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DE BUISZWALUWTELLING IN DE REGIO AMSTERDAM IN 1981 • 
===--====-==========~======~==~=====-============= 

InleidinP-:. 
In 1981 werd begonnen met het tellen van nesten van de Huiszwaluw 
(Delichon urbica) in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. 
Voor dit onderzoek waren verschillende aanleidingen, In de eerste plaats 
is de Huiszwaluw een soort die vrij gemakkelijk en daardoor ook vrij nauw
keurig te tellen is, dit in tegenstelling tot veel andere vogelsoorten. 
Hierdoor kunnen veel mensen aan een dergeltjke telling meedoen. 
Een andere reden was dat in enkele aangrenzende gebieden, namelijk het 
Gooi en de Zaanstreek, al gedurende een aantal jaren dergelijke tellingen 
georganiseerd wordeno Omdat ons werkgebied bij deze gebieden aansluit 
kunnen zo gegevens van een vrij eroot aaneengesloten gebied verkregen 
worden. Misschien kan in de toekomst in SVN-verband de hele provincie 
Noor~-Holland geteld wordene 

De resultaten van de Gooise tellingen van 1978 tot en met 1980 worden 
samengevat door van Lambalgen (1981). Het totaal bedroeg in die jaren 
respektievelijk 1127 9 1067 en 971 nesten. Ook in 1981 is het Gooi onderl 
zocht. Het gaat hier om het e;ebied tussen het AmsterdamRijn Kanaal en de 
Eem. 
Martien Roos was zo vriendelijk mij de c;egevens te verstrekken van de tel
lingen in de Zaanstreek van 1971 t/m 1981 (Roos, in druk). In 1981 wer
den in de Zaanstreek 253 nesten geteld, Het grootste aantal nesten werd 
in 1974 vastgesteld, namelijk J43~ In 1975 volgde een sterke terugval 
tot 197 nesten. Daarna herstelde de populatie zich, maar kwam toch niet 
meer bove::n de JOO rn~sten~ Deze achteruitgang in 197 5 werd ook bij· tel
lingen elders in het land gekonstateerd en verschillende auteurs (o,a. 
Smit 1979 eri Dtjksen 1976) brengen dit in verband met de zogenaamde 
1 zwaluwen-catastrofe 1 in de herfst van 1974~ttoen zware regen en sneeuw
val in de Alpen de è.oortrek van honderdduizenden ( of' misschien wel mil.
joenen} zwaluwen verhinderden (Taapken 1975) 0 Ook Philippona (1979) 
brengt de teruggang van 1975 in verband met deze gebeurtenissen, maar 
Harder (1978) meldt dat andere tellers vermoedden dat het koude en natte 
voorjaar van 1975, met als gevolg een verminderd voedselaanbod, hierin 
een grote rol gespeeld heeft. Wat de oorzaak ook geweest is, er blijkt 
in ieder geval uit dat de Huiszwaluw een soort is die door natuurlijke l 
oorzaken aan sterke fluktuaties onderhevig is. Nauwkeurige en meerjarig"" 
tellingen kunnen ons misschien iets leren over het verloop en de oor:-:· 
zaken van deze aantalsschommelingen 0 -

Ook elders in het land worden of' werden huiszwaluwtellingen gehouden, 
o.a. in Zuid- en Oost Flevoland (Harder 1978), op Texel (Dijksen 1976J, 
Zuidwest Friesland (Haitjema 1980) en Kampen (van den Berg 1958). 
In 1980 is de hele provincie Friesland op huiszwaluwnesten onderzocht, 
hetgeen ongeveer 11 oOOO nesten opleverde (Haitjema pers. med.). 
Door kombinatie van al deze gegevens wordt het misschien mogelijk een 
goed beeld te krijgen van de N0derlandse populatie en de Huiszwaluw tot 
een der beter onderzochte soorten te maken 0 

