
Het jaar 2020 was in allerlei 
opzichten een bijzonder jaar. Voor de 
huiszwaluwtillen in Huizen was het 
echter een bijzonder opmerkelijk en 
succesvol jaar.

De til op het Nautisch Kwartier was al 
vanaf begin mei bezet met vijf paartjes 
Huiszwaluwen. In de loop van het 
broedseizoen werd het zelfs druk bij de til. 
De meeste nestjes waren bezet. Er hebben 
maar liefst 11 paartjes gebroed.
Ik zag half juni nog een aantal laat 
teruggekomen Huiszwaluwen aan de 
randjes van de til hangen. Ze werden 
echter weggejaagd door de al broedende 
paartjes. In de hoop dat dit zou gaan 
gebeuren hadden we bij de til op het 
terrein van de Rioolwaterzuivering, 
een paar honderd meter verderop, het 
lokgeluid maar weer eens in de kap van 
de til geplaatst. Die til was nog nooit 
gevonden door de zwaluwen. En ja hoor, 
een paar dagen later moest ik in verband 
met filmopnames op het terrein zijn en 
zag ik dat er drie paartjes in en uit de 
kommetjes vlogen! Uiteindelijk hebben 
daar voor het eerst 5 paartjes gebroed.
In juli zag ik tot mijn voldoening dat er ook 
in de til bij het surfstrand in Huizen een 
paartje aan het broeden was. Het hee  
wel een flink aantal jaren geduurd voor de 
tillen bezet raakten, maar ons geduld is 
nu beloond! Voor het eerst waren alle drie 
de tillen bezet. Een geweldig resultaat dat 
navolging elders op geschikte terreinen 
verdient.

We hebben de Huiszwaluwen de tijd 
gegeven, soms met geluid gelokt en 
geduld gehad. Waarbij wel grappig is om te 
vermelden dat er bij de meest succesvolle 
til in het Nautisch Kwartier nooit met 
geluid is gelokt. Wat daar de succesfactor 
was? Wie het weet, mag het zeggen.
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