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Kader en geadresseerde 
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het stage traject (5 januari – 6 juli) binnen de 

opleiding “Ecology and Evolution – maatschappelijke variant” aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Deze variant heeft als doel om een brug te slaan tussen wetenschappelijke kennis 

en maatschappij. In het geval van deze stage betekent dat het samenbrengen van een 

wetenschappelijke analyse met beleidsmatige aspecten. De stage heeft plaatsgevonden bij de 

gemeente Groningen onder begeleiding van Mark Ronda bij de afdeling stadsprogramma. De 

geadresseerden van dit rapport zijn alle stadsecologen van de gemeente Groningen die te 

maken hebben met het beheer van de huiszwaluw Delichon urbicum in Groningen stad. Dit 

vanwege de coördinerende positie die zij bekleden. Deze stadsecologen zijn: 

- Mark Ronda – Stadsprogramma onderhoud beleid 

- Hemmo Jager – Stadsprogramma onderhoud uitvoering 

- Klaas van Nierop – Ecologisch specialist 

Naast deze geadresseerden kan een gereduceerd rapport worden verspreid onder 

belangstellenden. In dit gereduceerde rapport wordt eventueel gevoelige informatie 

achtergehouden. Dit gaat over extra financiële aspecten en uitwerkingen van interviews en 

enquête. 
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Voorwoord 
Het was mij een waar genoegen om stage te mogen lopen bij de gemeente 

Groningen. Ik heb erg veel geleerd over het beheer van een stad en de plek van 

ecologie in dat geheel. Ik heb gekozen voor de Science+ Business & policy module 

om meer te weten te komen over hoe ecologie in de maatschappij staat. En deze 

stage heeft volledig aan deze verwachtingen voldaan. Het is belangrijk om ecologie 

niet alleen te zien als de diertjes en plantjes die wij natuur noemen. De mens hoort 

ook in de ecologie en moet dus altijd meegenomen worden bij het beheer van de 

natuur die de stad Groningen zo mooi maakt. Overall was het een erg leerzame en 

leuke ervaring. Ik wil daarom met name Mark Ronda bedanken voor de begeleiding 

die ik heb mogen ontvangen tijdens het stagetraject en het enthousiasme over het 

project dat hij uitstraalt en overdraagt. Ook de afdeling stadsbeheer heeft mij 

bijgestaan door veel interesse te tonen naar mijn project en mij te accepteren als een 

onderdeel van de afdeling. Dit heeft geleid tot een erg prettige ervaring.  
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Samenvatting 
De gemeente Groningen heeft onderzoek laten uitvoeren naar de huiszwaluwen in de stad 

Groningen. Sinds 2007 is de bezetting van 148 kunstnesten in de stad onderzocht. Sommige 

nesten doen het goed en zijn elk jaar bezet terwijl andere nooit bezet raken. Waar ligt dit aan 

en hoe moeten nieuwe nestkommen dan opgehangen worden? Ook is gekeken naar de 

natuurlijke en maatschappelijke waarde van de huiszwaluw. Onderdeel hiervan is een pilot 

voor een online webcam in een kunstnest om bewoners deze natuur te laten beleven. De 

resultaten geven aan dat nestkommen goed overkapt moeten zijn en op hogere hoogtes een 

betere bezetting hebben. Een goede aanvliegroute is van belang en water in de buurt als 

voedselbron is aan te raden. Omdat de kunstnesten veel langer blijven hangen dan natuurlijke 

nesten, kan er ophoping van nestmateriaal, dode vogels en parasieten plaatsvinden. Om deze 

reden is het schoonmaken van de kunstnesten essentieel. Bewoners van de stad kunnen alleen 

natuur beleven wanneer zij geïnformeerd worden over de aanwezigheid van deze natuur. Dit 

betekent dat communicatie erg belangrijk is. Mogelijkheden tot communicatie zijn te vinden 

in de media en inspringen op actuele projecten en evenementen. Op dit moment worden 

vooral door individuele organisaties acties ondernomen in het belang van de huiszwaluw. Dit 

kan veel efficiënter en goedkoper wanneer men rond een tafel gaat zitten en van elkaars 

kwaliteiten gebruikmaakt en samenwerkingen aangaat. Tijdens het stagetraject zijn al enkele 

samenwerkingen tot stand gekomen en dit kan nog veel beter wanneer meer belanghebbenden 

zich hierbij aansluiten. 

 
 
 
 
 

 

Leeswijzer 
Dit rapport is bedoeld als implementeerbaar advies. Om deze reden is het ingedeeld op een 

praktische wijze. Hoofdstuk 1 is een inleiding op het huiszwaluwbeheer en de huiszwaluw 

zelf. Ook worden de onderzoeksvragen van dit rapport besproken. Hoofdstuk 2 zal de 

maatschappelijke aspecten behandelen. Het huidige beleid van de gemeente Groningen; 

maatschappelijke acceptatie, natuurbeleving en communicatie richting bewoners. Hierop 

volgend wordt het onderzoek besproken dat is uitgevoerd tijdens het stage traject. Hoe kunnen 

natuurlijke nesten gestimuleerd worden, hoe moeten kunstmatige nestkommen worden 

opgehangen voor een zo groot mogelijke bezetting, wat voor type kunstnesten kunnen 

gebruikt worden en ten slotte wordt de vraag of kunstnesten schoongemaakt moeten worden 

en zo ja, hoe vaak en wanneer dit moet gebeuren. Hoofdstuk 4 bevat een integratie van de 

informatie uit de vorige hoofdstukken. Hierin worden financiële aspecten besproken en 

mogelijke samenwerkingsverbanden. Elk hoofdstuk heeft deelconclusies die in hoofdstuk 5 

worden samengenomen tot een duidelijke conclusie van het onderzoek. Hoofdstuk 6 is 

bedoeld als samenvattend advies. Dit laatste hoofdstuk is dan ook van belang voor de lezers 

die alleen het advies willen lezen en niet de achterliggende informatie. Interviews en extra 

informatie over onderwerpen die niet direct van belang zijn voor het huiszwaluw beheer 

worden besproken in de bijlagen.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond van het project 
Sinds 1989 zijn er huiszwaluwen Delichon urbicum geringd voor onderzoek in Groningen 

stad
a
. Dit heeft jaren plaatsgevonden tot circa 1995 er kunstnesten zijn geplaatst in de wijk de 

Hoogte en later ook in de Oranjewijk door de Huismeesters bewonersorganisatie. Sindsdien 

zijn ook in andere wijken kunstnesten gehangen en is er met steeds meer regelmaat 

gecontroleerd of de nesten gebruikt werden. Wanneer dit het geval was zijn de jonge vogels 

geringd en de nesten schoongemaakt wanneer dit nodig werd geacht door buitenbedrijf BBZ. 

Sinds 2008 worden de nesten jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt. Dit alles heeft geleid 

tot een stabiele populatie huiszwaluwen in de stad Groningen. Dit is in tegenstelling tot de 

situatie in andere steden, waar bijna alle huiszwaluwen verdwenen zijn
5,25,36

. Alle informatie 

die is verzameld tijdens de schoonmaakwerkzaamheden om nu in 2015 te kijken hoe deze 

kunstnesten functioneren en wat er verbeterd kan worden.  

1.2 Inleiding huiszwaluwen 
In 1970 waren er nog een half miljoen broedparen in Nederland

26
. Sinds die tijd is het aantal 

huiszwaluwen flink gedaald en is de soort uit bijna alle grote steden weggetrokken. 

Tegenwoordig zijn er nog 65.000-92.000 broedparen over
26

. Het is een vogel van ongeveer 

13,5 tot 15cm van kop tot staart. Ze zijn zwart van boven en wit van onder met een 

kenmerkende witte vlek op de stuit
17

 (figuur 1). Ze worden gemiddeld 3.5 jaar oud
23

 en eten 

vooral vliegen en muggen die ze uit de lucht vangen
15

. Dit kan oplopen tot 5 miljoen insecten 

in een seizoen per nest
34

. De soort arriveert in Nederland tussen eind maart tot begin mei en 

vertrekt weer vanaf augustus. In oktober zijn de 

huiszwaluwen allemaal vertrokken naar 

Afrika
4,26

. Huiszwaluwen broeden 2 à 3 keer per 

jaar in nestkommen die ze maken van klei. Deze 

kommen worden binnen enkele weken gemaakt 

en bestaan uit ongeveer 1.000 bolletjes klei
12,13

. 

De nesten worden meestal onder gevels of andere 

overdekte hoekjes gebouwd. Elke winter valt het 

overgrote deel van deze nesten van de muur door 

de winterse omstandigheden, zoals wind of 

kou
12,13

.  

1.3 Inleiding huidig zwaluwbeheer 
In 2008 zijn er door de gemeente Groningen 

nestkommen op laten hangen in de zeeheldenbuurt. 