Er is over de Huiszwaluw veel minder· beliend dan over de,,Boerenzwaluw, 
vooral ook wat betreft zijn verblijf' in Afrika o Mor eau ( 1972) schat dat 
ongeveer 90 miljoen Huiszwaluwen de winter j_n Afrika doorbrengen, tegen 
ongeve0r 220 miljoen Boerenzwaluwen 0 Toch zijn er van de Huiszwaluw maar 

enkele terugmeldingen van geringde VOKels bekend en. van de Boerenzwaluw 
vele blJl;nderden. Mackworth-Praed en Grant (1973) en MoLachlan en Liver
sidge ( 1 980) oms chrijVE'•h de Huis zwaluw. als 1 ·ongewoon I en I onregelmatig 
voorkomend' 9 terwijl Benson et al ( 1971). spreekt van 'opmerkelijk moeilijk 
te vinden 1 • Clancey ( 1980) vermeldt dat de soort vooral op grotere hoog
ten voorkomt. Des te opmerkelijker is 11.et dat de Huiszwaluw, in tegen.
stelling tot de Boerenzwaluw, in Zuid-Afrika en Namibii3 broedend is 
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aan_ getroî:fen? zelfs in kleine koio~ies:.JMcLach:Lan e.n Livereidg~ 1980., 
. C.lancey 1980) • . . . . 
Al met al zijn er dus redenen genoeg om deze ··fr~aie eri. mpntere vogel. . 

,..extra aandacht te geven. · 

Methode. 

Veertien mensen ( 12 VWG-leden en 2 niet-led~n) onderzocb.ttèn het. ge- . 
__ bied .op het voorkomen van huiszwaluwnesten, terwijl nog .enkele _perso:Qen 

losse inlichtingen verschaften. · . . · _ · • · 
De meeste tellingen werden verricht in de maanden juli.en augustus, 
terwijl in enkele gevallen ook in juni.en september waarnemingen werden 

... _gedaan. Gevraagd werd te noteren: 1) het. adres v~n het huis. of' .gebouw 
_ wa~raan de nesten zich bevon~en, 2) het aan __ tal ne~ten,_ 3} het bou_ wj~ar 

van het gebouw (voor of na 1955}, 4) in welke windrichting de:nesten. 
waren gebouwd en 5) of de nèsten op een lichte of'een donkere onder
grond gebouwd waren. 
~ij ongevëer 80% van ète gevonden !lesten_ werden windrichting en kleur. 
van de ondergrond genoteerd. Slechts enkele tellers noteerden het bouw
jaar maar aan de hand van de verstrekte gegevens is dit gemakkeiijk te 
a()hterhalen.: 

. · • • ·11· 

·Resultaten. 

Er werden 478 nesten geteld, Samen met nog 5 geschatte nesten komt het 
~.otaal dus qp 483 nesten. Tabel . 1 toont de aa:q.tallen pl'3r plaats of ge
bied. Opvallend was de af-w:ezigheid van de Huiszwaluw van enkele van.;. 
ouds bekende broedp1ac\-tsen in o.a. Halfweg ~n Diemen. Aan de ·andere 
kant werd er ·een kleine, maar tot ~u toe klaarblJJkelijk onbekende, ves-
tiging ontdelct :tn het Oosteljjk Havengebied~ · · 

Tabel 1. Aento.11,en gevonden nesten':eer.piaats/gebieq_. 

Plaats/ gebi,ed geteld aa:ntal nesten 'in 1981 . 

Zuide~woudè. 
, Uitdam 
Holysloot+ BliJkmeer 
Ransdorp 
Zunderdorp 
Durgerdam 
Schellingwouc1.e 
Nieuwendam 
Havens Oost 
Spaarndammerbuurt 
Westelijke tuinsteden 
Halfweg 
Houi:;rakpolder, Inlaagpolder.en 

•.··. Verenigde Binnenpolder 
_Lande,lijk West + Sloten 
Badho0ved.orp en omgeving 
Amstelveen 
Amst.eldijk 
Duivendrecht 
Diemen en omgeving 

