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1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogel onder-
zoek Nederland gaan 2018 uitroepen tot Jaar van de 
Huiszwaluw. De landelijke aantallen broedparen zijn 
ten opzichte van de jaren zestig sterk afgenomen. De 
soort staat dan ook als gevoelig op de Nederlandse 
Rode Lijst (Van Beusekom et al. 2004). Vooral in 
steden is de Huiszwaluw nagenoeg verdwenen. Sinds 
de eeuwwisseling vertonen de aantallen enig herstel, 
waarbij trends verschillen per regio en bodemsoort 
zonder duidelijke patronen. Hier en daar lijkt de 
soort echter ook weer als stadsvogel terug te keren. 
De oorzaken voor de afname op de lange termijn zijn 
niet geheel duidelijk, maar hangen waarschijnlijk 
samen met problemen met nestbouw en voedsel-
voorziening. Ook is onduidelijk waardoor het recente 
herstel wordt veroorzaakt, en hoe dat verder is te sti-
muleren. De keuze voor de Huiszwaluw als ‘Jaar van’ 
soort sluit aan op twee hoofdprioriteiten van VBN, 
namelijk landelijk en stedelijk gebied. Bovendien 
ligt er voor beschermers veel handelingsperspectief 
(aanbieden nestgelegenheid), terwijl er voor tellers 
voor Sovon veel mogelijkheden liggen om nieuwe, 
relevante tel- en onderzoeksgegevens te verzamelen. 
Tenslotte is het een aansprekende soort voor een 
breed publiek, veel mensen zijn namelijk met de 
soort vertrouwd.

1.2. Deze studie

In opdracht van Vogelbescherming is ter voorberei-
ding van het Jaar van de Huiszwaluw een voorstudie 
uitgevoerd. Doel van deze voorstudie is om de hui-
dige kennis met betrekking tot het voorkomen van 
de Huiszwaluw op een rij te zetten en daaruit voort-
vloeiend de belangrijkste kennishiaten te identifice-
ren. Daarnaast is beknopt beschreven op welke wijze 
(een deel van) de kennishiaten beantwoord zouden 
kunnen worden met gerichte tel- en onderzoeksacti-
viteiten in het Jaar van de Huiszwaluw. 

Op basis van beschikbare telgegevens en literatuur 
zijn de volgende aspecten met betrekking tot het 
voorkomen van de Huiszwaluw op een rij gezet:
• Landelijke, regionale en habitatspecifieke 

trends in populatieomvang van broedvogels in 
Nederland, gebaseerd op kolonievogeltellingen.

• Trends van de broedpopulatie in omliggende lan-
den en Europa.

• Broedbiologische parameters (legbegin, broed-
succes) en trends daarin, gebaseerd op Meetnet 
Nestkaarten (voor zover data beschikbaar zijn). 

• Gegevens over broedsucces en overleving in om-
liggende landen, voor zover beschikbaar.

• Kennis over oorzaken van aantalsveranderingen, 
zoals beschreven in de internationale vaklitera-
tuur, alsook ‘grijze’ literatuur, naslagwerken en 
digitale bronnen. Voor zover mogelijk gaan we 
hierbij in op zowel de lange termijn afname als 
de korte termijn toename. We besteden aandacht 
aan o.a. veranderingen in nest- en voedselbe-
schikbaarheid en werkingsmechanismen.

• Beschrijving van de belangrijkste kennislacunes 
m.b.t. trends in populatieparameters, de oorza-
ken van aantalsveranderingen en dus de aangrij-
pingspunten voor effectieve bescherming van de 
Huiszwaluw in Nederland.

• Voorstel voor tel- en onderzoeksactiviteiten in 
het Jaar van de Huiszwaluw, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen bewerking van bestaande 
gegevens en verzamelen van nieuwe gegevens. 
Daarnaast wordt gedifferentieerd in uitvoering 
door een breed publiek, vogeltellers en professio-
nele onderzoekers. Hierbij o.a. aandacht voor fe-
nologie van aankomst, eerste en tweede legsels, en 
vertrek, terreingebruik, overwinteringslocaties, en 
dichtheden en trends in relatie tot landschapsken-
merken. We geven tevens een prioritering voor de 
verschillende tel- en onderzoeksactiviteiten, opge-
steld in overleg met Vogelbescherming.
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2. Populatie-ontwikkelingen in Nederland

2.1. Kenschets

De Huiszwaluw is in Nederland een zeer talrijke 
broedvogel en doortrekker in groot aantal. De soort 
broedt in grote delen van Europa, Azië en Noord-
Afrika. De Nederlandse broedvogels overwinteren 
in tropisch Afrika tot in Zuid-Afrika. De eerste 
Huiszwaluwen verschijnen eind maart, maar de 
meerderheid komt aan in april en mei. In ons land 
kennen we in het voorjaar de aankomst van eigen 
broedvogels en doortrek van meer noordelijke 
broedvogels. De wegtrek begint in augustus en kent 
een hoogtepunt eind augustus en begin september. 
Een maand later passeren de laatste vogels (Bijlsma 
et al. 2001, Leys 2002, Lensink et al. 2013).
In Nederland is de Huiszwaluw gebonden aan door 
de mens bewoonde gebieden en is wat dit betreft 
een specifieke cultuurvolger. Huiszwaluwen broeden 
in Nederland vrijwel uitsluitend aan gebouwen en 
bruggen. Ze zijn het talrijkst in de omgeving van 
meren, plassen en rivieren. Zwaluwen zijn zowel 
voor zichzelf als voor hun jongen sterk afhankelijk 
van vliegende insecten (Leys 2002). 

2.2. Populatieomvang

De eerste landelijke telling van de broedvogelstand 
van de Huiszwaluw in Nederland werd ruim veertig 
jaar geleden uitgevoerd. Met de groei van kennis, 
inzicht en overzicht, veelal door lokale initiatieven, 
werd achteraf duidelijk dat de vroegste landelijke 
populatieschattingen veel te laag waren (Van Dijk 
2013). Tabel 2.1 geeft een overzicht van de tot nu 

toe gemaakte landelijke populatieschattingen, met 
daarbij tevens de bijstelling daarvan op basis van 
verbeterde tellingen en inzichten. Tussen eind jaren 
70 en 2009 is de broedpopulatie afgenomen van 
400.000-500.000 paren naar 65.000-92.000 paren, 
een afname van ongeveer 70%.  
Van de Huiszwaluw wordt de afgelopen 26 jaar 
jaarlijks een aanzienlijk deel van de landelijke 
populatie geteld, in 1989 gestart door Herman Leys 
en Dick Jonkers (Leys & Jonkers 1991) en sinds 
2000 via het Meetnet Broedvogels van Sovon (Boele 
et al. 2016). Echter, omdat niet precies duidelijk is 
of deze steekproef op regionaal niveau een goede 
afspiegeling vormt van het werkelijke voorkomen 
in Nederland, blijft de betrouwbaarheid van hieruit 
berekende landelijke totalen een onzeker punt 
(Van Dijk 2013). Binnenkort zal op basis van de 
nieuwe vogelatlas een update van de landelijke 
populatieomvang gemaakt worden voor de periode 
2013-15. 

2.3. Verspreiding

Met aanwezigheid in ongeveer 85% van de 
atlasblokken komt de Huiszwaluw egaal verspreid 
voor over vrijwel geheel Nederland, met de nadruk 
op bebouwing in het agrarisch cultuurlandschap. 
Dit beeld is sinds de jaren 70 weinig veranderd 
(figuur 2.1). Een vergelijking met de eerste (1973-
1977) en meest recente (2013-2015) broedvogelatlas 
laat zien dat er wat kleine gaten zijn gevallen 
en enkele gebieden zijn geherkoloniseerd, maar 
dat de verspreiding nog steeds zeer ruim is. Ten 

Tabel 2.1. Overzicht van de landelijke populatieschattingen van de Huiszwaluwen, inclusief opmerking over 
bijstelling daarvan op basis van toegenomen kennis en inzicht. Uitspraken over veranderingen in populatieomvang 
kunnen beter op basis van meetnetgegevens worden gedaan (paragraaf 2.4) dan op basis van vergelijkingen van 
landelijke schattingen.

Periode Schatting (paren) Bron Opmerking

1967-’70 71.000-103.000 Philippona 1974 Te laag, herberekening leidt tot 400.000-500.000 paren (Leys & 
Jonkers 1991)

1973-’77 77.000 Teixeira 1979 Te laag (Van Dijk 2013), 250.000-450.000 realistischer (Sovon 
2002)

1983-’85 25.000-50.000 Sovon 1987, 1988 Te laag, herberekening leidt tot 100.000-200.000 paren (Leys & 
Jonkers 1991)

1989-’91 131.000-164.000 Leys & Jonkers 1992 
1989-’93 122.000-138.000 Leys 1998 
1994-’97 104.000-115.000 Leys 1999 
1998-2000 110.000-125.000 Sovon 2002 Schattingen per atlasblok leverden lager totaal op van 60.000-

80.000 paren (Sovon 2002)
2009 65.000-92.000 Boele et al. 2011 
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opzichte van de jaren zeventig van vorige eeuw 
is de verspreiding van de Huiszwaluw met bijna 
8% afgenomen. Atlasblokken met meer dan 100 
broedparen kunnen in bijna het hele land worden 
aangetroffen (figuur 2.2, links), met enige nadruk 
op Noord-Nederland (bv. omgeving Lauwersmeer, 
Zuidwest-Friesland en Noord-Drenthe) en Zuidwest-
Nederland (o.a. Benedenrivierengebied). Een 

vergelijking van het aantal broedparen per atlasblok 
in 1998-2000 met 2013-2015 laat een heterogeen 
beeld zien (figuur 2.2, rechts). Atlasblokken waar 
het aantal broedparen is toegenomen overheersen 
enigszins, met de nadruk op de noordelijke 
provincies, Flevoland, delen van Overijssel, en 
Noord-Brabant. 