Ook in andere wijken zijn kunstmatige 

nestkommen opgehangen in samenwerking met De 

Huismeesters, Patrimonium en Nijestee 

woningbouwcorporaties. De voortrekker was 

buitenbedrijf BBZ die ook al het onderhoud aan de 

nestkommen deed en nog steeds doet. De laatste 

jaren heeft de gemeente zich buiten het beheer van 

de huiszwaluw gehouden en dit overgelaten aan 

BBZ en De Huismeesters. Dit betekent dat er 

weinig tot geen grip meer is vanuit de gemeente 

Groningen op het beheer van deze soort. 

Figuur 2: locaties van kunstmatige nesten in de stad 
Groningen 

Figuur 1: Huiszwaluwen. Wit van onder, zwart van 
boven met een kenmerkende witte stuitvlek 
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Figuur 3: Beheerschema van de gemeente 
Groningen. 

1.4 Onderzoeksvragen 
Het gaat op zich erg goed met de huiszwaluwen in de stad Groningen. Zeker wanneer 

gekeken wordt naar de situatie in andere steden
5,25

. Echter zullen de huiszwaluwen hulp van 

mensen nodig hebben om te blijven bestaan in de stad Groningen. Om de zwaluwen te blijven 

behouden en waar mogelijk te stimuleren is extra kennis nodig over de gesteldheid van de 

Groningse populaties en de mogelijkheden tot stimuleren van deze vogelsoort. Om de kennis 

van de gemeente Groningen over het faciliteren van huiszwaluwen in de stad aan te vullen 

zullen in dit rapport twee vragen worden beantwoord met betrekking tot: 

1. Hoe kunnen huiszwaluwen het best gefaciliteerd worden in de stad Groningen? 

2. Wat is de natuurlijke en maatschappelijke waarde van de huiszwaluw? 

1.5 Methode 
De eerste onderzoeksvraag is onderzocht met behulp van literatuur studie en data analyse. De 

informatie die verzameld is tijdens het schoonmaken van de kunstnesten is gebruikt voor deze 

analyse. De tweede vraag is beantwoord met literatuur studie en met behulp van interviews 

met belanghebbenden en deskundigen. Ook is een korte enquête afgenomen onder de 

belanghebbenden die aanwezig waren bij de presentatie van de resultaten van dit stageproject. 

2 Beleid 

2.1 Inleiding Beleid 
In de stad Groningen is al sinds 1995 actief beheer van de huiszwaluw populatie. Dit heeft 

geleid tot een relatief gezonde populatie in de stad. Waar in andere steden de huiszwaluw 

bijna compleet verdwenen is
5,25,36

, heeft Groningen de soort nog kunnen behouden met 

gemiddeld 90 broedparen in kunstnesten en nog meer in nog niet geïnventariseerde 

natuurlijke populaties. Meerdere woningbouwcorporaties, gemeente Groningen, 

vogelwerkgroep Avifauna Groningen, bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt en aannemer 

Buitenbedrijf BBZ zijn betrokken bij het beheer van deze soort. Deze belanghebbenden zetten 

zich echter vooral individueel in voor de huiszwaluw. Er wordt weinig samengewerkt tot nu 

toe, waardoor er kansen zijn om het beheer efficiënter te maken door juist deze samenwerking 

te stimuleren. In dit hoofdstuk worden alle belanghebbenden naar voren gebracht en het 

huidige beleid rondom de huiszwaluw beschreven. Ten slotte wordt gekeken naar de 

mogelijkheden voor de gemeente Groningen om informatie over deze vogels uit te dragen. Dit 

in het belang van de natuurbeleving en maatschappelijke acceptatie van de bewoners van de 

stad. 

2.2 Huidig beheer gemeente Groningen 
Het college van wethouders en de gemeenteraad hebben 

besloten dat groen en natuur belangrijk is binnen de stad 

Groningen. Vanuit dat oogpunt is in Groningen een 

Stedelijke Ecologische Structuur
37 

ontwikkeld. Hierin staat 

waar er plaats voor natuur is en wat voor soort natuur. Ook 

worden eventuele knelpunten in de structuur aangeduid op 

deze kaart. Deze SES is de basis van het ecologisch beheer 

in de stad. Dit wordt verder gespecificeerd in het 

doelsoortenbeleid
21

. In dit beleid worden alle soorten 

aangegeven die gezien worden als stadssoorten en dus 

behouden of gestimuleerd moeten worden. Het beheer en 

de inrichting van de stad wordt gevormd met de SES en het 

doelsoortenbeleid als basis. De gemeente Groningen heeft 
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een grootschalig monitoringsplan waar elk jaar een deel van de stad wordt gescand op alle 

doelsoorten. In het geval van de doelsoort de huiszwaluw, zijn de nesten van deze vogels 

gemonitord tijdens de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden. De informatie die uit deze 

monitoring is gekomen wordt in dit rapport gebruikt om het beheer van de huiszwaluw te 

analyseren. 

2.3 Analyse van belanghebbenden 

 
Figuur 4: Schema van belanghebbenden en hun relaties tot de andere belanghebbenden. 

Tabel 1: Lijst van belanghebbenden in het huiszwaluwbeheer met hun belangen en relatieve macht. 

Belanghebbende Belang Macht 

Gemeente Groningen Hoog. Beleid, 

natuurbeleving en welzijn 

bewoners 

Hoog. Beleidsvormend, veel 

connecties, financiële en 

communicatieve middelen. 

Bewonersorganisatie Gemiddeld. Natuurbeleving 

en welzijn van bewoners 

Laag. Representatief voor 

bewoners. 

Woningbouwcorporatie Laag. Natuurbeleving en 

welzijn van bewoners 

Gemiddeld. Redelijke 

financiële middelen en 

toegang tot gebouwen met 

nestmogelijkheden. 

Buitenbedrijf BBZ Hoog. Inkomen, 

Natuurbeleving en welzijn 

van bewoners, liefde voor 

vogels. 

Gemiddeld. Redelijke 

financiële middelen en 

connecties. 

Ervaringsdeskundige. 

Avifauna Groningen Gemiddeld. Liefde voor 

vogels 

Laag. Momenteel weinig tot 

geen invloed op het 

huiszwaluwbeheer. 
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Gemeente Groningen 

De gemeente Groningen heeft een sterke band met het huiszwaluwbeheer, doordat de 

huiszwaluw onderdeel is van de SES en wordt benoemd in het doelsoortenbeleid. Hiermee 

heeft de gemeente het op zich genomen om de soort te behouden en waar mogelijk te 

stimuleren. Dit wordt gedaan in het belang van de natuurbeleving en het welzijn van de 

bewoners van de stad Groningen. De macht van de gemeente is relatief hoog vergeleken met 

de andere actoren. De gemeente vormt het beleid voor de openbare ruimte, waar de 

huiszwaluwen zich vooral bevinden. Ze hebben veel connecties en daarmee communicatieve 

middelen. Ten slotte heeft de gemeente in vergelijking met de andere actoren relatief 

uitgebreide financiële middelen, mits deze ingezet worden voor projecten rondom de 

huiszwaluw. 

Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt 

De bewonersorganisatie van de Zeeheldenbuurt is bijzonder betrokken bij “hun” 

huiszwaluwen in de wijk. De bewoners die zij vertegenwoordigen merken dat de 

huiszwaluwen bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk
b
. Dit is dan ook hun belang bij het 

huiszwaluwbeheer. Zij streven naar natuurbeleving en welzijn van de bewoners. De 

bewonersorganisatie heeft weinig macht op zichzelf, maar zij vertegenwoordigen wel de 

bewoners die voor de gemeente erg belangrijk zijn. 

Woningbouwcorporatie de Huismeesters 

De Huismeesters was de eerste organisatie om samen met Buitenbedrijf BBZ huisvesting voor 

huiszwaluwen te creëren. Zij doen dit in het belang van natuurbeleving en welzijn van de 

bewoners van hun panden. Hun macht komt van redelijke financiële middelen, maar vooral 

van het feit dat de Huismeesters vele gebouwen bezit waar huiszwaluwnestkommen geplaatst 

kunnen worden. 

Buitenbedrijf BBZ 

Buitenbedrijf BBZ, een zelfstandig bedrijf van Jan Doevendans, is sinds 1995 bezig om de 

huiszwaluwen te stimuleren in de stad Groningen. Veel van dit werk wordt als vrijwilliger 

gedaan, maar jaarlijks wordt hij betaald om de nestkommen schoon te maken en tegelijkertijd 

de vogels in de nesten te ringen voor onderzoek. Dit wordt vooral bekostigd door de 

Huismeesters en in eerdere jaren door de gemeente Groningen. Buitenbedrijf BBZ doet dit 

werk als inkomen, maar ook in het belang van de bewoners en vanwege zijn liefde voor 

vogels. Het bedrijf heeft redelijke financiële middelen, maar zijn macht komt van zijn 

praktijkervaring. 