'Totaal 

7 
20 
42 

3 
9 

71 
3 

43 
12 
·s 
31 
"6 

32. 
11 

101 

.2. 
39 

4 
38 

483 
=·====::: 
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Vergelijken we de cijfers met de weinige 1-cwanti ta tieve gegevens die · er 
van ons ··gebieè~ voorhanden zjjn dan: ·ziGn dat 'Zomerdijk et al (1971} voor 
Waterland 190 paar opgeeft. We mogen aannemen dat hiermee een aanzièn-
1\fk groter gebied. bedoeld wordt dan het· door ons onderz-ochte, hoewel 
dit uit de tekst niet 6p te maken is. Waarschijnlijk -worden in· ieder ge
val Broek in Waterland, Watergang, Landsmeer, Ilpendam en Monnicken
dam tot Waterland gerekend, plaatsen cl.ie niet in onze telling.9&)J:f'Ç>~-
ken werden. Wij vonden in het door ons onderzochtegedeelte 198 nesten. 
Ook wan:neèr ·we· 43 'nesten in stedelijk Noord (N'±eüwen.dam) hiervan àf'trek
ken. blijven er 155 over, hetgeen nog eunstig afsteekt tegen -190 voor ge
heel Waterlanc1, _een schatting die uit 1968 stämt. Natuurlijk zeggen vor
gelijkingen op deze basis weinig~ 
' --; ' . 

Van 1966 tot ·1969 werd onè.er auspiciêhi 'van het Contactorgaan voor Vogel
·stua'.ie vàn d.e KNNV een onderzoek gedaan. naar het voorkómen van de· Huis
zwaluw in Nedèrland. De rësultaten ·van dit ondèrzbelc-geef't Philippona 
(t974)~ De gemeente A~stordam valt in dit 'verslag in de klasse van -
101-250 nesten, bi,i een voll0digheidsgraacl der telling van 40-60%. · 
Na :·af'trek: van de 'door ons getelde n6sten buiten de getne·entegrerts blij-

--- ven er 233 nesten over, ·zoèat·'bltjkt dàt.A.rnsterdam nog· al:tijd binnen de 
destijds gehanteerde klass c-indeling väl t. Gelukkig ·zitten "to niet ·ver 1 

van het maximum van deze klasse af'• Verder werd vermeld dat in Amst·srdam 
Centrum geen Huiszwaluwen broed.en" Misschien kunnen we de ·vestigingen 
in de Spaarndammerbuurt en Havens Oost tot het Centrum rekenert_,~:z.op.~t. 

~er in 1981 in dat gebied 20 paar gebroed hebben. 

·--öok· het ·pas verschènèn :·,Randstad en Broedvogels 1 (Vogelwerkgroep Avi
f'ä:una West-Nederland 1981) geeft een.beeld vàn: het voorkomel'i 'Va'n,de: 
Huiszwaluw in· en· om Amsterdam. 'üp de -kaart ontb:tdrnn de broe-dplaatsen 

••in de Spaarndammeróuurtt·Havens Oost -en Houtrakpolder. De overige s·chat
tine;en lijken aan de lage kant. Dè inventarisaties voor dit werk wèrden 
uitgevoerd in de jaren 1974 - 1978. Wel bestond toen de (kleine) ves
tiging aan de Bee.thov.ens:t.raat .. nog.,_ di.e ·nu. al .. w_eer ... enlf;:~.1~ :'.J.a"r_en_yè;rQ.:w.en
en is, Het is niet mogelijk uit dit boekwerk preciGse aantalsch~ttingen 
voor è:eelgebiedèn te halen. Voor c1ë gehele Randstad wordt een ·aantal · 
-van -13-. 500- --- 16 .• 000 .. paar opgegeven,.,. . _ . . .. .. , .. . . 
Philippona kwam in 1974 tot eon schatting van 71.000 - 103.000 paar 
voor geheel Nederlando De Atlas van de Nederlandse Broedvogels gee~t 
77 • 000 broedparen o:p, hetgeen aarc1.ig in de lijn van de eerdere schatti17 
ligt (Teixeira 1979). · · 

Hierna zal ik de door ons in 1981 getel0e gebieden wat geè.etai:U.eerder 
behandelén. 