Figuur 2.1. Broedzekerheid in de drie atlasperioden.

Figuur 2.2. Geschat aantal broedparen per atlasblok in 2013-2015 (links; tussen haakjes aantal atlasblokken per 
aantalsklasse) en verschil in aantalsklassen per atlasblok tussen de periode 1998-2000 en 2013-2015 (rechts). Bron: 
voorlopige gegevens nieuwe vogelatlas 2013-15.

Broedzekerheid 1973-1977

                               1 / 5

Broedzekerheid 1998-2000

                               2 / 5

Broedzekerheid 2013-2015

                               3 / 5

Broed schatting 2013-2015

                               4 / 5

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

                               5 / 5
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2.4. Aantalsontwikkeling 

Dankzij de start van gecoördineerde huiszwaluw-
tel lingen door Herman Leys en Dick Jonkers in 
1989, al snel opgegaan in de kolonievogeltellingen 
die onderdeel zijn van het Meetnet Broedvogels, 
beschikken we nu over een telreeks van 26 jaren. 
Bij huis waluwtellingen worden allerlei typen tel-
gebieden aangehouden, variërend van een kolonie 
aan één gebouw of bouwwerk tot een totaal voor een 
straat, woonwijk, polder, dorp, kwartblok (2,5 x 2,5 
km) of (bijna) atlasblok (5 x 5 km). Zolang elk jaar 
dezelfde telgebieden worden geteld en er niet een al 
te groot verloop is, kan de landelijke trend hiermee 
goed worden gevolgd. De steekproef omvat de laatste 
jaren meer dan 40.000 nesten per jaar, en uitgaande 
van de meest recente populatieschatting uit 2009 
(zie tabel 2.1) wordt daarmee 40-56% van de lande-
lijke populatie jaarlijks geteld, hetgeen voldoende is 
om gefundeerde uitspraken over de aantalsontwik-
keling te doen (figuur 2.3). 

Na de afname van ca. 70% van de Nederlandse 
broedpopulatie tussen 1967-’70 en de jaren tachtig 
van de vorige eeuw (zie paragraaf 2.2), volgde een 
periode tot omstreeks de eeuwwisseling met geringe 
fluctuaties maar nog steeds teruglopende aantallen. 
Tussen 1989 en 2004 kwam de indexwaarde in 
ons land niet boven de honderd uit en de laagste 
indexwaarde werd in 2002 gemeten (figuur 2.4, zie 
ook Van Dijk 2013). Sindsdien lijkt weer enig herstel 
plaats te vinden. Zowel vanaf 1990 als de laatste tien 
jaren is de landelijke trend significant positief met 
een toename van respectievelijk gemiddeld 1.4% 
(1990-2015) en 1.0% (2006-2015) per jaar. 

De trends verschillen tussen fysisch geografische 
regio’s (figuur 2.5) en provincies, maar er zijn op het 
eerste gezicht geen duidelijke patronen zichtbaar. 
Sinds 1990 is het aantal broedparen het sterkst 
toegenomen op de laagveengronden en de hoge 
zand gronden (figuur 2.6). Op de hoge zandgronden, 

Figuur 2.3. Getelde kolonies van Huiszwaluwen in Neder-
land in 2016 (Meetnet Broedvogels, NEM, Sovon/CBS).
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Figuur 2.4. Landelijke trend van 
de Huiszwaluw als broedvogel. 
Weergegeven is de jaarlijkse populatie-
index t.o.v. 1990 en de standaardfout 
(gegevens Meetnet Broedvogels, NEM, 
Sovon/CBS). 

in de zeekleigebieden en het rivierengebied is over-
eenkomstig met de landelijke trend pas een toename 
zichtbaar vanaf ca. 2003. In het heuvelland van 
Limburg nemen de aantallen het laatste decennium 
af. Binnen het zeekleigebied doet de Huiszwaluw 
het beter in het noorden dan in het zuiden, waar een 
toename uitblijft (figuur 2.7). In de noordelijke zee-
kleigebieden is het aantal broedparen ten opzichte 
van de jaren negentig zelfs verdrievoudigd. Op de 
hoge zandgronden is sinds de eeuwwisseling zowel 
in het noorden als zuiden een toename zichtbaar, 
terwijl deze in het oosten uitblijft en op de Veluwe 
de laatste tien jaar sprake is van een matige afname 
(figuur 2.8). 
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Trend per FGR  

 Lange termijn Korte termijn 
 trend (%) trend (%) 
 (1990-2015) (2005-2015)

Heuvelland 0 -5,1*
Laagveen 2,2* 0,7
Rivierengebied 0,8* 4,4*
Zandgronden 2,2* 0
Zeeklei 0,7* 1,3

Figuur 2.5. Indeling van Nederland in fysisch-geogra-
fische regio’s die worden gebruikt voor het beschrij-
ven van de aantalsontwikkeling van de Huiszwaluw, 
en de trend per FGR op de lange en korte termijn. 
Weergegeven is de gemiddelde procentuele jaarlijkse 
verandering.Trends met een * zijn significant.

Figuur 2.6. Aantalsontwikkeling van de 
Huiszwaluw in Nederland in verschillende 
fysisch geografische regio’s. Weergegeven 
zijn de indexen van een jaarlijkse popu-
latie-index (1990=100) (gegevens NEM/
Sovon/CBS).

Figuur 2.7. Aantalsontwikkeling van de 
Huiszwaluw in Nederland binnen het 
zeeklei-gebied. Weergegeven zijn de in-
dexen van een jaarlijkse populatie-index 
(1990=100) (gegevens NEM/Sovon/CBS).
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De grote verschillen in aantalsontwikkelingen tussen 
regio’s suggereren dat de belangrijke sturende 
factoren zich in de broedgebieden afspelen. Wanneer 
immers factoren tijdens trek of overwintering een 
dominante rol zouden spelen, ligt het minder voor 
de hand dat regionale verschillen binnen Nederland 
zo groot zijn.

Op de lange termijn, vanaf 1990, laten de provinciale 
trends verschillen zien. In de noordelijke provin-
cies neemt het aantal Huiszwaluwen duidelijk toe, 
zoals blijkt uit de gemiddelde jaarlijkse toename 
in 1990-2015 in Groningen (+4,3%), Friesland 
(+4,0%) en Drenthe (+2,2%). Ook in de vier meer 
centraal en zuidelijk gelegen provincies groeit 
het aantal: Flevoland (+2,9%), Utrecht (+2,8%), 
Noord-Brabant (+2,3%) en Limburg (+2,3%). Langs 
de Noordzeekust gaat het minder goed in Noord-
Holland (+1,6%), Zuid-Holland (-0,6%) en Zeeland 
(-1,3%). Twee oostelijke provincies boekten beschei-
den vooruitgang: Overijssel (+0,9%) en Gelderland 
(+1,2%). Figuur 2.9 geeft de trend weer van enkele 
provincies, waarbij ook jaareffecten te zien zijn die 
(vrijwel) overal terugkomen zoals de relatief slechte 
jaren 2002-03 en 2012 (Boele et al. 2017).  

