
Biodiversiteit in jouw gemeente: Technische fiche huiszwaluw

Huiszwaluw algemeen

Huiszwaluwen zijn wit-zwart: je kunt ze best herkennen aan de opvallende, 
witte stuit boven een kort gevorkte staart (1). De onderzijde is spierwit. In 
Vlaanderen komen nog zo’n 8 à 10.000 broedkoppels voor. In vergelijking 
met de jaren 70 is dit een terugval van maar liefst 70%. De soort werd recent 
(2004) zelfs op de rode lijst geplaatst in de categorie “kwetsbaar”. De soort 
is honkvast aan traditionele kolonies en nog te vaak worden kolonies verwij-
derd bij renovatie- of schilderwerken, zonder dat nadien speciale maatrege-
len volgen om de vogels terug te laten keren (bijv. vervangende kunstnesten). 
Het plotse verlies van de nesten en de grote ‘nieuwvrees’ zorgen ervoor dat 
ze slechts zelden terugkeren na renovaties. Aangezien de soort in Vlaanderen 
geen natuurlijke nestplaatsen heeft en enkel nesten bouwt tegen gebouwen 
en bruggen, is ze voor haar voortbestaan afhankelijk van de mens. 
Eenzelfde paartje kan tot drie broedsels per jaar hebben, waarbij het vrouwtje 
in twee weken 3 à 5 eitjes uitbroedt. Vogels die in het voorjaar nog een vol-
ledig nieuw nest moeten metselen, verliezen hierbij zoveel energie en tijd dat 
ze vaak maar één broedsel meer maken, waardoor er in het najaar bijv. maar 
vier i.p.v. 12 jongen van hetzelfde paartje naar Afrika kunnen vertrekken. Het 
is dus van groot belang dat de vogels voldoende, geschikte modder vinden 
vlakbij de nestplaats, waarmee ze stevige, duurzame nesten kunnen bouwen. 
Kunstnesten kunnen dezelfde functie vervullen. Het aantal broedpaartjes in 
kolonies met kunstnesten en natuurlijke nesten die meer dan één seizoen 
meegaan, neemt doorgaans toe, terwijl kolonies met nesten van slechte kwa-
liteit na enige tijd verlaten worden.

Huiszwaluwen komen voor in een grote verscheidenheid aan open gebieden, 
veelal nabij boerderijen, maar ook in dorpen, industrieterreinen of buitenwij-
ken van steden. De huiszwaluw is meer een stadsvogel dan de boerenzwaluw, 
maar de laatste decennia is er in Vlaanderen toch een tendens om de steden 
te verlaten en meer op het platteland te broeden. Huiszwaluwen houden niet 
van bomen vlakbij het nest, en de verbossing van oudere woonwijken zorgt 
doorgaans voor het lokaal verdwijnen van de soort. Vanaf begin april tot eind 
oktober kan je de zwaluwen bij ons aantreffen. De rest van het jaar vertoeven 
deze dieren in hun overwinteringsgebieden in Afrika.
Recent onderzoek (met de steun van de provincie Limburg) toonde aan dat 
huiszwaluwen grote regionale cultuurverschillen kennen in de nestplaats-
keuze. In de Kempen worden veel nesten gebouwd tegen woonhuizen, vaak 
in een puntgevel (2), maar in de leemstreek zijn vooral inrijpoorten van grote 
hoeven in trek (3). In West-Vlaanderen maken ze vaak gebruik van allerlei 
voetsteuntjes (4) van waarop ze het nest beginnen te bouwen en worden 
ook afhellende dakranden (hoek tussen dakoversteek en muur <90°) vaak 
gebruikt. Algemeen verkiezen ze een relatief ruwe muur die vocht absorbeert 
(onbeschilderde baksteen, ruwe beton, onbewerkt hout) en een dakoversteek 
die bleker is dan de muur. Op sommige plaatsen, waar huiszwaluwen niet 
gewenst zijn, kan je van deze kennis gebruik maken om te voorkomen dat 
ze zich vestigen: een oplopende dakrand met een stompe hoek (>100°) tus-
sen muur en dakrand, gladde wanden in waterafstotend materiaal, muren en 
dakoversteek in donkere materialen.  
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Duurzaam bouwen voor huiszwaluwen

