Beleef de lente 2019 – de Huiszwaluwen
van het Westeinde
Adrie Duivenvoorden
In de zomer van 2018 werden wij benaderd door
Vogelbescherming Nederland met het verzoek of we mee
wilden werken aan het Beleef-de-lente project. Dit hield in
dat er camera’s geplaatst zouden worden in en rond een
Huiszwaluwnest aan ons huis, zodat men de zwaluwen een
seizoen zou kunnen volgen. Natuurlijk hoefden wij daar
niet over na te denken: een buitenkans om na jaren de
zwaluwen niet alleen vanaf de grond te kunnen
observeren, maar ook een kijkje te kunnen nemen in de
nesten en zo mee te mogen maken wat daar nou eigenlijk
allemaal gebeurt.
Zo werd er vooronderzoek gedaan en
maakten we kennis met Luc Entinc en
Henk Wanders, de technische uitvoerders
van de aanleg van de camera’s. Het was
natuurlijk de vraag of e.e.a. mogelijk was
om een camera zodanig te installeren, dat
er mooie beelden te zien zouden zijn. Ook
de internetaansluiting leek nog een
probleempje te zijn. Maar de heren zagen
het positief in en toen was het wachten tot
de Vogelbescherming groen licht zou
geven.
In januari werd bekend gemaakt dat de
Huiszwaluwen gevolgd zouden worden op
Beleef de lente. Tijdens de
vrijwilligersdag in februari werd “team
Huiszwaluw” geformeerd, bestaande uit
een moderator, een clipmaker en de
blogschrijvers (o.a. Annelies Marijnis,
Hein Verkade en ondergetekende). De
camera’s konden geïnstalleerd worden en dat gebeurde op
20 maart.
Het werd echt spannend rond april. Of de zwaluwen
zouden komen leed geen twijfel, maar zouden ze ook gaan
kiezen voor het cameranest? De uitgekozen nesten waren
in voorgaande jaren altijd bewoond, maar dat zegt niets.
Op 18 april arriveerde de eerste Huiszwaluw, maar de
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eerste weken bleef het bij nestinspectie. Op 7 mei bleek
dat een paartje echt in het cameranest begon te nestelen,
een geluk, want het tweede nest bleef onbezet.
Zo zijn we het hele voorjaar en de zomer getuige geweest
van de inrichting van de nestkom, de paring, de eileg van
vijf mooie eitjes en het uitkomen van vier piepkleine
kuikens. Een samenloop van omstandigheden zorgde
ervoor dat het nest tijdens het noodweer van juni onder
water liep, kuikens raakten onderkoeld en drie overleden.
Het vierde overleefde en groeide voorspoedig op. Hadden
er geen camera’s gehangen, dan had het ons verbaasd, dat
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er maar één jong in de vliegopening te zien was geweest,
die het voer van de ouders aanpakte. Zo’n camera zorgt er
ook voor dat je dingen ziet, die je normaal ontgaan: het
huiszwaluwnest werd bezocht door ongenode gasten, zoals
een Gierzwaluw en een Grote Bonte Specht. Gelukkig
bleven de zwaluwen ongedeerd.
Maar het zwaluwechtpaar gaat voor een
herkansing en afgelopen week zijn er twee
prachtige jongen uit het ei gekropen. Het kuiken
uit het derde ei slaagde er niet in om uit het ei te
breken. De wet van de natuur: de sterkste
overleven. Ook dit nest is extreem weer niet
bespaard gebleven, dit keer in de vorm van de
hittegolf. Gelukkig hebben de embryo’s in de
eitjes er geen hinder van ondervonden. Hopelijk
groeien deze kuikens voorspoedig op om straks
met hun soortgenootjes naar Afrika te
vertrekken.
We hopen dat veel mensen met ons genoten
hebben van het Beleef-de-lente-seizoen, waarin
al die mooie vogels prachtig in beeld zijn
gebracht. Hopelijk komt er volgend jaar een
vervolg.

De Strandloper 51e jaargang nummer 3, september 2019