Ten opzichte van de jaren zeventig zijn steden gro-
tendeels verlaten en is de Huiszwaluw nu meer een 
soort van het buitengebied, al worden binnensteden 
plaatselijk wel weer opnieuw gekoloniseerd. 
Op basis van het Meetnet Urbane Soorten kan een 
indruk worden verkregen van de habitatvoorkeur 
van Huiszwaluwen binnen bebouwd gebied (steden 
en dorpen). Tussen Hoog- en Laag-Nederland is 

Figuur 2.8. Aantalsontwikkeling van de 
Huiszwaluw in Nederland binnen de Hoge 
Zandgronden. Weergegeven zijn de in-
dexen van een jaarlijkse populatie-index 
(1990=100) (gegevens NEM/Sovon/CBS).
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Figuur 2.9. Aantalsontwikkeling (index) in vier provin-
cies.
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Figuur 2.10. Maximum aantal 
getelde Huiszwaluwen (2e en 3e 
telronde) per telpunt in MUS, uit-
gesplitst naar bouwperiode, type 
bebouwing (zie Louwe Kooijmans 
2014) en Laag- en Hoog-Nederland.
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geen eenduidig patroon zichtbaar met betrekking 
tot de voorkeur voor typen bebouwing (figuur 2.10). 
In Laag-Nederland zijn open bebouwingstypen het 
meest in trek, waarbij het zowel om nieuwbouw, 
vooroorlogse als naoorlogse wijken gaat. Zeker de 
hoge getelde aantallen Huiszwaluwen in open nieuw-

bouwwijken is opvallend; mogelijk dat het voor 
een relatief groot deel ook waterrijke wijken betreft 
(‘’wonen aan het water’’), met goede beschikbaarheid 
van voedsel en nestmateriaal. In Hoog-Nederland 
gaat de voorkeur uit naar nog oudere wijken.
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3. Populatie-ontwikkelingen in omliggende landen

Vanwege zijn extreem grote verspreidingsgebied en 
algemene voorkomen is de Huiszwaluw wereldwijd 
niet bedreigd en staat op de Europese Rode Lijst 
als ‘Least Concern’ (Birdlife International 2015, del 
Hoyo et al. 2004). Desondanks wordt in steeds meer 
Europese landen een negatieve trend gesignaleerd. 
De trend van de broedpopulatie binnen de EU is op 
de korte termijn stabiel (2000-2012) en op de lange 
termijn afnemend (1980-2012) (bd.eionet.europa.
eu1). De status van de EU populatie is beoordeeld als 
‘Depleted’, vanwege een afname van het versprei-

dingsgebied met tenminste 20% sinds 1980. Voor de 
Huiszwaluw is ook een Europese broedvogeltrend 
(inclusief niet EU-landen) beschikbaar, uitgebracht 
door het European Bird Census Council (www.ebcc.
info). Deze Europese trend vertoont zowel op de 
korte (2005-2014) als lange termijn (1980-2014) een 
matige afname (www.ebcc.info, figuur 3.1). Sinds 
halverwege de jaren negentig lijkt de afname wel 
af te vlakken, met bovendien kleinere fluctuaties in 
aantallen dan daarvoor.
 
Van een eenduidig beeld in NW-Europa is geen 
sprake. De recente toename in Nederland contras-
teert met die in omliggende landen, met een afname 
in Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken en 
een stabiele aantalsontwikkeling in België in de peri-
ode 2000-2012 (bd.eionet.europa.eu, figuur 3.2). Op 
de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels uit 2016 
staat de Huiszwaluw als ‘momenteel niet in gevaar’ 
(Devos et al. 2016). De meest recente Duitse broed-
vogelatlas laat een afname zien op zowel de lange als 
korte (1990-2009) termijn (Gedeon et al. 2014). Ook 
Sudfeldt et al. (2013) geeft aan dat de Duitse broed-
populatie in de periode 1988-2013 is afgenomen (1-
3%/jaar), waarbij de afname het laatste decennium 
minder sterk is (<1%/jaar in periode 2001-2013). De 

1 Trends van broed- en winterpopulaties binnen de Europese Unie zijn beschikbaar vanuit de rapportage in verband met Artikel 12 van de Vogelrichtlijn. 

Iedere lidstaat moet periodiek aan de Europese Commissie rapporteren over de status van vogels op nationaal niveau. Het betreft zowel lange (1980-

2012) als korte (2000-2012) termijntrends. Deze informatie is beschikbaar via bd.eionet.europa.eu.
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Figuur 3.1. Trend van de Huiszwaluw als broedvogel in 
Europa (bron: www.ebcc.info).

Figuur 3.2. Trends van de Huiszwaluw als broedvogel 
binnen de Europese Unie in de periode 2000-2012 (bron: 
bd.eionet.europa.eu). 
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Franse broedpopulatie laat op de korte (2001-2012) 
en lange (1989-2012) termijn een matige afname 
zien (Issa & Muller 2015). 

De broedpopulatie in Groot-Brittannië is in de perio-
de 1966-2015 met meer dan 50% afgenomen (figuur 
3.3). De Britten hebben de Huiszwaluw op een na-
tuurbeschermingslijst geplaatst met de vermelding 
‘amber alert’. Binnen de Britse Eilanden is echter 
geen eenduidig beeld zichtbaar. Een vergelijking van 
dichtheden tussen 1994-1996 en 2007-2009 laat 
zien dat vooral in Engeland en Noord-Ierland een 
sterke afname heeft plaatsgevonden tegenover een 
toename in het noorden van Groot-Brittannië en 
delen van het zuidwesten. Op habitatniveau heeft de 
sterkste afname plaatsgevonden in het stedelijk ge-
bied (figuur 3.4). 

Figuur 3.3. Trend van de Huiszwaluw als broedvogel in 
Groot-Brittannië in de periode 1966-2015 (www.bto.org).

Figuur 3.4. Habitat specifieke trends 
van de Huiszwaluw als broedvogel in 
Groot-Brittannië in de periode 1995-
2011 (www.bto.org).



Voorstudie Jaar van de Huiszwaluw 2018

11

4. Broedsucces en overleving

4.1. Nederland 

4.1.1. Broedsucces
Gegevens over de broedbiologie van Huiszwaluwen 
en veranderingen daarin worden in Nederland 
verzameld in het Meetnet Nestkaarten. Inmiddels 
zijn gegevens beschikbaar van ruim 600 
Huiszwaluwnesten. Die dateren alle van na 1994 en 
het aantal nestkaarten varieert erg sterk van jaar op 
jaar (gemiddeld 28, spreiding 0-187). Uit vijf jaren 
zijn zelfs helemaal geen gegevens beschikbaar. Daar 
komt bij dat 95% van de nestkaarten afkomstig is 
van vier grootleveranciers: J. Drop (75% van alle 
nestkaarten), B. Vroegindeweij, L. Tervelde en F. 
Majoor. Hierdoor kennen de nestkaarten een slechte 
geografische spreiding. Het betreft bovendien gro-
tendeels kunstnesten. Dit alles bemoeilijkt zinvolle 
analyses van (veranderingen in) de broedbiologie 
van Nederlandse Huiszwaluwen op basis van de be-
schikbare nestkaarten.

We hebben berekeningen uitgevoerd voor twee tijds-
perioden, waarbinnen de nestkaarten uit alle jaren 
zijn samengevoegd: 1995-2000 (518 nestkaarten, 
vooral uit Twente) en 2001-16 (98 nestkaarten, meer 
verspreid over Nederland). 

Het gemiddelde legbegin valt op 19 juni (s.d. 26 
dagen) voor de geregistreerde nesten uit de peri-
ode 1995-2000 (n=417), en op 6 augustus (s.d. 23 
dagen) voor de nesten uit de periode 2001-2016 
(n=76). Dit is berekend over alle beschikbare legsels. 
Omdat Huiszwaluwen een lang nestseizoen kennen, 
achtereenvolgens worden meerdere broedsels groot-
gebracht, hebben we de nestgegevens opgesplitst 
in verschillende legpieken. Dit levert betere infor-
matie op over de timing van broeden. In de periode 
1995-2000 zijn twee duidelijke leggolven zichtbaar 
(figuur 4.1), die pieken op achtereenvolgens 31 mei 
(dagnummer 151) en 18 juli (dagnummer 199). 
Deze pieken liggen 47 dagen uit elkaar, terwijl de 
ligduur van een broedsel 44 dagen bedraagt. Als 
alle legsels in de eerste en tweede broedpiek con-
sequent zouden zijn gevolgd, zou dit betekenen dat 
68% van de Huiszwaluwen een tweede legsel begint. 
Waarschijnlijk is dit een onderschatting, omdat de 
tweede broedpiek midden in de zomervakantie valt 
en het onderzoek in die periode mogelijk minder vol-
ledig is geweest. 
Voor zover de veel kleinere steekproef in de periode 
2001-2016 uitspraken toelaat, lijkt de eerste broed-
piek tien dagen eerder te vallen dan in 1995-2000, 
en de tweede broedpiek ongeveer 20 dagen eerder. 
Net als voor veel andere soorten, lijkt dus ook bij de 

Huiszwaluw een vervroeging van het broedseizoen te 
hebben plaatsgevonden.

In 1995-2000 was 77% van de nesten succesvol 
(minimaal 1 uitgevlogen jong; 95%-betrouwbaar-
heidsinterval 72-83%; n=411), in 2001-2016 was dat 
95% (95%-b.i. 90-100%; n=78). Hierbij rijst de vraag 
in hoeverre in de laatste periode ook de gegevens van 
mislukte nesten structureel zijn doorgegeven. 
Per succesvol nest vlogen in 1995-2000 3,1 jongen 
uit (95%-b.i. 3,0-3,3; n=182), in 2001-2016 waren 
dat er 3,9 (95%-b.i. 3,4-4,4; n=12). Het laatste cijfer 
is gebaseerd op een erg kleine steekproef, waardoor 
niet over verschillen tussen beide perioden gespro-
ken kan worden. 

Al met al bieden de nestkaartgegevens voor de Huis-
zwaluw weinig aanknopingspunten voor uitspraken 
over eventuele veranderingen in broedparameters. 
De gegevens bieden wel een referentie voor resulta-
ten van uitgebreider nestonderzoek in de toekomst. 

