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Tabel 1. Huiszwaluw. Kolonies die een opvallende toe- of afname vertoonden 
van 2013 op 2014 (geen volledige landelijke dekking). 

 Kolonie  nesten in 2013:    nesten in 2014:

 Toename

 Stavoren, Fr 215 281
 Warns, Fr 99 141
 Blokland/Noordeinde, ZH 11 41
 Rutten, Noordermeerweg, Fl 206 232
 Roermond-zuidwest, ECI, Lb 17 43
 de Gaastmar, Fr 79 103
 Vostenbosch, NB 28 51
 Huissen, Marshallstraat e.o., Gl 5 27
 Haghorst, Driehuizerweg, NB 1 23

 Afname

 Visafslag-Lauwersoog, Gr 26 13
 Warns, Skarl e.o., Fr 33 13
 Mariapeel, Griendtsveen, NB 37 10
 Laarderheide, Lb 66 34
 De Kuilen, Someren, NB 54 20
 Lottum totaal, Lb 44 6
 Robbenoort-vakantiedorp, Gr 107 68
 St Maartensdijk, Zl 67 270
 Schuddebeurspolder, Lage zwaluwe, NB 96 50
 Hoeksche Waard - Zwartsluisje, ZH 60 6
 De Wetering en Kievitdijk, Lb 96 25

Eigenlijk zouden we het een stabiele situatie moeten noemen, want met een vooruit-
gang van slechts 2,4% is het stapje voorwaarts wel erg bescheiden. Uitgedrukt in een 
getal betekent het dat in 1168 kolonies die zowel in 2013 als 2014 geteld zijn, zo’n 
750 paren meer genoteerd werden. Gezamenlijk gaat het daarbij in 2013 om 31.035 
nesten en 31.790 nesten in 2014. Gemiddeld telde een Huiszwaluw-kolonie afgelopen  
jaar 27 nesten. Hier zijn echter enkele grote gebiedskolonies bij inbegrepen.

Huiszwaluw zet 
wederom een bescheiden 
stapje vooruit

Nog niet hersteld
Het kleine stapje vooruit volgde op een 
evenzo subtiele stap in 2013 (+2,1%) . In 
totaal is de populatie in 2014 ten opzichte 
van 2012 gestegen met ruim 4%, maar dat 
betekent nog geen herstel. In 2012 kregen 
de Huiszwaluwen namelijk een gevoelige 
tik te verwerken. Er werden destijds 10% 
minder nesten geteld dan een jaar eerder.

Grote en kleine kolonies
Op landelijke schaal gingen 410 kolonies 
achteruit in 2014, terwijl 312 stabiel ble-
ven en in 446 het aantal getelde nesten 
steeg. In relatief grote kolonies (>40 paren) 
was er sprake van een afname met 2,1% 
(steekproef 249 kolonies), in de kleine-
re kolonies van een toename met 24,4% 
(steekproef 894 kolonies) (kolonies met in 
een van beide jaren 0 paren niet meege-
rekend). Beperkende factoren voor grote 
kolonies kunnen zijn de beschikbaarheid 
van nestplaatsen, nestmateriaal en voed-
sel. Verstoring door omwonenden vanwege 

overlast zal bij grote kolonies misschien 
eerder optreden dan bij kleine. 

Toenames vooral in noorden en oosten
In Friesland is bijna driekwart van de 
bekende kolonies geteld. De toename hier 
van 2013 op 2014 bedroeg 8,8%. Kolonies 
in o.a. Stavoren, Gaastmar en Warns (tabel 
1) deden het vermeldenswaardig goed. 
Het gemiddeld aantal nesten per gemelde 
kolonie is in deze provincie het grootst 
van het hele land: 46,5 nesten per kolo-
nie. Eventueel kan Flevoland deze positie 
nog overnemen als het telresultaat van de 
gebiedskolonie Rivierduin binnen is. Hier 
werden in 2013 390 nesten geteld, waar-
mee het de grootste gebiedskolonie van 
Nederland was.

In Gelderland zijn maar liefst 168 kolo-
nies geteld in beide jaren, en dat leverde een 
voortuitgang op van 5,2%. 

In Noord-Holland werd de grootste voor-
uitgang geboekt. In de 95 kolonies die voor 
deze berekening gebruikt konden worden, 
namen de aantallen toe met 14,4%. 

Minder positieve geluiden
In Utrecht en Noord-Brabant waren de 
geluiden minder positief. Van de provincie 
Utrecht hebben we van 48 kolonies de tel-
data binnen, hetgeen 80% van alle bekende 
kolonies is. Met name uit Het Gooi ontbre-
ken tot op heden nog de nodige telresulta-
ten. Een voorlopige berekening suggereert 
een gevoelige afname met ruim 10%. 

Ook uit Noord-Brabant komen veelal 
negatieve berichten. De steekproef is hier 
een stuk robuuster dan in Utrecht, met 
maar liefst 200 kolonies (het hoogste aantal 
van alle provincies) die in beide jaren geteld 
zijn. De achteruitgang bedraagt hier 5,5%. 
In sommige kolonies kwam maar de helft 
van de Huiszwaluwen terug.

De overige provincies bleven min of meer 
stabiel. Zo leverden de 125 kolonies die in 
Overijssel in beide jaren geteld werden een 
minuscuul verlies op (-1,2%), net als de 95 
kolonies in Limburg (-0,8%).
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Figuur 1. Huiszwaluw. Getelde kolonies in 2014
(geen volledige landelijke dekking).
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