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Volg de Huiszwaluw

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben 2018 uitgeroepen tot het Jaar van de 

Huiszwaluw. Ze willen in dit jaar het publiek betrekken bij enkele belangrijke vragen 

rond Huiszwaluwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde het aantal Huiszwalu-

wen in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan 

een belangrijke oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. 

Gelukkig.

Meer onderzoek tijdens Jaar van de Huiszwaluw

De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land 
zijn niet geheel duidelijk. Daarom wordt er een grote landelijke neststudie met vrij-
willigers georganiseerd, die wij natuurlijk graag ondersteunen. De belangrijkste 
vragen die Sovon en Vogelbescherming met de hulp van veel vrijwilligers willen 
oplossen:
• Wat is het nestsucces en hoe verschilt het tussen regio’s ?
• Beïnvloeden nestplaats en omgeving (voedsel) dit succes ?
• Hoe zit het met het aandeel tweede legsels ?

Onze Vogelwerkgroep volgt de populatie Huiszwaluwen in de regio al sinds 1993. 
Elke zomer gaan leden in twaalf telblokken langs de kolonies om te kijken hoeveel 
nesten er bezet zijn. Groeit de kolonie? Zijn er nieuwe kolonies ontstaan? Deze tel-
lingen brengen in beeld hoe het met de populatie gaat, maar niet de factoren die het 
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aantal vogels bepalen. Daarom is het goed dat daar nu aan gewerkt wordt door het 
nestonderzoek.

Het zou super zijn als we ook in onze regio op een aantal locaties het nestonderzoek 
kunnen doen voor het Jaar van de Huiszwaluw. Doet u mee? Elke week een uur wat 
nesten in de gaten houden. Kijk op www.jaarvandehuiszwaluw.nl voor telinstruc-
ties. Heeft u geen kolonie tegen de gevel van uw eigen huis, maar wilt u wel tellen 
bij een andere kolonie, overleg dan met Johan Stuart.

In onderstaande grafiek staan onze resultaten sinds 1993. De getallen variëren 
tussen de 289 nesten tot het record van 811 nesten in 2010. De laatste jaren 
schommelt de populatie rond de 550 à 600 paar. Bijzonder is dat er nu weer Huis-
zwaluwen broeden in Haarlem (Ramplaankwartier en Vondelweg) en in Sant-
poort-Zuid.

Het volgen van kolonies zorgt ook voor bescherming. Althans zo zou het moeten 
gaan. In 2015 ontdekten we een grote kolonie van 39 nesten bij de manege in Re-
creatiegebied Spaarnwoude, deelplan Houtrak. Deze kolonie was eerder over het 
hoofd gezien. Meteen bleek er ook een probleem, want de bewoner was niet blij met 
de nesten (de poep kwam op zijn voor de deur geparkeerde auto), maar de gevel 
moest ook worden gerestaureerd. Na overleg met de eigenaar, het Recreatieschap 
Spaarnwoude, zouden er na het opknappen van de daklijsten kunstnesten ge-
plaatst worden. Helaas zijn deze nesten en plankjes om de poep op te vangen ver-
keerd gemonteerd, waardoor er nu nog maar 6 paartjes broeden. Gelukkig kon een 
deel van de kolonie terecht bij een beheergebouw van het recreatieschap vlakbij.

Wij blijven elke zomer alle kolonies tellen. Tijdens de Ledenavond op 22 februari 
2018 meldden zich drie mensen, die het team van tellers komen versterken. Zo’n 
telling betekent op een zomerse avond een stukje fietsen, aanbellen bij de bewo-
ners, praatje maken, nesten tellen en een foldertje geven. Maar ook goed luisteren 
en kijken of je ergens Huiszwaluwen ziet of hoort om zo een nieuwe kolonie op te 
sporen. Een leuke en nuttige tijdsbesteding. Leuk, omdat het altijd weer spannend 
is om te zien hoe het gaat met ‘jouw’ kolonie.

■ Johan Stuart, j.stuart@planet.nl
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