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De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland volgt al jaren de huiszwaluwen 
in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Huiszwaluwen bouwen 
tegen de gevel van huizen en schuren een nestje van klei. Het aantal 
nesten is daardoor vrij eenvoudig te tellen. Tellers kunnen echter nieu-
we kolonies gemist hebben. De Vogelwerkgroep roept daarom iedereen 
op nestlocaties door te geven.  
 
De laatste jaren schommelt het aantal bezette nesten rond de 700 met 
een uitschieter van meer dan 800 nesten in 2010. In 2011 was het aan-
tal weer gedaald tot onder de 700. De voorlopige resultaten van 2012 
laten ook een achteruitgang zien. De kolonie in Haarlem-West is bij-
voorbeeld flink geslonken en in het dorpje Spaarnwoude werden hele-
maal geen nesten meer aangetroffen. In de Haarlemmermeer en de Bol-
lenstreek lijken de aantallen redelijk constant. 
 
Oproep 
 
Weet u plekken waar Huiszwaluwen dit jaar hebben gebroed? Geef dan 
het aantal en het adres door aan de Vogelwerkgroep via 
j.stuart@planet.nl of 023-5389481 (‘s avonds). Huiszwaluwen zijn te 
herkennen aan hun staalblauwe bovenkleed, witte onderzijde en witte 
stuit. De laatste nesten zijn al enige tijd uitgevlogen. Nesten van Boe-
renzwaluwen (altijd in een schuur ) hoeft u niet door te geven.  
 

Vogelwerkgroep op zoek naar 
huiszwaluwnesten 
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Huiszwaluw in nest. Foto Pieter Visser  
 
 

 
 
Na heel veel jaar vouwen hebben Fred en Ria Scholten besloten de dis-
tributie van de Fitis over te dragen aan een opvolger. Daarom zijn we op 
zoek naar iemand, die vier keer per jaar (begin april, juli, oktober en 
eind december) 590 exemplaren van de Fitis in een plastic hoes wil 
stoppen en dat pakket wil afleveren bij Post.nl. Met het inpakken is per 
aflevering tussen 12 en 14 uur gemoeid. 
Wie tijd heeft en bereid is dit te doen kan contact opnemen met Jan 
Kuys (023-5318334).     
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