Avifauna Groningen 

De vogelwerkgroep Avifauna Groningen is op dit moment niet actief op het gebied van 

huiszwaluwen
f
. In 1990 en 2005 zijn er inventarisaties uitgevoerd van natuurlijke populaties 

in de provincie Groningen. Sindsdien is er geen actie meer ondernomen
f
. Avifauna Groningen 

heeft echter naar aanleiding van dit stagetraject interesse getoond in de resultaten en eventuele 

vervolg stappen. 

Kans actoren 

Iedere belanghebbende heeft zijn eigen krachten en zwaktes
24

. De ene kan meer tijd 

beschikbaar hebben terwijl de ander meer financiële middelen heeft of vooral kennis die 

ingezet kan worden. Daarom zijn er veel kansen in een samenwerking tussen bovenstaande 

belanghebbenden, maar ook met nieuwe. Een van de mogelijke nieuwe belanghebbenden zijn 

andere woningbouwcorporaties. Zoals de Huismeesters veel doen voor de huiszwaluwen door 

hun gebouwen open te stellen voor nestkommen, kunnen andere woningbouwcorporaties dit 
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ook. Deze zullen echter eerst geïnformeerd moeten worden over de voordelen van 

huiszwaluwen in de buurt. Een ander voorbeeld is de bewonersorganisatie van de 

Zeeheldenbuurt die na geïnformeerd te zijn direct aan de slag ging met een 

moddervoorziening voor de huiszwaluwen aan het van Brakelplein. Dit laat zien dat 

bewonersorganisaties veel kunnen bereiken en bestaat uit vrijwilligers die graag iets voor hun 

buurt willen doen. Ook andere bewonersorganisaties van andere wijken kunnen deel uitmaken 

van een efficiënt huiszwaluwbeheer. Een laatste organisatie die veel kan betekenen is 

Avifauna Groningen. Zij doen al veel voor andere vogelsoorten en zouden dus ook gevraagd 

kunnen worden of zij mee willen werken bij het behouden en stimuleren van huiszwaluwen. 

De interesse in deze betrokkenheid is al gewekt en moet alleen benut worden. Net als in 

andere steden kan de vogelwerkgroep een grote rol spelen doormiddel van informatie 

verzamelen over nieuwe nestlocaties en inzet van vrijwilligers bij bijvoorbeeld 

schoonmaakwerkzaamheden. 

Vaak is het een grote stap om een project voor vogels te starten, maar een veel kleinere stap 

om mee te doen bij een bestaand project. Om deze reden is het belangrijk om meerdere 

organisaties en instanties te betrekken bij projecten zodat hier meer uitgehaald kan worden. 

Zo kan de gemeente als projectstarter dienen en andere organisaties hierbij betrekken. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld het ophangen van nestkommen bij een woningbouwcorporatie met de 

afspraak dat deze organisatie het onderhoud van de kommen op zich neemt. Aan de andere 

kant kunnen organisaties de starter zijn en de gemeente mee doen door bijvoorbeeld de 

afspraak te maken dat de gemeente een extra kunstnest ophangt voor ieder nest die de 

organisatie ophangt. Uit een enquête onder de belanghebbenden is gebleken dat veel 

woningbouwcorporaties wel mee willen werken door nieuwe kunstnesten te financieren en 

ophangen, maar de schoonmaakkosten willen ze niet dragen (bijlage 2). Ook vrijwilligers zijn 

volgens de enquête bereid zich in te zetten voor de huiszwaluwen in een samenwerkingsvorm, 

maar dan wel geleid door een coördinerend en bemiddelend persoon. De verschillende 

belanghebbenden hebben vaak hun eigen belangen en willen daarom eigenlijk niet inleveren 

terwijl dat voor de huiszwaluw misschien wel de beste optie is. Om met deze situaties om te 

gaan is deze coördinerende en bemiddelende persoon zeer belangrijk. 

2.4 Juridisch kader 
In de Flora- en Faunawet staat ten eerste dat iedereen een zorgplicht heeft ten behoeve van 

dieren en planten
35

. Dit betekent dat er geen acties verricht mogen worden die nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor een plant of dier. De huiszwaluw is een inheemse bedreigde 

vogel van categorie 5 volgens de Flora- en Faunawet
35

. Dit betekent dat deze soort niet 

verstoord mag worden en nesten niet verwijderd mogen worden tijdens het broedseizoen en 

onder voorbehoud buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen de nesten 

verwijderd worden mits er voldoende alternatieve nestgelegenheid aangeboden wordt. De 

huiszwaluw kan vrij makkelijk tussen nesten wisselen in verschillende jaren, waardoor deze 

manier van bescherming voldoende is voor deze soort. 

Dit betekent echter niet dat men verplicht is om de nestkommen van de huiszwaluwen te 

onderhouden. Zolang de nestgelegenheid niet door mensen wordt verwijderd heeft niemand 

de plicht om hier iets aan te doen. Om deze reden is het van belang dat er goede afspraken 

worden gemaakt met bedrijven wanneer deze in samenwerking met de gemeente nestkommen 

ophangen. In deze afspraken moet duidelijk zijn wie het onderhoud op zich neemt en onder 

welke omstandigheden de nestkommen eventueel mogen worden verwijderd. Dit alles 

natuurlijk binnen de kaders van de eerder beschreven Flora- en Faunawet. 
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2.5 Natuurbeleving 

Maatschappelijke acceptatie 

Bewoners zijn voornamelijk positief over de huiszwaluwen. “Wanneer de vogels terug in 

Nederland zijn begint het goede leven weer.”
h
 Dit is het gevoel wat men bij de vogel heeft. 

Ook mensen die verder weinig tot niks met vogels hebben vinden het fijn om ze te zien 

vliegen en vinden het ook leuk om geïnformeerd te worden over de soort in hun wijk. Alleen 

bij specifiek vragen naar last van uitwerpselen wordt toegegeven dat dit inderdaad hinderlijk 

kan zijn, maar dit lijkt dus zeker geen groot probleem te zijn
b
. Ook in andere gemeenten 

komen vrijwel geen klachten binnen over de huiszwaluwen
i,j,k,L

. Overall is men dus zeer 

positief tegenover de huiszwaluw. 

Mens en natuur 

Sinds de mensen meer naar de stad trekken wordt er ook meer gedaan om de natuur naar de 

stad te brengen om de behoefte aan natuur te vervullen
18

. Uit een enquête van het programma 

Vroege Vogels is gebleken dat men vogelgeluiden tot de mooiste natuurgeluiden vind 

behoren
40

. Men vind het prettig om vogelgeluiden te horen in de ochtend wanneer zij naar hun 

werk gaan
L
. “Vogels vergroten onze verbondenheid met de natuur en dragen zo bij aan de 

leefbaarheid van onze woon- en werkomgeving.”
20

 Dit alles geeft aan dat vogels een 

belangrijk aspect zijn in de leefbaarheid van een woning of wijk. Het is wel van belang om te 

begrijpen dat deze verbondenheid alleen geld voor aaibare natuur
18

. Er zal dus weinig 

aandrang zijn vanuit bewoners om niet aaibare natuur te stimuleren. De niet aaibare natuur is 

vaak de basis van een voedsel web en is dus deel van het bestaansrecht van de aaibare natuur. 

De taak van een stadsecoloog is dan ook om in het belang van de gewenste aaibare natuur de 

noodzakelijke niet aaibare natuur te stimuleren. In het geval van de huiszwaluw is bij de 

bewoners weinig bekend over het nut van deze vogels. De gigantische hoeveelheid insecten 

die de vogel eet is daar een voorbeeld van
34

. Vaak zijn mensen zich wel bewust van de 

huiszwaluwen in de buurt, maar beginnen er pas van te genieten wanneer over de vogels 

verteld wordt
b
. Het is dan ook van belang om initiatieven om bewoners te informeren bij te 

staan en eventueel zelf informatie uit te dragen als gemeente Groningen. In de komende 

paragrafen zullen mogelijkheden hiertoe worden uitgewerkt. 

