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Met de publicatie van dit artikel over de 
Huiszwaluw komt er een eind aan mijn 
verslaglegging over de telresultaten 
van het aantal broedparen binnen het 
onderzoekgebied van de Vogelwerkgroep 
Het Gooi en Omstreken. De jaarlijkse 
verslagen zijn enige decennia achtereen 
gepubliceerd. Met ingang van 1 
januari 2020 ben ik eveneens gestopt 
als coördinator van de werkgroep 
‘Zwaluwenonderzoek’. Sinds mei 2020 
hee  Han Westendorp het stokje van mij 
overgenomen.

Nieuwe koers
Als afsluiting van dit project zijn 
alle tellingen en de resultaten 
daarvan vanaf het begin van 
het huiszwalwenonderzoek 
gedigitaliseerd door ons lid Akke 
de Jager. Daarna zijn ze naar Sovon 
verstuurd, waar ze zijn opgenomen in de 
monitoringreeks van de Huiszwaluwen en 
geanalyseerd kunnen worden.

Weersomstandigheden
Tijdens de voorjaarstrek arriveren de 
Huiszwaluwen doorgaans vanaf april in 
Nederland. De periode waarin dit gebeurt 
hangt af van de weersomstandigheden 
onderweg. Eenmaal aangekomen 
begint de zoektocht naar geschikte 
leefgebieden met locaties die goede 
nestelmogelijkheden 
bieden. Daarnaast 
moet de omgeving 
vochtige tot natte 
terreinen bezitten, 
die modder 
kunnen leveren 
voor de nestbouw. 
Foerageergebieden die 
mogelijkheden opleveren 
voor Huiszwaluwen om voldoende 
vliegende insecten te bemachtigen, spelen 
eveneens een rol, maar hoeven niet per 
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se in de onmiddellijke omgeving te 
liggen.
Het weer vervult bij 
bovengenoemde factoren een 
belangrijke rol. Langdurige droogte 
bijvoorbeeld leidt tot nadelige e ecten 
bij de nestbouw en voor het nestsucces.
Klimatologen verwachtten eind maart al 
dat er een droog voorjaar zou komen. Hun 
voorspelling is uitgekomen en dat blijkt uit 
het onderstaande.
De overzichten van het KNMI beschrijven 

de weersituatie in 
ons land. De 

maandoverzichten 
laten zien hoe die 
was. Hieruit zijn 
de grote lijnen 
overgenomen.

Voorafgaand aan 
de aankomst was het 

in maart vrij zacht en vrij 
zonnig. Dit weertype leidde tot een van de 
zonnigste maanden van de vroege lente 
sinds 1901. April ging door met zeer zacht 
en droog weer en werd gekarakteriseerd 
als ‘recordzonnig’. Hiermee belandde 
deze maand op een gedeelde zesde plaats 
van de warmste aprilmaand ooit. Juni 
kenmerkte zich als zeer warm en zeer 
zonnig. Juli was koel, vrij droog en had 
een normale hoeveelheid zonneschijn.

Wel en wee
Het onderzoek is dit jaar niet verlopen 

zoals het zou moeten. De gegevens 
bleken door twee tellers niet te zijn 
verzameld. Een van de twee wist al 
van tevoren dat hij voorgoed zou 

stoppen en dat is zijn goed recht. De 
andere teller met drie gemeenten in 

zijn portefeuille was wel begonnen, maar 
is niet verdergegaan. Helaas had geen 
van de twee dit gemeld. Dit geschiedde 
pas na het broedseizoen. Te laat om nog 
maatregelen te nemen. Helaas is door hun 

handelen een 
waardevolle 
monitoring-

reeks 
onderbroken. 

Gelukkig wil 
de teller in de drie 

gemeenten op de rand 
van het Vechtplassengebied zijn blazoen 
oppoetsen. Hij gaat zijn leven beteren 
en in de toekomst toch weer tellen. Van 
Kortenhoef kwamen twee meldingen van 
broedgevallen, die afkomstig zijn van 
andere leden van de Vogelwerkgroep.