Behandeling .J?Br _g__ebied, ( tussen haakjes de namen van degenen di0 het 
betreffende gebied geteld hebbenG) 

Waterland en Amsterdam-Noord. (Kees Hazevoet & Jan Winter) 
Zoals verwacht is dit één van de bolwerken van c-1e Huiszwaluw in onze 
re&;io. Stedelijk l<foorc1 werd gGlieel geteld ·ten oosten· van :het Noord
hollands Kanaal. Hier werd het hoogste aantal nesten in ·stedelijk ge
bied geteld n.l. 43 0 Deze bevonden zich allemaal in Niáuwendam. Opme~
keljjk is dat zich hierbjj 6 nesten bevonden die Óp donker hout waren 
gebouwd, wat zowel wat betreft de kleur als het matoriaal one;ehruikel.jjk 
is8 In Schellingwoude werden slechts 3 nesten gevonden, waarvän één 
aan het gemaal bij de Oranjesluizen. 
Durgerdam huisvest een flink aantal Huiszwaluwen. Er werden 71 nesten 
eeteld, waarvan 19 aan woning-en langs de Durgerc=tammer Gouw, 36 langs 
de Durgerdammertltjk, 12 bij de vuurtoren en 4 aan een loods bij de haven. 
De laatsten waren ook op donker hout gebouwd. 
In Zunderdorp en Zuic1erwoucte wérc:en resp. 9 en 7 nesten geteld. Ook 
Ransèorp scoorde met J nesten ere laag. Een beter figuur sloegen Uit-



dam en Holysloot met 20 en 36 ~~sten. Holysloot had bovendien de groot
_s,te ve~j;i5ing a,an ~-~µ gebouw, die tijdens de tel-ling gevonden werd~ A~n 

,];1.et ( wi'tt.~ ). ker:i,cJe zàten 2Q nesten. , ' 
Verder' werden în· Waterland nog 6 nesten aan een ?o"èrde_r'ij in: de Jl1ijl-cmeer 
gevonè.en. • '°' 
Opvallend is het grote aantal nesten in_de langs water gelegen dorpen 
Durgerdam, Uitdaqi en Holysloot' tenopzi"ëhte vi:i.n. dti ove1::'ige - plaa.tson. 

,D.e oo_~zaak is Oligei;"wijfeld é:l.e':gunsti5e voedselsituatie. die hetI;)°ssel.
rri.óer, de .U.i tdád:irrier .D.:,t9 en de .Ia9lysloter Die aan de Huiszwaluwen biedt. 
Gezi-en c;"le situ9rins van de nesten irNi'éu.W'endatÛprofi teren_ ook deze 

'" vogels van._ nabij gelegen water. . . .· . . . . . 
Totaal werden in .stedelij].{: ~n lanc1eUjk Hoord' 198 nesten gev~np~n.· 

Havens Oost. (Willem v.d. ~la~l) _ . • 
, ... Hier. war.den twee v:estigingen aan de Cruquis'Weg met in totaal 12 nesten 

gevondel1.. :Oe eerste nestplaats b,ev•inclt zich op het terrein ·van een 
betonfabriek, waar. é1.e Huiszwaluwen: op eert. hoogst·· ongewone plek hun. 
nesten hebben gebouwd. De nesten 'bevincle11."· zich onder een transport
band op een ondergrond van lichtgrjjs gekleurd staal. 
De tweede veEïtigine; ligt op het terrein van een staalverwerkingsbe.;., 
drijf'~ Î-Ü.er bevi'nden de nesten zich ónder een ( eens witte nu vervé~oze) 
daklijst~ half' tegen de bakstenen muur en he.lf aan het hout van het kan
toor annex kantine. 

s':Paa:~2:.S1~ .. mmerbuurt (Kees I;Iazeyoet) • 
De vestiging aan de Spaarndammerdijk. bestaat al vel:•e· jaren (med. Al.fred 
Blok en Jo9p Buker). Het is dan ook verheugend dat de Huiszwaluwe"n ~ok 
na de renovatie van de betreffende huizen op d~ze plaats zijn blijven 
nesteJen. Er werden hier 7 nesten geteld.' terwijl ook, op het. Zaanb.of'. 
nog een nest gevonden werd. Totaal" 8 nest.en. 