Communicatie 

De gemeente doet niet langer aan het aanbieden van informatie op de gemeentelijke website 

zonder dat er een vraag naar is. Dit werd eerst wel gedaan, maar dit kostte te veel geld en het 

werd onmogelijk om de informatie te vinden die echt belangrijk is
d
. Er zijn echter nog vele 

mogelijkheden tot communicatie beschikbaar voor de gemeente Groningen. Deze zijn globaal 

beschreven in figuur 5. Ten eerste wordt er door de gemeente alleen gecommuniceerd met de 

bewoners wanneer hier een aanleiding voor is. Dit kan in de vorm van een vraag van de 

bewoners of een gerelateerd evenement of project, waardoor het informeren gewenst zal zijn 

door de bewoners. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de stadsschaapskudde die aankomt in de 

stad. Dit is elk jaar een moment dat mensen komen kijken uit interesse. Om die reden is het 

nuttig om de aankomst en de route van de schaapskudde te communiceren. Voor iedere 

aanleiding kan de beste communicatieoptie verschillen. Dit komt vooral door de schaal 

waarop je wil communiceren. Figuur 5 geeft een overzicht van de keuzes die moeten worden 

gemaakt bij het communiceren richting bewoners.  
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Figuur 5: Schema voor keuze mogelijkheden bij communicatie (Mirjam van der Feen) 

 

Voor communicatie richting een enkel huishouden of straat is een brief aan huis 

waarschijnlijk de beste optie. Voor een stadsbreed bereik kan de gezinsbode
46

 of een 

plaatselijke krant gebruikt worden. Bij communicatie richting een wijk kan een wijkkrant of 

website gebruikt worden om de bewoners te bereiken. Voor stadsbrede of wijk communicatie 

kan het ook overgelaten worden aan andere organisaties die een specifieke doelgroep kunnen 

bereiken. Denk hierbij aan de natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE)
44

 voor natuur 

gerelateerde evenementen. 

Vaak is het aan te raden om berichten op de gemeentelijke Facebook pagina te zetten. Dit 

kunnen berichten zijn die van belang zijn voor kleine en grote groepen mensen. Wanneer het 

voor een kleinere groep mensen bedoelt is kunnen andere mensen dit zien en actie 

ondernemen om gelijke projecten te starten. Facebook, wijkkranten/websites en de 

gezinsbode zijn media die door velen gelezen wordt en zijn dus aan te raden wanneer je een 

groot publiek wilt bereiken. 

 

In het geval van de Huiszwaluwen is het aan te raden om bij eventuele ophangacties de wijk 

te informeren via wijkkrant of website en de voortgang te melden op de Facebook pagina. Dit 

kan tot gevolg hebben dat inwoners van andere wijken contact opnemen om te vragen of in 

hun wijk ook dergelijke acties ondernomen zullen worden. Het moment dat deze vraag 

gesteld wordt is duidelijk dat ook in die wijk de vraag naar huiszwaluwen bestaat en hier 

mogelijk nieuwe nestkommen geplaatst kunnen worden of eventueel meer informatie 

verstrekt moet worden. Tijdens het stagetraject is een presentatie gegeven bij de 

Zeeheldenbuurt bewonersorganisatie. Tijdens deze presentatie werd een interesse gewekt bij 

de bewoners en heeft dit geleid tot het plaatsen van een kleiplank in de van Brakelvijver. Er 

werden vragen gesteld over de schoonmaakwerkzaamheden en de gesteldheid van de 

populatie in hun wijk. Dit alles met het commentaar dat er nooit werd aangekondigd dat er 

schoonmaakwerkzaamheden werden gedaan en men dus altijd de actie miste. Dit geeft aan dat 

er in ieder geval in de Zeeheldenbuurt een vraag is naar meer informatie over deze vogels. 
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Nestcamera 

Organisaties als Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben al vele 

webcams op vogelnesten gericht
47

. Deze camera’s hebben een grote meerwaarde aan 

natuurbeleving voor bewoners dichtbij de nesten, maar ook voor verder weg wonende 

mensen. Zeker wanneer bewoners zich inzetten voor een vogelsoort is het leuk om “hun” 

vogels te kunnen volgen via de webcam. Er is echter nog maar weinig beeldmateriaal 

beschikbaar van huiszwaluwen op het nest. Op 30 april 2015 is een nestcamera geplaatst aan 

het van Brakelplein. Dit nest is direct bezet geraakt en de beelden zijn van degelijke kwaliteit. 

Tijdens de pilot in 2015 zijn alle beelden opgeslagen, maar de apparatuur heeft de 

mogelijkheid tot live streamen. Extra informatie over de nestcamera en eventuele 

verbeteringen naar aanleiding van de pilot zijn te vinden in bijlage 3. 

 

Deelconclusie: 

- Door gebruik te maken van de kwaliteiten van verschillende belanghebbenden kan 

meer bereikt worden voor de huiszwaluwen dan wanneer organisaties of instanties 

zich individueel inzetten voor de huiszwaluwen. 

- Bij samenwerkingsverbanden is het belangrijk dat iemand een coördinerende en 

bemiddelende rol op zich neemt. 

- Bewoners zijn zeer positief tegenover huiszwaluwen. Eventueel kunnen 

uitwerpselen voor problemen zorgen. 

- Communicatie naar de bewoners kan ervoor zorgen dat meer bewoners iets voor de 

huiszwaluwen willen doen. De vorm van communicatie moet echter passend zijn 

voor de situatie. 

- Nestcamera(‘s) kunnen een grote aanvulling zijn aan de natuurbeleving van de wijk- 

en stadsbewoners. Zeker voor buurtbewoners heeft het veel meerwaarde om “hun” 

huiszwaluwen te kunnen zien. 
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Figuur 6: Voorbeeld van een zeil met modder. 

3 Het faciliteren van huiszwaluwen 

3.1 Inleiding 
Broedende huiszwaluwen hebben twee belangrijke zaken nodig: goede nestplekken en 

voldoende vliegende insecten
42

. Voor nestplekken zijn een aantal ingrepen mogelijk die 

huiszwaluwen kunnen helpen zich ergens te vestigen en een populatie te bestendigen. Een 

aantal aspecten is van belang bij het faciliteren van huiszwaluwen. Ten eerste wat voor type 

nestkom je wilt faciliteren: kunstmatige of natuurlijke nesten. Hieronder presenteer ik eerst 

literatuuronderzoek over welke zaken van belang zijn om natuurlijke nesten te faciliteren, en 

met welke kunstmatige nestkommen kan worden gewerkt. Vervolgens onderzoek ik op basis 

van waarnemingen in de stad Groningen welke omgevingsfactoren de bezetting van 

kunstmatige nestkommen beïnvloeden en daarmee aangeven hoe nieuwe nestkommen 

opgehangen zouden moeten worden. Ten slotte wordt de noodzaak van het schoonmaken van 

kunstmatige nesten besproken in dit hoofdstuk. 

3.2 Natuurlijke nesten en types kunstmatige nestkommen 
Wanneer men huiszwaluwen wil faciliteren kan men kiezen voor twee mogelijkheden: 

Natuurlijke nesten mogelijk maken door nestmateriaal aan te bieden, of kunstmatige nesten 

ophangen. Beide mogelijkheden worden besproken. 

Natuurlijke nesten 
Omdat huiszwaluwen aangepast zijn aan de parasieten en de temperatuur en vochtigheid van 

een natuurlijk nest moet een natuurlijke nestplek worden geprefereerd over kunstnesten. Dit is 

alleen niet altijd mogelijk. Huiszwaluwen maken hun nest van modder vermengd met 

speeksel
12,13

. Deze modder is niet altijd toegankelijk in het stedelijk gebied
38

. Op plekken 

waar gebouwd wordt kunnen modderpoelen ontstaan waar huiszwaluwen gebruik van kunnen 

maken. Deze modderpoelen worden echter weer overgroeid op het moment dat het bouwen 

afgerond is. Op dat moment kunnen kunstmatige nestkommen opgehangen worden of modder 

toegankelijk worden gemaakt om natuurlijke nesten alsnog mogelijk te maken. Het succes van 

deze methoden is wisselend. Er is weinig praktijkervaring uit het stedelijk gebied, maar de 

pogingen in Groningen tot nu toe hebben tot weinig succes geleid. Dit was echter vooral te 

wijten aan onvoldoende inzet van vrijwilligers om de modder toegankelijk te houden
a
. De 

modder die het meest succesvol wordt geacht voor huiszwaluwnesten is een mengsel van klei, 

leem
43

. Deze moet nat zijn en los zodat de vogels kleine stukjes mee kunnen nemen naar hun 

nest waar het opdroogt en uithard. De mogelijk opties om deze modder toegankelijk te maken 

worden hieronder beschreven 

Zeil grond 

De eerste mogelijkheid is een zeil op de grond 

met iets verhoogde zijkanten. Op dit zeil leg je 

grond met water. Dit is een simpele huis, tuin en 

keuken manier om modder toegankelijk te maken 

voor huiszwaluwen. Zorg ervoor dat het zeil op 

een open plek ligt waar de vogels een goede 

aanvlieg en ontsnappingsroute hebben. Door het 

zeil verdwijnt er geen water naar de ondergrond, 

maar je hebt wel te maken met verdamping. Op 

een warme dag kan de modder in een dag 

uitdrogen. Dit betekent dus dat je elke dag de 

modder moet natmaken. Vaak zijn de beste plekken voor deze zeilen op open, publieke 

plekken. Hierdoor is het gevaar van vandalisme aanwezig. Ook op plekken met veel katten 



14 

 

Figuur 7: Regenton die 
de grond nat houdt. 

Figuur 8: Natuurlijke oever op het 
Suikerunieterrein Groningen. 

kunnen deze verhinderen dat de huiszwaluwen ongestoord gebruik kunnen maken van de 

modder. 

