, vermoedelijk in de westelijke Sahara,  

kwam later aan. Dat jaar ontstond daardoor een tweede, zelfs hogere “eerste 
eilegdata” piek in de week van 19 tot 26 mei (figuur 5). In 2010 was er ook zo’n 

verloop maar toen viel de eerste eilegdatum op 5 mei (met veel startende legsels 
in één week) en was de tweede piek veel kleiner dan in 2014. In beide jaren 
gaven de vervolglegsels ook zo’n dubbel piekbeeld te zien, maar wel over een 

wat langere periode (bijlage 2.). De eerste piek bij de vervolglegsels in 2014 viel 
toen een week eerder dan in het langere broedseizoen van 2010. 
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3.6   De tijd van vervolglegsels. 

Alle berekende eilegdata van de eerste – en vervolglegsels zijn dus gedaan aan 
de hand van de leeftijd van de jongen op de datum waarop deze geringd werden. 

Het tijdstip (start) van de eerste eileg van het volgende legsel wordt beïnvloed 
door wat er gebeurt met oude vogels en het nest dat er aan vooraf ging.  

Predatie en verlies tellen bij dit onderzoek niet mee in het gevonden 
uitvliegsucces (= resultaat van het broedseizoen, het aantal uitgevlogen jongen 
per nest). De start van de “echte” vervolglegsels zijn altijd o.a. ook afhankelijk 

van het moment van uitvliegen van de jongen uit de eerste legsels. Andere 
factoren zoals in het bijzonder het weer, spelen eveneens een rol. Slecht weer, 

zagen we, vertraagde het starten van het vervolglegsels. De oude, ongeringde, 
vogels werden niet of bij toeval gevangen en geringd . Dat is de reden waarom 
wij niet altijd exact wisten bij welk paar een aangetroffen vervolglegsel met 

ringbare jongen hoorde. Veel paren echter, maar niet alle, konden toch gevolgd 
worden vooral omdat deze doorgaans voor een vervolglegsel, hetzelfde nest of 

vaker, een nieuw nest dichtbij het oude maakten (soms niet verder dan een 
halve meter van het vorige nest af). Omdat er zo gegevens van vijf 
broedseizoenen voor handen zijn, geven de figuren van de berekende eerste 

eilegdata van alle nesten per broedseizoen ook nog houvast om de eerste – en 
vervolglegsels van elkaar te kunnen onderscheiden. Er is namelijk, als we de 

legsels per week sommeren, altijd sprake van een duidelijke “dip” in de figuren, 
een periode met bijna of helemaal geen nesten met eieren in alle broedseizoenen 
(zie de figuren in bijlage 2). De zo gevonden datumgrenzen (“dip”periode) 

helpen bij het onderscheid. Dit betekent dus ook dat een klein aantal broedparen 
dat hun eieren of kleine jongen verloren en opnieuw begonnen, kunnen starten 

met het leggen van het (volgende) eerste ei in een nieuw nest tussen de 
datumgrenzen. Uit de berekeningen viel echter op te maken dat die slechts om 
enkele paren ging (hoofdstuk 3.7)  

 
Figuur 6. Aantal uitgevlogen nesten gestart als eerste legsel in mei en als vervolglegsels in juni; 
periode 2010 – 2015.  

 

De periode van de vervolglegsels startte in 2 van de 5 jaren, zoals verwacht 

mocht worden, in de tweede week van juni. In de andere jaren gebeurde dat c.a. 
een week later (figuur 6). Veel broedvogels startten daarna een nieuw legsel in 
de volgende weken. Alleen 2013 is daarop een uitzondering (door verstoringen) 
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toen er wekenlang tot begin augustus elke week wel paartjes startten met 

vervolglegsels. En in 2014 toen het eerste ei van het laatste twee vervolglegsels 
al gelegd werden op 23 juli. De jongen uit deze nesten vlogen eind augustus uit. 

Dat jaar was het broedseizoen erg vroeg afgelopen. Het was het kortste 
broedseizoen uit de hele gevolgde periode.  
De laatste eerste eilegdata bij de vervolglegsels werden gevonden in de periode 

4 tot 11 augustus, met een uiterste datum van 10 augustus 2011 ! Het is dus 
niet uitzonderlijk dat er half september nog nesten met jongen aanwezig zijn. 

Het zijn er echter elk jaar niet veel. De jonge vogels uit een erg laat nest in 2011 
vlogen pas begin oktober uit op een moment dat veel soortgenoten al lang op 
reis zijn naar het verre winterleefgebied in zuidelijk Afrika ! 

3.7   Datumgrenzen; periode met weinig starters. 

Tussen de eerste legsels en de vervolglegsels zat dus altijd een periode waarin 

weinig tot geen nieuwe startende broedsels aanwezig waren. In die tijd waren 
veel nesten met jongen aanwezig die gevoerd werden. Deze periode zonder 

startende vervolglegsels of “dip” in de figuren met eilegdata per week zijn soms 
lang (geen nieuwe legsels in ca. 2 weken zoals bijvoorbeeld in 2012) of laten in 
die tijd nog startende nesten zien van (maar) enkele paren. In deze eerste helft 

van juni bleven de daar gestarte nesten beperkt tot max. vijf legsels (alle andere 
jaren). Niet altijd maar wel geregeld kon vastgesteld worden dat dit nieuwe 

legsels waren van paren die hun eerste legsel verloren zagen gaan. En dat het 
daarom geen broedparen waren die pas begin juni nog arriveerden en daarna 
nog startten met hun broedseizoen. Voor zover dat toch het geval zou zijn, moet 

het aantal zo klein zijn dat het geen invloed heeft op de gevonden resultaten. De  
periode tussen de start van de eerste – en vervolglegsels van alle gecontroleerde 

(uitgevolgen) nesten valt (natuurlijk) niet elk jaar in dezelfde tijd.  In vroege 
jaren viel die periode tussen 26 mei en 9 juni (2011 en 2014). In 2012 was dat 
wat later tussen 2 juni en 16 juni en in 2010 en 2013 nog later, tussen 9 juni en 

23 juni.  

4. De resultaten specifiek 

4.1.  De start bij het water of verder weg… 

Beginnen de Boerenzwaluwen bij het water van de Lits eerder met het 

broedseizoen of zijn dat hun soortgenoten in de gebouwen in het houtwallen 
landschap. Het kan ook zijn dat het niets uitmaakt.  

 Het vroegste broedpaar in deze vijf jaar van onderzoek startte met de eileg op 
27 april 2014 in het houtwallen landschap dus verder weg van het water. Daar, 
bij het water, begon het broedseizoen toen ongeveer een week later namelijk op 

3 mei. In 2010 lag de start van het eerste legsel op 5 mei en in 2011 op 29 april; 
beide jaren was er geen verschil tussen de beide locaties. In 2013 lag de eerste 

eilegdatum op 4 mei in het houtwallen landschap en op 6 mei bij het water. In 
2012 lag de start weer op 5 mei voor beide locaties met twee keer 3 nesten.  
De conclusie mag zijn dat er bij het water of verder weg in het houtwallen 

landschap geen verschil was in de start van het broedseizoen. Het maakt dus, 
wat dit betreft, niet uit waar het nest wordt gebouwd. De gegevens laten ook 

zien dat de Boerenzwaluwen op beide locaties na de start van de eerste legsels 
daarna veelal vlot gaan broeden (bijlage 2.). Nadat de eerste al zitten te broeden 
volgt, voor alle broedparen samen bij Eastermar, in de tweede week van mei 

meestal een sterke toename. Afhankelijk van de aankomst op de broedplaatsen 
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kan dat geleidelijk doorgaan (2011, 2012 en 2013) of in golven (in 2010 en 

2014) zich voortzetten tot in de eerste week van juni zoals alleen in 2010 en 
2013 het geval was. Zulke lange eerste broedperiodes veroorzaken ook een 

lange periode met vervolglegsels. Verlies van legsels of kleine jongen versterkt 
het beeld van zo’n lang seizoen. En veroorzaakt, zoals beschreven, ook nog 
nesten waaruit laat jongen kunnen uitvliegen. 

De volgende stap is nu om na te gaan of er verschil in broedsucces gevonden 
kan worden tussen de locaties uitgedrukt in gemiddeld aantal uitgevlogen jongen 

per nest en de percentages nestgroottes van de uitgevlogen jongen.  

4.2.   De uitgevlogen jongen bij het water en in het 

         houtwallenlandschap. 

Hoewel het kennelijk niet uitmaakt wat de start van de eerste legsels betreft, 

kan het broedsucces in termen van uitgevlogen jongen per nest mogelijk wel een 
verschil aan het licht brengen tussen de locaties?  

De gegevens van de uitgevlogen jongen op beide locaties moeten dan uitsluitsel 

kunnen geven. Daarvoor moet het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest 
en ook de percentages van de nestgroottes (het aandeel van de nestgrootte met 

uitgevlogen jongen) worden berekend. Op de volgende wijze kunnen hiervoor de 
gegevens bewerkt worden namelijk:  

1 om het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest te vinden en toe te 

kunnen schrijven aan de beide locatie (bij het water/brug e.o. en in het 
houtwallen landschap /in de gebouwen) en voor alle nesten van de beide 

locaties en totaal bij Eastermar te verdelen over telkens 2 helften van de 
maanden mei, de tweede helft van juni en de eerste - en tweede helft van 
de maand juli, de hele maand mei en later. De enkele nesten met eerste 

eilegdata in april en augustus worden meegeteld bij de eerste helft van 
mei en de laatste helft van juli en  

1a      om het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen te vinden van alle eerste - en 
vervolglegsels per locatie per jaar en het gemiddelde over alle jaren per 
locatie en bij Eastermar en 

2 om per locatie de verschillen in de procentuele bijdrage te vinden van alle 
succesvolle nestgroottes (uitgevlogen jongen) uit de eerste – en de 

vervolglegsels en samen per locatie en als totaal voor alle nesten bij 
Eastermar. 

In de bijlage 3 zijn de belangrijkste gevonden gegevens en resultaten van alle 

jaren per locatie en van alle gevolgde nesten bij Eastermar opgenomen. 

4.3.  Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen.  

De data waarop de eieren worden gelegd, kan (mogelijk) later van invloed zijn 
op het aantal uitgevlogen jongen (de “uitvlieg” nestgrootte). Daarom wordt eerst 

geprobeerd een verschil te vinden tussen de beide locaties in het gemiddeld 
aantal uitvlogen jongen uit de nesten waar in mei (in de eerste en tweede helft) 
en later (tweede helft juni en eerste en tweede helft juli) gestart werd met het 

leggen van de eieren. Om in deze detailresultaten een lijn te vinden worden de 
resultaten ook voor de hele maand mei en de latere maand(del)en samen 

vermeld. De gegevens zijn opgenomen in bijlage 3., de tabellen 1 t/m 4 en de 
figuren 1 t/m 10.  
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ad 1 Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per maanddeel en locatie. 

De resultaten tonen dat de nesten die gestart zijn in de eerste helft van mei in 
de gebouwen in vier van de vijf jaren hoger scoren dan de nesten bij de brug 

e.o.. In de tweede helft van mei halen de nesten van de broedparen bij de brug 
e.o. dat wel weer iets in met in drie jaren wat hogere gemiddelden dan de 
zwaluwen in de gebouwen. In de tweede helft van juni zijn de gemiddeld 

uitgevlogen jongen uit de dan gestarte nesten ook nog in het voordeel van de 
vogels die in de gebouwen broeden (4 van de 5 broedseizoenen).  De nesten die 

in de eerste helft van juli zijn gestart doen het bij de brug e.o. weer iets beter. In 
de volgende tabel worden de resultaten per maanddeel en per jaar opgesomd. 

Tabel 3 Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per maanddeel, locatie en jaar. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

brug e.o. eerste helft mei 4,10 4,56 4,78 4,50 4,73 

gebouwen eerste helft mei 4,60 4,69 4,56 5,00 5,00 

brug e.o. tweede helft mei 5,00 4,00 4,57 4,75 4,67 

gebouwen tweede helft mei 4,23 5,00 4,62 4,15 
 

4,57 

      
brug e.o. tweede helft juni 3,85 4,10 4,40 4,33 4,17 

gebouwen tweede helft juni 4,29 4,25 5,00 3,80 4,35 

brug e.o. eerste helft juli  4,13 4,17 4,29 5,20 4,00 

gebouwen eerste helft juli  3,80 4,67 4,36 4,20 3,83 

brug e.o. tweede helft juli  3,67 3,00 4,00 3,55 0,00 

gebouwen tweede helft juli  3,45 3,00 3,71 4,25 2,67 

 

En nog later in het broedseizoen (nesten gestart in de tweede helft van juli) 
waren de verschillen (m.u.v. het broedseizoen 2014) niet opvallend maar wel 

kleiner ten opzichte van andere jaren. Wat wel duidelijk is dat het gemiddeld 
aantal jongen per jaar en per maand(deel) kan variëren. Maar de verschillen zijn 

echter zelden groter dan 1 jong per nest per maanddeel. Dat was alleen het 
geval in de tweede helft van mei 2011 ten gunste van de vogels in de gebouwen 

en in de eerste helft van juli 2013 bij die van de brug e.o.. In alle andere jaren 
waren de verschillen veelal kleiner of gelijk aan 0,5 jong per maanddeel. Ook 
duidelijk is dat het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest meestal kleiner 

worden naarmate het broedseizoen vordert. Hoe dat zit is uitgewerkt voor de 
gestarte legsels in de hele maand mei per jaar en voor de latere legsels 

samengevat (weer m.u.v. de eerste helft van juni). De resultaten zijn in de 
figuren 7 en 8 opgenomen. De verschillen tussen de beide locatie lijken in de 
maand mei in het voordeel uit te vallen voor de vogels in de gebouwen. De 

verschillen zijn echter klein. Alleen voor mei 2011 was echt sprake van een echt 
voordeel voor de Boerenzwaluwen in de gebouwen. Dat seizoen was ook het 

meest succesvolle van alle jaren in de gebouwen. Het succes van de nesten met 
uitgevlogen jongen later in het seizoen haalde op beide locaties maar één keer 
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het gemiddelde van mei. Dat was in mei 2012. Later in het broedseizoen haalden 

de zwaluwen bij de brug e.o. hogere gemiddelden dan de vogels in de gebouwen. 