In Tabel 1 zijn de gegevens verwerkt uit de 
getelde gemeenten.
Zoals te zien is, is Weesp een belangrijke 
gemeente voor de Huiszwaluwen. 
Helemaal wat betre  het aantal 
broedparen. Het zou jammer zijn wanneer 
die plaats verloren zou gaan voor het 
monitoring-onderzoek. Wellicht wonen 
er een of meer leden die deze gemeente 
willen doen. Dat kan alleen, maar ook 
door meerdere personen.
Een bewoner van de Blaricummermeent 
vertelde aan degene die daar telde, dat 
een paar Huiszwaluwen drie broedsels had 
grootgebracht. Dit gebeuren is, wanneer 
het inderdaad hee  plaatsgevonden, 
een unieke gebeurtenis die maar heel 
af en toe voorkomt (Cramp, 1988). Op 
een huiszwaluwnest van een boerderij 
in Blaricum vestigde zich een paartje 
Huismussen.
Nadat in Muiden bij een agrariër in het 
voorjaar schilderwerkzaamheden waren 
uitgevoerd, bleven de Huiszwaluwen 
aanvankelijk weg. Uiteindelijk vestigden 
zich toch nog 61 paren. Ook kwam er op 
een van de nesten een Boerenzwaluw tot 
broeden.
In Eemnes vielen door de voortdurende 
droogte minstens twintig nesten van twee 
panden.

Illustraties  |  Henk van Bork
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Vreeland herbergt steeds 
minder nesten door 
veehouders die stoppen 
met hun bedrijf. De 
Huiszwaluwen verdwijnen 
vaak bij gestopte bedrijven.

Hoewel Kortenhoef niet als 
geheel is geteld, zijn er wel twee 
meldingen van bezette locaties. Een is 
afkomstig van Rob Moolenbeek die op Fort 
Kijkuit 9 broedparen aantrof. De andere 
waarneming is van Wim Fokker die 4 paren 
aan de Gabrielgaarde rapporteerde.

Uit Tabel 1 blijkt dat het een rampjaar 
was voor de nestbezetting. In acht van 
de negen gemeenten liep de stand terug. 
Loenen aan de Vecht was een gunstige 
uitzondering. Het droge voorjaar was 
verantwoordelijk voor deze achteruitgang.
Een teller gaf aan dat de afname van 
nesten zich vooral voordeed aan de 
zuidzijde van gebouwen, waar door de 
Huiszwaluwen minder werd gebouwd 
dan in andere jaren. Verder zijn er diverse 
meldingen uit het onderzoekgebied van 
nesten die door de droogte op de grond 
waren gevallen. 
Vergelijking met de populatie van het 
totale aantal nesten in de regio is alleen 
mogelijk voor de gemeenten, die zowel 
in 2019 als in 2020 geteld zijn. De afname 
bedroeg iets meer dan 35%! Waarschijnlijk 
zullen overal in Nederland de aantallen 
zijn afgenomen, maar daarover heb ik nog 
geen informatie kunnen vinden.
Hetzelfde geldt voor mogelijke problemen 
in de overwinteringsgebieden of tijdens 
de voorjaarstrek onderweg naar hun 
broedareaal.

Net als in 2019 zijn de aantallen nesten 
per adres weer verwerkt in groepen. 
Elke groep gee  aan hoeveel paren zijn 
aangetro en (Tabel 2). In Tabel 1 is al 
te zien dat er, op vijf plaatsen na, een 
terugval is. Helaas zijn vier woonplaatsen 
niet geteld.

Zwaluwentillen en losse 
kunstnesten
Het zwaluwtillenonderzoek werd 
uitgevoerd door Mieke Pieren-Olijhoek. 
Van de zwaluwtil in het Nautisch Kwartier 
in Huizen waren er 10 van de 12 bezet en 
er kwamen meerdere tweede 
broedsels. Opmerkelijk was dat een paar 

daar zelf een nest bouwde. 
De til van de RWZI in Huizen 
was dit jaar voor de eerste 
keer bezet. Er broedden vijf 
paren. Die bij het surfstrand 

in deze gemeente werd 
bewoond door één paar. Bij 

het Fort Uitermeer in Weesp is in 
februari dit jaar een zwaluwtil geplaatst 

[zie artikel op pagina 25 in deze Korhaan]. 
Nu maar hopen dat hij al dit jaar bezet 
wordt.
Van de elf kunstnesten onder de Stichtse 
Brug was er geen enkele bezet. Het kan 
ook anders, zoals de vele natuurlijke 
nesten onder de brug over de rivier de 
Taag in Portugal (zie foto op de volgende 
pagina). 
Wel was er een paartje Witte Kwikstaart 

dat onder de Stichtse Brug op een van de 
kunstnesten hee  gebroed.
Het is jammer dat de Huiszwaluwen 
nog geen gebruikgemaakt hebben van 
deze locatie. Modder voor nestmateriaal 
is aanwezig. Op iets meer dan een 
kilometer afstand, in de nieuwbouwwijk 
de Blaricummermeent, komen enkele 
tientallen zelfgebouwde nesten voor.
Verspreid in de regio zijn wel kunstnesten 
aangebracht door particulieren, maar voor 
zover dit is op te maken uit de tellingen 
gaat het hooguit om enkele tientallen 
nesten.