4.1.2. Overleving
De jaarlijkse overleving van adulte Huiszwaluwen in 
een kolonie in Gaast (Fr) werd in de periode 2006-
2013 geschat op gemiddeld 45% (Piersma 2013). 
Voor Nederland zijn verder geen gepubliceerde 
cijfers voorhanden over de jaarlijkse overlevings-
kansen van Huiszwaluwen. Er zijn in totaal 35.720 
Huiszwaluwen geringd in Nederland, waarvan er 
1184 zijn teruggemeld (gegevens Vogeltrekstation, 8 
mei 2017). Deze gegevens laten in prinicpe een ana-
lyse van de overleving in verschillende tijdsperioden 
toe.

Figuur 4.1. Legbegin van Huiszwaluwnesten in de periode 
1995-2000. Weergegeven is het aantal nesten (y-as) dat 
op een bepaalde datum (x-as, dagnummer) werd gestart 
(Meetnet Nestkaarten, Sovon/CBS).
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4.2. Buitenland

4.2.1. Broedsucces
Hoewel de Huiszwaluw een talrijke broedvogel is, 
zijn gepubliceerde cijfers over reproductie en veran-
deringen daarin binnen Europa slechts in beperkte 
mate beschikbaar. Zelfs het Britse Nest Record 
Scheme, waarin veel soorten goed vertegenwoordigd 
zijn, levert geen betrouwbare informatie over trends 
in broedsucces op. Møller (1984) heeft een review 
uitgevoerd naar trends in verschillende broedbiolo-
gische parameters in het West-Palearctisch gebied, 
waarbij zijn aandacht vooral uitging naar geogra-
fische patronen. Hij laat zien dat legselgroottes in 
Europa van Zuid naar Noord afnemen met ruim 0.5 
ei, zowel bij eerste als bij tweede broedsels (figuur 
4.2). In de meeste populaties in Europa produceert 
een groot deel van de Huiszwaluwen (ca. 70%) twee 
broedsels per jaar (figuur 4.2; incidenteel wordt 
ook een derde broedsel gestart). De meest noorde-
lijke populaties (>60°N) hebben maar 1 broedsel, 
en in twee zuidelijke populaties in Zuid-Europa en 
N-Afrika was het aandeel eveneens lager (40-60%). 
In internationaal perspectief is ook de 38% tweede 
broedsels gevonden in Gaast (Fr) door Piersma 
(2013) laag. Gezien het minimum van 68% vermeld 
in de vorige paragraaf is dit vermoedelijk niet repre-
sentatief voor de Nederlandse Huiszwaluwen.
Eerste broedsels bevatten gemiddeld 1.0 ei minder 
dan tweede broedsels, een verschil van 23%. Eén 
jaar oude Huiszwaluwen die voor het eerst broeden 
zijn minder succesvol dan oudere, ervaren vogels. Ze 
leggen later, en de legselgrootte, het uitkomstsucces 
van de eieren en de overleving van nestjongen in eer-
ste broedsels zijn kleiner dan bij oudere vogels. Bij 

tweede legsels zijn deze verschillen verdwenen. Het 
reproductiesucces is het grootst op een leeftijd van 3 
jaar, maar ook oudere zwaluwen van 5 of 6 jaar oud 
kunnen nog succesvol broeden (Hund & Prinziger 
1985).  
Het broedsucces ligt in het algemeen vrij hoog: ge-
middeld levert zo’n 87% van alle gelegde eieren een 
nestjong op, en bereiken 86% van alle nestjongen 
de vliegvlugge leeftijd. Het aantal per paar over een 
heel broedseizoen geproduceerde vliegvlugge jon-
gen lag in diverse W-Europese studies rond 5.2-5.4 
(Bryant 1975, Hund 1976, Pajuelo et al. 1992). Op 
basis van de in paragraaf 4.1 vermelde gegevens uit 
nestkaarten lijkt het reproductiesucces in Nederland 
in dezelfde orde van grootte te liggen (1.68 broedsels 
per jaar waarvan 77% succesvol met 3,9 uitgevlogen 
jongen geeft 5,0 jongen per broedpaar per seizoen). 
In studies in Z-Frankrijk en Algerije zijn aanzienlijk 
lagere waarden gevonden (2.9-3.2, Poulin 2010, 
Lahlah et al. 2006).

4.2.2 Overleving
Schattingen van de overleving van Huiszwaluwen in 
de literatuur zijn afgeleid uit hervangsten van leven-
de geringde zwaluwen in ringprojecten waarin jaar-
lijks bij de broedplaatsen vogels zijn gevangen. In 
dit soort studies is eventuele emigratie van vogels uit 
het studiegebied niet te onderscheiden van sterfte, 
en wordt dus de overleving onderschat als de broed-
plaatstrouw niet volledig is. Het resultaat van derge-
lijke berekeningen wordt daarom meestal aangeduid 
als de ‘schijnbare overleving’. Op basis van gegevens 
over 12 jaren in drie lokale populaties in Engeland 
schatten Robinson et al. (2008) de gemiddelde 
schijnbare overleving van volwassen Huiszwaluwen 
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Figuur 4.2. Legselgrootte (links) en aandeel paren met twee broedsels (rechts) in populaties Huiszwaluwen in relatie 
tot de breedtegraad van het broedgebied. 
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op 36.7 % (s.e. 5.3%). Tussen jaren varieerde deze 
van ca. 25% tot ruim 60%. Deze variatie was positief 
gecorreleerd met variatie in de hoeveelheid neerslag 
in het Centraal-Afrikaanse overwinteringsgebied (zie 
paragraaf 5.2). De gemiddelde schijnbare overleving 
van volwassen Huiszwaluwen in Groot Brittannië, 
gebaseerd op het Retrapping Adults for Survival 
project (RAS), lag tussen 1994 en 2014 rond de 35% 
(figuur 4.3, www.bto.org). Dit is duidelijk lager dan 
geschat voor de Gaastse kolonie in Nederland (para-
graaf 4.1.2). 
Stokke et al. (2005) analyseerden ringgegevens 
uit Riet bij Stuttgart, Duitsland, uit 1967-1976. De 
jaarlijkse overlevingskans van volwassen mannetjes 
varieerde tussen ca. 28% en 53% (gemiddelde 46 %, 
s.e. 4%), die van vrouwtjes tussen 20% en 47% (gem. 
36 %, s.e. 5%). Het is goed mogelijk dat het sexever-
schil wordt veroorzaakt doordat vrouwtjes minder 
trouw zijn aan een eenmaal gekozen broedlocatie 
dan mannetjes, wat zou impliceren dat de werkelijke 
overleving van volwassen zwaluwen dichter bij (of 
nog boven) de waarde voor mannetjes ligt. De vari-
atie tussen jaren werd in deze studie het beste ver-
klaard door temperatuur en neerslag in de periode 
na het broedseizoen en tijdens de wegtrek uit Zuid-
Duitsland en Zwitserland. Met name een periode 
met erg slecht weer in het Alpengebied in september 

Figuur 4.3. Jaarlijkse schijnbare overleving van adulte 
Huiszwaluwen in Groot-Brittanie tussen 1994 en 2014, 
berekend op basis van het Retrapping Adults for Survival 
project (ww.bto.org). 

1974 is catastrofaal geweest voor de overleving; het 
jaar erna kelderde de Zwitserse broedpopulatie met 
25-30% (Bruderer & Muff 1979, Newton 2007).
De schijnbare overleving van jonge Huiszwaluwen 
varieerde in de studie van Stokke et al. (2005)  tus-
sen 10% en 18% (gem. 14.5%). Deze lage waarde is 
behalve aan sterfte ook mede toe te schrijven aan 
geboortedispersie, en is dus een onderschatting van 
de werkelijke overleving.



Sovon-rapport 2017/19

14



Voorstudie Jaar van de Huiszwaluw 2018

15

5. Oorzaken van aantalsveranderingen

In dit hoofdstuk wordt beknopt uiteengezet wat op 
basis van literatuurgegevens bekend is over mo-
gelijke oorzaken van de aantalsveranderingen van 
Huiszwaluwen in binnen- en buitenland. De effecten 
daarvan op populatieniveau worden in de litera-
tuur nagenoeg nooit gekwantificeerd. De focus ligt 
bovendien sterk op de lange-termijn afname, over 
de mogelijke achtergronden van de recente toename 
van de Huiszwaluw in Nederland zijn nauwelijks 
publicaties beschikbaar. Mogelijke oorzaken van de 
aantalsveranderingen bij Huiszwaluw kunnen grof-
weg tijdens drie fasen in de levenscyclus optreden: in 
de broedgebieden, in de overwinteringsgebieden of 
tijdens de trek. 