Figuur 7 en 8. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen op beide locaties gestart in de 

maand mei en later. 

figuur 7.                                                        
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           Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen van de legsels gestart in de hele maand 
mei voor de 5 broedseizoenen en ook later in het broedseizoen (tweede helft juni 

en de maand juli) valt op deze wijze samengevat ten gunste uit van de 
broedvogels in de gebouwen. De volgende tabel geeft de gevonden cijfers: 

Tabel 4. Gemiddeld uitgevlogen jongen uit alle legsels in 5 broedseizoenen, gestart in de 

maand mei en later, op de locaties bij het water (brug e.o.) en in het houtwallen 

landschap (in de gebouwen daar).  

gemiddelde nestgrootte periode 2010 - 2015           

brug e.o. in mei 4,55   gebouwen in mei 4,69 

brug e.o. later 3,72   gebouwen later  3,80 

 

Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest nam in mei toe in de vijf 
broedseizoenen. Dat was in de latere maanddelen samen, in de eerste drie jaren, 
ook het geval. Het gemiddelde uit deze periode van het broedseizoen daalde 

echter in 2013 weer maar stabiliseerde in 2014.  Tussen beide locaties zijn de 
verschillen per maand(deel) klein. Dat zou kunnen duiden op bijna dezelfde 

ecologische omstandigheden. Dus noch in het voordeel van de broedvogels bij de 
brug e. o. noch in dat van de gebouwen.  De gemiddelden over alle 5 
broedseizoenen per maanddeel leveren ook geen overtuigende 

aanknopingspunten op voor eventuele grotere onderlinge verschillen. De 
gemiddelden voor de vogels in de gebouwen, zo weergegeven, liggen iets hoger 

dan die van bij de brug e.o. maar dat is vooral het gevolg van de hoge score uit 
de maand mei in het broedseizoen 2011 (figuur 7).  En dat is te weinig om op 
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deze wijze een echt groot verschil vast te kunnen stellen tussen beide locaties. 

Het is wel bijzonder dat wanneer na 2012, als het succes in mei op de ene locatie 
lager is dan op de andere, het succes later in het broedseizoen juist hoger op die 

locatie is dan op de andere. 

ad 1a. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per locatie uit de eerste – en 
vervolglegsels. 

De volgende stap die nodig is om nog meer verschillen bij de locaties te 
ontdekken, is te kijken naar het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen uit de 

eerste - en vervolglegsels in de afzonderlijke broedseizoenen. Deze bewerking is 
wellicht ook een betere omdat eerder geen groot verschil tussen de beide 
locaties werd gevonden voor de start van het broedseizoen en de verschillen per 

maand(delen). De bewerkte gegevens en resultaten uit de periode 2009 – 2015 
staan in bijlage 3, de tabellen 5 t/m 8 en de figuren 11 t/m 14. 

In tabel 5. staan de berekende gemiddelden voor de uitgevlogen jongen per 
nest, het succes van de boerenzwaluwen op beide locaties, uit de gestartte en 
uitgevlogen eerste – en vervolglegsels (nesten) op de beide locaties. De 

verdeling tussen wat als eerste en vervolglegsels wordt gezien, is in hoodstuk 
3.5.2. beschreven. 

Tabel  5. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels per locatie en per 
broedseizoen ( periode 2010 – 2015)  

 

eerste 
legsels 
gebouwen 

eerste 
legsels brug 
e.o 

 

vervolg 
legsels 
gebouwen 

vervolg 
legsels 
brug e.o.  

2010 4,33 4,39 
 

2010 3,80 3,79 

2011 5,20 4,39 
 

2011 4,18 4,17 

2012 4,61 4,65 
 

2012 4,42 4,28 

2013 4,71 4,48 
 

2013 4,00 4,11 

2014 4,73 4,70 
 

2014 4,28 4,17 

 

De hoogste gemiddelden per uitgevlogen nest worden nu gevonden in de 
gebouwen bij de eerste legsels in drie van de vijf broedseizoenen (2011, 2013 

en 2014).  Als de eerste legsels bij de brug e.o. gemiddeld beter zijn dan liggen 
deze dichtbij die van de gebouwen.  

figuur 9. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest en jaar uit alle eerste – en vervolglegsels 

bij Eastermar; periode 2010 - 2015. 
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De gemiddelden van de vervolglegsels voor de gebouwen waren ook vaak hoger 

dan bij de brug e.o.. In vier broedseizoenen in de gebouwen en vooral in 2012 
vielen de vervolglegsels  hoger uit dan bij de brug e.o. . In de gebouwen zijn de 

eerste legsels meestal succesvoller dan de vervollegsels. Bij de brug e.o. is dat 
ook het geval. Op beide locaties zijn het dus de eerste legsels die het meest 
bijdroegen aan het aantal uitgevlogen jongen per nest; in elk geval in de 

broedseizoenen  2010 – 2015 (figuur 9.).  

De gemiddelde grootte van de eerste legsels uit de vijf gevolgde broedseizoenen 

schommelde de tussen de 4,33 (laagste 2010) en 5,20 (hoogste 2011) 
uitgevlogen jongen per nest; beide jaren in de gebouwen. Bij de vervolglegsels 
was dit 3,79 (laagste bij de brug e.o. in 2010) en 4,42 uitgevlogen jongen 

(hoogste in de gebouwen in 2012).  Ook zo bezien scoren de broedvogels in de 
gebouwen iets hoger dan hun soortgenoten bij de brug e.o.. 

Er blijft nu nog één mogelijkheid over om een verschil te vinden tussen de beide 
locaties. Dat is om te bekijken of het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen uit 
alle nesten bij de brug e.o. en in de gebouwen voor de vijf broedseizoenen ook 

een uiteenlopend resultaat geven. Daarvoor gebruiken we alle verzamelde 
nestgegevens van de beide locaties. Dus ook uit het broedseizoen 2009 en ook 

de nesten met uitgevlogen jongen uit de eerste helft van juni. In de volgende 
tabel 6 en figuur 10 zijn deze samengevat.  

Tabel 6 en figuur 10. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen op beide locaties en totaal, 

berekend uit alle nesten, per broedseizoen in de periode 2009 – 2015. 

tabel 6.                         figuur 10. 

 
brug e.o.  gebouwen 

      2009 4,59 4,35 
      2010 4,09 4,11 
      2011 4,48 4,73 
      2012 4,46 4,52 
      2013 4,30 4,48 
      2014 4,45 4,50 
               gemiddelde gehele periode 
      

 
4,36 4,41 

      

         

          

Het “uitvlieg”succes van de nesten in de gebouwen werd hierdoor wat extra 
geacentueerd. Het voordeel, voor de paartjes in de gebouwen, wordt vooral mee 

veroorzaakt door het succesvolle resultaat van de eerste legsels uit het 
broedseizoen van 2011 en door dat van de vervolglegsels in 2012 (tabel 4.). Nog 

steeds zijn de verschillen echter niet groot. De zwaluwen in de gebouwen hadden 
in sommige jaren (2010, 2012 en 2014) zelfs amper een groter eindsucces dan 
de vogels die onder de brug e.o. broedden. Het verschil was max. 0,06 jong per 

nest.  Kennelijk kan het ook anders want in 2009 zijn het de broedvogels bij de 
brug e.o. die het meest succesvol waren. Of dit kwam door het succes van de 

eerste – of de vervolglegsels is, zoals vermeld, niet vastgelegd. Het lijkt er 
inderdaad op dat de ecologische omstandigheden voor de broedvogels bij het 
water (brug e.o.) of in het houtwallen landschappen (in de gebouwen) gedurende 

het gehele broedseizoen voor de Boerenzwaluwen om jongen vliegvlug te krijgen 
veelal dezelfde zijn. 
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Als laatste stap is het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per nest per jaar  

voor de beide locaties samen, dus voor de Boerenzwaluwen bij Eastermar nog 
berekend (tabel 7. en figuur 11.).  

 
Tabel 9. en figuur 11. Gemiddeld aantal uitgevolgen jongen uit alle nesten bij 
Eastermar in de zes broedeizoenen (periode 2009 – 2014). 

tabel 7.  
 

figuur 11. 
 

 

     

        
 

alle nesten  

     2009  n=115 4,44 

      2010  n=134 4,10 

      2011  n= 84 4,48 

      2012  n=115 4,50 

      2013  n=100 4,41 

      2014  n=114  4,48 

       

Totaal bij Eastermar:      4,39 

 

De Boerenzwaluwen kregen bij Eastermar in de periode 2009 tot 2015 
gemiddeld tussen de 4,10 en 4,50 jongen per nest vliegvlug (zie tabel 9 en 

figuur 13).  Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen kwam bij Eastermar in 
de door ons gevolgde zes broedseizoenen (periode 2009 – 2015) uit op 4,39 

(afgerond 4,4) jongen per nest.  

               

4.4.   De percentages naar nestgroottes per jaar en locaties. 

Ad 2. De verschillen van de succesvolle nestgroottes per locatie. 
De nesten met uitgevlogen jongen hebben een bepaalde grootte, variëren van 1 

jong tot en met 7 jongen. Nagegaan kan worden welke nestgroottes op de beide 
locaties het meeste bijdroegen aan het “uitvlieg”succes en of dit verschillen voor 

beide locaties opleverde.  
De berekeningen zijn nu niet meer per maanddeel gedaan maar voor de eerste – 
en vervolglegsels per locatie en voor het totaal van de nesten met uitgevlogen 

jongen bij de twee locaties en bij Eastermar (bijlage 4.). 
Er zijn nu de volgende mogelijkheden: 

a. Eerst worden alle gegevens per jaar en per locatie uitgewerkt voor de 5 
broedseizoenen, periode 2010 – 2015 en om de bijdrage per nestgrootte 
(percentage uitgevlogen jongen) van de eerste - en vervolglegsels en voor 

alle eerste -en vervolglegsels samen bij elke locaties te bepalen. Daarvoor 
valt het seizoen 2009 af omdat er in dat jaar geen gegevens over de eileg data 

zijn verzameld. Deze bewerking is opgenomen in bijlage 4: voor 2010 tabel 2, 3 
en 4 en figuur 3, 4 en 5, voor 2011 tabel 6, 7 en 8 en figuur 8, 9 en 10, voor 
2012 tabel 10, 11 en 12 en figuur 13, 14 en 15, voor 2013 tabel 14, 15 en 16 en 

figuur 18, 19 en 20 en voor 2014 tabel 18, 19 en 20 en figuur 22, 23 en 24. 
b. Vervolgens is de bewerking gedaan voor alle eerste legsels en alle 

vervolglegsels samen per jaar van de beide locaties (brug e.o. en gebouwen 
apart) en voor het totaal van beide locaties (= bij Eastermar). Deze is te vinden 
in bijlage 4 voor 2010 tabel 5 en figuur 6 en 7, voor 2011 tabel 9 en figuur 11 en 
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12, voor 2012: tabel 13 en figuur 16 en 17, voor 2013: tabel 17 en figuur 20 en 

21 en voor 2014: tabel 21 en figuur 25 en 26.    
Ook is het resultaat opgenomen voor alle eerste – en vervolglegsels voor bij 

de brug e.o. en in de gebouwen voor de vijf broedseizoenen van 2010 – 2015. In 
bijlage 4. is dit tabel 22 en 23 en figuur 27 t/m 30. Hetzelfde is gedaan met de 
gevonden resultaten voor alle uitgevlogen nesten apart bij de brug e.o en apart 

voor in de gebouwen maar nu kon dat gedaan worden voor de broedseizoenen 
2009 tot 2015. Dit is in bijlage 4 weergegeven in tabel 24 en de figuren 31 en 

32.  
c.  Bovendien werd het resultaat berekend van de uitgevlogen jongen naar 
nestgrootte uit alle eerste – en vervolglegsels bij Eastermar in de vijf 

broedseizoenen samen (2010 – 2015). Deze zijn opgenomen als tabel 25 en 26 
en figuur 33 en 34.  

d. En tenslotte kon het gezamenlijke resultaat van de uitgevlogen jongen 
naar nestgrootte van alle nesten bij Eastermar in de zes broedseizoenen 
(2009 – 2015) worden gevonden. Deze gegevens zijn te vinden in bijlage 4, 

tabel 27 en figuur 35. 
 