Rode Lijst
De Huiszwaluw is een van de 87 soorten 
die op de meest recente Rode Lijst (2016) 
van bedreigde broedvogels in Nederland 

Woonplaats 2020 2019

Muiden/Muiderberg ▼ 121 145

Weesp niet geteld 275

Nigtevecht ▼ 29 39

Nederhorst den Berg ▼ 29 34

Nieuwersluis ▲ 29 19

Vreeland ▲ 29 28

Ankeveen niet geteld 44

‘s-Graveland niet geteld 14

Kortenhoef niet geteld 39

Loenen a/d Vecht ▲ 55 49

Loosdrecht 30 ? onbekend

Hollandsche Rading ▼ 4 6

Hilversum ▼ 66 78

Naarden ▼ 41 46

Blaricum = 40 40

Huizen ▲ 13 8

Eemnes ▼ 127 145

Eembrugge = 13 13

Eemdijk ▼ 50 118

Totaal ▼ 676 1140

Tabel 1: Daling/stijging aantal nesten per dorp/stad in 2020 ten opzichte van 2019
(Bij deze eerste vangsten zijn soorten als de Nachtegaal en de Snor niet meegenomen wegens de te 
geringe aantallen).

Tabel 2: Aantal en grootte van de Huiszwaluwkolonies tussen Vecht en Eem in 2020 en 2019.

GROEP 1
1 nest

GROEP 2
2 - 10 nesten

GROEP 3
11 - 25 nesten

GROEP 4
26 - 50 nesten

GROEP 5
51 - 100 nesten

2020 61 75 17 3 1

2019 88 100 17 6 2
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wordt vermeld. Deze lijst is vastgesteld 
door het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit. De Huiszwaluw hee  
op de Rode Lijst de status ‘gevoelig’. Hij 
behoort tot de soorten die sterk tot zeer 
sterk zijn afgenomen.
Het is schrikken om in de Vogelatlas van 
Nederland (Sovon Vogelonderzoek, 2018) 
te lezen dat het aantal broedparen sinds 
de jaren 70 schrikbarend is afgenomen 
met wel 75%!

Samenvatting
Er waren dit jaar een aantal problemen. 
Het eerste was dat de Huiszwaluwen door 
droogte moeilijkheden ondervonden om 
zich te vestigen en daarnaast het nest in 
goede staat te houden. Het tweede dook 
op toen achteraf bleek dat twee tellers hun 
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De Taag (Portugal)   |  Engbert van Oort

gemeenten niet hadden onderzocht. Door 
het ontbreken van de resultaten is er nu 
een onderbreking in de monitoringreeks. 
Verder verliep de communicatie 
moeizaam, waardoor er o.a. aanzienlijke 
vertraging optrad bij de verwerking van de 
gegevens. 
Gelukkig zijn er ook positieve zaken 
te melden. Samen met een aantal 
gelijkgezinden is er een coördinatieteam 
geformeerd, met de nieuwe coördinator 
Han Westendorp.
Een andere opsteker is dat alle gegevens 
met de resultaten vanaf het begin van 
het onderzoek vele decennia terug zijn 
gedigitaliseerd en opgeslagen bij Sovon. 
Al dit materiaal levert een belangrijke 
bijdrage aan de wetenschap en aan de 
bescherming van deze vogels.

Medewerkers 
Dankzij de hulp van alle medewerkers 
van wie een groot aantal al zeer lang de 
tellingen uitvoert, is het elke keer gelukt 
om het onderzoek uit te voeren en kon jaar 
na jaar een verslag worden uitgebracht. 
Hartelijk dank allemaal en dat geldt 
natuurlijk ook voor oud-medewerkers. 
Zonder jullie was ik nooit zover gekomen! 

Hierbij de galerij met namen van de tellers 
in 2020: P. Bakker, F. Bakker, G. Bieshaar,
E. de Bruin, R. van Dijk, A. Driessen,
W. Fokker, L. de Groot, E. de Groot,
D.A. Jonkers, W. Langendor ,
R.G. Moolenbeek, E. van Oort,
G. van Oort, M. Pieren-Olijhoek,
K. Pranger, A. van Soest, S. Staps en
M. van der Weyden.
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