
                                                     HUIS en BOERENZWALUWEN   
 
                                                      Delichon urbica - Hirundo rustica 
 
Huiszwaluwen zijn koloniebroeders en bijzonder plaats en familiegetrouw. Niet alle vogels 
keren terug naar dezelfde plaats, maar ze zoeken bij voorkeur plaatsen op waar voordien 
gebroed is. Bij aankomst in het voorjaar is het zien van nesten of restanten ervan een eerste 
indicatie dat er waarschijnlijk huiszwaluwen aanwezig zullen zijn en dat de nodige modder 
voor het bouwen van een nest aanwezig is en er voedsel in de omgeving te vinden is. 
 
Het natuurnest bestaat uit een duizendtal modderballetjes welke door de vogels worden 
opgehaald en op elkaar gemetseld, er blijft enkel een kleine spleetopening bovenaan het nest 
open. Het nest wordt zodanig gekleefd onder een brede dakgoot, dat predators geen toegang 
krijgen tot de nestopening. De vogels hebben een vrije aanvliegroute nodig, en laten zich bij 
het uitvliegen van het nest eenvoudig naar beneden vallen. 
 
Kunstnesten zijn een middel om huiszwaluwen aan te lokken, en geplaatst in een omgeving 
waar reeds natuurnesten voorhanden zijn verhoogd de slaagkans, het afspelen van de zang van 
de vogel is een zeer bijzonder hulpmiddel. Huiszwaluwen zoeken in de eerste plaats een 
geschikte nestgelegenheid met de grootst mogelijke bescherming voor het nageslacht. Ze 
bouwen een groot stevig nest zonder gevaar te lopen zich te kwetsen. 
 
Huiszwaluwen brengen geluk aan de bewoners van het gezin waar zij broeden. De vogel heeft 
een goede band met het huisgezin, en waar zij nestelen zal het onweer niet inslaan en breekt 
er geen brand uit. Nesten mogen daarom niet verstoord worden. De vogels komen terug uit 
hun winterverblijf in de eerste helft van april. 
 
HET UITHALEN VAN NESTEN IS BIJ WET VERBODEN EN DUS STRAFBAAR. 
 
Boerenzwaluwen huizen in de stallen van boerderijen. De vogels broeden in een halfopen met 
modder gemaakt natuurnest, de nesten bevinden zich net boven het vee. Het plaatsen van 
enkele plankjes onderaan de houten dakconstructie zal door de vogels dankbaar worden 
gebruikt als fundering van het nest. 
 
Indien er geen vee meer aanwezig is in de stallingen zullen ook de boerenzwaluwen 
verdwijnen. Een groot gedeelte van de vogels broeden heden in maneges, deze zijn meestal 
gebouwd met golfplaten zonder onderstaande isolering, en door de grote hitte sterven vele 
jonge vogels. Ook de aanwezigheid van vele eksters is een zware handicap, de eksters roven 
de jonge vogels uit het nest. 
 
Boerenzwaluwen zijn minder schuw dan huiszwaluwen en zingen een mooier liedje dan 
huiszwaluwen. De vogels eten ettelijke storende insecten in de stallingen en op het erf. 
Boerenzwaluwen komen terug uit hun winterverblijf in de tweede helft van maart. 
 
Op onze website www.vogelwerkgroepnwb.be doorklikken naar “Projecten“, daar vinden 
jullie de inventarisaties van beide vogelsoorten sedert 2004. 
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