De resultaten: 
 Een nest waaruit 7 jongen uitvlogen, kwam maar één keer voor in de 

periode van 2009 tot 2015. Het betrof een eerste legsels in 2011 van een paartje 
dat genesteld had in één van de gebouwen. Eenmaal werden 7 eieren gevonden 
in een nest (eerste legsels in 2014) onder de Litsbrug maar daar was sprake van 

1 dood ei en vlogen 6 jongen uit.   
 Nesten met 6 uitgevlogen jongen waren er ieder jaar op beide locaties.  

a. Het percentage van deze nestgroottes was elk broedseizoen (periode 2010 
– 2015) bij de eerste legsels op beide locaties groter dan bij de 
vervolglegsels. Het percentage eerste legsels met 6 uitgevlogen jongen bij de 

brug e.o. schommelde tussen de 5,9% (2010) en 17,8% (2011). In de 
gebouwen lag dat percentage tussen de 5,6 % (2012) en 16,0% (2014) en was 

in drie broedseizoenen hoger dan bij de brug e.o.. De percentages van de 
vervolglegsels met 6 uitgevlogen jongen lag bij de brug e.o. vervolgens echter 
weer hoger dan in de gebouwen. Deze varieerden van de laagste 7,2% (2012) 

tot de hoogste 20,6% (2014). In de gebouwen waren er in drie broedseizoenen 
bij de vervolglegsels geen uitgevlogen nesten met deze grootte (2010, 2011 en 

2013). In de ander twee jaren (2014 en 2012) lag het percentage op resp. 7,2 
en 8,8%. 
Als alle nestgroottes met 6 uitgevlogen jongen uit de eerste legsels samen èn 

de vervolglegsels samen van de brug e.o èn de gebouwen per broedseizoen in 
de periode 2010 – 2015 worden genomen dan komt het percentage niet vaak 

boven de 15% uit. Per broedseizoen was dit slechts tweemaal het geval namelijk 
bij de eerste legsels in 2011 bij de brug e.o. (17,6%) en, ook daar, in 2014 
(17,8%). Deze nestgrootte lag bij de vervolglegsels altijd veel lager, altijd 

onder de 10%. Bij de brug e.o. lag het percentage elk jaar hoger dan in de 
gebouwen en dat gold vooral voor de vervolglegsels.  

b. De bewerking apart voor de locatie brug e.o. en de locatie gebouwen met 
alle eerste en vervolglegsels samen per broedseizoen in de periode 2010 – 
2015 leverde het volgende resultaat op. Het percentage schommelde bij de brug 

e.o. tussen de 6,3% en 14,2 % en in de gebouwen tussen de 6,7% en 14,0%. 
Per broedseizoen kwam het percentage samen voor beide locaties uit op 6,5% 

(2010; laagste) en 14,1(2014; hoogste).  
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In de vijf broedseizoenen samen haalde deze nestgrootte uitgevlogen jongen uit 

de eerste legsels van de brug e.o. 10,8% en de gebouwen 12,5%. Bij de 
vervolglegsels lag dit lager namelijk resp. 8,0% voor de zwaluwen bij de brug 

e.o. en 4,1% voor de vogels in de gebouwen.   
De totale bijdrage van alle legsels met 6 uitgevlogen haalde in de 6 
broedseizoenen (2009 – 2015) bij de brug e.o. een percentage van 10,4 % en in 

de gebouwen van 10%. 
c. De bijdrage van alle eerste legsels met 6   jongen bij Eastermar, dus 

van bij de brug e.o. en in de gebouwen samen, bedroeg in de periode 2010 – 
2015 13,9% en bij de vervolglegsels 5,2%.  
d. Het percentage van deze nestgrootte kwam in de broedseizoenen 2009 – 

2015 bij Eastermar uit op 10,1% van het totale aantal uitgevlogen jongen.         
 

Zo bezien deden de Boerenzwaluwen het bij de brug e.o. met 6 uitgevlogen 
jongen het nauwelijks beter dan de vogels in de gebouwen. De bijdrage van deze 
categorie nestgrootte uitgevlogen jongen voor de gevolgde broedseizoenen was 

wel verrassend hoog!. 
 
Figuur 12. en 13. Percentage uitgevlogen jongen naar nestgroottes in 2011 (figuur 12.) en 2013 
(figuur 13.) uit de eerste legsels van de beide locaties. 
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           Nesten met 5 uitgevlogen jongen kwamen elk jaar het meest voor. De 
percentages uitgevlogen jongen zijn in alle broedseizoenen hoog op beide 

locaties. De eerste legsels waar 5 jongen uitvlogen, kunnen wel (bij 
uitzondering) tot ruim 60% van alle jongen leveren (2 x bij de brug e.o. en 2 x in 

de gebouwen) en ook zelf hoger scoren (in 2011: 72,1%!).  (zie ook figuur 11. 
en 12. als voorbeeld). Ook de vervolglegsels kunnen nog hoge percentages 
halen (zoals bijvoorbeeld in 2012 in de gebouwen met 58,4%) maar deze waren 

zelden hoger dan de eerste legsels. 
a. Het percentage eerste legsels bij de brug e.o. met 5 uitgevlogen jongen lag 

in de jaren 2010 tot 2015 tussen de 49,5% (in 2011) en 69,1% (in 2014). In de 
gebouwen schommelde dat percentage tussen de 48,9 % (2010) en 72,1% 
(2011). Nesten met 5 uitgevlogen jongen komen ook nog veel voor bij de 

vervolglegsels. Het percentage daar was voor beide locaties procentueel kleiner 
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dan die van de eerste legsels. Onder en bij de brug lag dit bij de 

vervolglegsels tussen de 26,7% (in 2014) en 45,0% (in 2011) en in de 
gebouwen tussen de 15% (2010) en 58,4% (in 2012). In de periode 2010 – 

2015 haalde deze nestgrootte bij alle eerste legsels van bij de  brug èn de 
gebouwen samen in 3 broedseizoenen meer dan 60% van alle uit gevlogen 
jongen (2011: 61%, 2012: 60,4% en 2013: 64,5%). Het laagste percentage lag 

op 53,7% (2010). Bij de vervolglegsels samen per broedseizoen lag dat 
percentage lager en kwam niet boven de 50% uit (hoogste in 2011 met 49,7%; 

laagste 2010 met 20,1%). 
b.     De bewerking apart voor de locatie brug e.o. en de locatie gebouwen met 
alle (eerste en vervolg) legsels samen per broedseizoen in de vijf 

broedseizoenen leverde het volgende resultaat op. Het percentage schommelde 
bij de brug e.o. tussen de 46,7% (2012) en 52,3 % (2013) en in de gebouwen 

tussen de 36,3% (2010) en 65,7% (2011). Met uitzondering van het 
broedseizoen 2010 was deze nestgrootte uitgevlogen jongen in vier 
broedseizoenen in de gebouwen hoger dan die van de broedvogels bij de brug 

e.o..   
Worden alle nesten met uitgevlogen jongen van deze grootte samen van bij de 

brug e.o en in de gebouwen apart genomen en per broedseizoen uitgesplitst dan 
blijkt dat deze in 4 van de 5 broedseizoenen tussen de 50,9% (2014) en 55,9%  

(2011) valt. Alleen in 2010 scoort deze lager, namelijk 40%.  
Het percentage van alle uitgevlogen jongen uit de eerste legsels van deze 
grootte bij de brug e.o. in alle broedseizoenen samen kwam uit op 59,1% en 

was even groot als dat van deze legsels in de gebouwen. Bij de vervolglegsels 
scoorden de zwaluwen in de gebouwen in deze 5 broedseizoenen iets hoger dan 

de broedparen bij de brug e.o. namelijk resp. 41,1% tegen 36,6%. Als alle 
nestgroottes met 5 uitgevlogen jongen per locatie (nu periode 2009 – 2015) 
bewerkt worden dan komt het percentage uitgevlogen jongen van deze 

nestgrootte voor bij de brug e.o. uit op 50% en in de gebouwen uit op 51,5%. 
c.      De bijdrage aan uitgevlogen jongen uit deze nestgrootte van alle eerste 

legsels kwam bij Eastermar in de 5 broedseizoenen samen uit op 60,2%. De 
vervolglegsels droegen in deze periode 38,9% bij.  
d.      De bijdrage van alle nesten met 5 uitgevlogen jongen bij Eastermar 

kwam in zes broedseizoenen (2009 – 2015) uit op 50,9% van het totale aantal 
uitgevlogen jongen.         

Ook met betrekking tot het percentage nestgrootte met 5 uitgevlogen jongen 
waren de paartjes in de gebouwen dus licht in het voordeel. Net iets meer dan de 
helft (50,9%) van alle uitgevlogen jongen van de Boerenzwaluwen bij 

Eastermar werd in de onderzochte periode geleverd door de nestgrootte met 5 
jongen.  

 De nesten met 4 jongen uitvlogen, droegen procentueel eveneens veel 
bij aan het totale aantal uitgevlogen jongen op de beide locaties.  
a. Bij de eerste legsels onder en bij de brug e.o. lag het percentage met 4 

uitgevlogen jongen tussen de 8,5 % (2014) en 29,9% (2012). In de gebouwen 
schommelde het tussen de 3,8% (2011) en 28,4 (2010). Het percentage uit 

2011 was het laagste uit alle vijf broedseizoenen. Het één na laagste haalde 
18,7% (2013). Bij de vervolglegsels zijn deze percentages nogal wat hoger. Zij 
lagen bij de brug e.o. tussen de 25,6% (2013) en 44% (2014) en in de 

gebouwen op resp. 23,4% (2012) en 68,4% (2013). Het aandeel van deze 
nestgrootte kan dus later in het broedseizoen nog vrij hoog zijn. De percentages 

verschillen van jaar op jaar behoorlijk. Er is een relatie tussen de nestgrootte van 
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de eerste – en vervolglegsels met 5 en 4 uitgevlogen jongen. Zoals 

bijvoorbeeld in 2014 bij de eerste legsels bij de brug e.o. toen het percentage 
uit de nestgrootte met 4 uitgevlogen jongen uitzonderlijk laag was namelijk 

8,5% en dat van de nestgrootte 5 uitgevlogen jongen op het bijzonder hoge 
percentage van 69,1% uitkwam. En ook bij de gebouwen in 2011 toen het 
percentage van deze nestgrootte bij de eerste legsels op 3,8% uitkwam en dat 

van 5 uitgevlogen jongen zelfs op 72,1%. In 2013 werd dat ook al gevonden bij 
de eerste legsels namelijk resp. 18,7% tegen 67,4%. Bij de vervolglegsels 

was het beeld andersom aanwezig: vooral in de gebouwen met in 2010 bij de 
nestgrootte 5 uitgevlogen jongen een percentage van 15% tegen 66,2% 
nestgrootte 4 uitgevlogen jongen en in 2013 met resp. 19,7% tegen 68,4%.  De 

zwaluwen hebben, zo lijkt het, de mogelijkheid om de nestgroottes aan te 
passen en te compenseren.  Zijn deze hoog bij de nestgrootte 5 uitgevlogen 

jongen uit de eerste legsels dan zijn deze laag bij de nestgrootte 4 uitgevlogen 
jongen. Is het percentage laag bij de vervolglegsels van 5 uitgevlogen jongen 
dan zijn die van 4 uitgevlogen jongen hoog. Een soortgelijke relatie, maar 

minder uitgesproken was aanwezig bij de nestgrootte 4 uitgevlogen jongen 
tussen de eerste - en vervolglegsels uitgevlogen jongen gedurende het 

broedseizoen. Het percentage van de vervolglegsels met 4 uitgevlogen jongen 
was meestal hoger dan dat van de eerste legsels. Dat was niet het geval bij de 

eerste legsels in 2013 bij de brug e.o. met een percentage van 29,8% dat bij 
de vervolglegsels maar 25,6% opleverde. Zo’n situatie werd ook gevonden bij 
het percentage van deze nestgrootte in de gebouwen bij de vervolglegsels die 

ook in één broedseizoen (2012) iets lager lag namelijk op 23,4% tegen 24,1% 
bij de eerste legsels in dat jaar. Dus lage percentages van de nestgrootte 4 

uitgevlogen jongen bij de eerste legsels gaan doorgaans gepaard met hogere 
bij de vervolglegsels en dat gold voor beide locaties.  
In de vijf broedseizoenen haalde de nestgrootte van 4 uitgevlogen jongen bij alle 

eerste legsels van bij de brug èn de gebouwen samen tweemaal een 
percentage boven de 25% (2010: 25,8 en 2012: 26,4). In het broedseizoen van 

2011 was deze het laagst (11,7%). Bij de vervolglegsels samen lag dat 
percentage altijd hoger en in 2010 zelfs op 57,1% (tegen 25,8% bij de eerste 
legsels). Het broedseizoen 2011 had ook nu een laag percentage vervolglegsels 

(30,4%). De andere kwamen dus hoger uit op resp. 34,7% (2014), 36,1% 
(2012) en 46,8% (2013).                            

b.      De bewerking apart voor de locatie brug e.o. en apart de locatie gebouwen 
met alle (eerste en vervolg) legsels samen met 4 uitgevlogen jongen per 
broedseizoen in de periode 2010 – 2015 leverde het volgende resultaat op. Het 

percentage schommelde nu tussen de 20,2% (2011) en 38,5 % (2010). Het één 
na laagste percentage viel in het broedseizoen 2014 met 26,6% van de 

uitgevlogen jongen dat jaar.  
Worden alle nesten van deze nestgrootte uitgevlogen jongen samen van bij de 
brug e.o èn de gebouwen en dat per broedseizoen uitgesplitst dan scoorde het 

broedseizoen 2010 het hoogste percentage (38,5%) en 2011 het laagste 
(20,2%). De andere broedseizoenen kwamen uit op 26,6% (2014), 30,8% 

(2013) en 30,9% (2012). 
Het percentage van alle uitgevlogen jongen uit de eerste legsels van deze 
grootte bij de brug e.o. in alle broedseizoenen samen kwam uit op 21,6% en 

was bijna even groot (21,8%) als dat van deze legsels in de gebouwen. Bij de 
vervolglegsels haalden de zwaluwen in de gebouwen in deze vijf 

broedseizoenen een iets hoger percentage (41,8%) dan de broedparen bij de 
brug e.o. (36,6%). Als alle nestgroottes met 4 uitgevlogen jongen per locatie 
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(nu periode 2009 – 2015) bewerkt worden dan komt het percentage uitgevlogen 

jongen van deze nestgrootte voor bij de brug e.o. uit op 28,3% en in de 
gebouwen uit op 29,3%.  

c.       In de vijf broedseizoenen (2010 – 2015) lag het percentage van deze 
nestgrootte bij alle eerste legsels bij Eastermar (dus brug èn gebouwen 
samen) op 19,3% van alle uitgevlogen jongen. Bij de vervolglegsels scoorden de 

paartjes een percentage van 41,2%.                                                                           
d.      Het percentage voor alle uitgevlogen nesten met 4 jongen in de zes 

broedseizoenen (2009 – 2015) bedroeg 28,9% van het totale aantal uitgevlogen 
jongen bij Eastermar in deze periode.  Deze nestgrootte bepaalde dus bijna 1/3 
van het totale aantal uitgevlogen jongen in de zes gevolgde broedseizoenen.  

 
 De nestgroottes met 3 uitgevlogen jongen.     

Zoals verwacht, moest de bijdrage van de nestgrootte met 3 uitgevlogen jongen 
kleiner uitvallen. 
a.   Het percentage eerste legsels bij de brug e.o. uit deze categorie lag in de 

jaren 2010 tot 2015 tussen de 9,6% (in 2014) en 2,8% (in 2012). In de 
gebouwen schommelde dat percentage tussen de 10,7 % (2010) en 0% (2011). 

