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Kijk eens in de lucht. Zie je die zwerm vogels? Dat zijn trekvogels. Ze 
reizen in de herfst naar een warmer gebied, of komen juist bij ons 

overwinteren. Rebbel kan je er alles over vertellen.

3  bijzondere
TREKVOGELS in Nederland

Boerenzwaluw
Je herkent de boerenzwaluw makkelijk. Hij heeft een prachtige blauwzwarte bovenkant. Zijn 
borst is wit en zijn ‘gezicht’ rood. Zijn staart is lang en gevorkt. Als je na een lange winter een 
zwaluw ziet, dan komt de zomer eraan. In de winter zijn er geen zwaluwen in Nederland. Ze 
trekken weg in de herfst. Waarom? Omdat ze dol zijn op insectjes eten. Ze vangen hun lievelings-
hapje in de lucht. Vooral mugjes zijn favoriet. Bekkie open en smikkelen maar! Helaas is er in de 
winter niet genoeg voedsel voor de zwaluw. Daarom pakt hij zijn koffer en vliegt helemaal naar Afrika. 
Ze verzamelen met z’n allen, maar vliegen niet samen. Vanaf eind maart komen ze weer terug. Ze weten 
precies waar ze de afgelopen zomer gebroed hebben en daar keren ze weer naar terug. Om opnieuw te 
gaan broeden. En lekker insectjes eten.

Spreeuw 
Heb je wel eens een spreeuwenzwerm gezien? Duizenden spreeuwen golven bij elkaar. Het 

lijkt wel een dans! Spreeuwen slapen in bomen bij elkaar. Vlak voor ze gaan slapen geven ze 
soms nog een voorstelling met z’n allen. En niemand weet precies waarom. Hoe herken je een 

spreeuw in zijn eentje? Hij heeft een zwart verenkleed met witte spikkels. Tenminste, in de 
winter. Broedende spreeuwen zijn zwart met een paarse, blauwe en groene gloed. De spreeuw 

is geen echte trekvogel. Maar een deel van de spreeuwen trekt in de winter weg. En dan vliegen 
ze niet heel ver. Ze overwinteren vaak in België, Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland. Maar er zijn 

ook spreeuwen die juist komen overwinteren in Nederland. Ze komen uit het koudere 
noorden. Daarom zijn er in de winter meer spreeuwen in Nederland dan in de zomer. 

Grauwe gans 
Kijk nog één keer naar boven. Zie je een groep grote vogels vliegen in een V? Dat zijn ganzen. 
De gans die voorop vliegt heeft het zwaar. Vliegen kost hem veel energie. De ganzen 
achteraan hoeven minder hard te werken. Ze krijgen een extra zetje door de lucht die de 
voorste ganzen hebben verplaatst. Maar dan moeten ze wel allemaal precies op de 
goede plek vliegen. Ingewikkeld hoor! Gelukkig ruilen ze steeds van plek. Wel zo eerlijk. Ze kunnen 
zich het hele jaar door buikje rond eten in Nederland. Ze eten gras, zaden, plantenwortels en 
restjes van de oogst. Daarom overwinteren ze ook vaak op boerenland. Aan het eind van de winter 
vliegen de grauwe ganzen die nog trekken terug naar hun broedgebieden in Scandinavië. Hoe 
herken je een grauwe gans in z’n uppie? Hij is bruingrijs en zijn snavel en poten zijn oranje. Maar… 
hij is nooit in z’n uppie. Want ganzen leven in een ‘kolonie’ en vormen paartjes voor het leven.
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een lucht vol dieren