5.1. Broedgebieden

Beschikbaarheid nestmateriaal en -locaties
Goed bouwmateriaal voor nesten is schaarser ge-
worden in de afgelopen decennia. Afhankelijk van 
welke grondsoort er aanwezig is in hun broedge-
bied, kan het bouwmateriaal bestaan uit plakkerige 
klei, modder of leem. Kleiachtige of lemige modder 
wordt verzameld langs sloten, uit modderige vijvers 
of uit regenplassen. Door erfverharding, het aan-
brengen van beschoeiingen, het dempen van mod-
derslootjes en verlaging van het waterpeil is het voor 
Huiszwaluwen in de loop der jaren steeds moeilijker 
geworden om aan goed bouwmateriaal te komen in 
de nabije omgeving van de nestlocatie. Daarnaast 
moet de specie de juiste samenstelling hebben. Een 
bouwsel van te zanderige modder kan in een vroeg 
stadium loskomen en verloren gaan. In stedelijk ge-
bied is er voor Huiszwaluwen nauwelijks meer aan 
nestmateriaal te komen (0.a. Leys 2002, Wiskerke-
Zijdewind 2013 en De Laet 2013). Afstand tot mod-
der bleek een van de belangrijkste verklarende 
variabelen voor de grootte van nieuwe kolonies in 
Valencia, Spanje (Murgui 2002). 

Ook het aantal geschikte nestlocaties is in de loop 
van de tijd minder geworden. De  bouwwijze van 
onze huizen is veranderd, aan veel huizen ontbre-
ken tegenwoordig geschikte overstekken, goten en 
ruwe bouwsteen waaraan nesten kunnen worden 
verankerd. Vaak vervangen gladde Trespaplaten de 
klassieke betimmeringen. Deze materialen zijn te 
glad om het modderbouwsel van de Huiszwaluw te 
laten plakken (Dubois & de Jong 2013). Overstekken 
worden bij voorkeur in de broedtijd geschilderd, 
en tegenwoordig veelal in donkere kleuren terwijl 
de voorkeurskleuren van de Huiszwaluw juist wit, 
crème en geel zijn (Leys 2002).

Verwijderen nesten
Het komt nog regelmatig voor dat nesten worden 
verwijderd of de nestbouw op allerlei manieren 
wordt verhinderd vanwege vermeende overlast. 
Vanaf een leeftijd van ca. acht dagen deponeren 
huiszwaluwjongen alle uitwerpselen buiten het nest 
(De Laet 2013). 

De effectieve bijdrage van huiszwaluwtillen, die 
sinds 2008 in Nederland worden geplaatst als extra 
nestgelegenheid, is vooralsnog verwaarloosbaar. 
In 2015 vonden landelijk 193 paartjes een onder-
komen in een zwaluwtil, wat in het niet valt bij de 
naar schatting 60.000-125.000 vrij gevestigde huis-
zwaluwparen (de Jong & van Berkel 2015). Voor 
zover de kennis nu reikt lijkt de aanwezigheid van 
broedende Huiszwaluwen in de directe omgeving 
van een til van belang om bezet te raken. Ook het 
gebruik van lokgeluid lijkt de kans op bezetting iets 
te vergroten. Het is vooralsnog echter onduidelijk 
wat nu daadwerkelijk de factoren zijn die het meest 
bijdragen aan het bezet raken van een huiszwaluwtil. 
Een landelijke telling in 2012 van 3101 kunstnesten, 
geplaatst binnen bestaande kolonies, liet een bezet-
tingsgraad van 53% zien (Dubois & de Jong 2013). 

Voedselaanbod
De voedselsituatie voor de Huiszwaluw is vrijwel 
zeker verslechterd, gelet op alleen al de landbouw-
kundige ontwikkelingen in de afgelopen decennia 
(Leys 2002). Piersma (2014) geeft een duidelijke 
omschrijving van de effecten van deze ontwikkelin-
gen. Zwaluwen hebben insecten nodig en insecten 
hebben bloemen nodig. Hoe vaker land wordt omge-
ploegd of gemaaid, des te minder insecten er leven 
want die krijgen de tijd niet meer om hun levens-
cyclus tot een goed einde te brengen. En hoe meer 
zo’n land bemest wordt, des te minder insecten er 
leven en des te minder groot ze zijn. Wanneer er in 
de grond geen organisch materiaal meer afgebro-
ken hoeft te worden – kunstmest en gier zijn direct 
bruikbaar voor groeiend gras – hebben hun larven 
geen bestaansgrond meer. Op modern raaigrasland 
zien we daarom nog maar weinig grote  insecten. 
Door de komst van kunstmest na de Tweede 
Wereldoorlog en de ruilverkavelingen die sinds de 
jaren zeventig en tachtig door heel ons boerenland 
hebben plaatsvonden verdwenen de natte, bloem-
rijke weiden. Ze maakten plaats voor eentonige 
droge raaigrasweiden en mais. Dit heeft een grote 
negatieve impact gehad op de insecten waar de 
zwaluwen maar ook veel andere soorten van het 
boerenland het van moeten hebben. Piersma (2014) 
verwijst naar de studie van Benton et al. (2002)  die 
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laat zien dat insectenaeroplankton tussen 1970 en 
2000 in Schotland ernstig is afgenomen, vergelijk-
baar met andere plekken op de Britse eilanden. Zij 
toonden aan dat 1) de neergang van het aantal insec-
ten het grootst was in gebieden waar de landbouw 
het sterkst intensiveerde en 2) dat de insectengroep 
met de grootste afname die van de zwarte vliegen 
(Bibionidae) was, die naast muggen en bladluizen 
het belangrijkste onderdeel vormen van het dieet 
van de Huiszwaluw. 

Ook luchtvervuiling en het overmatige gebruik van 
insecticiden in de landbouw maar ook door parti-
culieren hebben een negatief effect op het insec-
tenbestand (De Laet 2013). Steekmuggen vormen 
plaatselijk een hoofdbestanddeel van het menu. 
Voor de bestrijding ervan bij grote overlast wordt de 
‘milieu vriendelijke’ insecticide Bacillus thuringiensis 
(Bti) toegepast. Uit Frans onderzoek in de Camargue 
is naar voren gekomen dat het broedsucces van de 
Huiszwaluwen daalt door het gebruik van dit middel. 
De biologen vergeleken het voedsel en het broedsuc-
ces van Huiszwaluwen in bespoten en in onbespoten 
gebieden. In de onbespoten gebieden aten de zwalu-
wen vooral muggen. In de bespoten gebieden aten ze 
het enige alternatief: vliegende mieren. In gebieden 
zonder muggen legden de zwaluwen één ei minder, 
en kwamen geen drie, maar twee jongen groot. Het 
neveneffect van het verdelgen van de muggen is, dat 
het stapelvoedsel verdwijnt en de zwaluwen moeten 
overschakelen naar andere prooien (Poulin 2012). 

Weersomstandigheden
Bij lage temperaturen en winderig, nat weer hebben 
zwaluwen het moeilijk en kunnen ze niet genoeg in-
secten voor de jongen bemachtigen. De groei van de 
jongen stokt dan en het hele proces schuift op in de 
tijd. Desondanks blijkt uit diverse onderzoeken dat 
zwaluwen goed aangepast zijn aan slechte zomerda-
gen (Piersma 2014). Op dagen met koud, nat en win-
derig weer, wanneer er weinig te eten is, laten kleine 
jonkies hun lichaamstemperatuur zakken tot dicht 
bij de buitentemperatuur, om energie te besparen. 
Wanneer energie schaars is concentreren de jongen 
die in de groei van de ‘structurele lichaamsdelen’ zo-
als het beendergestel en de vleugels. De toename van 
gewicht proberen ze later weer in te halen. 
Wanneer de kou echter te lang aanhoudt kan dit 
wel degelijk een effect hebben op de reproduc-
tie. Zo wijdt Piersma (2014) de neergang van de 
Huiszwaluwen in Gaast, Friesland, van bijna 200 
naar slechts iets meer dan 100 paren in de peri-
ode 2009-2012 aan een aantal koude zomers. De 
junimaanden in die jaren waren kouder en natter 
dan gemiddeld. Daar kwam in 2011 en 2012 nog 
een koud en natte juli achteraan. Ook Stokke et al. 
(2005) vonden een verband tussen fluctuaties in de 

overleving van juveniele Huiszwaluwen in Zuidwest-
Duitsland en slechte weersomstandigheden gedu-
rende het broedseizoen. Meer dan 80% van de vari-
atie in juveniele overleving werd verklaard door het 
aantal dagen met een temperatuur onder de 10 °C 
gedurende het broedseizoen, waarbij overleving af-
nam bij meer koude dagen.

Klimaat
Ons klimaat verandert en dat kan een effect heb-
ben op de jaarcyclus van vogels. De afgelopen twee 
decennia zijn veel studies verschenen waarin veran-
deringen in de jaarcyclus zijn gerelateerd aan ver-
anderingen in het klimaat; met name temperatuur 
(Møller et al. 2010). Nu zijn veranderingen in timing 
‘an sich’ niet zo’n probleem; de vraag is of dit voor 
vogels gevolgen kan hebben voor hun reproductie 
en overleving en daarmee op de populatieomvang 
(Lensink et al. 2013). 