Nesten met 3 uitgevlogen jongen komen ook nog vaak voor bij de 
vervolglegsels. Dit percentage was voor beide locaties procentueel nogal groter 

dan die van de eerste legsels. Onder en bij de brug e.o. kwam dit bij de 
vervolglegsels uit tussen  de 2,8% (in 2012) en 19,2% (in 2013) en in de 
gebouwen tussen de 6,6% (2012) en 15,8% (in 2010).  

In de periode 2010 – 2015 schommelde deze nestgrootte bij alle eerste legsels 
van bij de brug èn de gebouwen samen met uitzondering van 2010 altijd tussen 

de 4,2% en 4,5%. In 2012 lag dit percentage erg hoog met 10,1%. Bij de 
vervolglegsels zijn er altijd meer nesten met 3 uitgevlogen jongen. Ook in het 
broedseizoen 2010 lag dit bij de vervolglegsels weer hoog namelijk op 16,1% 

maar nu was dat in 2013 en 2011 ook het geval en kwam uit op resp. 15,6% en 
14,0%. In de andere jaren lag dit percentage op 9,9% (2014) en 4,9% (2012).                                                                              

b.      De bewerking van alle uitgevlogen nesten van deze grootte in de periode 
2010 – 2015 per broedseizoen bij de brug e.o. lag met uitzondering van het 
broedseizoen 2012 (met 2,8% het laagste van alle broedseizoenen) tussen de 

10,5% (2013) en 12,5% (2010). In de gebouwen lag het percentage in vier 
broedseizoenen lager (tussen de 5,1% en 6,7%) maar kende daarentegen een 

hoge uitschieter in 2010 met 12,5% van alle uitgevlogen jongen dat jaar.  
Alle nesten met 3 uitgevlogen jongen kwamen samen op beide locaties in vier 
broedseizoen uit op minder dan 9%. Het lag tussen de 4,6% in 2012 en 8,8% in 

2011. In het broedseizoen 2010 was deze nestgrootte het hoogst en lag op 
12,5%.  

Het percentage van alle uitgevlogen nesten van deze grootte uit de eerste 
legsels bij de brug e.o. bedroeg voor de hele periode 2010 – 2015 6,6%. In de 
gebouwen lag het percentage in deze periode op 5,2%. Bij de vervolglegsels 

bedroeg het percentage in de gebouwen op 10,8% en bij de brug e.o. was dit 
hoger en bedroeg 12,6%.  

Als alle nesten met 3 uitgevlogen jongen per locatie (nu periode 2009 – 2015) 
bewerkt worden dan komt het percentage voor bij de brug e.o. uit op 9,6% en in 
de gebouwen uit op 7,2%.  

c.      De bijdrage van alle eerste legsels voor deze nestgrootte uitgevlogen 
jongen bij Eastermar bedroeg in de periode 2010 – 2015 5% en bij de 

vervolglegsels 12,3%. De totale bijdrage kwam in zes broedseizoenen (2009 – 
2015) uit op 8,2% van het totale aantal uitgevlogen jongen.  
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d.      Het percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten van deze grootte 

bedroeg bij Eastermar voor de 6 broedseizoenen 8,2%. 
         Het is opmerkelijk dat het percentage voor de gehele periode kleiner 

uitvalt dan dat van de nestgrootte 6 uitgevlogen jongen (was 10,1%. Het is ook 
duidelijk dat hoe meer kleinere nestgroottes er zijn hoe slechter het 
broedseizoen uitpakt voor de Boerenzwaluwen. Het broedseizoen van 2010 telde 

ook gemiddeld de laagste aantallen uitgevlogen jongen  op beide locaties en was 
het slechtste van de jaren 2009 tot 2015.  

         Zelden leggen Boerenzwaluwen maar 3 eieren in een nest. Als er 3 jongen 
uitvliegen of zelfs minder dan is er òf verlies aan eieren opgetreden òf van 
(kleine) jongen. 

 Nesten met 2 uitgevlogen jongen per nest komen wel voor maar de 
aantallen zijn op de beide locaties gering.  

a.      Het percentage eerste legsels bij de brug e.o. uit de nestgrootte 2 
uitgevlogen jongen lag in de jaren 2010 tot 2015 tussen de 0% (in 2010, 2012 
en 2014) en 4% (in 2011). In de gebouwen schommelde dat percentage tussen 

de 0 %  (2011, 2012 en 2013) en 1,1% (2014). Nesten met 2 uitgevlogen 
jongen komen wel vaker voor bij de vervolglegsels. Dit percentage was voor 

beide locaties procentueel groter dan die van de eerste legsels. Onder en bij de 
brug kwam dit bij de vervolglegsels uit tussen de 1,9% (in 2012) en 4,4% (in 

2010) en in de gebouwen tussen de 0% (2013) en 3% (in 2010).                                          
Alle eerste legsels met uitgevlogen jongen samen voor de brug e.o. èn de 
gebouwen lagen tussen de 0,0% (2012) en 2,0% (2011). Bij alle 

vervolglegsels van beide locaties samen kwam het percentage uit tussen de 
1,3% (2013) en 3,6% (2010). De vervolglegsels scoorden in alle 

broedseizoenen het hoogst.                                            
b.      In de periode 2010 – 2015 haalde deze nestgrootte bij de brug e.o. voor 
alle uitgevlogen jongen per broedseizoen  percentages die lagen tussen 0,9% 

(2012) en 3,0% (2011). In de gebouwen lag het percentage in deze periode 
tussen de 0,0% (2013) en 1,7% (2010).                                                                       

De bewerking van alle eerste legsels bij de brug e.o. kwamen voor deze 
nestgrootte in de vijf broedseizoenen uit op 1,2% en in de gebouwen uit op 
0,5%. Bij de vervolglegsels bedroeg het percentage bij de brug e.o. 2,7% en 

voor de gebouwen 2,1%.                                                                                            
Als alle nestgroottes per locatie (nu periode 2009 – 2015) bewerkt worden dan 

komt het percentage uitgevlogen jongen uit deze nestgrootte voor bij de brug 
e.o. uit op 1,6% en in de gebouwen op 1,4%.                                      
c.       De bijdrage van alle eerste legsels voor deze categorie nestgrootte 

uitgevlogen jongen bij Eastermar bedroeg in de periode 2010 – 2015 1% en lag 
bij de vervolglegsels op 2,0%.                                                                       

d.      Het percentage van deze mestgrootte lag in zes broedseizoenen (2009 – 
2015) bij Eastermar op 1,4% van het totale aantal uitgevlogen jongen. 

  Nesten met 1 uitgevlogen jong kwamen spaarzaam voor. Zelden 

haalden deze een percentage van 1%. Dat gebeurde alleen in 2010 (1,1%) bij de 
vervolglegsels bij de brug e.o. In 2009 en 2010 was er in de gebouwen ook 

een nest met 1 uitgevlogen jong en ook in 2014 vloog er 1 nest met 1 jong uit.      
De bijdrage uit de eerste legsels voor alle uitgevlogen jongen bij Eastermar 
kwam uit op 0,1% en bij de vervolglegsels op 0,3%. Het percentage uit alle 

uitgevlogen nestgroottes van 1 jong en 2 jongen bij Eastermar in de periode 
2009 – 2015 lag resp. op 1,4 en 0,2 procent. 
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4.5.   Percentage nestgroottes voor de 6 broedseizoenen samen. 

De resultaten van de nestgroottes voor alle zes broedseizoenen samen lijken iets 
gunstiger uit te vallen voor de broedparen die nestelen in de gebouwen.  

Percentage uitgevlogen jongen naar nestgrootte uit alle nesten bij de brug e.o. en in de 

gebouwen, periode 2009 – 2015 (dus ook met het broedseizoen 2009). 

tabel 8. 

 
alle nesten 

 
alle nesten 

 
bij de brug e.o. 

  
in de gebouwen 

met 7 jongen 0 
 

met 7 jongen 0,4 

met 6 jongen 10,4 
 

met 6 jongen 10,0 

met 5 jongen 50,0 
 

met 5 jongen 51,5 

met 4 jongen 28,3 
 

met 4 jongen 29,3 

met 3 jongen 9,6 
 

met 3 jongen 7,2 

met 2 jongen 1,6 
 

met 2 jongen 1,4 

met 1 jongen 0,2 
 

met 1 jongen 0,2 

 
100 

  
100 

 
De verschillen zijn echter niet groot genoeg (tabel 8.) om te bewijzen dat de  

Boerenzwaluwen op één van de beide locatie in het voordeel zijn als gekeken  
wordt naar de bijdragen van de nestgroottes uitgevlogen jongen. 

   figuur  14.                                                                   Figuur 15.            

   
      

 

      
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

De nestgroottes van 5 en 4 uitgevlogen jongen bepaalden in elk broedseizoen het 
succes van de Boerenzwaluwen zowel bij het water (brug e.o.) als in het  
houtwallen landschap (in de gebouwen). Er werd geen relatie gevonden tussen de  

beide broedlocaties. De resulaten bezien vanuit de nestgroottes konden van jaar op  
jaar verschillen tussen de locaties. Zoals bijvoorbeeld in 2011toen de nestgrootte  

van 5 uitgevlogen jongen aanzienlijk groter in de gebouwen was dan die bij de brug 
 e.o. ( figuur 15.). Of zoals in 2012 toen de nestgrootte van 4 uitgevlogen jongen 
 bij de brug e.o. veel hoger lag dan die van de zwaluwen in de gebouwen(figuur 14.) .  

Er is tenslotte nog één bewerking mogelijk. Dat is die van het samenvoegen van  
alle gegevens voor het succes van de Boerenzwaluwen bij Eastermar in de gehele 

gevolgde periode van de zes broedseizoenen. Eerst gebeurt dat door de bijdrage 
    

 
 



27 

 

van de nestgroottes van alle eerste legsels samen op beide locaties te  

berekenen. 
 
Figuur 16. en 17. Het percentage nestgroottes uit alle eerste legsels bij de brug e.o. (figuur 16.) 

 en in de gebouwen (figuur 17.) gedurende 5 broedseizoenen. 

Figuur 16.                                                                                     Figuur 17. 

 

 
 

   

 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           
 

          

De Boerenzwaluwen kregen bij Eastermar in de periode 2009 tot 2015 gemiddeld  
tussen de 4,10 en 4,50 jongen per nest vliegvlug (hoofdstuk 4.3., zie ook tabel 7  

en figuur 11.). Deze  jongen werden geboren in succesvolle eerste en  
vervolg legsels. Een succesvol derde legsel werd niet aangetroffen. De eerste  
legsels brachten, zoals de gegevens lieten zien (bijlage 4) de meeste uitgevlogen  

jongen voort.  

Tabel 10. Percentage nestgroottes uitgevlogen jongen van Boerenzwaluwen bij Eastermar en het totaal 
bij Eastermar in 6 broedseizoenen; periode 2009 tot 2015. 

tabel 10. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

totaal 6 broed-
seizoenen 

met 7 jongen 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,2 

met 6 jongen 14,1 6,5 11,2 8,1 6,8 14,1 10,1 

met 5 jongen 52,8 40,0 55,9 55,1 53,3 50,9 50,9 

met 4 jongen 23,5 38,5 20,2 30,9 30,8 26,6 28,9 

met 3 jongen 7,6 12,5 8,8 4,6 8,2 7,0 8,2 

met 2 jongen 1,6 1,8 2,1 1,2 0,9 1,2 1,4 

met 1 jongen 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

 
100 100 100 100 100 100 100 

 

De nesten met 5 en 4 uitgevlogen jongen kwamen zowel bij de eerste – als de  
vervolglegsels het meest voor. De bijdrage van de nesten met 5 uitgevlogen  
jongen werd bij de eerste legsels (5 broedseizoenen, figuur 16. en 17.) en ook  

bij alle legsels samen (6 broedseizoenen, tabel 10.) nooit overtroffen door 
de andere nesten nestgroottes (figuur 16 en 17 en tabel 10.).  Bij de  

vervolglegsels was dat wel het geval. Daar werden ook geregeld hogere percentages  
nesten met 4 uitgevlogen jongen gevonden (zie bijlage 4.). Dat gold zowel voor  
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de brug e.o. (2010, 2012 en 2014) als voor de gebouwen (2010 en 2013). 

    
Figuur 18. De percentages van de nestgroottes uitgevlogen jongen uit alle nesten samen  

gedurende de 6 broedseizoenen (periode 2009 – 2015). 

Figuur 18. 

 

Tabel 10 en figuur 18 geven een overzicht van alle uitgevlogen jongen naar  
nestgrootte per jaar en voor de 6 broedseizoenen samen bij Eastermar.  Goed is  

nu te zien hoe de nestgroottes 5 en 4 uitgevlogen jongen samen per jaar en als 
totaal voor de periode 2009 – 2015 bijdragen aan het uitvliegsucces van de  

Boerenzwaluwen bij en in de omgeving van het dorp. Het jaar 2010 sprong eruit  
met een laag percentage met 5 uitgevlogen jongen. Het leek erop dat de kleinere  
nestgroottes (4 en 3 uitgevlogen jongen) dit nog enigszins zou kunnen  

compenseren. Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen echter dat in 2010 
 (4,1 per nest) uitvloog (tabel 7.), eindigde als het slechtste broedseizoen uit de  

gevolgde periode. Dat gold voor de zwaluwennesten zowel bij de brug e.o. als in  
de gebouwen. De andere jaren laten een vrijwel gelijk beeld zien van de  
broedseizoenen. In deze jaren droegen de nesten met 5 en 4 uitgevlogen jongen  

bijna 80% bij aan aan het uitvliegsucces. Het percentage nesten met 6 uitgevlogen  
jongen was groter dan die van de nesten met 3 uitgevlogen jongen. Samen met de  

andere percentages maken deze toch nog bijna 20 procent uit van het totaal  
aantal uitgevlogen jongen.  