Zeil op dak 

Om het probleem van vandalisme en eventueel ook katten uit te sluiten is het mogelijk om een 

dergelijk zeil op een dak van een huis te plaatsen. Op deze manier wordt het wel moeilijker 

voor vrijwilligers om de modder nat te houden. Ook is het niet bekend of huiszwaluwen 

modder van hogere plekken willen halen. 

Zeil met regenton of water afvoer 

Vanwege het vele onderhoud dat aan een zeil vastzit is het mogelijk om 

een regenton of waterafvoer van een huis te laten lekken op de modder. 

Dit vermindert de hoeveelheid tijd die je in het nathouden van de modder 

moet steken aanzienlijk. Deze optie betekent wel dat de installatie nog 

groter wordt en beter zichtbaar. Dit kan weer een verhoogd risico van 

vandalisme tot gevolg hebben. 

Kleiplank in vijver 

Een zelfde type oplossing is de kleiplank. Dit is net als het zeil een oppervlakte waar modder 

op ligt. In dit geval is de plank van onder water doorlaatbaar zodat de modder van onder nat 

gehouden wordt. Omdat de plank in het midden van een vijver ligt is het veilig tegen 

vandalisme. Aan de andere kant zitten er vaak eenden in een vijver die een dergelijke plank 

als slaapplaats gebruiken waardoor de huiszwaluwen afgeschrikt kunnen worden. Een laatste 

probleem zit hem in de modder die op de plank ligt. Zeker als er af en toe eenden op zitten 

wordt de modder een plat plakkaat. Huiszwaluwen vinden losse stukjes modder fijner omdat 

ze geen grote stukken kunnen transporteren. Deze optie is in de van Brakelvijver al eens 

geprobeerd zonder succes. In 2015 is nog een poging gedaan door de bewonersorganisatie van 

de Zeeheldenbuurt. Op het moment van het schrijven van dit rapport is er één nest gebouwd 

met de aangeboden modder. Dit kan een toevalstreffer zijn, maar ook het begin van vele 

nesten. 

Slootkant 

Een heel andere methode is een slootkant stijl afsteken. Omdat het stijl wordt afgestoken 

groeit het niet zo snel dicht en zitten er geen eenden op. De modder wordt natgehouden door 

de sloot. Onderhoud kan door een graafmachientje, maar ook een paar vrijwilligers met 

spades kan de slootkant netjes houden. Dit betekent dat deze optie vrijwel kosteloos kan zijn. 

Deze methode is geprobeerd in Berkel-Enschot zonder succes
i
. Hier waren ook kunstnesten 

aanwezig en deze waren ook niet bezet. Of het goed werkt is dus niet bekend. Deze sloot moet 

wel in de buurt van een bestaande huiszwaluwpopulatie liggen om de vogels de kans te geven 

om de modder te vinden. 

Natuurlijke oever 

Op het terrein van de Suikerunie in Groningen is een 

natuurlijke oever aangelegd voor de huiszwaluwen. Dit is de 

meest natuurlijke vorm van moddervoorziening. Ook is dit 

ecologisch gezien de beste oplossing voor natuur aan de 

waterkant. Deze voorziening is echter in korte tijd weer vol 

gegroeid waardoor de modder niet langer beschikbaar was 

voor de zwaluwen. Het is dan ook nodig om de oever 

regelmatig te onderhouden. De aanleg en dus ook het 
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© Gert van der Gaag 

Figuur 9: Uitwerpselen die uit het nest worden gegooid. 

onderhoud zijn vrij kostbaar, maar vanwege de ecologische waarde van een natuurlijke oever 

is het een overweging waard. Net als bij de slootkant moet deze natuurlijke oever in de buurt 

van een bestaande populatie liggen om het te laten werken.   

Overlast 

Natuurlijke nesten kunnen overlast 

veroorzaken waar kunstnesten dat niet doen. 

Dit is vooral te wijten aan de eerder genoemde 

uitwerpselen uit de nesten
b
. Kunstnesten 

worden geplaatst op plekken waar de 

uitwerpselen geen overlast veroorzaken
a
. 

Natuurlijke nesten worden gebouwd waar de 

vogels dat willen. Dit kan dus ook boven een 

deur of raam zijn. Om overlast te voorkomen 

kan de gemeente ontzorgen door mestplanken 

aan te bieden
e
. Deze planken zijn op zichzelf 

goedkoop, maar de montage kan prijzig zijn 

vanwege de hoogte waarop ze gehangen 

worden (ongeveer 30-50cm onder het nest)
39

. Wanneer deze geplaatst worden tijdens een 

schoonmaakronde van kunstnesten kunnen deze kosten gedrukt worden (meer over de kosten 

in hoofdstuk 4.3).  
 

 

Deelconclusie:  

Natuurlijke nesten moeten geprefereerd worden over kunstnesten. Dit is echter alleen 

mogelijk met behulp van vrijwilligers vanwege de benodigde onderhoudswerkzaamheden. 

Afhankelijk van de situatie kan elk van de besproken methoden gebruik worden. De opties om 

een slootkant of natuurlijke oever te gebruiken lijkt optimaal wanneer dit voor handen is. 

Tabel 2 geeft de voor en nadelen aan van iedere optie om een goede afweging te maken in 

iedere situatie.  

Wanneer kunstmatige modder wordt aangevoerd kan dit het beste een mengsel van klei, leem 

en ruige mest zijn. 

Vanwege overlast van uitwerpselen is het aan te raden om als gemeente mestplanken aan te 

bieden. 
Tabel 2: Samenvatting van mogelijkheden tot het stimuleren van natuurlijke nesten. 

Mogelijkheid Voordelen Nadelen 

Zeil grond Goedkoop, makkelijk 

bereikbaar, katten gevaar 

Veel onderhoud, uitdroging, 

vatbaar voor vandalisme 

Zeil op dak Goedkoop, veilig voor 

vandalisme 

Moeilijk onderhouden, 

uitdroging, niet bekent of de 

zwaluwen er gebruik van 

maken 

Zeil met regenton/water 

afvoer 

Weinig onderhoud, altijd nat  Vatbaar voor vandalisme, 

kattengevaar 

Kleiplank in vijver Continue bewatering, veilig 

voor vandalisme en katten 

Moeilijk om te hervullen of 

de klei los te maken, gevaar 

van gebruik door bv. Eenden 

als slaapplaats 
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Figuur 11: Nestkommen die 
nu in gebruik zijn in 
Groningen. Te zien is de schuif 
bovenop voor betere 
toegankelijkheid. 

Figuur 10: Huiszwaluwtil. 

Kunstmatige nesten 
Huiszwaluwen broeden van nature in zelfgemaakte nesten van modder en speeksel. Er is nog 

nooit gezien dat de soort in een ander type nest hebben gebroed. Dit betekent dat 

inbouwkasten of andere mogelijkheden die er wel voor gierzwaluwen zijn
43

, niet voor 

huiszwaluwen mogelijk zijn. Kunstmatige nestkommen die wel gebruikt worden door de 

huiszwaluwen zijn gemaakt van “woodstone” of in het Nederlands “houtbeton”
27,28

. Dit 

materiaal lijkt op beton, maar is veel lichter omdat het gemaakt is van hout en specie in plaats 

van met granulaat (zand of grind). De aangeboden nestkommen voor huiszwaluwen 

verschillen nogal van elkaar. Dit verschil zit vooral in de dichtheid van het houtbeton en de 

dikte van de kom. Er is geen bewijs dat de ene het beter doet dan de ander, maar 

praktijkervaring suggereert dat de veel gebruikte dunne kom met grove houtbeton het beter 

lijkt te doen. Dit kan komen door de isolerende werking van het materiaal. Het kan te warm of 

juist te koud worden in bepaalde type kasten. Ook de dichtheid kan ervoor zorgen dat de 

vogels zich goed kunnen vasthouden bij het landen op het nest. Vanuit het oogpunt dat je niet 

iets moet veranderen wat goed werkt, is het aan te raden om de dunne, grove houtbeton 

kommen te blijven gebruiken. 

Vanwege de schoonmaakwerkzaamheden is het aan te raden om 

kommen te gebruiken die van bovenaf open te maken zijn met 

bijvoorbeeld een draaiklep (figuur 11).  Op die manier kan het nest 

voorzichtig geopend worden en kunnen tevens de jonge vogels 

geringd worden. De kommen die op dit moment gebruikt worden 

zijn uitgerust met een dergelijke klep en worden als zeer goed 

ervaren door buitenbedrijf BBZ. Deze kommen worden zelf 

gemaakt door aangeleverde houtbeton kommen te bevestigen aan twee haaks op elkaar 

staande planken en er dan twee draaikleppen op te monteren. Deze nestkommen zijn iets 

duurder (€35,- per 2 kommen) dan kant en klare die verkrijgbaar zijn op webshops (€23,- à 

€30,- per 2 kommen)
27,28

, maar het gemak bij het schoonmaken en 

de verhoogde kwaliteit maken deze toch de beste optie. Een laatste 

optie is een huiszwaluwtil (figuur 10). Dit zijn torens met een 

verzameling nestkommen. Er zijn voorbeelden van goed werkende 

tillen, maar over het algemeen worden ze slecht bezet
19

. In het 

geval een til toch de enige optie lijkt te zijn voor uitbreiding of 

compensatie voor verloren nestkommen, is het aan te raden om 

deze zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke populatie te plaatsen voor een optimale kans op 

bezetting. 