Bij nieuwbouw of verbouwing kan je ontwerpen kiezen en materialen gebrui-
ken die in de smaak vallen bij huiszwaluwen. Zorg voor een dakrand op min-
stens 5 m hoogte, met een fl inke dakoversteek van 30-50 cm die een hoek 
van 70-90° maakt met de muur. Gebruik ruwe, materialen die niet vochtaf-
stotend zijn, zodat de vochtige modderpakketjes waarmee het nest gemaakt 
wordt goed blijven kleven. Ruwe baksteen met een wat slordige voeg of 
ruwe beton zijn zeer geschikt. Een dakoversteek kan in ruw hout, dat mag 
behandeld zijn (hoeft niet echt vocht te absorberen), of je kunt tegen een 
dakoversteek in pvc nog een extra, dunne plank onbehandeld hout monteren. 
Zorg voor een contrast tussen een wat donkerdere muur en een bleke (witte) 
onderkant van de dakoversteek. Als voetsteuntje kan je de tweede of derde 
steen onder de dakrand 1-3 cm laten uitspringen (5). Doe dit echter niet con-
tinu over de hele breedte van de gevel, want dan ontstaat een richel waar-
langs bijv. ratten de hele kolonie kunnen bereiken. Onderbreek de uitsprong 
dus regelmatig voor ca. 1 m. Ook steunberen, kantelen e.d., waartegen kan 
genesteld worden in een hoek (6), zijn behoorlijk in trek. Met een voldoende 
diepe dakoversteek zijn gevels op het noorden, zuidwesten, zuiden en zuid-
oosten meest geliefd bij huiszwaluwen (7). Nesten naar het noordoosten, 
oosten, westen en noordwesten hangen in de zomer volop in de laagstaande 
zon en riskeren te warm te worden.
Huiszwaluwen zijn niet schuw en verkiezen zelfs drukke plaatsen waar re-
gelmatig mensen passeren, maar ze hebben het minder begrepen op druk 
wegverkeer. Geschikte plaatsen zijn bijv. scholen, gemeentehuizen, stations, 
rusthuizen, e.d. Gebouwen dienen normaal minstens 10 jaar oud te zijn voor-
aleer huiszwaluwen ze innemen.
Denk eraan dat huiszwaluwen niet houden van bomen; voorzie dus zeker geen 
hoge beplanting die de gevel gaat insluiten. Ook geen klimplanten tegen de 
gevel; huiszwaluwen weten dat ratten, katten en ander gevaar via die weg 
dicht bij het nest kunnen geraken.

Zorgplicht bij renovaties

Bij renovatiewerken kan het soms gebeuren dat zwaluwnesten weg moeten. 
De zorgplicht vraagt echter om die schade zo goed mogelijk te compense-
ren.
Voer renovatiewerken uit na het broedseizoen (dus geen werken van half 
april tot eind september). Voorzie na de werken voldoende kunstnesten om 
te zorgen dat de kolonie het volgende voorjaar kan blijven voortbestaan.
Zwaluwen zijn heel plaatstrouw. Wanneer ze het volgende voorjaar terugke-
ren en geen nesten aantreffen, betekent dit meestal het einde van de kolo-
nie.
Bij grote kolonies kan je minstens één broedseizoen vóór de renovatie kunst-
nesten voorzien in de kolonie en aan geschikte gevels in de onmiddellijke buurt 
van de kolonie; op die manier doorbreek je de ‘nieuwvrees’ voor kunstnesten 
en kan een stukje van de kolonie onaangeroerd blijven bij de renovatie.
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Oriëntatie van gevels met huiszwaluw-
nesten in Limburg
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Bevorderen van natuurlijke nestbouw

