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Over een kolonie van Huiszwaluwen

bij de Voorstersluis

Jules Philippona

Inleiding

Tabel 1. Aantal nestenvan de Huiszwaluw in de kolonie bij de Voorstersluis.

Figuur 1. Huiszwaluwkolonie bij de Voorstersluis. Verloop van de nestbouw.

Tijdens het landelijk onderzoek naar het voorkomen van de Huiszwaluw in Nederland (Philip-

pona 1974)werd bij de Voorstersluis aan de rand van de Noordoostpolder een kolonie van de-

ze soort gevonden. Deze vestiging werd gecontroleerdvanaf 1966 tot en met 1985 (tabel 1). In

een vijftal jaren kon door herhaaldelijkbezoek het verloop van de nestbouw gevolgd worden

(tabel 2 en figuur 1).

De Voorstersluis ligt 1½ km ten zuidwesten van Vollenhove. Bij de sluis staat een loods van

baksteen met schuin pannendak. De lengteas van de loods loopt noord-zuid. De lengte en

breedte zijn respectievelijk 10 en 6,5 m. Huiszwaluwen bouwden hun nesten aan de oost-en de

westzijde van het bouwwerk onder de schuin verlopende daklijst die 70 cm oversteekt. De

nesten werden vastgehecht aan de volgende materialen: staal, beton en baksteen. De nesten

bevonden zich op een hoogte van 4,75 m.
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Enige broedbiologische gegevens

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan Menzei (1984).

Bouwtijd van nest : 10 tot 14 dagen;

Legtijd (vier eieren) : 5 dagen;
Broedduur : 15 dagen;

Nesttijd van jongen : 24 tot 30 dagen.

Conclusies

In de periode 1966-1974 varieerde het aantal nesten in de kolonie tussen 70 en 112. De heer G.

Faber (sluiswachter) kon de volgende gegevens toevoegen: in 1962 of 1963 waren er 145

nesten en het daaropvolgendejaar 80 nesten.

Vanaf 1975 is het aantal nesten in de kolonie plotseling sterk gedaald.Tegenwoordig broedt

Tabel 2. Huiszwaiuwkolonie bij de Voorstersluis. Aankomst van de zwaluwen en het verloop van de nestbouw.

Loods naast de Voorstersluis, Noordoostpolder, Juli 1986. Aan deze loods was vroeger de kolonie van de Huiszwaluw ge-
vestigd. Foto: Jules Philippona.
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de Huiszwaluw niet meer aan de loods. Het broedseizoen van 1975 was trouwens voor de

Huiszwaluw opvallendslecht (eigen gegevens over andere kolonies). Mogelijk is de teruggang

in verband te brengen met de grote sterfte in de voorafgaande herfst, met name in het Alpen-

gebied (Menzei 1984).

Huiszwaluwen arriveren niet voor de tweede helft van april bij de Voorstersluis. Het aantal

Huiszwaluwen klimt zeer geleidelijk op. In het boek van Menzei wordt dat ook vermeld: Een

groot verschil met de vaak massaal plaatsvindende aankomst van een soort als de Gierzwa-

luw. Vermoedelijk heeft het weer invloed op de aankomsttijd van de Huiszwaluwen. Vooral in

de beginfase is dat soms goed merkbaar. In 1968 kwamen de zwaluwen bij de sluis vroeg aan

in een periode met mooi, warm weer. In dat jaar werd ook al in april met de nestbouw gestart,

in de andere jaren in de eerste week of pas in de tweede week van mei. Opvallend is wel dat de

zwaluwen in 1974 zeer laat met bouwen begonnen, terwijl het in april vrij gunstig weer was ge-

weest.

De totale opbouw van de kolonie vraagt lange tijd. In de vijf studiejaren werd het maximum

aan nesten bereikt tussen 24 juni en 20 juli, terwijl de duur van het bouwproces varieerde van

45 tot 89 dagen.

De snelheid waarmee het bouwproces verloopt verschilt, In 1972 werd het topaantal van 112

nesten al op 24 juni bereikt. Het gemiddeldeaantal nesten dat over de gehele bouwperioden

per dag voltooid werd, schommelde tussen 1,2 en 2,3 nesten. Voor perioden met sterke groei

werden per dag gemiddeld 2,5 tot 3,6 nesten voltooid.

Na het bereiken van het maximum aantal nesten wordt door sommige paren nog weken daar-

na aan nesten gewerkt. Meestal betreft het herstel van beschadigingen.

Uit de gegevens betreffende het bouwen en het begin van de uitvliegperiode van het eerste

broedsel kan worden afgeleid, dat de meeste paren voor hun tweede broedsel wederom het

bestaande nest gebruiken.

In 1968 werd nadat het uitvliegen was begonnen nog een maand gebouwd. In 1974 eindigdede

bouw al tien dagen eerder dan het uitvliegen begon. In de drie overige jaren lagen de beide da-

ta dicht bij elkaar.

De nesten waren steeds ongelijkover de west- en de oostgevel verdeeld. Voor een aantal jaren

was de verdeling als volgt:

Tabel 3.

Foto: Peter Otten.Huiszwaluw verzamelt modder voor debouw van zijn nest.

label 3. jaar einde bouw van

nieuwe nesten

begin van uitvliegen

van eerste broedsel

1968 ± 20 juli ± 22 juni

1970 ± 10 juli ± 6 juli

1972 ± 24 juni ± 28 juni

1973 ± 2 juli ± 1 juli

1974 ± 25 juni ± 5 juli
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De voorkeur voor de oostelijke gevel is misschien te verklaren, omdat de loods aan die zijde

onmiddellijk grenst aan open water, terwijl aan de westkant op geringe afstand van de loods

(12 m) een aantal hoge Populieren stond. Merkwaardig is overigens dat de plotselinge achter-

uitgang van het aantal nesten in 1975 volgde op het omzagen van genoemdebomen in de voor-

gaande herfst.

Het verdwijnen van een kolonie is overigens geen bewijs voor een algehele daling van de

broedpopulatie in een groter gebied, laat staan in het gehele land.

J. Philippona, Noordermeent 29, 8317 AA Kraggenburg.
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Tabel 4

Huiszwaluwen bij het verzamelen van nestmateriaal. Nabij de Voorstersluis, mei 1974. Foto: Jules Philippona.

label 4 jaren westkant oostkant totaal

1968 34 69 103

1969 23 84 107

1970 23 81 104

1972 14 98 112

1973 18 65 83

1974 25 59 84

totaal 137 (23%) 456 (77%) 593