1•festelijke Tuinsteden (Kees Hazevoet & .roop Buker) 
Het merendeel van de nesten werd. hier gevond~n aan de Áo· Modderman ... ~.• 
straat en è.e lJ • Molen'graa:fstraat. Ook deze kolonie pestaat al een aa.11.
tai jaren (med 0 Henk Sande'ç )·.· Er ·werc:1én 26 nesten getèld. Verder werden 
er 3 n,e'sten gev?nden aan het _Daviê',-1;u~ého:f en :L,n de T~. ~ K~mpisstraat 
ea cle de Savornin Lohmanstraat elk e<Sn nest. Totaal hier dus 31 nesten. 
I.;_ de tuinsteden Osdo~p; S!otervaart en Overto~~se· V_eld werdéh gee11. 
?}~sten gevonden. · • 

Hal:fweg (Xees HazevQ'.et) . _ 
'opvallend was· hie,r d(~ totale afwezigheid van Huis iwa1;uwen · aan de Hout
rakkerweg, .een plek die in vorige jaren minstens.· een 'tien.~al nesten 
herbergè.e •. Ee'r1 oorzaf,'k hi:e:rvoor .is_ niet 'bekend. 
Iri Halfweg wei·c~en ·nu maar 6 nesten gevonden -p._l. 2 in de Dubbele Buurt 
en. 4 . .in c;le Haarlemme_rmeers trae. t • · 

Houtrakpolder, Inlaafi::POlder en Verenir;de Binnenpolde_,E (Kees Ifazsvoet) 
A,ls westelijke g-rens is de rijksweg A9 en het zijlçanaal C aangehouden. 
De me~ste nesten~ n.l. 23, werden 11.ier gevonden aan de boerderijen en 
huizen b:lj de Braak langs de Spaarnc!ammerdtjk even voor d'e A9 • 
Hartverwarmend was het dat de áohtjarige boerenzoon Marco· precies al.le 
nesten wist aan te wijzen. Van de Boerenzwaluwen bleek hij trouwens ook 

_prima op çte hoogtel · 
,;I:n de 

0

Houtralcpolderwerè.en langs de Machineweg l~ nesten geteld. Enigs
~_ins verrassend was '-het dat Ruigoorc: geen Huiszwa.lûwen bleek te ves
tigen. Wel, werèen I-Iuiszw_;;1.1u~en ontdekt· bÜ Hóeve Inlaag. Vanwege ge- · 
sloten hekken en vervaarlijk blaf'f'ende honden wäs tellen hier niet ltlöge-
1:ijk, maar gezien het aantal ronè.vliegenè:e Ruiszwaluw~n kan het aantal. 
nesten op 5 geschat ~lorden; Hierdöo:t kömt '"l1et tè>"taal voor: deze polders 
op '.32 nesten. 
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. Landelijl_{: w~·st . ep Sloten : (Kees Ha·zevoet) 
Hier· ,,ierdèn 11 nesten geteld. Hiervan bevonden zich .er. 4 aan d.e ~aas~ 
dorperweg, 5 aan de N oorè.er ~kerwe'g en 1 aan de Zuide'.F. AkerwGg •. ];1i. het 
dorp Sloten werd maar 1 nest geteld. · 

Badhoevedor,,,2, en orl'!_g__eving (B~rt;..Jan Bol) . 
Me't 101 nesten is dit he.t belangrijkste brqédgebied van de H\l.i.szwaluw in 
onz.e omgeving. Hoewel een lérgei aan.tal dél;rl in Wa.ter~~ll._d, gaat. ,het hier 

' om een veel kle.j.ner geb:i,.e,d,-_ J?.o. grcwtst·e kónsentrati~ 'ö•evihdt zich langs 
de Nieuwemeerdijk 0 Daar werden-65 nesten vastgesteld• Op het à.an de 

overzijéle van è.e Ringvaart gelegen .mili'tair opslagterrein werden 8. nes
ten get~J,d en langs de Akerfüjk ( het verlengde van c',e HieuwemeercÜjk) 
9 nesten., Verder· werden meor verspreid .ov~r Badl;1.0evedorp nog 14 Pê r-Jten. 

