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Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels 
en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen 
die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we 
bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.  
www.vogelbescherming.nl

Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen 
voor natuurbeleid, beheer en onderzoek. www.sovon.nl
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MEER ADVIES
Heeft u zorgen over een kolonie huiszwaluwen in uw buurt? Of wilt 
u advies over bescherming van huiszwaluwen in uw gemeente? 
Neem contact op met de plaatselijke vogelwerkgroep of een 
stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland. Op de 
website van Vogelbescherming vindt u een compleet overzicht 
van alle stadsvogeladviseurs en vogelwerkgroepen in Nederland. 
Stadsvogeladviseurs of mensen van een lokale vogelwerkgroep kunnen 
desgewenst ook voorlichting geven aan bewoners of gebruikers 
van nestlocaties wanneer er plannen zijn voor onderhoud of bij het 
verwijderen van nesten. Zie: www.vogelbescherming.nl/inuwbuurt. 

•  Over de broedtijd en het 
broedsucces van huiszwaluwen is 
in Nederland weinig bekend. In het 
Jaar van de Huiszwaluw organiseren 
we een landelijk nestonderzoek. 
Onderzoekt u mee? sovon.nl/
huiszwaluwnestonderzoek.

•  Om een goed beeld te krijgen van de huiszwaluw organiseert 
Sovon Vogelonderzoek Nederland jaarlijkse tellingen van de 
kolonies. Iedereen kan meedoen via sovon.nl/huiszwaluwkolonie.

HUISZWALUW

Huiszwaluw 
zoekt (onder)dak

Praktische 
tips om 

huiszwaluwen 
te helpen

Grootte:   13,5 - 15 cm.
Geluid:   ingetogen, kwetterende 

zang. Raspende roep.
Levenswijze:  zeer sociaal.
Rode Lijst status:  gevoelig.
Juridische status:   beschermde soort.  

Nesten zijn in het broedseizoen 
beschermd. De nesten genieten 
ook wel jaarrond bescherming als 
in de omgeving geen alternatieve 
nestplekken aanwezig zijn.

 Voedsel:   vliegende insecten, met name 
allerlei soorten vliegen, muggen en 
bladluizen.

Aanwezig:  van april tot oktober.
 Wintergebied:  Afrika ten zuiden van de Sahara.
Legselgrootte:  4 - 5 eieren.
Broedduur:  13 - 19 dagen.
 Uitvliegen jongen:  na nog eens 19 - 25 dagen.
Aantal legsels:  1 - 2 per jaar.
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WAT KUNT U DOEN?
•  Heeft u zelf een nest of kolonie aan huis: laat oude nesten zitten! Deze 

trekken andere huiszwaluwen aan en kunnen het volgende jaar weer 
gebruikt worden. 

•  Komen er huiszwaluwen in uw buurt voor en wilt u ze ook aan uw huis? 
Een witte daklijst vergroot de kans aanzienlijk!

•    Weet u waar de vogels de modder voor hun nest halen en is het al een 
tijdje droog? Houd die plek dan nat. U kunt ook zelf een modderpoel 
aanleggen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de (beoogde) nestplaats, 
tot uiterlijk 200 meter. Maak de modderplek niet te nat en laat hem 
regelmatig (bijna) opdrogen.

•  Hang meerdere kunstnesten op direct onder de dakrand. De beste 
kansen op bewoning heeft u als er al bewoonde nesten in de buurt zijn.

•  Natuurlijk is het lastig om 
voldoende voedsel voor de jongen 
beschikbaar te maken. Geen 
insecticiden meer gebruiken is 
een stap in de goede richting. 
Huiszwaluwen zijn de beste 
insecten-opruimers.

•  Deel uw enthousiasme voor deze 
soort met anderen.

VOORKOMEN VAN OVERLAST
Niet iedereen is blij met huiszwaluwen 
aan het huis. Sommige mensen 
ervaren hinder van de uitwerpselen 
op vensterbank of stoep, tegen raam, 
deur of gevel. Dit is te verhelpen door 
ongeveer 50 cm. onder de nesten een 
plankje te bevestigen. Als u tussen het 
plankje en de muur een ruimte van 3 cm 
vrijhoudt, voorkomt u dat de zwaluwen 
onder het plankje gaan nestelen.
Plaats eventuele kunstnesten op 
plaatsen waar ze het minste overlast 
veroorzaken.

EEN HUISZWALUWNEST 
Huiszwaluwen maken een nest van vele 
honderden klompjes modder. De nest-
plaats bevindt zich tegen buitenmuren, 
direct onder een overstekende dakrand. 
Hierbij hebben de vogels een zeer sterke 
voorkeur voor witte daklijsten. Ook heb-
ben ze een vrije aanvliegroute nodig.

WAAROM GAAT HET NIET GOED 
MET DE HUISZWALUW? 
De achteruitgang van de huiszwaluw hangt vermoedelijk samen met 
de sterke afname van zijn voedsel, vliegende insecten, in de afgelopen 
decennia. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van nestmateriaal en 
nestlocaties. Op sommige plaatsen is het verwijderen van nesten door 
mensen de oorzaak van het verdwijnen van kolonies. 

De eerste prachtige voorjaarsdag; we genieten van de geur van 
voorjaarsbloesem en van de stralen zon op ons gezicht. Boven 
ons hoofd het vrolijke gekwetter van buitelende vogels: de 
eerste huiszwaluwen! In april en mei komen ze terug uit hun 
overwinteringsgebieden in Afrika. Ze zoeken hun vertrouwde 
nestplekjes onder onze dakranden weer op. Maar helaas is het aantal 
huiszwaluwen in Nederland met maar liefst 80% afgenomen sinds 1970. 
De huiszwaluw kan daarom wel wat hulp gebruiken. Helpt u mee?

DE IDEALE HUISZWALUWOMGEVING
Huiszwaluwen zijn echte cultuurvolgers: ze maken hun nesten aan 
gebouwen in steden en dorpen, maar ook op het platteland. Voorwaarde is 
de beschikbaarheid van modder in de nabijheid. En natuurlijk moet er een 
overvloed aan vliegende insecten aanwezig zijn! 


