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Maart - april
Aankomst

Begin mei – juli
Broedseizoen
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•  Terug uit overwinteringsgebieden in Afrika.
•  Volledig afhankelijk van gebouwen voor nestgelegenheid. 
•  De nesten zijn halfronde kommetjes die worden gemaakt van 

vele honderden kleine bolletjes modder. De nestplaats bevindt 
zich tegen buitenmuren, direct onder een overstekende 
dakrand.

•  Broedvogels keren jaarlijks terug naar dezelfde kolonie, al zijn 
vooral de vrouwtjes minder plaatstrouw. Jonge vogels zoeken 
een geschikte nestplek in de omgeving van hun ouderlijk nest.  

•  Nestplaatsen zijn vaak vele generaties in gebruik.

De huiszwaluw is een sociale vogel die in kolonies broedt.

Deze factsheet is te downloaden van www.vogelbescherming.nl/stadsvogelfactsheets
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•  Vanaf begin mei worden de kolonies opgezocht. 
•  Het merendeel van de broedparen begint een tweede legsel, 

heel soms zelfs een derde. 4-5 eieren per legsel.
•  Foerageergebied tot max. 500 meter van het nest.
•  Voedsel: vliegende insecten, vooral allerlei soorten vliegen, 

muggen en bladluizen. 

HUISZWALUW
Eieren leggenPeriode nestbouw

10 dagen 4 dagen

Broeden

13-16 dagen

In totaal 40-50 dagen van eileg tot vliegend jong 

Jongen vliegvlug na

23-30 dagen
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Eind juli - oktober
Najaarstrek

•  Als jongen zijn uitgevlogen, kunnen ze nog een aantal dagen 
met hun ouders in het nest slapen. 

•  Sommige late legsels kunnen nog jongen hebben. 
•  De eerste vogels trekken weg.  

De huiszwaluw is een beschermde soort. Nesten van huiszwaluwen zijn bij zwaarwegende 
omstandigheden jaarrond beschermd en mogen zonder ecologische toets niet weggenomen 
of vernietigd worden. Een ontheffing van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie is 
nodig als blijkt dat er onvoldoende alternatieve nestplekken in de omgeving aanwezig zijn. In 
sommige provincies zijn de nesten standaard jaarrond beschermd. Voor meer informatie, kijk op 
www.vogelsendewet.nlwww.vogelsendewet.nl

Wettelijke bescherming

Meer informatie: Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/huiszwaluw  
Of stel uw vraag viaOf stel uw vraag via www.vogelbescherming.nl/contact of 030 - 69 37 700
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Zie ook 
maatregelfactsheet:
•  Bedrijventerreinen
•  Nieuwbouw
•  Na-isolatie

BeheerInrichting

•  Er zijn speciale kunstnesten voor huiszwaluwen in de 
handel. 

•  Plaats meerdere kunstnesten onder een overstekende 
dakrand. De huiszwaluw heeft een sterke voorkeur 
voor witte daklijsten. 

•  De beste kansen op bewoning is als er al bewoonde 
nesten in de buurt zijn. 

•   Hang de kasten op een hoogte vanaf 4 meter. 
•  Zorg voor een vrije aanvliegroute. 
•  De huiszwaluw heeft geen duidelijke voorkeur voor 

nestplekken op een bepaalde windrichting, maar 
gevels op het noordwesten zijn het minst favoriet.

•  Uitwerpselen op raam, gevel of vensterbank kan men 
voorkomen door een plankje te bevestigen ongeveer 
50 cm onder de nesten. Houd 3 cm vrij tussen het 
plankje en de muur om te voorkomen dat zwaluwen 
onder het plankje gaan nestelen. 

•  Plaats een huiszwaluwtil. De kans op bezetting van 
tillen is tot dusver laag, maar lijkt groter te zijn op 
plaatsen waar een kolonie door omstandigheden is 
verdwenen en de vogels dus een alternatief zoeken.

•  Een waterrijke omgeving heeft de voorkeur. 
•  Insectenrijk grasland en waterpartijen in de nabije 

omgeving zijn belangrijk.
•  Bied nestmateriaal aan in de vorm van lemige 

modder(poelen) binnen een afstand tot 200 meter 
van de nestlocatie. 

•  Laat oude nesten intact, verwijder 
deze niet. 

•  Het gebruik van insecticiden 
heeft een negatief effect op 
de voedselsituatie van alle 
insectenetende vogels, waaronder 
de huiszwaluw. 

•  Maak de modderplek niet te nat 
en laat hem regelmatig (bijna) 
opdrogen. Is het al een tijdje droog? 
Houd de modderpoel dan nat. 
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•  Verblijft in Afrika ten zuiden van de Sahara, maar waar precies 
is nog onduidelijk. 

Half september – 
half april
Overwintering
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