Tegenwoordig zijn bijna alle erven en wegboorden verhard of geëgaliseerd 
en de meeste aarden veldwegen zijn verdwenen. Hierdoor zijn er nog weinig 
modderplaatsen te vinden waar zwaluwen nestmateriaal kunnen halen. Ook 
bij droog weer in de nestperiode kan het moeilijk zijn om binnen een redelijke 
afstand van de kolonie modder te vinden. Je kunt ze helpen door in de buurt 
van een kolonie op een verloren hoekje een ondiepe plas met modder te ma-
ken (8). Als er geen natuurlijke plaats is die door regelmatig besproeien een 
modderpoel kan opleveren, neem dan een paar emmers leem of zandleem en 
gooi deze op een stuk landbouwplastic en houd dat nat van half april tot eind 
juni. Leg er indien mogelijk nog wat stro, hooi of pluimpjes bij. Leg het plastic 
op een open plek, met ruime aanvliegmogelijkheden en zonder dichte vege-
tatie in de buurt, zodat er geen katten de zwaluwen kunnen verrassen. 
Vaak levert het voorzien van modder een snelle groei van het aantal nesten in 
de kolonie op. Bovendien kan je op die manier goede modder voorzien die ge-
schikt is voor duurzame nesten. In nood gebruiken de vogels anders immers 
vaak organische pap of te zandig materiaal dat snel verbrokkelt wanneer het 
uitdroogt.

Kunstnesten plaatsen

De slaagkans van een kunstnest vergroot sterk indien in de omgeving nog 
zwaluwen broeden of dat recent deden.
Er zijn verschillende types kunstnesten, zowel wat vorm als materiaal betreft, 
die elk voor- en nadelen hebben en afhankelijk van omstandigheden en streek 
meer of minder gemakkelijk bezet worden. Volledige nesten zijn kant-en-
klaar en de vogels dienen er zelf niet meer aan te bouwen (9): er is dus geen 
modder in de buurt nodig en de vogels kunnen er bij aankomst in het voor-
jaar onmiddellijk intrekken. Toch zijn onvolledige nesten, waar de vogels nog 
een stuk moeten bijmetselen (10), maar waar ze dan wel zelf gedeeltelijk de 
vorm, grootte en design van de invliegopening bepalen, soms meer in trek. 
Kunstnesten moet je altijd zo dicht mogelijk onder de dakoversteek beves-
tigen. 

Kunstnesten kun je met snel drogende chemische mortel (bijv. Kew chemisch 
anker VM280 ML) rechtstreeks op de muur kleven, of je kunt ze op plankjes 
voormonteren en dan met schroeven aan de muur bevestigen. Denk er wel 
aan dat nesten gelijmd op geverfde of gekalkte oppervlakken mee loskomen 
als de verf of kalk afbrokkelt. Let er bij het plaatsen van de kunstnesten op 
dat deze stevig verankerd zijn door middel van gepaste schroeven of bouten. 
Controleer op regelmatige tijdstippen de bevestiging van de nesten om onge-
lukken met neerstortende nesten te voorkomen (zeker op publieke plaatsen 
als speelplaatsen e.d. !).
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Kunstnest zelf maken

Voor één kunstnest gebruiken we het volgende: 40 cl (2 kleine glaasjes) 
sneldrogende plaaster eventueel een soeplepel cement, 20 cl houtkrullen of 
korte stukjes gedroogde grassprietjes (maximaal 5 cm) bijmengen, voeg er 
20 – 25 cl water aan toe en één soeplepel grijze of bruine geurloze acrylverf 
(voor de kleur). Het geheel goed mengen.
Als negatiefvorm, kun je piepschuim, een wassen vorm of een opengesneden 
plastic bal gebruiken. Breng met een plamuurmes een laag van ongeveer 10 
– 20 mm van het mengsel op de negatiefvorm aan. De invliegopening snijden 
we achteraf uit. Deze is 6 cm lang en maximaal 2,7 cm diep in het midden 
(11). Zorg er steeds voor dat er geen scherpe uitsteeksels zijn bij de opening 
en binnen in het kunstnest. Het geheel vastschroeven op een houten plank 
en tegen de gevel monteren.
Uiteraard zijn kunstnesten ook verkrijgbaar in de gespecialiseerde handel (vb. 
Natuurpunt Winkel (www.natuurpunt.be/winkel), Vivara, e.d.).