Een analyse van fenologische data in Groot-
Brittannië liet zien dat tussen 1960 en 2000 de aan-
komstdatum van Huiszwaluwen met 16 dagen ver-
vroegd is (Newson et al. 2016). Dolenec & Dolenec 
(2011) laten zien dat de aankomst van Huiszwaluwen 
in noordwest Kroatië tussen 1981 en 2008 met 5,9 
dagen is vervroegd. Datum van aankomst correleer-
de hier significant met de gemiddelde temperatuur 
in maart-april. 

Ook in Nederland is de aanvang van de trek in het 
voorjaar in de loop van drie decennia vervroegd van 
4 mei in de jaren 80 naar 24 april in de jaren na 
de eeuwwisseling, een vervroeging van tien dagen 
(Lensink et al. 2013). Dit betreft dan de eerste vo-
gels, want de mediaan – de datum waarop 50% van 
de vogels is gepasseerd – is nauwelijks vervroegd en 
ligt rond half mei. Ook in het najaar zijn aanvang en 
afloop van de trek in de loop van drie decennia beide 
met tien dagen vervroegd. Er bestaat een duidelijk 
verband tussen de datum waarop de eerste vogels 
in het voorjaar worden gezien en de temperaturen 
in het voorjaar: des te warmer het voorjaar, des te 
eerder de Huiszwaluw  verschijnt. Verbanden tussen 
de mediaan alsook de afloop van de trek en de tem-
peraturen zijn niet significant. Lensink et al. (2013) 
geven als verklaring dat de eerste vogels in het voor-
jaar vermoedelijk Huiszwaluwen zijn die in onze 
omgeving broeden. Zij reageren op de temperaturen 
hier. De passanten in de tweede helft van mei zijn 
vermoedelijk vooral noordelijke broedvogels die niet 
lijken te reageren op de temperaturen bij ons. 
De opwarming van het klimaat heeft in principe twee 
voordelen voor de Huiszwaluw. Ze kunnen eerder 
en daarmee op een gunstiger tijdstip in het najaar 
weer naar Afrika vertrekken, aangezien in de Sahel 
ten zuiden van de Sahara in de loop van september 
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de droge tijd begint; minder neerslag daar betekent 
minder insecten. Daarnaast vergroot een langer 
verblijf in de broedgebieden de mogelijkheid om 
vaker een tweede legsel te beginnen (Lensink et al. 
2013). De gegevens gepresenteerd in paragraaf 4.1 
indiceren dat in Nederland het legbegin is vervroegd. 
Het is echter niet bekend in hoeverre deze verschui-
vingen een effect hebben op het broedsucces van de 
soort en of het aandeel tweede legsels is toegeno-
men.

5.2. Trek- en overwinteringsgebieden

Ligging overwinteringsgebieden
Naast kennis over het leefgebied binnen Nederland 
is het begrijpen van de processen die zich afspelen 
gedurende de gehele jaarcyclus van belang. Deze in-
formatie is belangrijk omdat trekvogels alleen gebaat 
zijn bij een jaarrond bescherming; een goede be-
scherming in Nederland heeft weinig zin als dezelfde 
populatie in het buitenland zwaar wordt bedreigd. 

De Huiszwaluw brengt de winter door in Afrika ten 
zuiden van de Sahara (Cramp 1988). Er is echter nog 
veel onbekend over waar onze broedvogels precies 
overwinteren, en basale biologische kennis over 
het Afrikaanse leven van de Huiszwaluw ontbreekt 
(Bijlsma 2013). Met de komst van nieuwe technieken 
komen we echter steeds meer te weten over dit mys-
terie. 

Door de lengtegraad van het geringe aantal terug-
meldingen van in Europa geringde Huiszwaluwen 
ten zuiden van de Sahara te koppelen aan de leng-
tegraad van de ringplek is globaal te voorspellen 
waar de Europese vogels in Afrika onderdak vinden. 
Voor de vogels broedend in Nederland zou dat uit-
komen op een band die van Noord00st-Nigeria, 
over Centraal-Kameroen en Gabon naar het zuiden 
loopt, zij het met een grote onzekerheidsmarge 
(Hobson et al. 2012). Dit beeld kan verfijnd worden 
met behulp van een stabiele isotopenanalyse van 
de veren. Op basis van de chemische samenstelling 
(waterstof, stikstof en koolstof) kan een vingerafdruk 
worden verkregen van het gebied waar een vogel 
heeft geruid, en aangezien Huiszwaluwen alle veren 
in Afrika ruien kan dit bijdragen aan het achterha-
len van de overwinteringsgebieden.  Hobson  et al. 
(2012a) hebben Afrika onderverdeeld in vier iso-
topenclusters. De stabiele isotopen van Nederlandse 
Huiszwaluwen (broedend in Gaast, Friesland) ble-
ken overeen te komen met de cluster die Kameroen 
en het Congobekken omvat (Hobson et al. 2012).  
Overwegend tropisch regenwoud dus. Deze toeken-
ning staat of valt met de aanname dat de vogels 
gedurende hun hele ruiperiode in eenzelfde gebied 

verblijven, wat verre van zeker is. Voor de toekomst 
zou het mooi zijn om de bevindingen verkregen via 
stabiele isotopen te valideren met behulp van geolo-
cators (Bijlsma 2013). 

Szep et al. (2017) hebben met behulp van geoloca-
tors de migratie routes en overwinteringsgebieden 
van in Hongarije broedende Huiszwaluwen in beeld 
gebracht. In één kolonie werden 40 vogels uitgerust 
met geolocator. Het terugkeer-percentage (12,5%; 
5 van de 40 vogels) lag veel lager dan de 38,9% van 
de controle groep (n=15). Bij een tweede kolonie 
waar tien vogels met een geolocator werden uitge-
rust keerde geen van de vogels terug. Dit indiceert 
negatieve effecten van de gebruikte geolocators op 
de overleving. Twee Huiszwaluwen overwinter-
den in Centraal-Afrika, twee individuen in Oost 
Afrika (Uganda, Ethiopië) en één vogel trok tot in 
Zuid-Afrika. Met de geolocators kon tevens worden 
vastgesteld dat de Huiszwaluwen ook in de over-
winteringsgebieden regelmatig gebruik maakten 
van holtes (rotsen, gebouwen of boomholten), zowel 
overdag als ’s nachts, al is dat minder frequent dan 
in de broedgebieden.  

Weersomstandigheden
Jaarlijkse overleving van Huiszwaluwen gemeten in 
het Retrapping Adults for Survival (RAS)-project 
in Groot-Brittannië in de periode 1994-2004 was 
positief gecorreleerd met de maximum maandelijkse 
regenval in West  en Centraal Afrika van Ghana oos-
telijk tot en met Kameroen (in oktober-december, 
de wintertijd). De overleving is in deze periode licht 
gedaald, maar kwam niet overeen met de daling van 
de populatie die sterker was (Robinson et al. 2008). 
Dit is echter wel een aanwijzing dat regenval en dus 
vegetatieontwikkeling in Afrika een belangrijke fac-
tor in de overleving is. Een analyse van ringgegevens 
van Duitse Huiszwaluwen liet zien dat de lokale 
overleving van adulte vogels sterk negatief werd be-
invloed door slecht weer tijdens najaarstrek (Stokke 
et al. 2005). 

Tussen de jaar op jaar veranderingen in de 
Nederlandse Huiszwaluw populatie en de neerslag-
cijfers in de Sahelzone lijkt op het eerste gezicht geen 
oorzakelijk verband te zitten (Van Bruggen 2013). Er 
is geen relatie zichtbaar tussen droge Sahel-jaren en 
afgenomen kolonies in het daarop volgende broed-
seizoen. Dit komt overeen met de Europa-brede 
analyse van Zwarts et al. (2009). Het belang van 
de Sahel voor Afrikagangers wordt door hen uitge-
drukt in cijfers, variërend van 1 (onbelangrijk) tot 7 
(groot). De Huiszwaluw kreeg daarbij een score 3 en 
wordt dus geacht niet bijzonder gevoelig te zijn voor 
de situatie in de Sahel. Desondanks zal de oversteek 
van de Sahara de nodige risico’s met zich meebren-
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gen. Wanneer de situatie in de Sahel erg droog is, 
wordt de afstand tot tropisch Afrika, het overwinte-
ringsgebied, nog groter.

Na regenval in de lente in de broedgebieden (zie 
boven) verklaarde de Normalized Difference 
Vegetation Index voor Afrika (NDVI 24%-26,9%) 
een deel van de variantie in jaarlijkse populatie-
schommelingen van broedende Huiszwaluwen in 
Noord-Italië (Ambrosini et al. 2011). De NDVI is een 

maat voor de primaire productie op land, die op zijn 
beurt wordt bepaald door de fotosynthetische acti-
viteit van de vegetatie. NDVI-waarden worden jaar-
lijks per satelliet gemeten. De vegetatieontwikkeling 
wordt op zijn beurt gestuurd door regenval. Het ligt 
voor de hand te veronderstellen dat schommelingen 
in de NDVI hun weerslag vinden in het insecten-
aanbod en dus van invloed zijn op de overleving van 
Huiszwaluwen in hun wintergebied (Bijlsma 2013). 
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6. Kennislacunes

In dit hoofdstuk benoemen we beknopt de belang-
rijkste actuele kennislacunes m.b.t. voorkomen, oor-
zaken van aantalsveranderingen en (trends in) popu-
latieparameters van de Huiszwaluw in Nederland. 