 

8. Dode eieren en jongen. 

     Alleen in het broedseizoen 2012 werden geen dode eieren en jongen 

aangetroffen in de 115 gecontroleerde nesten. In alle andere jaren werden deze 
wel  gevonden. In 2010 en 2014 waren de meeste aanwezig maar nooit werd 

een nest gezien met meer dan 3 dode eieren of met 3 dode jongen. Deze 
gegevens werden opgenomen op het moment dat de jongen werden geringd tot 
deze waren uitgevlogen. Het is dus een momentopname en levert geen zicht op 

wat er aan verlies vòòr die tijd was en dus ook niet over het broedseizoen door 
de jaren heen. Het verlies aan gelegde eieren en jongen was het grootst in de 

nesten met 4 en 3 uitgevlogen jongen. Dus bij de nesten met 5 en 4 eieren. 
Eenmaal betrof het een ei uit een nest met 7 eieren dat als eerste legsel in 

2014 onder de Litsbrug werd gebouwd. In de meeste nesten met dode eieren 
was er meestal 1 ei dat niet uitkwam. Bij de nesten met 3 en 2 uitgevlogen 
jongen kwam het voor dat er meerdere eieren onbevrucht waren of een 

afgestorven vrucht bevatte. Dat was in 2010 het geval bij 2 nesten met resp. 3 
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en 2 dode eieren en in 2011 bij 3 nesten met resp. 2, 2 en 3 dode eieren en in 

2014 bij 2 nesten met elk 2 dode eieren. In 2010 waren er 2 nesten met 4 
jongen waarin 1 dood jong (onverklaarbare oorzaak) werd gevonden en in 2014 

1 nest met 3 uitgevlogen jongen en 1 dood jong (oorzaak onbekend). 

Tabel 11. Aantal nesten met dode eieren en/of jongen, de totale aantallen per nestgrootte en de 

percentages ten opzichte van alle uitgevlogen nesten per jaar en totaal voor de periode 2010 - 

2015. 

tabel 10. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 totaal 

nest met 6 jongen  0 0 0 0 1 1 

nest met 5 jongen  1 0 0 1 4 6 

nest met 4 jongen  6 0 0 4 4 14 

met met 3 jongen  5 2 0 1 5 13 

nest met 2 jongen  0 1 0 0 3 4 

nest met 1 jongen  0 0 0 0 0 0 

totaal nesten do-ei en/of do-jo 12 3 0 6 17 38 

totaal dode eieren  13 7 0 6 17 43 

totaal dode jongen 2 0 0 0 7 9 

alle nesten met jongen 134 84 115 100 114 547 

% nesten met do-ei en/of do-jo 9,0 3,6 0,0 6,0 14,9 6,9 

 

In 2014 verloren 2 nesten een deel van de jongen door extreme temperaturen 
op een ongelukkig gekozen nestplaats. In het ene nest gingen 3 jongen dood en 

vloog er 1 jong uit. In het andere nest gingen er van de 6 jongen, 3 dood. De 
meeste dode eieren en jongen werden dus genoteerd in het vroege 

broedseizoen van 2014 (tabel 11.).  
Met uitzondering van de gestorven jongen door extreme temperaturen, werden 

geen dode eieren of jongen onder de nesten aangetroffen. Bij de brug e.o. is 
dat natuurlijk ook onmogelijk want die vallen in het water. De verzamelde 
gegevens zijn alleen al daarom een minimum van het verlies dat optreedt in 

een broedseizoen. Dode eieren kunnen elk broedseizoen in zowel de eerste – 
als de vervolglegsels voorkomen. De gevonden verschillen zijn minimaal. In 

de 5 broedseizoen schommelde het percentage nesten met dode eieren en 
jongen in de waargenomen periode tussen de 0 en maximaal 10%. In 2014 was 
het percentage verlies hoger maar dat kon aan de sterfte van meer jongen dan 

normaal worden toegeschreven. Het aantal jongen dat tussen het ringen en 
uitvliegen doodging, was overigens opvallend klein in de periode 2010 – 2015. 

 

9. Terugmeldingen van geringde Boerenzwaluwen. 

Verwacht werd dat de ruim 2900 geringde jonge zwaluwen wel enig inzicht 
zouden geven in waar de vogels na het broedseizoen naar toe gingen en 
verbleven. Dat viel echter, na een hoopvol begin, nogal tegen.  

In het eerste jaar, het inventarisatie jaar 2008, werd op 19 juni een nest met 
jongen geringd bij de familie Brouwer (Seadwei). Eén van die jongen werd 

teruggemeld door een collega uit Noord Spanje op 17 mei 2009! uit A Coruna, 
Lugo. Vermoedelijk was deze vogel nog laat op de terugreis naar Eastermar e.o. 
om daar te gaan broeden?  In datzelfde jaar werd ook een jonge vogel geringd 

op 27 juli 2008 bij de familie Schokker (Seadwei) en teruggemeld, 
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gecontroleerd door een collega, op 18 september 2008 bij Langenberg (Wortel) 

in Noord-Brabant. Dus al op reis naar Afrika. Uit 2010 kwam er alleen een 
melding van een jonge vogel die op 23 juli geringd werd in een nest onder de 

Litsbrug. Op 22 september 2010 werd deze als verkeersslachtoffer bij het 
naburige dorp Sumar teruggemeld. Van de zwaluwen geringd in 2011 werd 
niets meer vernomen.  Het jaar 2012 gaf uitsluitsel over waar de jonge 

Boerenzwaluwen in elk geval kort na het uitvliegen tot ver in augustus 
verbleven. Onze collega’s uit Burgum vingen 9 van door ons geringde vogels 

terug op de slaapplaats in de rietlanden bij de Bergumermeer Centrale. De 
laatste vogel werd gevangen op 24 augustus 2012. Van de jonge zwaluwen uit 
2013 kwam één terugmelding binnen. Deze vogel werd als vrouwtje door een 

collega teruggevangen in de broedtijd op 1 juni 2015 bij Boelenslaan. Uit 2013 
werd nog een jong teruggemeld. Dat was een vogel die op 16 juni 2013 werd 

geringd bij de fam. Boersma (Seadwei). Deze vogel bleek in 2014 ook een 
vrouwtje te zijn. Op een broedplaats in Boelenslaan werd deze op 6 augustus 
2014 gevangen en gecontroleerd. De geringde jonge zwaluwen uit 2014 

leverden één terugmelding op van de slaapplaats bij Hoogkerk (vloeivelden 
waar collega’s zwaluwen vingen). Deze vogel was op 18 juni geringd bij de 

familie Boersma en gebruikte op 23 augustus nog deze slaapplaats.  En 
tenslotte kwamen er in 2015 vier meldingen binnen. Eén vogel geringd op 27 

juli 2012 bij de familie Schokker werd als broedvogel (een vrouwtje) op 1 juni 
2015 teruggevangen, weer in Boelenslaan. Een jonge vogel geringd op 4 juni 
2014 bij de familie Schokker werd als mannetje (zeer waarschijnlijk als 

broedvogel) teruggevangen in Harkema op 3 juni 2015. Van een op diezelfde 
dag geringde vogel uit een nest onder de Litsbrug kwam de ring tevoorschijn op 

6 juli 2015 in een nestkast van een Kerkuil (!). Waarschijnlijk opgegeten door 
de uil. En tenslotte vloog een volwassen vogel op 9 mei 2015, geringd op 4 juli 
2014 bij de familie Knippenberg (Schuilenburgerweg), zich dood tegen het glas 

bij de fam. Ellens. En ook uit de directe omgeving kwamen meldingen van dood 
gevonden jonge Boerenzwaluwen. Dat gebeurde in 2012 (1 x 

verkeerslachtoffer) , 2013 (3 x kat) en 2014 (1 x verdronken). Dat is een 
terugmeldings percentage van 0,8%!  

Opvallend veel jonge vogels uit de eerste legsels werden levend teruggemeld. 

We weten nu dat jonge Boerenzwaluwen van Eastermar als ze uitvliegen niet 
direct vertrekken naar Zuid-Europa en Afrika. Ze blijven tot eind augustus in de 

omgeving rondhangen en slapen dan op slaapplaatsen in de geboortestreek in 
het riet dat boven water staat. Jonge Boerenzwaluwen keren in elk geval ook 
terug naar hun geboortestreek om daar zelf ook te gaan broeden. De informatie 

uit de terugmeldingen geeft aan dat dit niet ver van de geboorteplaats gebeurd. 
Verder weg (afstand > 25 km?) vindt dit niet of nauwelijks plaats want als dat 

het geval was geweest dan hadden collega’s, die in deze onderzoeksperiode 
verder weg ook intensief aan deze vogels werkten, dat zeker aangetoond door 
geringde vogels uit Eastermar elders in Fryslân terug te vangen.  

Op de volgende pagina is een Boerdenzwaluw, afkomstig van Warga, daar 
geringd door collega Jan de Jong uit Joure en met een geolocator uitgerust, 

gevolgd naar het zuidelijk Afrika, het overwinteringsgebied en terug naar 
Warga, de broedplaats. Zeer waarschijnlijk maken veel broedvogels uit de 
omgeving van Eastermar en dus ook uit dit project dezelfde reizen! 
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Figuur 19. De Boerenzwaluw uit Warga. 

 

 

10. Samenvatting. 

Aantallen nesten en jongen. 
In de 6 broedseizoenen, periode 2009 t/m 2014, vlogen uit 662 gevolgde nesten 2906 

jonge Boerenzwaluwen. Alle jonge vogels werden geringd. Van elke vogel  werd de 

leeftijd bepaald om de legdatum van elk nest vast te kunnen stellen. Deze jonge vogels 

waren verdeeld over 266 nesten bij het water van de Lits en 396 nesten in de gebouwen 

in het houtwallen landschap. Omdat het broedseizoen 2009 afviel (geen start van de 

legsels opgenomen), kwam het aantal nesten waarvan de eerste legsels werden bepaald 

uit op 296 en het aantal met vervolglegsels op 251 nesten (periode 2010 tot 2015). 

Start van het broedseizoen. 
Boerenzwaluwen komen uit de Afrikaanse overwinteringsgebieden doorgaans in de 

tweede helft van april bij Eastermar aan. In 2011 en in 2014 viel het leggen van de 

eerste eieren al in de laatste dagen van april. In de andere jaren startten vele 

broedvogels in de eerste week van mei. Daarna volgden spoedig de andere paren. Niet 

altijd viel de piek van de eerste eilegdata (eerste legsels) mooi in het midden van mei 

(zoals in 2012). Het komt ook voor dat de vogels in golven aankomen en dan hebben de 

eerste eilegdata bijvoorbeeld een twee pieken verloop (zoals in 2014). Dit had ook 

gevolgen voor de het verloop voor de start van de vervolglegsels later in het 

broedseizoen.  Tussen de eerste – en vervolglegsels werd maar een geringe overlap 

gevonden. Dat had meer te maken met het verlies van enkele eerste legsels dan met een 

nog late aankomst van broedparen. Vervolglegsels kunnen nog in de tweede week van 

augustus starten (zoals in 2011). Het is niet ongewoon dat er dan pas in september nog 

jongen uitvliegen op een tijdstip dat andere Boerenzwaluwen al op weg zijn naar zuid 

Europa en Afrika. Tussen de locatie bij het water en in de gebouwen was er geen verschil 
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in de start van het broedseizoen. Voor de start maakte het dus niet uit waar de nesten 

werden gebouwd.  

Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen. 
Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per gestart nest op beide locaties, bekeken per 

maanddeel en ook voor de gehele maand mei en later gaf geen grote verschillen tussen 

de beide locaties te zien. Er werd wel na 2011 een opmerkelijk patroon gevonden. Zijn 

de nesten met uitgevlogen jongen in mei, gemiddeld op de ene locaties laag dan zijn ze 

op de andere hoger. Ook in de maanddelen later is dat het geval. De verschillen tussen 

het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest toegeschreven aan de eerste – en 

vervolglegsels op beide locaties afzonderlijk viel in het voordeel uit voor de vogels in de 

gebouwen. Dat voordeel werd vooral bepaald door het iets betere gemiddelde in de 

gebouwen van de eerste legsels (in drie van de vijf broedseizoenen) en de vervolglegsels 

(in vier van de vijf broedseizoenen). Met name het jaar 2011 (eerste legsel) maar ook in 

2012 en 2014 (vervolglegsels) maakten het verschil. Het voordeel was echter niet erg 

groot en te klein voor een echt verschil in het broedsucces. Alle eerste legsels van beide 

locaties samen leverden elk jaar gemiddeld meer jongen op dan er uitvlogen van de 

vervolglegsels. Het gemiddelde van alle nesten met uitgevlogen jongen op beide locatie 

afzonderlijk bleek eveneens in het voordeel van de zwaluwen in de gebouwen uit te 

vallen. Met uitzondering van het broedseizoen 2009 toen de zwaluwen bij de brug e.o. 

gemiddeld het hoogst scoorden, lag het uitvliegsucces in de gebouwen in drie van de 

andere broedseizoenen iets hoger. Ook deze uitkomst was te klein voor een echt verschil. 

Samen voor alle nesten bij Eastermar was het broedseizoen in 2010 het laagste met 

gemiddeld 4,10 uitgevlogen jongen per nest en het broedseizoen 2012 het hoogst met 

een score van gemiddeld 4,50 uitgevlogen jongen per nest. Voor de zes broedseizoenen 

samen kwam het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen bij Eastermar uit op 4,39 

(afgerond 4,4) uitgevlogen jongen per nest.   

Percentage nestgroottes. 
In de gevolgde broedseizoenen bestonden de nestgroottes met uitgevlogen jongen uit 1 

tot en met 7 jongen. Een nest met 7 uitgevlogen jongen kwam maar één keer voor 

namelijk in 2011, bij een eerste legsel in de gebouwen.  