Steunlatjes voorzien

Omdat alle begin van nestbouw moeilijk is en omdat nesten met een voet-
steun minder gemakkelijk verbrokkelen, vertrekken huiszwaluwen graag van 
een tv-kabel, verdeeldoosje, uitspringende steen e.d. voor de bouw van het 
nest. Om huiszwaluwen te helpen, kun je bijv. een nepkabel of klein latje 
monteren tegen de muur op ca. 10 cm onder de dakoversteek (12). 
Je kunt ook stevigere steunen voorzien: gebruik hiervoor een houten onge-
schaafd latje, met een lengte van 75 – 100 cm en een breedte en 3 – 4 cm. 
Oude pannenlatjes zijn zeer geschikt. Het latje, wordt op 6 – 8 cm van de 
gevel en de bovenkant van het latje op een afstand van 7 – 10 cm onder de 
dakgoot opgehangen, met muurhaken (13). Als de kolonie succesvol wordt, 
dan kun je latjes bij plaatsen.

Algemeen hebben huiszwaluwen een grote ‘nieuwvrees’. Die geldt ook voor 
kunstnesten en diverse hulpconstructies; soms duurt het meerdere jaren eer 
deze ingenomen zijn, zeker als het gebruik van die hulpconstructies in de 
streek nieuw is en nog niet tot de cultuur behoort. Als de vogels niet in de 
buurt komen van de aangeboden nestplaats, helpt het soms om ze met geluid 
naar deze plaats te lokken. Vooral jonge vogels reageren goed in de zomer (juli 
- half september) en leren zo nieuwe plaatsen kennen, waar ze het volgende 
broedseizoen kunnen naar terugkeren. (geschikt geluid om huiszwaluwen aan 
te lokken kan je downloaden van: www.natuurpunt.be/biodiversiteit).  
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Mestplankje

Indien de zwaluwen als nestlocatie een plek hebben uitgekozen waar hun uit-
werpselen mogelijk hinderlijk zijn (boven een raam, deur of op een andere 
hinderlijke plaats) kun je een mestplankje onder het nest plaatsen (14). Het 
voorkomt vervuiling van de muur en de grond. Het plankje mag niet te groot 
zijn, en vooral niet te dicht onder het nest aangebracht worden: (15) zwa-
luwen willen in glijvlucht het nest kunnen bereiken en lopen niet graag het 
risico dat bijv. een kat op de plank zit te wachten. Een afstand van minstens 
50 cm tussen het mestplankje en het nest is geschikt.

Je kunt ook zand strooien op de grond onder de nesten, of een brede plank 
leggen om (sier)tegels te beschermen tegen de uitwerpselen. Met zand kan je 
de uitwerpselen bovendien gemakkelijk regelmatig wegvegen.
Als de jongen uitgevlogen zijn kun je beter het plankje schoonmaken voor-
aleer de ouders een tweede nest beginnen. Op die manier vermijd je dat het 
plankje overvol word en er alsnog uitwerpselen afvallen. 
Verwijder in ieder geval nooit gebruikte of oude nesten, ook niet in de win-
ter!

Meer info: www.natuurpunt.be/biodiversiteit
            met verwijzing naar diverse websites

V.U. Willy Ibens - Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen
foto’s: Marc Herremans, Veerle Christiaens, Gerard Mornie en 
Misjel Decleer
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Zo hoort het

tekst en illustraties onderbouwd door ervaringen uit een bijzonder leefmilieu-
project met de steun van de provincie Limburg


