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Enkele aantekeningen over de

Huiszwaluwen van Lelystad-Haven
in 1965-1969

Dick+A. Jonkers

De eerste Huiszwaluw arriveerde in 1968 op 4

april en in de loop van de daaropvolgendewe-

ken nam het aantal langzaam toe. Er werd op

21 april met de nestbouw begonnen. Zes

overgebleven nesten uit het voorgaandejaar

waren al door Huismussen bezet. De bouw

aan het gemaal begon aan de zuidzijde, ken-

nelijk de gunstigste plaats.

Daarna werden de andere zijden, met uitzon-

dering van de westelijke, bezet. Een tweede

kolonie, in 1968 61 nesten, bevond zich aan

het Dijksmagazijn, waar de nesten zich al-

leen aan de zuidzijde bevonden. Aan de wo-

ningen in het tussenliggende gebied bevon-

den zich vijf nesten, aan de noord- of noord-

westkant. De snelheid waarmee gebouwd
werd, was hoog. In de laatste week van april

waren er al 26 nesten gereed. De nieuwbouw

van een nest vergt onder normale omstandig-

heden acht tot achttien dagen (Lind in Glutz

von Blotzheim & Bauer 1985). In mei waren

per week gemiddeld 41 nesten gereed met

een hoogtepunt aan het eind van de maand,

toen binnen een week 62 nesten klaar waren.

Voor juni was het gemiddelde zestien per

week. Na het eind van die maand werden er

geen nieuwe nesten meer gefabriceerd. To-

taal waren er toen 290 nesten, waarvan 235

nesten aan het gemaal. In 1969 was er een la-

te aankomst, toen werd pas op 21 april de

De huiszwaluwenkolonie van het Gemaal Wortman in Lelystad-Haven was aan het eind van de

jaren zestig een van de grootste kolonies in Nederland. Van 1965-1969 werden de grootte van

deze kolonie, het aantal paren aan het nabijliggendeDijksmagazijn en de broedparenelders in

Lelystad-Haven bijgehouden. Bovendien werden in 1968-1969 op vaste data van begin april tot

eind juli wekelijks aantekeningen gemaakt over het aantal nesten dat in aanbouw was of

reeds gereed was. Tegelijkertijd werd een aantal andere gegevens over de Huiszwaluw vastge-

legd. Een deel van de informatie werd verzameld door W. de Jong. De eerste gegevens over de

kolonie aan het gemaal dateren van 1965, toen 86 nesten aanwezig waren. Dit was toen de eni-

ge plaats waar de Huiszwaluwen broedden.

In 1966 waren er volgens mijn gegevens 134

broedparen en in 1967 190 broedparen (zie

voor de verdere ontwikkeling Harder bladzij-

de 174).

Soms bouwdende Huiszwaluwen hele kluiten nestentegen de netten. Gemaal Wortman, Lelystad, Juli 1969.

Naar een dia van Dick A. Jonkers.
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eerste Huiszwaluw gesignaleerd. Er waren

toen vier oude, door Huismussen bezette

nesten.

Op 26 april waren de twee eerste nesten

klaar. De bouw kwam langzaam op gang.

Desondanks werd in mei een gemiddelde van

31 nesten per week gehaald; in juni waren dat

er negentien. Na de derde week van juni werd

niet meer gebouwd.

Tussen 17 en 24 mei werd er veel schade aan-

gericht door stormen. Op 7 juli werden er tij-
dens een hevige storm aan de noordwestzij-
de van het gemaal zelfs 45 nesten vernield.

Twee weken later was de schade al weer her-

steld. Uiteindelijk telde Lelystad-Haven in

1969 350 nesten waarvan 232 aan het gemaal

en 99 nesten aan het Dijksmagazijn. Als bij-

zonderheid kan worden vermeld dat er even-

eens vier nesten in het sluiswed naast het ge-

maal waren gebouwd.

Waarschijnlijk is er een relatie tussen het

aantal Huiszwaluwen dat in de loop van het

seizoen arriveert, en het aantal nesten dat

per week wordt gebouwd. Het zou interes-

sant zijn dit eens met behulp van regelmatige

tellingen te controleren. Het bouwen binnen

een kolonie verloopt meestal synchroon

(Lind in Glutz von Blotzheim & Bauer 1985).