 

3.3 Kunstmatige Nestkommen ophangen  
Sinds 2008 worden alle kunstmatige nestkommen in de stad Groningen jaarlijks 

schoongemaakt door buitenbedrijf BBZ, maar ook worden alle jonge vogels geringd. Alle 

Slootkant Simpel, kostenvrij*, blijft 

nat door slootwater, kan 

volledig door vrijwilligers 

worden onderhouden 

Sloot moet binnen 200m van 

een bestaande populatie 

liggen, kleiïge grond nodig 

Natuurlijke oever Meest natuurlijk, blijft nat, 

combinatie met insectrijk 

water als voedselbron 

Duur in aanleg en lastig in  

onderhoud, moet in de buurt 

van een bestaande populatie 

zijn, mag niet dichtgroeien 
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informatie over hoeveelheid eieren en jongen wordt genoteerd. Dit heeft geleid tot een 

uitgebreide verzameling van informatie over de zwaluwen en de kunstmatige nestkommen in 

de stad Groningen. 

Analyse methode 
Uit deze data zijn de bezetting van de nestkommen bepaald per jaar en 

waar mogelijk ook het uitvliegsucces. 

Bij de start van het onderzoek was de informatie over hoe en waar de 

kasten hangen was nog niet bekend en is verzameld. Alle kasten zijn 

opgezocht op Google-maps en de coördinaten zijn genoteerd op de rand 

van de getekende huizen (figuur 12).  Dus niet op de satellietfoto. Hierna 

zijn van alle nestkommen ter plekke de omstandigheden geobserveerd. 

Hierin werden zes criteria meegenomen (tabel 3). 
 

Tabel 3: Informatie verzameld bij iedere nestkom en welke mogelijke opties er zijn. 

Criterium Opties 

Overkapping Zie figuur 12 voor de opties 1 t/m 3 

Windrichting Noord, West, Zuid, Oost 

Hoogte Schatting in meters 

Bosschage 1. Geen Bosschage 

2. Kleine boom(en) voor de nestkom 

3. Grote boom(en) voor de nestkom 

4. Nestkom hangt tussen takken 

Naburige nestkommen Hoeveel nestkommen hangen binnen een 

straal van 10 meter 

Afstand water Afstand naar dichtstbijzijnde waterpartij 

gemeten op google maps 

  
 

 
Figuur 13: Typen overkappingen van Huiszwaluw nestkommen te vinden in de gemeente Groningen ingedeeld in 
categorieën. Van links naar rechts: overkapping tot voorkant nestkom (1), overkapping tot 2 keer de nestkom (2), 
overkapping van meer dan 2 keer de nestkom (3). 

Naast deze zes criteria werden alle opvallende omstandigheden genoteerd en een foto 

gemaakt van elke individuele nestkom voor eventueel naslagwerk. Belangrijke extra 

informatie die genoteerd werd is bijvoorbeeld eventuele uitzichten op water of andere 

insectenrijke plekken, Natuurlijke nesten in de omgeving en eventuele verbouwingen die 

invloed hebben op de nestkom. Al deze informatie wordt gebruikt in de statistische analyse. 

Door een zogenaamd “general linear mixed model” (GLMM) te gebruiken is het mogelijk om 

te bepalen welke omgevingsfactoren de variatie in bezetting van nestkommen het beste 

verklaren. Er zijn meerdere modellen met steeds andere combinaties van factoren gemaakt die 

ieder een zogenaamde Aikakes information criteria waarde (AIC waarde) geven. Deze AIC 

waarden geven aan hoeveel van de geobserveerde variatie in bezetting verklaard wordt door 

      1         2               3 

Figuur 12: Voorbeeld 
coördinaten op de 
rand van het huis op 
de getekende kaart. 
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Figuur 14: Bezettingspercentage per jaar. De hoge bezetting in 2013 is te 
verklaren door extra controles in dat jaar vanwege hoge sterfte. N=154. 

de factoren die zijn meegenomen in dat model. Het model met de laagste AIC waarde 

verklaard het meest.  De complete methodes van het model zijn te vinden in bijlage 2. 

Resultaten 

Jaar effect 

Figuur 13 laat de gemiddelde 

bezetting door broedparen 

van de 148 kunstmatige 

nestkommen per jaar zien. 

De bezetting is vrij constant 

rond de 50-60%. In 2013 is 

een uitschieter te zien (81% 

bezetting) die waarschijnlijk 

te verklaren is door de extra 

uitgevoerde controle in dat 

jaar. Deze was gedaan 

vanwege hoge sterfte aan het 

begin van het seizoen (3,5 

keer zoveel sterfte gevallen 

als in andere jaren). Na de 

eerste schoonmaakronde zijn de huiszwaluwen in andere (schone) nestkommen gaan broeden, 

waardoor meer nesten gebruikt zijn dat jaar. Dit komt waarschijnlijk doordat de eerste nesten 

nog vol lagen met dode jongen en oud nestmateriaal. Dit betekent niet dat er meer vogels 

waren dan andere jaren. Het is mogelijk dat in andere jaren ook andere nesten worden 

gebruikt in het tweede broedsel en de geobserveerde bezetting lager is dan de werkelijkheid. 

Waarschijnlijk is deze afwijking door observatie dichtheid veel kleiner dan die in 2013 is 

geobserveerd, omdat het verschil in 2013 een groot deel aan de weersomstandigheden te 

wijten zal zijn. Vanwege het constante bezettingspercentage over de jaren is de variatie in 

bezetting per nest waarschijnlijk vooral te wijten aan de omgevingsfactoren van de 

individuele nestkommen. 
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Wijken 

 
Figuur 15: Bezettingspercentage per wijk in de stad Groningen. De groene lijn is de 70% bezetting grens waar 
nestgelegenheid limiterend wordt. Witte cijfers zijn het aantal nestkommen in die buurt. 

Wanneer de geanalyseerde gegevens worden uitgezet in grafieken valt het op dat de 

zeeheldenbuurt het erg goed doet. De groene lijn ligt op 70% bezetting. Wanneer in een 

populatie meer dan 70% van de nestkommen bezet is kan het zijn dat de populatie niet meer 

groeit vanwege limiterende nestgelegenheid. In onderzoeken waar nestkasten worden gebruikt 

worden meestal bij 70% bezetting extra nestkasten opgehangen om dit effect te 

minimaliseren
f
. Dit betekent voor de huiszwaluwen dat om de populatie te laten groeien ook 

op dit bezettingspercentage nieuwe nestkommen kunnen worden opgehangen om de vogels de 

ruimte te geven om uit te breiden. Het is te zien dat de Zeeheldenbuurt de enige buurt is die 

over deze grenswaarde gaat. De Hoogte zit op 70% en Kostverloren, Oranjebuurt en 

Vinkhuizen zitten er allemaal onder. Met als laagst scorende buurt de Oranjebuurt met 47% 

bezetting. Dit betekent dat de Zeeheldenbuurt en de Hoogte mogelijk een uitbreiding van de 

nestgelegenheid kunnen gebruiken. Deze uitbreiding is echter geen garantie voor een 

vergroting van de populatie. Dit ligt vooral aan bijvoorbeeld voedselaanbod in de omgeving. 

In de Oranjebuurt zijn bijvoorbeeld vele nesten bijgeplaatst sinds 2007, maar de bezetting is 

achtergebleven met 47%. Het is dan ook aan te raden om uitbreidingen in relatief kleine 

hoeveelheden uit te voeren om de limiet van de populatiegroei te vinden en geen geld uit te 

geven aan nesten die niet gebruikt worden. 

 

Er is een aantal verschillen in de omgevingsfactoren tussen de wijken. Het is bijvoorbeeld zo 

dat in een wijk vaak veel dezelfde woningen staan. Dit betekent dat de overkapping en de 

hoogte van de nestkom voor vele nestkommen in een wijk hetzelfde zal zijn. Tabel 4 geeft een 

beschrijving van de woningen in de wijk. 

 
Tabel 4: Beschrijving van de verschillende wijken met nestkommen. Gemiddelde hoogte en overkappingscategorie 
(figuur 13)  worden vermeld. 

