
 Nijmegen, 3 mei 2018 

 

Beste Huiszwaluw nestonderzoeker, 

 

Leuk dat je meedoet! Intussen hebben we al een groep van meer dan 
honderd man (en vrouw) die verspreid over het land nesten gaan 
volgen. Aanmelden kan nog steeds. Dus ken je iemand met nesten aan 
zijn huis of in de buurt die het leuk zou vinden: we horen het graag! 
Vooral in de provincies Utrecht, Zeeland en Flevoland kunnen we nog 
mensen gebruiken!  

Middels regelmatige updates, waarvan dit de eerste is, willen we jullie op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen in het onderzoek en andere leuke huiszwaluw wetenswaardigheden. 

De eerste huiszwaluwen zijn al druk bezig in de kolonies. Maar de bulk moet nog aankomen, 
met de piek zo rond half mei (zie onderstaand figuur). Dus als het nu nog wat rustig is in jouw 
kolonie, dan kan dat zeker nog goed komen!  

 

 
Overzicht van overtrekkende Huiszwaluwen in Nederland (uurgemiddelden) per standaardweek om 
2018 (rood) t.o.v. de periode 2000-2017 (groen). Bron: trektellen.nl 

 

Je eerste bezoek – vul de beginsituatie in 

Voor wie het nog niet gedaan heeft, nu is het de tijd om bij een eerste bezoek de beginsituatie 
van je onderzoekslocatie vast te leggen (zie ook stap 2 in de instructie).  Noteer hoeveel 
kunstnesten, oude complete en incomplete natuurlijke nesten er aanwezig zijn op je formulier 
(zie ook onderstaande foto). We interpreteren het verschil tussen een oud compleet en 
incompleet natuurlijk nest als volgt:  

- Compleet nest = nagenoeg volledig oud nest met alleen een kleine opening zichtbaar. 
- Incompleet nest = oude nesten die nog deels aanwezig zijn, wat kan variëren van een 

nog opstaand kraagje tot ruim 3/ 4 deel van het nest. Plekken waar alleen nog een 
afdruk aanwezig is worden niet als een incompleet nest gezien, deze worden dus niet 
genoteerd. Er moet minstens nog een deel van het nest(materiaal) zichtbaar zijn. 
 

Wanneer de nesten niet op je eigen huis / eigendom zitten, dan is het goed om even een 
babbeltje met de bewoners te maken. Je kan hierbij de brochure ‘Huiszwaluw zoekt 
(onder)dak’ gebruiken, waarin ook de noodzaak voor onderzoek wordt uitgelegd.  

 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/pictures/JaarvandeHuiszwaluw/instructie_neststudie_jaar_van_de_huiszwaluw_2018_def.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/aanvraag-folder-huiszwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/aanvraag-folder-huiszwaluw


 
De bovenstaande beginsituatie kan worden genoteerd als: 5 hele kunstnesten, 3 incomplete 
natuurlijke nesten en 3 complete natuurlijke nesten. Mogelijk dat er nog een 4de incompleet 
natuurlijk nest aanwezig is in het midden, dat is vanaf deze hoek niet goed zichtbaar (foto: Wim 
Wijering).    

 

Hoe bepaal ik welke nesten in ga volgen? 

Vooral in grotere kolonies zal je niet in staat zijn om alle nesten te volgen. Je legt de 
beginsituatie vast van het hele object of gebouw waar je de nesten gaat volgen (aanbod 
nesten, noteren bij eerste bezoek in april/mei). Je begint een nest pas te volgen wanneer dit 
in gebruik wordt genomen, of wanneer nestbouw van een nieuw nest plaats vindt. Je maakt 
deze keuze dus niet op voorhand. Het maken van een schets kan helpen bij het overzicht 
houden van welke nesten je volgt. Voel je vrij om de nummering van 1 t/m 10 op het 
waarnemingenformulier aan te passen. 

De ervaring leert dat er niet meer dan tien nesten tegelijk kunnen worden bijgehouden, maar 
als je er niet genoeg van krijgt, voel je vrij om er meer te volgen! Om te voorkomen dat alleen 
de vroege legsels worden gevolgd kan je in de loop van mei en juni ook een aantal latere 
eerste legsels gaan volgen. 

Bovenstaande vragen zijn ook terug te vinden bij de ‘veelgestelde vragen’ die we in de loop 
van het broedseizoen zullen aanvullen wanneer nodig.  

 

Praat mee!  

Deel je ervaringen en vragen uit het veld en praat mee op het forum. Eenmaal ingelogd als 
waarnemer praat je hier mee: http://forum.sovon.nl/viewforum.php?f=25 

 

 

 

 

 

https://www.sovon.nl/nl/content/veelgestelde-vragen-nestonderzoek-huiszwaluw
http://forum.sovon.nl/viewforum.php?f=25


Verslag uit Gaast 

De waarnemingen die Theunis Piersma al vele jaren 
doet aan zijn Huiszwaluwen in Gaast hebben model 
gestaan voor de neststudie. In Vroege Vogels vertelt 
hij aan Rob Buiter over zijn passie voor de 
Huiszwaluwen, hoe je waarnemingen kan 
interpreteren en de noodzaak voor het verzamelen 
van deze informatie. 

Luister de uitzending terug:  

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/huiszwaluw
en-tellen-in-het-jaar-van 

 

  Theunis Piersma (foto: Rob Buiter), bron: 
vroegevogels.bnnvara.nl  

 

Kijk mee! 

Stichting NestkastLIVE heeft het voor elkaar gekregen om een huiszwaluwnest van de 
binnenkant te volgen met een webcam. Het kunstnest is intussen in bezit genomen door een 
paartje. Het is echt geweldig om te zien hoe ze in de avonduren knus samen zitten en zacht 
tegen elkaar zingen. De kolonie van deze webcam doet ook mee in het onderzoek. 

Zie: http://nestkastlive.nl/Huiszwaluw/ 

 

Hartelijke groeten,  

Team Huiszwaluw, Loes van den Bremer en Albert de Jong 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/huiszwaluwen-tellen-in-het-jaar-van
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/huiszwaluwen-tellen-in-het-jaar-van
http://nestkastlive.nl/Huiszwaluw/