. gevonden en op het R"L.D" terrein langs <fo ·oude Haagsewe·g 5 nesten~--
Veronderstelc1- mag worden dat ook hi~r evenal.s in 1vaterifu.nd de a,.anw,zig
heid van .flinkl? wateroppervlakten (Nieuwe Meer.en Ringvaart)' voor een 
aantr,ekkelijke voeds elsi tua t:le zorgt• ·, · · · 

··•' .. · 

Amstelveen (Henk 1{lumper) 
· Sl.ech.ts 3 n<:lsten konden. in Amstelveen gevonden worden. Deze bevonden 
zich in de oude dorpskern nabij De Poel. 

AmstelcHjk tu.sqsen.]_uitonvelè.ort en 0uc:erkerk (J·oop 1i.ndriese) 
Eif,erc'.en 39 nesten gevonden waarvan ~- aan het gemaal aan de Machine~ 

. weg hoek Amsteldijk 0 Ook. de. bebouwc:e' Ic.om ~an. Ouderkerk. a/ d AmGt:el. is·,· 

.bekeken mc;\ar zonder resultaat. 

Duivend.recht (Joop Andries0) • 
Hier ~rerden 4 nesten getelc~ clie zich allemaal' a.nn de J?opu_lie"renstraat 
bevonden. 

Diemen en omgeving (Guus· van Duin &. Fred Vogelzang) 
.. -:De beb

1

ou1,G.e kom van Diemen leverde. 13 nes ten op, te weten 9 aan de 
A. ,Krijtstraat en 4 aan het Öranjeplantsoen. Omd,at· hier' pas in september 
getelÇ, W(';rd,: moet dit: aap.tal als een ·minimum beschouwd worden.-

. De resu1 ta ten ·van het I landelijk 1 ,gebied bjLDiemen zijn_ als volgt• 
Aan- de Diemerz€edijk één 11:Uis met 6. nes ten •. In vorige jare:n werden lier 
soms enkele tient·allen nesten gevonden. Ook aan de Diemerzeè'd:ijÏc werden, 

. 1 
net al~ in Havens Oost nesten ---·- - op een metaleti ondergrond ge-
vonden, namelijk 6 aan een hijskraan bij de steiger • 
. Aan de Oud-Dietner1aan was aan een huis 1 nest venaf de weg zichtbaar. 

·· Mogelijk waren .hier meer_ nès,ten maar hei; pai1.d is omgeven door een stevig 
vergrèndeld hek met c1e.arachter grote. & blaf'fençls honden. Ve'rè.er ~erd'en 
.er aaµ de Overc1-iemerwe'g 12 ,vastgesteld waarvan ;2 bewoon.de kunstnes'ten, 
~e enigen in ons te1iebiede · . · · 
Voor Diemen en. omgeving komen we dus 'op JP:· nesten, waarbij Fred nog
maals. aant~ken(l dat èit een absoluut minimum is. 

Te
0

llen we al deze g~biedon bij elkäar·· dan komen we op 483 nesten, zodat 
w~· wel ~wr,-en annnemen dat in het onçlerzo~ht:e gei)ïec:. in 1981 zo'n 5.00 
paar H.u;ï,s~zwaluwen genesteld heeft. · ,~.;'; · · 

De volgende gebieden werden wel onderzocht ~aar e~ werden geen nest~n 
,.gevonden: Buiksloot & Banne Buiksloot (gedeelteli,ilé onderzocht) 1 I-ioui~ 
1~?1,V~ns,' Havens Westp Centrum, Oud West, Oud Zu;id, Nieuw Zuid,, Buîte,n
velè.ert,. WatergraafsmeGr, Indische Buurt en,;· zoals hierbovén al ver--

··· meld, de tu_ins'teden· Qsdorp 9 . Slotervaart. en Ov.ertooms e Ve1d en Ouder
kerk a/ d Amstel. Ook .in de Bijlmer hebben c1,i t. jaar waarschijnl:ijk geen 
Huiszwaluwei1. gebroep (me.d. J • v •. d. Wie,1) • . · . . , . ·. . · · 

. . . ,. -, .. 