 Nesten met 6 uitgevlogen jongen kwamen geregeld voor op beide locatie en het 

meest bij de eerste legsels (periode 2010 – 2015). Voor alle nesten van deze grootte bij 

de brug e.o. werd een percentage van 10,4% en voor alle nesten in de gebouwen van 

10% gevonden. Het percentage voor alle eerste legsels samen bij Eastermar bedroeg 

13,9% in de vijf broedseizoenen en voor alle vervolglegsels 5,2%. Voor alle nesten 

samen bij Eastermar kwam het percentage in de zes broedseizoenen (nu 2009 – 2015) 

uit op 10,1%.  

 Nesten met 5 uitgevlogen jongen kwamen het meest voor. Het percentage van 

deze nestgrootte kon oplopen tot wel 65% en was soms nog hoger (in 2011 bij de 

vervolglegsels zelfs 72,1%). Zulke hoge percentages kwamen elk jaar voor: soms bij de 

eerste legsels maar ook bij de vervolglegsels. Bij de vervolglegsels was het percentage 

van deze nestgrootte wel vaak lager maar kon in sommige jaren ook nog hoog zijn (zoals 

in 2012: 58,4% en 2011: 56,3%). De percentages van de eerste legsels van de beide 

locaties ontliepen elkaar niet in de vijf broedseizoenen (59,1%) maar bij de 

vervolglegsels scoorden de vogels in de gebouwen hoger (41%) dan bij de brug e.o. 

(36,6%). Het percentage van deze nestgrootte voor de zes broedseizoenen lag dicht bij 

elkaar namelijk voor de nesten in de gebouwen op 51,5% en voor die bij de brug e.o. op 

50%. De bijdrage aan het uitvliegsucces bij Eastermar voor deze nestgrootte bedroeg 

voor de eerste legsels samen 60,2% en voor de vervolglegsels samen 38,9% (periode 

2010 – 2015). Voor alle nesten samen bij Eastermar in de zes broedseizoenen kwam het 

percentage uit op 50,9%. Dus meer dan de helft van de uitvliegende jongen kwam in 

deze periode voort uit deze nestgrootte.   

 De percentages nesten met 4 uitgevlogen jongen lagen bij de eerste legsels 

doorgaans lager dan bij de vervolglegsels. Er werd een relatie gevonden met de nesten 

waar 5 jongen uitvlogen. Ligt het percentage nesten met 5 uitgevlogen jongen in een 

broedseizoen laag dan is deze hoog bij de nesten met 4 uitgevlogen jongen. Andersom is 
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dat ook het geval. Dit gold zowel voor de eerste – als voor de vervolglegsels en trad op 

beide locaties in meerdere jaren op. Het leek erop dat Boerenzwaluwen de mogelijkheid 

hadden hun broedsucces aan te passen aan de grootte van het eerste legsel. In de 

periode 2010 tot 2015 haalde deze nestgrootte bij de eerste legsels bij de brug e.o. bijna 

hetzelfde percentage als in de gebouwen resp. 21,6% en 21,8%). Ook bij de 

vervolglegsels lagen de percentages dicht bij elkaar (brug e.o. 41,8% en in de gebouwen 

39,9%). Dit betekende dat ook de percentages van alle nesten van deze grootte op beide 

locaties dicht bij elkaar lagen met een licht voordeel voor de vogels in de gebouwen 

(28,3% en 29,3%). Het uitvliegsucces van alle eerste legsels samen bij Eastermar 

bedroeg 19,3% en bij de vervolglegsels 41,2%. Voor alle nesten samen bij Eastermar in 

de zes broedseizoenen was het percentage van de nesten met 4 uitgevlogen jongen 

28,9%. Dit was dus bijna 1/3 van het totale uitvliegsucces in die jaren. Van jaar op jaar 

kon dit percentage echter nogal verschillen.    

 Ook nesten met 3 uitgevlogen jongen kwamen minder voor bij de eerste legsels 

dan bij de vervolglegsels. Op beide locaties was het verschil tussen de eerste – en 

vervolglegsels minder dan 2%.  Voor alle nesten van deze grootte in de periode 2009 – 

2015 kwamen die van de brug uit op een percentage van 9,6% en in de gebouwen op 

7,2%. Alle eerste legsels samen uit de vijf broedseizoenen bij Eastermar haalden een 

percentage van 5% en voor de vervolglegsels samen bedroeg dit 12,3%. Het percentage 

van alle nesten samen bij Eastermar kwam uit op 8,2%. Dit percentage lag onder dat 

van de nestgrootte van 6 uitgevlogen jongen! Boerenzwaluwen leggen zelden 3 eieren in 

een nest. Met de nesten waaruit 3 of minder jongen uitvlogen, was eerder wat gebeurd. 

Of er verdwenen eieren of er gingen kleine jongen dood voordat de jongen in het nest 

werden geringd en dus zonder dat dit werd opgemerkt.  

 Nesten met 2 of 1 jong waren ook wat meer aanwezig bij de vervolglegsels dan bij 

de eerste legsels. Ze kwamen iets meer voor bij de broedparen bij de brug.e.o. dan in de 

gebouwen. In de zes broedseizoenen lagen de percentages van alle nesten van deze 

grootte bij de brug op resp. 2,6% en 0,2% (2 en 1 jong) en in de gebouwen op resp. 

1,4% en 0,2%. De bijdrage van deze nestgroottes samen bij Eastermar kwam niet boven 

de 1,5% uit.   

Dode eieren en jongen. 
          Dode eieren, onbevrucht en met dode vruchten, gevonden tussen het moment 

van ringen en uitvliegen, kwamen bijna elk jaar voor. Dode jongen niet; alleen in 2010 

(in 2 nesten 1 dood jong) en in 2014 (in 3 nesten samen 7 dode jongen). Alleen in 2014 

gingen er jongen dood door extreme warmte op een ongelukkig gekozen nestplaats. Dat 

jaar was het percentage nesten met dode eieren ook het hoogst namelijk 15,8%. Voor de 

zes broedseizoenen lag dit op 7,1% maar dat niveau werd vooral bepaald door de nesten 

uit het broedseizoen 2014. Boerenzwaluwen leken dode eieren en dode jongen niet uit 

het nest te gooien. Deze cijfers hebben betrekking op de periode van het ringen tot het 

uitvliegen. 

Terugmeldingen. 
           De geringde jonge zwaluwen uit de zes broedseizoenen bleken nog tot eind 

augustus in de omgeving van de geboorteplek te blijven. Op de slaapplaatsen die 

gewoonlijk in de rietlanden (met water eronder) in de wijde omgeving voorkomen, kon 

dit in 2012 worden vastgesteld. Opvallend veel vogels uit de eerste legsels werden 

teruggemeld. De jonge vogels die de reis naar Afrika en terug naar Eastermar e.o. 

haalden, broedden vervolgens ook in de omgeving van hun geboorteplaats bij Eastermar. 

Collega ringers/onderzoekers uit Fryslân vingen buiten de wijde omgeving van Eastermar 

geen Boerenzwaluwen uit dit project terug die een jaar/jaren na de geboorte 

terugkeerden als broedvogel. De meest verre terugmelding van een trekkende vogel 

kwam in mei 2009 uit Noord Spanje (op de terugreis) en in Nederland uit Noord-Brabant 

van een jonge vogel die in september 2008 op reis ging naar de overwinteringsgebieden. 

Uit één melding bleek dat jonge Boerenzwaluwen ook door Kerkuilen kunnen worden 

gevangen. In een nestkast bij Burgum werd de ring in een braakbal teruggevonden. Tot 

nu toe werden van de in totaal 2906 geringde jongen (nog maar) 0,8% teruggemeld.  
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Bijlage 1.   

Aantal gecontroleerde nesten van Boerenzwaluwen op twee locaties bij Eastermar, 

uitgesplitst naar eerste - en vervolglegsels en alle nesten per jaar (periode 2009 -2015).     

tabel 1. 

 
eerste eerste  vervolg vervolg 

   

 
legsels  legsels  legsels  legsels  brug e.o.  gebouwen  Eastermar 

 
brug e.o. gebouwen brug e.o.  gebouwen totaal totaal  totaal 

2009           geen opnames 
  

46 69 115 

2010 23 52 24 35 47 87 134 

2011 23 20 24 17 47 37 84 

2012 23 36 25 31 48 67 115 

2013 21 41 19 19 40 60 100 

2014 20 37 18 39 38 76 114 

totaal  110 186 110 141 266 396 662 

 
Totaal aantal uitgevlogen jongen uit de eerste - en vervolglegsels en totaal aantal bij het 

water (brug e.o.) en in het houtwallenlandschap (de gebouwen) en totaal bij Eastermar per 

jaar (periode 2009 -2015). 

tabel 2. 

 
eerste eerste  vervolg vervolg 

   

 
legsels  legsels  legsels  legsels  brug e.o.  gebouwen  Eastermar 

 
brug e.o. gebouwen brug e.o.  gebouwen totaal totaal  totaal 

2009           geen opnames 
  

211 300 511 

2010 101 225 91 133 192 358 550 

2011 101 104 100 71 201 175 376 

2012 107 166 107 137 214 303 517 

2013 94 193 78 76 172 269 441 

2014 94 175 75 167 169 342 511 

totaal  497 863 451 584 1159 1747 2906 

 

Totaal aantal nesten en jongen eerste - en vervolglegsels (m.u.v.2009) en totaal aantal bij  

het water (brug e.o.) en in het houtwallenlandschap (de gebouwen). 

tabel 3. 
eerste legsels 296 Jongen eerste legsels       1360 

vervolglegsels 251 Jongen vervolglegsels       1035 

  

  

nesten bij het water 220 Jongen bij het water       1159 

nesten in de gebouwen 327 Jongen uit de gebouwen        1747 

 

Aantal uitgevlogen jongen per locatie naar nestgrootte per jaar. 

               

2009 

tabel 4. 

 

Brug e.o. 

n = 46 

 

Gebou-

wen       

n = 69 

 

totaal 

 

2010  

tabel 5. 

 

Brug e.o. 

n = 47  

 

Gebou-

wen       

n = 87 

 

totaal 

7 jongen 
0 0 0 

 
0 0 0 

6 jongen 
30 42 72 

 
12 24 36 

5 jongen 
120 150 270 

 
90 130 220 

4 jongen 
40 80 120 

 
60 152 212 

3 jongen 
21 18 39 

 
24 45 69 

2 jongen 
0 8 8 

 
4 6 10 

1 jong 
0 2 2 

 
2 1 3 

Totaal  
211 300 511 

Totaal  
192 358 550 
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Vervolg bijlage 1. 

Aantal uitgevlogen jongen per locatie naar nestgrootte per jaar. 

 

 

2011     

tabel 6. 

 

Brug e.o. 

n = 47 

 

Gebou-

wen       

n = 37 

 

totaal 

 

2012 

tabel 7.  

 

Brug e.o. 

n = 48 

 

Gebou-

wen       

n = 67 

 

totaal 

7 jongen 
0 7 7 

 
0 0 0 

6 jongen 
24 18 42 

 
18 24 42 

5 jongen 
95 115 210 

 
100 185 285 

4 jongen 
52 24 76 

 
88 72 160 

3 jongen 
24 9 33 

 
6 18 24 

2 jongen 
6 2 8 

 
2 4 6 

1 jong 
0 0 0 

 
0 0 0 

Totaal  
201 175 376 

Totaal  
214 303 517 

 

 

Aantal uitgevlogen jongen per locatie naar nestgrootte per jaar. 

 

 

2013     

tabel 8. 

 

Brug e.o. 

n = 40 

 

Gebou-

wen       

n = 60 

 

totaal 

 

2014 

tabel 9.  

 

Brug e.o. 

n = 38 

 

Gebou-

wen       

n = 76 

 

totaal 

7 jongen 
0 0 0 

 
0 0 0 

6 jongen 
12 18 30 

 
24 48 72 

5 jongen 
90 145 235 

 
85 175 260 

4 jongen 
48 88 136 

 
40 96 136 

3 jongen 
18 18 36 

 
18 18 36 

2 jongen 
4 0 4 

 
2 4 6 

1 jong 
0 0 0 

 
0 1 1 

Totaal  
172 269 441 

Totaal  
169 342 511 
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Bijlage 2. 

 
Start eerste legsels en vervolglegsels, periode 2010 - 2015          

 
Berekende eilegdata zijn gebaseerd op de geschatte leeftijd van de jongen  

(+/- 1 dag) en de gemiddelde eileg- en broedduur. 

 

   
2010 totaal. 

 

 
 

 
2010 per locatie 
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Vervolg bijlage 2. 

 

Start eerste legsels en vervolglegsels, periode 2010 – 2015      

 
2011 totaal 

 

 

 
2011 per locatie 
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Vervolg bijlage 2.  

 

Start eerste legsels en vervolglegsels, periode 2010 – 2015      

 
2012 totaal 

 

 

 
2012 per locatie 
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Vervolg bijlage 2. 

 

Start eerste legsels en vervolglegsels, periode 2010 – 2015      

 

2013 totaal 

 

 
 
 

 

2013 per locatie 
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Vervolg bijlage 2. 

 

Start eerste legsels en vervolglegsels, periode 2010 – 2015      

 

2014 totaal 

 

 

2014 per locatie 
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Bijlage 3. 
 
Gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per nest, per locatie, per maanddeel en per 

jaar/jaren. 

tabel 1. 
1ste helft 
mei 

2de helft 
mei 

 

 2de helft 
juni 

1ste helft 
juli  

2de helft 
juli  

gebouwen 2010 4,60 4,23 
 

4,29 3,80 3,54 

brug e.o. , 2010 4,10 5,00 
 

3,85 4,13 3,67 

gebouwen 2011 5,29 5,00 
 

4,25 4,67 3,00 

brug e.o. , 2011 4,56 4,00 
 

4,10 4,17 3,00 

gebouwen 2012 4,56 4,62 
 

5,00 4,36 3,71 

brug e.o. , 2012 4,78 4,57 
 

4,40 4,29 4,00 

gebouwen 2013 5,00 4,15 
 

3,80 4,20 4,25 

brug e.o. , 2013 4,50 4,75 
 

4,33 5,20 3,55 

gebouwen 2014 5,00 4,57 
 

4,35 3,83 2,67 

brug e.o. , 2014 4,73 4,67 
 

4,17 4,00 0,00 

 

 

En in figuur vorm: de figuren  1 tot en met 5.  Gemiddeld per jaar per maanddeel (m.u.v. 

eerste helft juni); periode 2010 tot 2015. 

