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De Huiszwaluw 

door Peer Busink 

 
Huiszwaluw bij nest 

 
Veel mensen krijgen goede zin, wanneer de 
eerste huis- of boerenzwaluwen weer gezien 
worden. Het is de bode voor betere tijden, 
tenminste wanneer je niet alleen van winterse 
kou en sneeuw houdt. 
De ene zwaluwsoort is de andere niet en zoals 
bekend, maakt één zwaluw nog geen zomer, 
maar het is geen zomer zonder zwaluwen. Bei-
de zwaluwsoorten zijn van oorsprong rotsbe-
woners, maar zijn met de tijd uitgesproken ge-
bouwenbroeders geworden. In tegenstelling tot 
de boerenzwaluw, maakt de huiszwaluw zijn 
nest niet in, maar aan de buitenkant van ge-
bouwen. Een ander verschil met boerenzwalu-
wen is, dat huiszwaluwen niet zo gebonden zijn 
aan vee. Verder zoeken huiszwaluwen in hoge-
re luchtlagen naar insecten dan dat boerenzwa-
luwen dat doen, die scheren vaak dicht boven 
het grasdek om daar hun insecten te verschal-
ken.  
Omdat huiszwaluwen aan de buitenkant van 
gebouwen hun klei-nest maken, is het vrij een-
voudig om de populatie van huiszwaluwen tij-
dens de broedtijd te volgen. Je hoeft alleen 
maar vanaf de straatkant de nesten onder de 
dakrand te tellen. Lastiger wordt het wanneer 
de nesten aan de achterkant van het huis zitten 
en de bewoners niet thuis zijn. 
Binnen de gemeente worden de huiszwaluw-
nesten sinds 2006 door Roos Backx en mij ge-
teld namens de Vogelwerkgroep Midden-
Brabant, waar wij beiden lid van zijn. 
Zoveel we weten over huiszwaluwen in de 
broedtijd, hoe weinig weten we over ze buiten 
de broedtijd. Ze vertrekken in de nazomer naar 
Afrika, dat is bekend, maar welke trekwegen ze 
nemen en waar ze in tropisch Afrika precies 
verblijven is nog steeds niet duidelijk. Nooit zijn 

daar slaapplaatsen gevonden in tegenstelling 
tot massale slaapplaatsen van boerenzwaluwen. 
Engelse onderzoekers hebben dit voorjaar en-
kele huiszwaluwen voorzien van een minuscuul 
klein lichtgewicht geolocater. Deze lichtgevoeli-
ge chip slaat dagelijks informatie op over de 
plaatsbepaling van de vogel. De vogel moet wel 
het volgende jaar weer terug gevangen wor-
den, om de data af te kunnen lezen. Omdat 
huiszwaluwen plaatstrouw zijn, dus in het voor-
jaar weer op dezelfde nestplek terugkomen om 
daar te broeden, kunnen de vogels (mits ze alle 
gevaren in dat jaargedeelte hebben kunnen 
trotseren) met enige zekerheid in het voorjaar 
daar worden terug gevangen. 
Ook andere vogelsoorten die in de nazomer 
wegtrekken en waar buiten de broedtijd weinig 
van bekend is, worden steeds vaker voorzien 
van deze dataloggers. Hoewel het 100-jarig 
tijdperk van vogels ringen niet zal verdwijnen, 
zal deze toepassing met nieuwe techniek beslist 
een nieuw tijdperk gaan inluiden waar veel 
nieuwe wetenswaardigheden van verwacht mo-
gen worden. 

  
 
Over het verblijf van huiszwaluwen als broed-
vogel binnen de gemeente is door jaarlijkse 
tellingen enig inzicht in. Zoals eerder gezegd 
worden o.a. in de gemeente Hilvarenbeek sinds 
2006 jaarlijks de nesten geteld. Met wat ups, 
maar vooral downs, is te concluderen dat de 
trendlijn sinds 2006 gestaag naar beneden 
loopt. Het gaat dus niet goed met de huiszwa-
luwpopulatie binnen de gemeente. De populatie 
is ook nog eens een keer kwetsbaar, omdat de 
getallen genoemd bij Diessen, Haghorst en Hil-
varenbeek worden bepaald door voornamelijk 
één broedkolonie. Valt zo’n plek door de één of 
andere oorzaak weg, dan zakt de populatie 
meteen flink in.  
Het enige wat men hier kan doen om de popu-
latie in de gemeente in stand te houden, is er-
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voor te zorgen dat er voldoende nestgelegen-
heid is. 
Oorzaken van achteruitgang zijn o.a. het min-
der voorradig zijn van voedsel (insecten) door 
vooral landbouwkundige ontwikkelingen in de 
afgelopen decennia. Ook de voedselsituatie in 
het winterverblijf in Midden-Afrika blijkt steeds 
ongunstiger te worden.  
Zo kan het ontbreken van nestmateriaal (mod-
der) een factor zijn. Dit bouwmateriaal wordt 
door bestrating en asfaltering van buitens en 
boerenerven schaarser. 

Sommige huisbewoners steken helaas nog 
steeds de nesten af vanwege vermeende over-
last 
Overstekken worden bij voorkeur in de broed-
tijd (vaker goed weer) geschilderd en vaker in 
donkere kleuren, terwijl de voorkeurskleur van 
de Huiszwaluw juist wit is.  
En dan nog de gevaren die ze onderweg tijdens 
hun trek van vele duizenden kilometers vice 
versa tegenkomen. 
Het valt blijkbaar niet mee om je als vogeltje 
van ca. 19 gram in deze maatschappij in stand 
te moeten houden. 
 

 

Aantallen huiszwaluwnesten in de kernen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  