Verspreiding en trends 
De verspreiding van de Huiszwaluw is afgelopen 
jaren geactualiseerd middels het veldwerk voor de 
Nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels (2013-
2015). De populatieontwikkeling wordt goed ge-
volgd met de kolonievogeltellingen van het Meetnet 
Broedvogels. Echter, het is niet duidelijk of deze 
steekproef ook op regionaal niveau altijd een goede 
afspiegeling vormt van het werkelijke voorkomen, 
wat een effect kan hebben op de betrouwbaarheid 
van met name de regionale trends. Een vergelijking 
van de steekproef jaarlijks getelde kolonies met de 
gegevens uit het laatste atlasproject kan hierin meer 
inzicht brengen.

Demografie en oorzaken
De beschikbare gegevens over (veranderingen in) 
broedsucces zijn in onderhavige studie uitgewerkt, 
maar duidelijk is dat de dataset te klein is om ro-
buuste uitspraken te kunnen doen. Meer gegevens 
over broedsucces, inclusief het aandeel en succes van 
tweede legsels, in verschillende habitats is cruciaal 
voor het begrijpen van populatieveranderingen. 
Daarnaast zou er kennis verkregen moeten worden 
over de overleving van Nederlandse Huiszwaluwen, 
omdat de populatieontwikkeling wordt gestuurd 
door de balans tussen deze overleving en de repro-
ductie. 

Trends en oorzaken
Het is niet duidelijk wat ten grondslag ligt aan de 
recente landelijke toename en de variatie in trends 
tussen regio’s en bodemtypen. Vooral de steden zijn 
grotendeels verlaten, maar wat is er veranderd in het 
stedelijk gebied? Op wat voor een manier verschillen 
de (weinige) stadse kolonies van de meer ‘dorpse’ 
kolonies. Wat zijn de karakteristieken van kolonies 
die verschijnen dan wel verdwijnen? Om het recente 
landelijke herstel verder te kunnen stimuleren is het 
van belang om grip te krijgen op wat hier aan ten 
grondslag ligt en mogelijk met omgevingsfactoren 

samenhangt. Voor beantwoording van die laatste 
vraag is het van belang meer te weten over de foe-
rageerafstanden van Huiszwaluwen. Foerageren 
Huiszwaluwen vooral in de nabije omgeving van 
hun nestplaats en zijn ze daarom gevoeliger voor 
kleinschalige landschappelijke veranderingen dan 
bijvoorbeeld de Gierzwaluw? Op welke schaal dienen 
omgevingsvariabelen te worden gekwantificeerd 
als we die willen relateren aan het voorkomen van 
Huiszwaluwen? Ook hierbij is het interessant om te 
kijken in hoeverre het foerageergedrag en –gebied 
van stadshuiszwaluwen afwijkt van die op het plat-
teland. 

Overwintering en trek
De huidige kennis over de overwinteringsgebieden 
van de in Nederland broedende Huiszwaluwen is 
met grote onzekerheidsmarges omgeven. Basale 
biologische kennis over het Afrikaanse leven van de 
Huiszwaluw ontbreekt nagenoeg geheel. Wat zijn de 
belangrijkste geografische overwinterings-gebieden, 
en van welke habitats maken de vogels daar gebruik?  
Zijn de vogels daar stationair of vinden er gedurende 
het winterseizoen nog verschuivingen plaats? Is er 
sprake van belangrijke stopover- en opvetgebieden 
voor en tijdens de trek, zoals gesuggereerd door re-
cente gelocatorstudies aan Hongaarse Huiszwaluwen 
(Szep et al. 2017)?

Succesfactoren voor kunstnesten en huiszwaluwtil-
len
Het is van belang om inzicht te krijgen in wat het 
succes bepaalt van kunstnesten en zwaluwtillen. Zo 
worden huiszwaluwtillen regelmatig geplaatst als 
compensatiemaatregel voor verloren nestgelegen-
heid in afgebroken woonwijken. Voor zover de ken-
nis nu reikt lijkt de aanwezigheid van broedende 
Huiszwaluwen in de directe omgeving van een til 
van belang om bezet te raken. Ook het gebruik van 
lokgeluid lijkt de kans op bezetting iets te vergroten. 
Het is vooralsnog echter onduidelijk wat nu daad-
werkelijk de factoren zijn die het meest bijdragen 
aan het bezet raken van een huiszwaluwtil. Ook over 
de factoren die van invloed zijn op de acceptatie door 
zwaluwen van kunstnesten is nog niet veel bekend.
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7. Tel- en onderzoeksactiviteiten in Jaar van de Huiszwaluw

In dit hoofdstuk geven we een beknopt voorstel 
voor tel- en onderzoeksactiviteiten in het Jaar 
van de Huiszwaluw. Het komt voort uit de in het 
vorige hoofdstuk gesignaleerde kennislacunes en 
maakt daarnaast gebruik van de ideeën die zijn 
geopperd tijdens een eerste brainstormsessie met 
Vogelbescherming op 18 januari 2017 en rondvraag 
bij Sovon-collega’s. Vervolgens zijn de onderzoek-
ideeën geprioriteerd in een gezamenlijk overleg 
tussen Vogelbescherming en Sovon. In volgorde 
van afnemend belang stellen we de onderstaande 
werkzaamheden voor, waarbij we tevens aangege-
ven in hoeverre uitvoerbaarheid in het Jaar van de 
Huiszwaluw mogelijk is. Vogelbescherming en Sovon 
besluiten in gezamenlijk overleg welke activiteiten 
uiteindelijk uitgevoerd gaan worden in (de aanloop 
naar) het Jaar van de Huiszwaluw. 

1) Representativiteit en uitbreiding huidige kolo-
nonievogeltellingen
Met behulp van de kennis over de landelijke ver-
spreiding van huiszwaluwkolonies verzameld voor 
de nieuwe vogelatlas (2013-2015) kunnen we na 
gaan hoe representatief de spreiding van de huidige 
kolonievogeltellingen is. Het atlasmateriaal geeft 
inzicht in het aandeel kolonies dat momenteel ge-
mist/niet geteld wordt op regionaal niveau en waar 
deze zich bevinden. Wanneer blijkt dat de huidige 
spreiding van de kolonietellingen onvoldoende is om 
betrouwbare uitspraken te doen over bepaalde regio-
nale trends, zal een extra inspanning worden gedaan 
voor het werven van tellers voor deze kolonies. Het 
gaat hierbij niet om het bereiken van 100% dekking, 
maar om representativiteit qua regio’s en habitats. 
Deze analyse zou al in 2017 of vroeg in 2018 moeten 
worden uitgevoerd, om nog voor het broedseizoen 
van 2018 gericht nieuwe kolonietellers te kunnen 
werven onder de noemer van ‘het jaar van’, die ook 
in latere jaren met deze monitoring door kunnen 
gaan.

2) Relatie tussen kolonies en omgevingsvariabe-
len 
Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de 
aanwezigheid, grootte en ontwikkeling van kolo-
nies  en kenmerken van hun omgeving ligt het voor 
de hand om in eerste instantie analyses te doen 
op basis van bestaande gegevens uit de Sovon-
kolonievogeldatabase. Selecties kunnen worden 
gemaakt van verdwenen en nieuw verschenen, groei-
ende en afnemende, en grote en kleine kolonies, 
en deze kunnen worden gerelateerd aan digitaal 
beschikbare informatie over omgevingskenmerken 
(w.o. landgebruik, bebouwingstype, beschikbaarheid 

van grote en kleine wateren en andere habitats op 
verschillende ruimtelijke schalen), type nest (na-
tuurlijk/kunstnest). 
Omdat voor de hand ligt dat niet alle relevante ha-
bitatinformatie is vastgelegd in digitale bestanden 
kan deze desk-study worden aangevuld door kolo-
nietellers te vragen eenmalig aanvullende informatie 
te noteren over de nestlocaties (o.a. type gebouw, 
type en kleur aanhechtingsmateriaal), omgevings-
variabelen (o.a. voornaamste landgebruik in nabije 
omgeving, aanwezigheid van locaties waar modder 
verzameld kan worden) en de afstanden waarbinnen 
de Huiszwaluwen nestmateriaal en voedsel verzame-
len. Dit kan op kleine schaal al in 2017 worden getest 
in de vorm van een pilot.  