?_:n welke winc1.richti_ug_ waren de nesten gebouwd? 

V.ári de 483 getelè.e nesten werd bij 390 genot.eerd in welke windrichting 
hët g'ebouwd was~ Dat is 8ó% van het totaal• Van deze 390 nesten was 
'.32% gebouwè. tussen N. en Oo 9 25%, tussen o. enz., 18%, tussen z. en w. 
e.n 25% tussen W. en N. 
De keuze _van een bepaalde w· indrichting wordt waarschijnlijk vooral. ge-· 
dae.n om uitdroging door zonbestraling en nat.worden door reg~nval. te 
voork6meno Hierqij kunnen allerlei lokale omstandigheden zoals schaduw 
en luwte een rol.speleno óver het algemeen lagen de meer open gesitu_ 
éerd~ nesten op het noorden en oosten 9 terwijl de op h~t zuiden en was~ 
ten gerichte nesten vooral op luwe en/ of schaduwrijke plekken gevonden 
werden 0 Misschien kan hier bij een volgende telling nog wat meer op ge-
l~t worden. -

Warel). de n~t.en op een g~hte. il>:f een_ donkere ondergrond gebouwd? 

Deze vraag werd in 394 van de h8J gevallen bsantwoord. Hiervan waren 
383 nesten op een lichte en .11 op een donkere ondergrond gebouwd •. 
Er blijkt dus een zeer sterke voorkeur voor een lichte ondergrond te 
zijn. Dit hangt mogelijk samen met de temperatuurswisseling en het mikro-

~klimaa.t in hèt nest. Van nature bro0è_t de Huiszwaluw tegen rotsen en 
klif:f~n, zoa_ls nog steeds gebeurt in o •. a. Zwi tsorland, Engeland en 
Denemarken. In de lants~e t~ee landen zijn dat (lichte) krijtrotsen •. 
Over de kleur van het.Zwitserse broed'!Jiotoop heb ik geen gegevens. 
Waarom in 11 ,gevallen wel op een donkere ondergrond gebouwd werd, is 
niet d.uic'.'..eljj:k:,, Ook j_n het Gooi werc~_ deze voorkeur voor een lichte onder ... 
grond vastgesteld~ In 1980 werden daar van 558 nesten er 38 op een don
kere en 520 op een lichte ondergrond gemaakt. Van die J8 werd het ~ 
grootste deel in t;én plaats, Eembrugge, govonden (van Lambalgen 1981). 
Bleeker (1978) vermeldt dat het donkerverven van dak.ljjsten in Staveren 
èe Huiszwaluwen van ver_.schillende plaatsen verdreef'. 

. . . 

~ Het bouw jaa~ van he:t _ f;ebouw ~-

• De verspreic'-ing van c1-e Huiszwaluw wordt0.vooral bepaald door de kombi
natie van drie faktoreng gunstige gelegenheid tot nestbouw, aanwezi.g ... 
heid van bouwmateriaal en voldoende voeclsel.(Philippona ,!E. Teixeira 
1979) ••·Wanneer aan deze voorwaarc'.en wordt voldaan is het bouwjaar van 

)het gebouw natuurlijk onbelangr~·jk 0 Op verschillende plaatsen in het 
lahè_ worc-:t in nieuwbouwwjjken genestelè. 0 In Amsterdam was dat alleen 
het geval in Slotermeer en Geuzenveld, die in de jaren vijftig gebouwd 
werden. ·In de Spaarndamrnerbuurt werc'- aan onlangs gerenoveerde huizen 
gebroed. 

'Nawoord. 