Wijk Eigenschappen Gemiddelde 

hoogte 

Gemiddelde 

overkapping 

De Hoogte
29 De hoogte is een buurt die in 1920 is 

gebouwd. In de wijk bevinden zich 

poorten. Deze poorten zijn wegen met 

behuizing eroverheen gebouwd. Juist aan 

6-7 meter Categorie 1 à 

2 
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39       10             61          16      28 
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deze poorten zijn nestkommen geplaatst 

met meerdere nestkommen naast elkaar. 

Ook in andere straten zijn een aantal 

dubbele kommen geplaatst. 

Kostverloren
30 De woningen in de wijk Kostverloren 

zijn vanaf 1912 gebouwd. Er hangen hier 

niet zo heel veel nestkommen. De 

nestkommen die er hangen, hangen aan 

de voorgevel van de huizen in de 

Meindert Hobbemastraat. 

9 meter Categorie 2 

Oranjebuurt
31 De Oranjewijk (of Oranjebuurt) stamt uit 

1930. In deze wijk woont Jan 

Doevendans, de eigenaar van 

Buitenbedrijf BBZ. Om deze reden zijn 

veel nestkommen geplaatst in deze wijk. 

61 in totaal. De nestkommen zijn vrij ver 

verspreid in de wijk en verschillen dus 

ook in omgevingsfactoren. Veel kommen 

hangen in relatief rustige straten, maar 

enkele hangen bij speelplaatsen of aan de 

drukke Prinsessenweg. 

7 meter Categorie 1 en 

enkele met 2 

Vinkhuizen
33 Vinkhuizen is een relatief nieuwe buurt 

uit 1960/1970. Het bestaat uit kortere 

rijtjeshuizen met aan de koppen een nok 

waar in totaal 16 nestkommen zijn 

geplaatst. Door de wat hogere bebouwing 

aan de rand van de wijk en vaak recht 

tegenover de nestkommen lijkt de 

aanvliegroute niet altijd optimaal. 

7 meter Categorie 1 

Zeehelden-

buurt
32 

De zeeheldenbuurt is de enige buurt waar 

nestkommen hangen met een centraal 

gelegen vijver. Dit kan voor voedsel 

zorgen omdat veel insecten zich 

voortplanten in stilstaand water. De wijk 

is in 1930/1940 gebouwd en bestaat uit 

rijtjeshuizen uitkijkend over de van 

Brakelvijver met ver overstekende 

gevels. 

9 meter Categorie 3 

Model 

Het model dat is gebruikt laat zien dat een combinatie van overkapping, hoogte en bosschage 

de variatie in bezetting van de nestkommen de laagste AIC waarde gaf. Dit betekent dus dat 

dit model de variatie in bezetting het beste verklaard. Er zijn nog enkele andere modellen die 

heel dichtbij de AIC van de beste liggen. Uit deze modellen is te zien welke factoren het 

meest voorkomen en welke minder. Hierin zijn overkapping en hoogte de meest verklarende 

factoren en bosschage de eerst daaropvolgende. Dit maakt bosschage echter niet minder 

belangrijk. Iedere omgevingsfactor zal individueel worden besproken. In bijlage 2 zijn alle 

resultaten, waaronder de overige omgevingsvariabelen en statistische testen beschreven. 
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Overkapping 
De overkapping is de meest invloedrijke factor bij het succes van een nestkom. In figuur 16 is te zien 

dat de bezetting bij een minimale overkapping (categorieën zie figuur 12) de bezetting maar 50% is. 

Wanneer de overkapping een deel oversteekt gaat de bezetting ook snel omhoog. Categorie 2 heeft al 

een bezetting van 72% en categorie 3 zelfs 88%. Een overstek van minimaal 2 maal de nestkom is aan 

te raden. 

 

Hoogte 
Figuur 15 geeft duidelijk aan dat de hoogte van belang is bij het succes van een nestkom. Hoe 

hoger het nest hangt, hoe beter de nestkom het doet. Natuurlijk is dit alleen getest bij 

nestkommen die hangen op een hoogte van 6 tot 9 meter, dus hoe ze het zouden doen op 

hoogtes hoger dan 9 meter is niet bekend. 
 

Bosschage 
Figuur 17 laat zien dat bosschage een negatief effect 

heeft op de bezetting van een nestkom. Lage 

begroeiing heeft al een effect en hoe meer de 

nestkom in de buurt van takken komt hoe slechter de 

bezetting. Wanneer de nestkom tussen takken hangt 

zoals in de Oranjewijk bij een nestkom het geval is, 

is de bezetting 38% terwijl nestkommen zonder 

bosschage een bezetting van 62% heeft. 

Overige omgevingsvariabelen 
De kunstnesten in Groningen hangen op alle 

windrichtingen en dit lijkt geen relatie te hebben 

met de kans tot bezetting van het nest. Ook hangen 

er kunstnesten met een enkele nestkom in de buurt 

tot 12 kunstnesten bij elkaar. In het model is te zien dat ook deze factor van weinig belang is. 

De afstand tot het water lijkt wel een trend te laten zien, maar waarschijnlijk begint de afstand 

pas uit te maken wanneer deze voedselbron buiten het bereik van de huiszwaluwen ligt. 

Meestal gaan huiszwaluwen tot ongeveer 500m van hun nest eten zoeken
12

. Dit betekent dus 

dat de afstand tot water niet uitmaakt, mits het dichtstbijzijnde water binnen 500m ligt. In 

Groningen zijn alle kunstnesten opgehangen op plekken waar al natuurlijke nesten aanwezig 

waren. Om deze reden hangen deze ook allemaal binnen 500m van water. Een lichte 

Figuur 17: Bezetting bij verschillende 
overkappingscategorieën voor alle 
kunstnesten in Groningen. N per categorie 
aangegeven. 

Figuur 16: Bezetting bij verschillende hoogtes 
voor alle kunstnesten in Groningen. N per 
categorie aangegeven. 

Figuur 18: Bezetting bij verschillende 
categorieën van bosschage voor alle 
kunstnesten in Groningen. N per categorie 
aangegeven. 

115   8  21  4 

88 38  22 25   85       38 
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achtergrond wordt geprefereerd door de huiszwaluwen. In Groningen zijn alle nestkommen 

geplaatst op lichte achtergronden, dus dit kon niet worden getest. Het is echter algemeen 

bekend en beschreven in literatuur
36,42,43

. De praktijk geeft aan dat rode bakstenen geen 

probleem zijn, zolang de gevel erboven maar een lichte kleur heeft
a
. 

 

Deelconclusie: 

Zeeheldenbuurt en de Hoogte zijn beide toe aan uitbreiding van de nestgelegenheid. Doe dit 

echter in kleine stappen, want meer nesten betekent niet meteen meer huiszwaluwen. 

Bestaande kunstnesten kunnen allemaal individueel worden beoordeeld op hun 

bezettingspercentage in relatie tot hun omgevingsfactoren. Kunstnesten met een lage 

bezettingspercentage kunnen op een nieuwe locatie gehangen worden met betere 

omgevingsfactoren. 
Tabel 5: Overzicht van deelconclusies voor iedere omgevingsfactor. 

 

3.4  Onderhoud kunstmatige nestkommen 

Schoonmaken 

Zoals eerder genoemd vallen de meeste natuurlijke nesten in de winter van de muur. De 

nesten die wel blijven hangen zijn vaak in het voorjaar de eerste nesten die bezet raken en 

worden geprefereerd boven het maken van een nieuw nest
12,13

. Hergebruik van oude nesten 

betekent dat geen energie gebruikt hoeft te worden voor het bouwen van een nieuw nest. 

Naast dit voordeel brengt het ook een groot nadeel met zich mee. In oude huiszwaluwnesten 

zitten erg veel ectoparasieten
1,3,9,10,11

. Bij huiszwaluwen zijn dit voornamelijk Luisvliegen 

(Stenepteryx hirundinis) en bloedluis (Dermanyssus gallinae)
12,13

. Ectoparasieten zijn beestjes 

die eten van het bloed van bijvoorbeeld vogels. Deze parasieten hebben nadelige effecten op 

de vogels. Er is bijvoorbeeld gevonden dat bij verhoogde parasieten hoeveelheden het 

metabolisme verhoogt is om nieuw bloed aan te maken
11

 en het immuun systeem harder moet 

werken wat energie kost
3
. Andere onderzoeken wijzen uit dat vogels een minder goede 

nachtrust hebben wanneer er veel parasieten aanwezig zijn
2
. Andere effecten van parasitisme 

bij huiszwaluwen zijn: uitgestelde broedsels, verminderde broedfrequentie en verhoogde 

energie kosten tijdens het broeden
9,10,11

. Er zijn experimenten in kunstnesten gedaan waaruit 

bleek dat het schoonmaken van nesten een positief effect leek te hebben bij andere 

vogelsoorten, maar het is nooit goed bewezen
8,14,16

. Een van de grote tegenargumenten is dat 

wanneer je een nest schoonmaakt je niet alleen de parasieten verwijderd, maar ook de 

Omgevingsfactor Belang 

Overkapping Hoe verder de overkapping hoe beter de bezetting. 