3) Extra inspanning verzamelen broedgegevens
Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht 
in de timing van het broedseizoen, het aantal legsels 
per seizoen, het broedsucces en hoe dit mogelijk va-
rieert tussen regio’s. We stellen voor om hierbij niet 
een aanpak te volgen via het in detail volgen van nes-
ten zoals in het nestkaartenproject (met herhaalde 
inspecties van nesten op aantallen eieren, jongen 
etc.), maar een minder ‘invasieve’, makkelijk uit-
voerbare en arbeidsextensieve aanpak gericht op het 
doen van waarnemingen van buitenaf. Deelnemers 
wordt gevraagd om (minimaal) wekelijks van ‘hun’ 
kolonie of een gekozen steekproef aan nesten hieruit 
te noteren hoeveel (welke) nesten in aanbouw zijn, 
gereed zijn, bezet (bebroed) worden, bevlogen wor-
den door voer aanbrengende ouders, jongen in de 
nestopening hebben, etc. 
Momenteel organiseert de BTO een vergelijkbaar 
onderzoek (House Martin Nest Study 2016-2017). 
Aan vrijwilligers wordt gevraagd om bij individuele 
nesten minimaal wekelijkse bezoeken te brengen, 
en in de tijden dat er jongen zijn indien mogelijk 
frequenter. Uit ervaringen van de Britten blijkt dat 
men per kolonie niet meer dan 10 nesten tegelijk 
kan observeren. Tijdens elk bezoek worden gegevens 
genoteerd over de conditie van het nest (bijv. ‘in aan-
bouw’ of ‘compleet’) en de activiteit bij het nest (bijv. 
‘adult bouwt nest’, ‘jong hoorbaar in nest’, ‘adult 
voedt jong in nest’) en het mogelijk mislukken van 
het nest. Mits consequent doorgevoerd gedurende 
het broedseizoen geven deze gegevens inzicht in de 
broedfenologie, het aandeel tweede broedsels, het 
aandeel succesvolle broedsels en de fasen waarin 
broedpogingen mislukken. Het aandeel tweede leg-
sels en het nestsucces zijn belangrijke componenten 
van het jaarlijkse reproductiesucces. De derde com-
ponent hiervan, het aantal uitgevlogen jongen per 
succesvol broedsel, zal veelal buiten beeld blijven 
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maar hierover grootschalig informatie verzamelen 
vraagt veel meer van de waarnemers, en er moet 
in nesten gekeken worden (lastig in geval van de 
Huiszwaluw). De voorgestelde opzet is eenvoudiger 
uit te voeren, vergt aanzienlijk minder tijd (denk aan 
een kwartier tot maximaal een uur per kolonie per 
week) en hoeft geen verstoring teweeg te brengen, 
en geeft daardoor naar onze inschatting veel betere 
kansen op deelname. Begeleid door duidelijke en 
eenvoudige instructies moeten dergelijke waarne-
mingen ook goed zijn uit te voeren door niet ervaren 
kolonietellers en zelfs door niet-vogelaars die geïn-
teresseerd zijn in de zwaluwen die nestelen aan hun 
eigen woning. 
Wellicht is daarnaast een klein deel van de meer 
ervaren deelnemers bereid tot het verzamelen van 
meer gedetailleerde nestinformatie via de digitale 
Nestkaart, bijvoorbeeld ringers van Huiszwaluwen 
In feite lenen alleen kunstnesten zich voor zo’n in-
spectie, waarbij het veiliger is om te werken met het 
type kunstnest met opening in de bovenkant dan de 
nesten met open achterkant. Bij nestinspectie in ei-
fase is er risico op verstoring van broedende ouders, 
inspectie in jongenfase gaat goed, al kunnen de jon-
gen net voor uitvliegen wat springerig zijn (informa-
tie Johan Drop). 

4) Analyse overleving 
Het verdient aanbeveling om een overlevingsanalyse 
uit te voeren op basis van de terugmeldingen van 
geringde vogels.  Door vervolgens deze gegevens 
en ook de beschikbare data over reproductie in een 
populatiemodel te verwerken, kan zicht worden ver-
kregen op wat de voornaamste sturende factoren in 
de populatieontwikkeling zijn. Op basis van het mo-
del kan inzicht worden verkregen in welke bescher-
mingsstrategie de meeste kansen biedt: verminderen 
van de sterfte, vergroten van broedsucces of beide. 
Indien de gegevens het toelaten zou het hierbij in-
teressant zijn om de periode 1990-2002 (landelijke 
trend stabiel tot licht afnemend) en 2003-2016 (toe-
name) met elkaar te vergelijken. Voor deze tweede 
periode kunnen de nestgegevens zoals verzameld 
binnen de ‘het Jaar van’ (onderdeel 3) worden ge-
bruikt. Wellicht geeft dit een beeld waardoor de om-
buiging in trend wordt veroorzaakt. 

5) Overwinteringsgebieden
Het verdient aanbeveling om de kennis over de over-
winteringsgebieden van de in Nederland broedende 
Huiszwaluwen, die met grote onderzekerheidsmar-
ges zijn omgeven, te valideren met behulp van geo-
locators. Geolocators zijn hele kleine dataloggers die 
de hoeveelheid licht over de tijd registreren, met be-
hulp waarvan een grove positiebepaling kan worden 
gemaakt. In België, Zweden en Hongarije is geëx-

perimenteerd met het uitrusten van Huiszwaluwen 
met geolocators. Zij rapporteren zeer lage terugvang 
percentages, waar diverse redenen aan ten grondslag 
kunnen liggen. Op basis hiervan heeft de BTO in 
2013 besloten om geen Engelse Huiszwaluwen met 
geolocators uit te rusten. 
Vooralsnog lijkt succesvol onderzoek aan de migra-
tie- en overwinteringsgebieden van Huiszwaluwen 
met behulp van geolocators dus nog niet plaats te 
hebben gevonden (maar zie Szép et al. 2017). Gezien 
de zeer lage terugkeer-percentages achten wij het 
vooralsnog niet verantwoord om Huiszwaluwen met 
geolocators uit te rusten. We blijven de ontwikkelin-
gen op dit vlak nauwgezet volgen, en mogelijk dat er 
in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan met 
lichtere geolocators, die het wel mogelijk maken. 

6) Foerageerafstanden en gebieden
Om foerageerafstanden en  -gebieden in beeld te 
brengen is het noodzakelijk om Huiszwaluwen indi-
vidueel te kunnen volgen. Het zal echter niet eenvou-
dig zijn om dit vast te leggen. Met het gebruik van 
radiozenders kan slechts een kleine steekproef wor-
den gevolgd en zullen vogels regelmatig ‘kwijt’ zijn  
aangezien ze voor voedsel ook de hoogte ingaan on-
der gunstige omstandigheden. Daarnaast is het een 
arbeidsintensieve en daardoor kostbare methode. Op 
dit moment is er geen type zender voor Huiszwaluw 
beschikbaar die met een grote nauwkeurigheid au-
tomatisch posities vastlegt. Mogelijk dat vrijwilligers 
bij gunstig gelegen nesten uitvliegende vogels visueel 
kunnen volgen en de afgelegde afstanden kunnen 
classificeren (incl. ‘niet meer te volgen’). Echter, 
ook deze methode is met grote onzekerheidsmarges 
omgeven en geeft geen zicht op over welke afstand 
Huiszwaluwen vliegen om voedsel te halen aange-
zien vogels uit het zicht kunnen raken. Het in beeld 
brengen van foerageerafstanden- en gebieden blijkt 
dus vooralsnog lastig uitvoerbaar, en wordt derhalve 
geen activiteit in het Jaar van de Huiszwaluw. 

7) Analyse succesfactoren huiszwaluwtillen
Vogelbescherming heeft beschikking over een 
bestand waarin de bezetting van in Nederland ge-
plaatste huiszwaluwtillen is gedocumenteerd voor 
de periode 2009-2015. Naast de exacte locatie van 
de huiszwaluwtil zijn gegevens over de omgeving 
(o.a. aanwezigheid modder, poelen, dichtstbijzijnde 
huiszwaluwkolonie) genoteerd evenals in hoeverre 
er gebruik is gemaakt van lokgeluid. Door mid-
del van een multipele lineaire regressie analyse zal 
worden onderzocht welke factoren van invloed zijn 
op de bezetting van een huiszwaluwtil. Deze ana-
lyse is reeds in een separate opdracht gegund door 
Vogelbescherming, en zal in 2017 worden uitge-
voerd. 
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8) Fenologie
Met behulp van een brede oproep willen we waar-
nemers vragen om de eerste Huiszwaluwen door te 
geven. Ondanks dat aankomstfenologie niet direct 
als een kennislacune is gesignaleerd, is het een 
mooie manier om mensen te enthousiasmeren voor 
het Jaar van de Huiszwaluw. Tellers, vogelaars en 
andere geïnteresseerde kunnen meedoen met het 
fenologie-onderzoek, waarbij we niet alleen vragen 
om de eerste waarnemingen te melden maar ook 

gedurende de rest van het broedseizoen. We weten 
bijvoorbeeld niet waar de vogels zich bevinden voor-
dat ze de kolonies opzoeken en voordat ze het land 
weer verlaten. Via waarneming.nl, Eurobirdportal en 
trektellen.nl kunnen animaties worden gemaakt hoe 
de Huiszwaluwen het land binnenkomen en aan het 
einde van het broedseizoen weer verlaten.  
Binnen onderdeel 3 wordt informatie verzameld over 
de broedfenologie van Huiszwaluwen. 
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