Dë Huiszwaluw is een soort die aan sterke populatieschomt~1elinge1J- onder
hévig kan z:ijn, Hierè!.oor zijn to1-lingen over een langere perioc:e bijzonder 
interessant en nuttig om h i erover- en de oorzaken ervan iet~- te weten 
te komen. De soort toont een opmerkelijke plaatstrouw (Ehein.wald 1975, 

'Jukema et al 1981) ,. Aan de and0re kant worden geschilde en nog niet be
zette gebieden snel gekoloniseerd, zoals bleek in de Flevopold~rs 
(Harder 1978) •, Ondèrzoekers in DuiiBlanè_ vingen twe0 als nestjongen ge
ringde Huiszwaluwen twee of' drie weken na het uitvliegen .tGrug in een 

·naburig dorp. In .. het è.aarop volgende jaar broedden. beide vogels dicht
bij de plek waar ze gekontroleerè'. waren. Dit kan er op wijzen dat Huis
zwaluwen direkt na het uitvliegen op zoek gaan naar _een toekomstige 
broedplas.ts (Hund en Prinzinger 1981) o · 

Half' september nam ik óp een ochtend waar dat op een plek waar dit jaar 
maar. 6~11. nèst bewoond was} eén groep van. ongeveer 25 Huiszwal.u,wen rond
vloog, dia voortdurend. probeerder/op het ene aanwezige nest te ,landen, 
waarb~j de een de anc1.cr er st0eds vanaf probeeré',e te c":.uwen. _De :funk.tie 

-. . : 
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van dit gedrag werd. me ·ni.et duideli.ik, · maar wel dacht ik aan de moge-
1:fjkheid van het selelcteren van een toekomstige broed.plaats. Het haC,. 
veel van een inspektie weg. Pa,s later l.as. ik ov.er _het· h:ierbaven be
schreven voorval in Duitslando. 

Nog . ~-~n a_spakt. wil ik _ter sprake brengeno Vanwcige de ·yel.e u;i. tweJ;p·selen 
···zijn H'uiszwaluwen niet altijd en· overal zulke d _oor ied~re.en grae.g geziene 
gas_ten. Het afst6teri van nesten, zeifs met jo11gen.. en ai,: sch:fjnt nog . 
wel, eens v'oor te komen. Smit ( 1979) beschrjj:ft hiervan enke:t'e ~terlce · 

··staaltjes, Ook de Dienst d!9r Zuidarzeewerken liet .zich in dit verband 
"niet onbetuigd. In Flevoland wèrd geprobeerd met netten de zwaluwen van 

nestelen ·te weerhouden~ Vo"ihardè.en ze daarin toch_ dan werden regel.-
. matig dè. nesten met de brandspuit weggespoten~ (Harder 1978) • · 

Het .. · deed me dan ook plezier om op verschillende plaatsen rtesten tegen 
te ko111en waar de bewoners ter vermindering van overlast pl.anl<:jes en. 
andere konstrukti"es hadc1-en aangebracht, tot tevredenheid van beide · 
partijeno 

Rest mij nog om alle -tellers te bedanken voor hun inspann:i,ngen, .soms 
me_t succes, soms tevert?;eefs o Dit ware.n: Joop Andriese, Bert-Jan BoJ..,. 

- Joop B'u.ker, Guus van Duinr Edwin de Graaf', Henk IClumper,. Henk Sa,:jdee, 1-

S-teven S chóeva,art ~ Fr.ec1 Vogelîiaii.g, Willem v.d. W~al, .Wil. Weelà:i;id9 ,, 
J . ~-1 ' t . c·.. .d . ~ 1..i -;, · . • · · •· • .. • an ~· l.ll er 0 en ,.!.'O!ll<?l;\S y..,. ,; ,~.:.0.t"-·<) " ~ •. . • · ,. ,. · ::.: .:LC-. v~. · • 

Wim v.d. Gehot en Johan Vndo Wiel gaven inlichtingen. 
Ik ·hoop dat al de-ze mon.s·;_;n en vele andere VWG 1 ers in 1982 weer mee doen 
:~m o·ok' dan de Huiszwalm-.rtelling ,tot_ een succes tè. mak~n1 

·· Kees Hazevoet, Thomas à Kompisst::'aat 40/3, Amsterdam., 
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