Het materiaal noodzakelijk voor de nest-

bouw, werd aanvankelijk langs de oevers van

het kanaal bij de sluis opgepikt. Na het dicht-

groeien van de oevers werden de wegbermen
hiervoor benut.

De groei van de kolonie was een doorn in het

oog van de Dienst Zuiderzeewerken. Het ge-

maal kreeg nogal wat bezoek, onder andere

van buitenlanders en van de spreekwoordelij-

ke Hollandse zindelijkheidwas daar niet veel

te merken. De uitwerpselen uit de nesten be-

vuilden alles zodanig, dat de ramen regelma-

tig schoongespoten moesten worden. Ver-

keerstechnisch scheen de kolonie door de

openstelling van het wegtraject Lelystad-Am-

sterdam -volgens de zelfde dienst- eveneens

problemen op te leveren. Om de overlast te

beperken waren er al enige jaren proeven ge-

nomen. Plankjes werden op korte afstand

van de muur gemonteerd,rondom de poeren

werd hardboard gemonteerd. De Huiszwalu-

wen reageerden door onder tegen deze con-

structies hun nesten te metselen. Tussen de

aangebrachtedraden kropen ze door. Netten

die later werden aangebracht, boden ook

geen oplossing. De vogels kropen door de ga-

ten of er werden nesten aan de netten vastge-

maakt, waardoor soms kluiten met nesten

ontstonden.

Uiteindelijk werd besloten een andere weg te

bewandelen. Op een open plek naast het ge-

maal werd een houten wand met richels aan-

gebracht waaraan gebouwd kon worden.

Bloembakken met klei, bij Harderwijk uit de

polder gehaald en gevuld met water, bedoeld

om als slibachtig nestmateriaal te dienen,

werden bij de wand geplaatst. De redenering

achter deze opzet was dat de zwaluwen daar

zouden gaan nestelen als hun nesten aan het

gemaal werden weggespoten. De opzet mis-

lukte. De voorziening stond in een te kleine

ruimte, omsloten door hoge struiken, die in

de loop der jaren door hun groei de vlieg-
ruimte beperkten. Na het uitvliegen waren de

jonge Huiszwaluwen overigens wel in de

struiken te vinden en werden daar soms da-

genlang gevoerd.

De ’huiszwaluwenflat’ is nooit bewoond ge-

weest, evenmin als de bij het Dijksmagazijn

geplaatste wand. Beide zijn inmiddels ont-

manteld. De proef met de Huiszwaluwen was

niet de enige die mislukte. Bij de kolonie van

het Piashuis te Nunspeet aan het Veluwe-

meer aan het begin van de jaren tachtig was

er ook geen enkel resultaat. Toch blijkt een

dergelijke wand wel degelijk aan te kunnen

slaan, zoals bij Oosterwolde is gebleken.
Daar werd de constructie in het verlengde en

aansluitend op de bestaande kolonie ge-

plaatst (mond.med. A. Smit). Een reden om in

voorkomende gevallen toch het plaatsen van

dit soort nestgelegenheid te overwegen.

Het grote aantal broedparen op Lelystad-
Haven is goed te verklaren. Het gebied ligt

circa vijf meter boven de omgeving uit en is

ideaal voor vliegbewegingen. De plaatsen
met nestgelegenheid liggen op gunstige

windrichtingenen er is ruim voldoende voed-

sel. In de polder liggen veel sloten en kana-

len, terwijl ook de dijken en hun begroeiing

langs het IJsselmeer een overvloed aan mug-

gen en andere insekten bieden. In de zomer

werden tussen de jagende Huiszwaluwen bij

de kolonie ook Oeverzwaluwen gesignaleerd.
Ook Gierzwaluwen werden toen veel waarge-

nomen. Wat later in de tijd waren ’s avonds

duizenden zwaluwen, in allerlei soorten, aan-

wezig, die zich voor het slapen gaan in de

rietvelden verzamelden, boven op het gemaal

en op de rekken van de oliereservoirs.

Dick A. Jonkers, Juffersland 16, 3956 TT Leersum.
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