 

 
                                                                    figuur 2. 
figuur 1.     
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Vervolg bijlage 3. 

De figuren  2 en 4 : voor de jaren 2012 en 2013:  

Gemiddeld per jaar per maanddeel (m.u.v. eerste helft juni); periode 2010 tot 2015. 

 
figuur 3.                                                                                         figuur 4. 

 
 
 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

         Vervolg voor het jaar 2014: figuur 5. 
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Vervolg bijlage 3. 

Figuur 6 en 7. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen uit de eerste – en tweede helft 

van mei, de tweede helft van juni en de eerste – en tweede helft van juli per jaar 

en locatie; broedseizoenen 2010 – 2015  

figuur 6.        
                                                                                            figuur 7. 

 
 

 
 

  

 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           
  

figuur 7. 
      Tabel 2. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per jaar in de maand mei en later (muv. eerste 

helft juni) voor beide locaties: 

tabel 2. 
   

gem. 
gebouwen   gem. brug e.o. 

 

gem. 
gebouwen   gem. brug e.o. 

2010 mei  4,40 4,50 
 

2010 later 3,80 3,79 

2011 mei  4,82 4,41 
 

2011 later 4,25 4,09 

2012 mei  4,59 4,65 
 

2012 later 4,42 4,20 

2013 mei  4,69 4,64 
 

2013 later 4,00 4,11 

2014 mei  4,75 4,70 
 

2014 later 4,00 4,12 

 

Tabel 3 en figuur 8. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest op beide locatie in de 

maand mei (periode 2010 – 2015).    

    figuur 8 

tabel 3 

          

  

gemiddeld 
2010 - 2015  

        eerste helft mei gebouwen   4,80 

             eerste helft mei brug e.o.    4,54 

        tweede helft mei gebouwen    4,45 

          tweede helft mei brug e.o.    4,62 

        gebouwen in de maand mei    4,63 

        brug e.o. in de maand mei    4,58 

        

           

           

           

           



44 

 

Vervolg bijlage 3. 

Tabel 4 en figuur 9. Gemiddelde aantal uitgevlogen jongen uit de nesten gestart in de maand mei en 

later (m.u.v. de eerste helft juni) per locatie; periode 2010 – 2015. 

tabel 4. 

 

             figuur  9. 

 
       

  

gemiddelde 
      

  

nestgrootte 
2010 - 2015 

      gebouwen in mei 4,69 

       gebouwen later  3,80 

       gebouwen alle legsels 4,16 

                 brug e.o. in mei 4,55 

       brug e.o. later 3,72 

       brug e.o. alle nesten 4,05 

       

           

Tabel 5 en 6. en figuur 10 en 11. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen uit de eerste en 

vervolglegsels per jaar op beide locaties.   

                                              Figuur 10. 

tabel 5. 

  

 

 
 

    

        

 
eerste eerste  

     

 
legsels legsels 

     

 
brug e.o.  gebouwen 

     2010 4,39 4,33 
     2011 4,39 5,20 
     2012 4,65 4,61 
     2013 4,48 4,71 
     2014 4,70 4,73 
     

        

        

        tabel 6.                     

  
figuur 11. 

    

        

        

 
vervolg vervolg 

     

 
legsels legsels 

     

 
brug e.o.  gebouwen  

     2010 3,79 3,80 
     2011 4,17 4,18 
     2012 4,28 4,42 
     2013 4,11 4,00 
     2014 4,17 4,28 
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Vervolg bijlage 3. 

        Tabel 7 en figuur 12. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest op beide locaties in de 

periode 2009 tot 2015.  

 
                                      figuur 12. 

tabel  7. 

  

 

 
 

     

         

         

 
Brug e.o. gebouwen 

      2009 4,59 4,35 
      2010 4,09 4,11 
      2011 4,28 4,73 
      2012 4,46 4,52 
      2013 4,48 4,30 
      2014 4,45 4,50 
      

         

         

         

         Tabel 8 en figuur 13. Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest bij Eastermar in de 

periode 2009 tot 2015.  

 
                                                              Figuur 13. 

 

Tabel 8. gemiddeld 

 

 
 

     
 

aantal 

      
 

uitgevlogen 

      
 

jongen 

      2009   n = 115 4,44 

      2010   n = 134 4,10 

                     2011  n =   84 4,48 

      2012   n = 115 4,50 

      2013   n = 100 4,41 

      2014   n = 114 4,48 

      
        totaal  4,39 
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Bijlage 4. 

2009 : percentage uitgevlogen jongen naar nestgrootte, broedseizoen 2009 per locatie en 

totaal voor 2009 bij  Eastermar. (geen eerste - en vervolglegsels bepaald)..  

tabel 1. 
 

brug e.o. 
n = 46 

gebouwen 
n = 69 

totaal  
n = 115 

 

brug e.o. 
n = 46 

gebouwen 
n = 69 

totaal  
n = 115 

met 6 jongen 30 42 72 
 

met 6 jongen 14,2 14,0 14,1 

met 5 jongen 120 150 270 
 

met 5 jongen 56,9 50,0 52,8 

met 4 jongen 40 80 120 
 

met 4 jongen 19,0 26,7 23,5 

met 3 jongen 21 18 39 
 

met 3 jongen 10,0 6,0 7,6 

met 2 jongen 0 8 8 
 

met 2 jongen 0,0 2,7 1,6 

met 1 jongen 0 2 2 
 

met 1 jongen 0,0 0,7 0,4 

 
211 300 511 

  
100 100 100 

 

In grafiekvorm: figuur 1. en 2.  
 

 
 

   

 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          2010: aantal uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar nestgrootte op beide 

locaties. 

Tabel 2. 

   
 

eerste eerste vervolg vervolg 
 

 
brug gebouwen brug gebouwen totaal 

met 6 jongen 6 24 6 0 36 

met 5 jongen 65 110 25 20 220 

met 4 jongen 20 64 40 88 212 

met 3 jongen 9 24 15 21 69 

met 2 jongen 0 2 4 4 10 

met 1 jongen 1 1 1 0 3 

 
101 225 91 133 550 
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Vervolg bijlage 4. 

2010 : percentage uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar 

           nestgrootte op beide locaties. 

tabel 3. eerste  eerste  
  

vervolg  vervolg 

 
brug gebouwen 

 
brug gebouwen 

 
n = 23 n - 52 

  
n = 24 n = 35 

met 6 jongen 5,9 10,7 
 

met 6 jongen 6,6 0,0 

met 5 jongen 64,4 48,9 
 

met 5 jongen 27,5 15,0 

met 4 jongen 19,8 28,4 
 

met 4 jongen 44,0 66,2 

met 3 jongen 8,9 10,7 
 

met 3 jongen 16,5 15,8 

met 2 jongen 0,0 0,9 
 

met 2 jongen 4,4 3,0 

met 1 jongen 1,0 0,4 
 

met 1 jongen 1,1 0,0 

 

En in grafiekvorm: figuur 3. en 4. 

 
 

 

   

 

      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           2010: percentage uitgevlogen jongen uit naar nestgrootte alle eerste - en 

         vervolglegsels en totaal van beide locaties (bij Eastermar).  

tabel 4.           

  
figuur 5. 

 
 

 

     

          
 

alle alle 
       

 
jongen jongen 

       
 

eerste vervolg totaal 

      
 

legsels legsels 2010 

      
 

n = 326 n = 224 n = 550 

      met 6 jongen 9,2 2,7 6,5 

      met 5 jongen 53,7 20,1 40,0 

      met 4 jongen 25,8 57,1 38,5 

      met 3 jongen 10,1 16,1 12,5 

      met 2 jongen 0,6 3,6 1,8 

      met 1 jongen 0,6 0,4 0,5 

      
 

100 100 100 
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Vervolg bijlage 4. 

2010: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte op beide 

          locaties en totaal bij Eastermar.  

tabel 5. 

 

brug e.o. n 
= 47 

gebouwen n 
= 87 

totaal 
n = 134 

met 6 jongen 6,3 6,7 6,5 

met 5 jongen 46,9 36,3 40,0 

met 4 jongen 31,3 42,5 38,5 

met 3 jongen 12,5 12,6 12,5 

met 2 jongen 2,1 1,7 1,8 

met 1 jongen 1,0 0,3 0,5 

 
100 100 100 

 

En in grafiekvorm: 

2010: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per  locatie en 

          totaal bij Eastermar.                       

figuur 6 en 7. 

 

 
 

   

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         2011 : aantal uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels en totaal naar nestgrootte 

op beide locaties. 

 
tabel 6. 

 
eerste eerste ge- vervolg vervolg 

 
 

brug bouwen brug gebouwen 

       n = 23 n - 20 n = 24 n = 17 totaal 

met 7 jongen  0 7 0 0 7 

met 6 jongen 18 18 6 0 42 

met 5 jongen 50 75 45 40 210 

met 4 jongen 20 4 32 20 76 

met 3 jongen 9 0 15 9 33 

met  2 jongen 4 0 2 2 8 

 
101 104 100 71 376 
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Vervolg bijlage 4. 

2011 : percentage uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar 

           nestgrootte op beide locaties. 

tabel 7.  

 

brug e.o. 
eerste 
legsels 

gebouwen 
eerste 
legsels 

 

brug e.o. 
vervolg 
legsels 

gebouwen 
vervolg 
legsels 

 
n = 23 n - 20 

  
n = 24 n = 17 

met 7 jongen  0,0 6,7 
 

met 7 jongen  0,0 0,0 

met 6 jongen 17,8 17,3 
 

met 6 jongen 6,0 0.0 

met 5 jongen 49,5 72,1 
 

met 5 jongen 45,0 56,3 

met 4 jongen 19,8 3,8 
 

met 4 jongen 32,0 28,2 

met 3 jongen 8,9 0,0 
 

met 3 jongen 15,0 12,7 

met  2 jongen 4,0 0,0 
 

met  2 jongen 2,0 2,8 

 
100 100 

  
100 100 

 

En in grafiekvorm: figuur 8. en figuur 9. 

 

 
 

   

 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          2011: percentage uitgevlogen jongen uit alle eerste  - en vervolglegsels en totaal op beide 

locaties.     

Tabel 8. 

  
Figuur 10. 

 

 
 

    

         
 

alle alle 
      

 
jongen jongen 

      
 

eerste vervolg totaal 

     
 

legsels legsels 2011 

     
 

n = 205 n = 171 n = 367 

     met 6 jongen 3,4 0,0 1,9 

     met 5 jongen 17,6 3,5 11,2 

     met 4 jongen 61,0 49,7 55,9 

     met 3 jongen 11,7 30,4 20,2 

     met 2 jongen 4,4 14,0 8,8 

     met 1 jongen 2,0 2,3 2,1 

     
 

100 100 100 
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Vervolg bijlage 4. 

2011: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per locaties 

          en totaal bij Eastermar.  

tabel 9. 

 

brug e.o. 
 n = 47 

Gebouwen 
 n = 37 totaal n = 84 

met 7 jongen 0,0 4,0 1,9 

met 6 jongen 11,9 10,3 11,2 

met 5 jongen 47,3 65,7 55,9 

met 4 jongen 25,9 13,7 20,2 

met 3 jongen 11,9 5,1 8,8 

met 2 jongen 3,0 1,1 2,1 

 
100 100 100 

 

En in grafiekvorm: 

2011: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per  locatie en  

          totaal bij Eastermar. 

figuur 11. en 12.  

 

 
 

   

 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          2012 : aantal uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar nestgrootte  

           op beide locaties. 

tabel 10. 

 
eerste eerste ge-  vervolg  vervolg  

 

 
brug bouwen brug gebouwen totaal  

 
n = 23 n = 36 n = 25 n = 31 n = 115 

met 6 jongen 12 12 6 12 42 

met 5 jongen 60 105 40 80 285 

met 4 jongen 32 40 56 32 160 

met 3 jongen 3 9 3 9 24 

met 2 jongen 0 0 2 4 6 

 
107 166 107 137 517 
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Vervolg bijlage 4. 

2012 : percentage uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar 

           nestgrootte op beide locaties. 

tabel  11. eerste eerste ge-  
  

vervolg  vervolg  

 
brug bouwen 

  
brug gebouwen 

 
n = 23 n = 36 

  
n = 25 n = 31 

met 6 jongen 11,2 7,2 
 

met 6 jongen 5,6 8,8 

met 5 jongen 56,1 63,3 
 

met 5 jongen 37,4 58,4 

met 4 jongen 29,9 24,1 
 

met 4 jongen 52,3 23,4 

met 3 jongen 2,8 5,4 
 

met 3 jongen 2,8 6,6 

met 2 jongen 0,0 0,0 
 

met  2 jongen 1,9 2,9 

 
100 100 

  
100 100 

 

En in grafiekvorm: figuur 13. en figuur 14. 

 

 
 

   

 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          2012: percentage uitgevlogen jongen uit alle eerste  - en vervolglegsels en totaal op beide locaties 

samen. 

tabel  12.                                                        figuur 15. 
 

figuur  15. 

 

 
 

    

    

 

 
 

     
 

alle  alle 
       

 
jongen jongen  

       
 

eerste  vervolg totaal  

      
 

legsels legsels 2012 

      
 

n = 273 n = 244 n = 517 

      met 6 jongen 11,2 7,4 8,1 

      met 5 jongen 56,1 49,2 55,1 

      met 4 jongen 29,9 36,1 30,9 

      met 3 jongen 2,8 4,9 4,6 

      met 2 jongen 0,0 2,5 1,2 

      
 

100 100 100 
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Vervolg bijlage 4. 

2012: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per locaties 

          en totaal bij Eastermar.  

tabel 13. 

 

brug e.o. 
 n = 48 

gebouwen  
n = 67 

totaal  
n = 115 

met 6 jongen 8,4 7,9 8,1 

met 5 jongen 46,7 61,1 55,1 

met 4 jongen 41,1 23,8 30,9 

met 3 jongen 2,8 5,9 4,6 

met  2 jongen 0,9 1,3 1,2 

 
100 100 100 

 

En in grafiekvorm: 

2012: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per  locatie en 

          totaal bij Eastermar. 

figuur 16. en 17. 

 

 
 

   

 

 

 
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

2013: aantal uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar nestgrootte en totaal 

op beide locaties. 

 

 

eerste 
legsels 
brug 

eerste 
legsels 
bouwen 

vervolg 
legsels 
brug e.o.  

vervolg 
legsels  
gebouwen totaal   

 
n = 21 n = 41 n = 19 n = 19 n = 100 

met 6 jongen 6 18 6 0 30 

met 5 jongen 55 130 35 15 235 

met 4 jongen 28 36 20 52 136 

met 3 jongen 3 9 15 9 36 

met 2 jongen 2 0 2 0 4 

 
94 193 78 76 441 
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Vervolg bijlage 4. 

2013 : percentage uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar 

           nestgrootte op beide locaties. 

tabel 15.  1ste 1ste ge-  
  

vervolg  vervolg  

 
brug bouwen 

  
brug gebouwen 

 
n = 21 n = 41 

  
n = 19 n = 19 

met 6 jongen 6,4 9,3 
 

met 6 jongen 7,7 0,0 

met 5 jongen 58,5 67,4 
 

met 5 jongen 44,9 19,7 

met 4 jongen 29,8 18,7 
 

met 4 jongen 25,6 68,4 

met 3 jongen 3,2 4,7 
 

met 3 jongen 19,2 11,8 

met 2 jongen 2,1 0,0 
 

met  2 jongen 2,6 0,0 

 
100 100 

  
100 100 

 

En in grafiekvorm: figuur 18. en figuur 19. 

 

 
 

   

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         2013: percentage uitgevlogen jongen uit alle eerste  - en vervolglegsels en totaal op beide 

          locaties samen. 

tabel 16.                                                    figuur 20. 

    

 

 
 

 
19 19 

  
          
 

alle  alle 
       

 
jongen jongen  

       
 

eerste  vervolg totaal  

      
 

legsels legsels 2013 

      
 

n = 287 n = 154 n = 441 

      met 6 jongen 8,4 3,9 6,8 

      met 5 jongen 64,5 32,5 53,3 

      met 4 jongen 22,3 46,8 30,8 

      met 3 jongen 4,2 15,6 8,2 

      met 2 jongen 0,7 1,3 0,9 

        100,0 100,0 100,0 
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Vervolg bijlage 4. 

2013: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per locaties 

          en totaal bij Eastermar.  

tabel 17. 

 

brug e.o. 
 n = 40 

gebouwen 
n = 60 

Totaal 
 n = 100 

met 6 jongen 7,0 6,7 6,8 

met 5 jongen 52,3 53,9 53,3 

met 4 jongen 27,9 32,7 30,8 

met 3 jongen 10,5 6,7 8,2 

met 2 jongen 2,3 0,0 0,9 

 
100 100 100 

 

En in grafiekvorm: 

2013: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per  locatie en  

          totaal bij Eastermar. 

figuur 20.                                                                          figuur 21. 

  
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                            

 
   

      figuur 21.      
    

     2014: aantal uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar nestgrootte 

        op beide locaties. 

tabel 18. eerste eerste  vervolg  vervolg  
 

 
brug gebouwen brug gebouwen totaal 

 
n = 20 n = 37 n = 18 n = 39 n = 114 

met 6 jongen 12 36 12 12 72 

met 5 jongen 65 90 20 85 260 

met 4 jongen 8 44 32 52 136 

met 3 jongen 9 3 9 15 36 

met 2 jongen 0 2 2 2 6 

met 1 jong 0 0 0 1 1 

 
94 175 75 167 511 
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Vervolg bijlage 4. 

2014 : percentage uitgevlogen jongen uit de eerste – en vervolglegsels naar 

           nestgrootte op beide locaties. 

tabel 19. eerste eerste  
  

vervolg  vervolg  

 
brug gebouwen 

  
brug gebouwen 

 
n = 20 n = 37 

  
n = 18 n = 39 

met 6 jongen 12,8 20,6 
 

met 6 jongen 16,0 7,2 

met 5 jongen 69,1 51,4 
 

met 5 jongen 26,7 50,9 

met 4 jongen 8,5 25,1 
 

met 4 jongen 42,7 31,1 

met 3 jongen 9,6 1,7 
 

met 3 jongen 12,0 9,0 

met 2 jongen 0,0 1,1 
 

met 2 jongen 2,7 1,2 

met 1 jong 0,0 0,0 
 

met 1 jong 0,0 0,6 

 
100 100 

  
100 100 

 

En in grafiekvorm: figuur 22. en figuur 23. 

 

 
 

         

    

 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          2014: percentage uitgevlogen jongen uit alle eerste - en vervolglegsels samen en totaal op 

beide locaties.    

 
tabel 20                                                     figuur 24.                                  

    

 

 
 

     
 

alle  alle 
       

 
jongen jongen  

       
 

eerste  vervolg totaal  

      
 

legsels legsels 2013 

      
 

n = 269 n = 242 n = 511 

      met 6 jongen 17,8 9,9 14,1 

      met 5 jongen 57,6 43,4 50,9 

      met 4 jongen 19,3 34,7 26,6 

      met 3 jongen 4,5 9,9 7,0 

      met 2 jongen 0,7 1,7 1,2 

      met1 jong 0,0 0,4 0,2 

        100,0 100,0 100,0 
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Vervolg bijlage 4. 

2014: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per locaties 

         en totaal bij Eastermar.  

Tabel 21. 

 

 brug e.o.  
n = 38 

gebouwen n 
= 76 

totaal  
n = 114 

met 6 jongen 14,2 14,0 14,1 

met 5 jongen 50,3 51,2 50,9 

met 4 jongen 23,7 28,1 26,6 

met 3 jongen 10,7 5,3 7,0 

met 2 jongen 1,2 1,2 1,2 

met 1 jong 0,0 0,3 0,2 

 
100 100 100 

 

En in grafiekvorm: 2014: percentage uitgevlogen jongen uit alle nesten naar nestgrootte per  

locatie en totaal bij Eastermar. 

figuur 25 en 26. 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

         Percentage uitgevlogen jongen uit alle eerste legsels, nu per locatie voor alle broedseizoenen 

samen (periode 2010 – 2015). 

.  periode 
  

periode 
tabel 22 2010 - 2015 

  
2010 - 2015 

 
percentages 

  
percentages 

 
eerste 

  
eerste 

 
legsels 

  
legsels 

 
brug e.o. 

  
gebouwen 

 met 7 jongen 0 
 

met 7 jongen 0,8 

met 6 jongen 10,8 
 

met 6 jongen 12,5 

met 5 jongen 59,1 
 

met 5 jongen 59,1 

met 4 jongen 21,6 
 

met 4 jongen 21,8 

met 3 jongen 6,6 
 

met 3 jongen 5,2 

met 2 jongen 1,2 
 

met 2 jongen 0,5 

met 1 jongen 0,6 
 

met 1 jongen 0,1 
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Vervolg bijlage 4. 

En in grafiek vorm: figuur 27 en 28. 

 

 
 

   

 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           
 

         Percentage uitgevlogen jongen uit alle vervolglegsels, nu per locatie voor alle 

broedseizoenen samen (periode 2010 – 2015). 

tabel 23. periode 

  
periode 

 
2010 - 2015 

  
2010 - 2015 

 
percentage 

  
percentage 

 
vervolglegsels 

  
vervolglegsels 

 
brug e.o.  

  
gebouwen 

met 6 jongen 8,0 

 
met 6 jongen 4,1 

met 5 jongen 36,6 

 
met 5 jongen 41,1 

met 4 jongen 39,9 

 
met 4 jongen 41,8 

met 3 jongen 12,6 

 
met 3 jongen 10,8 

met 2 jongen 2,7 

 
met 2 jongen 2,1 

met 1 jongen 0,2 

 
met 1 jongen 0,2 

                   

En in grafiek vorm:  figuur 29 en 30. 
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Vervolg bijlage 4. 

Percentage uitgevlogen jongen naar nestgrootte uit alle nesten bij de brug e.o. en in de 

gebouwen , periode 2009 – 2015 (dus ook met het broedseizoen 2009). 

tabel 24. 

 

 
alle nesten 

 
alle nesten 

 
brug e.o. 

  
gebouwen 

met 7 jongen 0 
 

met 7 jongen 0,4 

met 6 jongen 10,4 
 

met 6 jongen 10,0 

met 5 jongen 50,0 
 

met 5 jongen 51,5 

met 4 jongen 28,3 
 

met 4 jongen 29,3 

met 3 jongen 9,6 
 

met 3 jongen 7,2 

met 2 jongen 1,6 
 

met 2 jongen 1,4 

met 1 jongen 0,2 
 

met 1 jongen 0,2 

 
100 

  
100 

 
En in grafiek vorm: figuur 31 en 32. 
 

 
 

  

 

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Percentages uitgevlogen jongen naar nestgrootte uit alle eerste legsels bij Eastermar; 
tabel 25. 

 
 
 

              figuuur 33.                                                            

 
 

 

     tabel 25. 
 

Periode 
2010 - 2015 

      
 

alle eerste 
       

 
legsels 

       
 

Eastermar 
      met 7 jongen 0,5 
       met 6 jongen 11,9 
       met 5 jongen 59,2 
       met 4 jongen 21,8 
       met 3 jongen 5,7 
       met 2 jongen 0,7 
       met 1 jongen 0,1 
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Vervolg bijlage 4. 

Percentage uitgevlogen jongen naar nestgrootte uit alle vervolglegsels bij Eastermar;  

periode 2010 – 2015.                                  figuur 34. 

tabel 26.                   

 
periode 

     
 

2010 - 2015 

 

 
alle 

 
vervolg 

 
legsels 

 
Eastermar 

mrt 7 jongen 0,0 

met 6 jongen 5,8 

met 5 jongen 39,1 

met 4 jongen 41,0 

met 3 jongen 11,6 

met 2 jongen 2,3 

met 1 jongen 0,2 

          
 

 

Percentage totaal uitgevlogen jongen naar nestgrootte per jaar en voor de gehele periode van 

6 broedseizoenen bij Eastermar.  

tabel  27. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

totaal 6 broed- 
seizoenen 

met 7 jongen 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,2 

met 6 jongen 14,1 6,5 11,2 8,1 6,8 14,1 10,1 

met 5 jongen 52,8 40,0 55,9 55,1 53,3 50,9 50,9 

met 4 jongen 23,5 38,5 20,2 30,9 30,8 26,6 28,9 

met 3 jongen 7,6 12,5 8,8 4,6 8,2 7,0 8,2 

met 2 jongen 1,6 1,8 2,1 1,2 0,9 1,2 1,4 

met 1 jongen 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

 
100 100 100 100 100 100 100 

 

En in grafiekvorm: Percentage uitgevlogen jongen naar nestgrootte uit alle nesten in 6 

broedseizoenen bij Eastermar; periode  2009 – 2015 

Figuur 35. 
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Bijlage 5.  

 
Aantal dode eieren/dode jongen (resp. 0/0 enz) in de eerste – en vervolglegsels per locatie 
en jaar, het totaal aan nesten met dode eieren en jongen, het totale aantal dode eieren en jongen 
in die nesten.  

tabel 1. 

 
brug e.o. brug e.o. gebouwen gebouwen 

  

 
eerste  vervolg eerste  vervolg totaal totaal  totaal  

 
legsels legsels legsels legsels nesten eieren * jongen * 

2010    0/0   5/0     5/2   0/0 12 13 2 

2011   3/0   0/0   0/0   0/0 3 7 0 

2012   0/0   0/0   0/0   0/0 0 0 0 

2013   1/0   1/0   2/0  2/0 6 6 0 

2014   4/1   4/0   4/0   3/2 18 17 7 

totaal   8/1 10/0   11/2   5/2 39 43 9 

    1/0 = 1 nest met dood ei/eieren en geen nest met dood jong/jongen enz.. 

 *  alle aangetroffen dode eieren en jongen tussen het moment van ringen en  
    uitvliegen. 

   
Aantal nesten met dode eieren en jongen (resp. 0/0 enz.) uit alle eerste – en vervolglegsels 
per jaar en totaal. 

tabel 2 

       tabel 3. 

 
totaal  totaal 

      

 
eerste  vervolg  

  
Totaal eerste vervolg 

 

 
legsels legsels totaal  

 
Nesten  legsels  legsels 

 2010   5/2   5/0   10/2 
  

75 59 
 2011   3/0   0/0  3/0 

  
43 41 

 2012   0/0   0/0  0/0 
  

59 56 
 2013   3/0  3/0  6/0 

  
62 38 

 2014   8/1   7/2   15/3 
  

57 57 
 totaal   19/3   15/2   34/5 

 
totaal 296 251 

      

Percentage nesten met dode eieren resp. voor eerste legsels: 6,4% en vervolglegsels: 6,0%

     
Aantal nesten met uitgevlogen jongen met dode eieren en/of per nestgrootte, per jaar  

en totaal, het totaal aantal eieren en jongen en het percentage per jaar.  

tabel 4. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 totaal 

nest met 6 jongen  0 0 0 0 1 1 

nest met 5 jongen  1 0 0 1 4 6 

nest met 4 jongen  6 0 0 4 4 14 

nest met 3 jongen  5 2 0 1 5 13 

nest met 2 jongen  0 1 0 0 3 4 

nest met 1 jongen  0 0 0 0 1 1 

totaal nesten do-ei en/of do-jo 12 3 0 6 18 39 

totaal dode eieren  13 7 0 6 17 43 

totaal dode jongen 2 0 0 0 7 9 

alle nesten met jongen 134 84 115 100 114 547 

% nesten met do-ei en/of do-jo 9,0 3,6 0,0 6,0 15,8 7,1 

 