Hoogte Hoe hoger hoe beter de bezetting. Boven 9 meter niet getest. 

Bosschage Zo min mogelijk begroeiing voor een goede aanvliegroute. 

Windrichting Windrichting maakt niet uit. Kijkend naar het zuiden wordt 

geprefereerd. 

Naburige kasten Het maakt voor bezetting niet uit hoeveel nestkommen naast elkaar 

hangen. 

Afstand water Binnen 500 meter van een waterlichaam is er geen verschil in 

bezetting. Erbuiten kan een probleem opleveren. 

Achtergrond Huiszwaluwen broeden niet tegen een donkere achtergrond. Zorg dus 

voor een witte of lichte achtergrond. Bakstenen is goed mits de geven 

wit is. 
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predators van die parasieten (bv. Nasonia vitripennis en Dibrachys cavus)
22

. De predators zelf 

of hun eitjes zijn vaak groter dan die van de parasieten, waardoor de parasieten nog een kans 

hebben om te verstoppen terwijl de predators compleet verwijdert worden. Dit betekent dat je 

het juist makkelijker maakt voor de parasieten. 
In Groningen worden de kunstmatige nestkommen nu al jaren schoongemaakt en de 

huiszwaluwen doen het erg goed, met weinig dode vogels in de nesten. Dit geeft aan dat de 

situatie op dit moment erg goed is. Al deze argumenten samengenomen geeft aan dat het 

nuttig is om de nesten schoon te maken. 

wanneer en hoe vaak. 

Er zijn twee mogelijke momenten om schoon te maken. Tijdens (begin mei tot september)
13,26

 

en buiten het broedseizoen (oktober tot april). Buiten het broedseizoen geeft het geen 

verstoring voor de broedende huiszwaluwen, maar je hebt wel kans dat je de parasieten niet 

goed kan verwijderen en alleen de predators van deze parasieten weghaalt. Ook kunnen de 

kunstnesten vol komen te liggen met dode jongen tijdens een slecht voorjaar, waardoor een 

tweede broedsel onmogelijk wordt. Vanwege deze tegenargumenten kan er besloten worden 

dat het niet slim is om schoon te maken buiten het broedseizoen. Schoonmaken tijdens het 

broedseizoen heeft als voordelen dat de parasieten het best toegankelijk zijn en dus het beste 

verwijdert kunnen worden. Ook worden tweede broedsels mogelijk gemaakt. Echter wanneer 

schoongemaakt wordt tijdens het broedseizoen kan verstoring optreden waardoor de vogels 

het nest verlaten. Praktijk ervaring wijst uit dat dit echter geen vaak voorkomend probleem is. 

Dit brengt wel met zich mee dat vanwege de Flora- en Faunawet je een ontheffing moet 

hebben om bij bezette nesten te mogen werken
35

. Deze ontheffing wordt alleen vergeven om 

de vogels van een ring te voorzien. Daarom is het tijdens het broedseizoen noodzakelijk dat 

iemand met een ontheffing aanwezig is tijdens het schoonmaken. Vanwege de argumenten om 

tijdens het broedseizoen schoon te maken en het bijkomende voordeel dat ringonderzoek 

mogelijk is wanneer tijdens het broedseizoen wordt schoongemaakt, lijkt dit de beste optie. 

De frequentie van het schoonmaken heeft te maken met twee variabelen. De eerste is de 

ophoping van parasieten na ieder broedsel en als tweede het achterblijven van dode vogels na 

een mislukte broedpoging. Zeker tijdens een slecht seizoen, bijvoorbeeld door een koud 

voorjaar, kunnen veel nesten ontoegankelijk zijn vanwege dode jongen in het nest. 

Huiszwaluwen broeden meestal twee maal per jaar met de uitzonderlijke derde keer. Om de 

vogels een zo groot mogelijke kans te geven is het slim om na de eerste broedpoging het nest 

schoon te maken zodat nesten met mislukte broedsels weer toegankelijk zijn voor een tweede 

poging. Dit betekent dat elk jaar in juni alle nestkommen schoongemaakt moeten worden. 

Omdat tijdens het tweede broedsel meestal minder nesten worden gevonden zal je ook minder 

schoon te maken hebben. Echter wanneer ieder broedsel de grootste kans gegeven wordt is 

een tweede schoonmaakronde nodig net voor het broedseizoen (begin mei) of er net na 

(augustus/september) om de nesten klaar te maken voor het volgende seizoen.  

Op dit moment wordt alleen in juni/juli schoongemaakt. In 2013 hadden de zwaluwen te 

maken met een erg koud voorjaar met weinig voedsel. Dat jaar is een groot deel van het eerste 

broedsel doodgegaan doordat de ouders de jongen hadden verlaten. De nesten zijn 

schoongemaakt en tijdens het tweede deel van het broedseizoen is een groot aantal van de 

nesten weer bezet geraakt resulterende in een gezonde hoeveelheid nakomelingen in 2013. 

Het is niet aan te tonen dat dit komt door het schoonmaken van de nestkommen, maar het is 

wel een aanwijzing dat de manier hoe met de nesten omgegaan wordt de vogels goed lijkt te 

doen.  
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Deelconclusie 

Literatuur en praktijk ervaring geven aan dat het schoonmaken van kunstnesten een positief 

effect heeft op de huiszwaluwen in Groningen. Vanwege de broedbiologie van de vogel is het 

wenselijk om de nesten schoon te maken na het eerste broedsel zodat een eventueel tweede 

broedsel mogelijk wordt gemaakt.  

Dit betekent dat dit half juni moet plaatsvinden. Schoonmaken buiten het broedseizoen kan 

juist averechts werken vanwege het verwijderen van grotere op de parasieten prederende 

organismen en het missen van de kleinere parasieten. 

Een eventuele schoonmaakbeurt aan het eind (augustus) of aan het begin van het broedseizoen 

kan voor een betere start in het volgende broedseizoen leiden. 

Het schoonmaken moet worden gedaan in de aanwezigheid van iemand met een ontheffing 

om tijdens het broedseizoen bij de nesten te zijn vanwege de Flora- en Faunawet. 

4 Integratie 

4.1 Kosten en kostenbesparing 
Tabel 6: A: kosten voor de aanschaf en het ophangen van een nestkom. Kosten gaan omhoog met langere reistijd van de 
verreiker. B: Kosten verreiker en aannemer per uur. Dit is toepasbaar op alle werkzaamheden. C: Geschatte benodigde 
tijd in uren om de nesten schoon te maken per wijk. Let op: voor Stadsschouwburg is een hogere verreiker nodig dan in 
de andere wijken. In Hoogkerk moeten de nesten worden schoongemaakt met een ladder. Bij werken met een ladder 
zijn twee personen verplicht. 

De kosten van het faciliteren van 

huiszwaluwen bestaat uit twee 

werkzaamheden. Ten eerste kost het ophangen 

van een nestkom geld, maar ook het 

daaropvolgende onderhoud is niet vrij van 

kosten. Omdat voor beide werkzaamheden een 

verreiker gehuurd moet worden is het van 

belang om zoveel mogelijk werkzaamheden 

tegelijk te plannen om reiskosten te 

minimaliseren. Wanneer het ophangen van 

nieuwe nestkommen tijdens een 

schoonmaakronde wordt uitgevoerd zijn de 

kosten een stuk lager, al is dit niet altijd 

wenselijk vanwege verstoring tijdens het 

broedseizoen. Bij een gemiddelde ophang 

opdracht kost een tweetal nestkommen 

ongeveer €35,- + €23,- ophang kosten. Dit 

komt op €58,- per tweetal nestkommen 

(gebaseerd op recente ophangopdracht van 

gierzwaluwnesten)
a
. 

 

De schoonmaakkosten zijn verbonden aan de 

huur van de verreiker en de kosten van de 

aannemer die het schoonmaakwerk doet. De 

geschatte uren die nodig zijn om de 

nestkommen in elke wijk schoon te maken zijn te zien in tabel 7c. Om bij elke wijk te komen 

moet de verreiker een stukje rijden. Deze reistijd komt op ongeveer 30 minuten per wijk. De 

verreiker heeft ook voorrijkosten waardoor er 2 uur per dag bij opgeteld moet worden. De 

Wijk Geschatte               

C benodigde tijd 

(uur) 

Oranjewijk 5 

De Hoogte 4 

Zeeheldenbuurt 2 

Vinkhuizen 3 

Kostverloren 1 

Stadsschouwburg 2 

Hoogkerk 2 

Kostenpost Kosten                   A 

Nestkom (tweetal) €35,- 

Ophangen nestkom €10,50 tot €250,-  

 

Reistijd: 0-2h 

Totaal per nestkom €45,50 tot €285,- 

Kostenpost Kosten per uur    

B 

Verreiker €80,- 

Buitenbedrijf BBZ €45,- 

Vrijwilligers €0,- 

Totaal per uur €125,- 
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totale tijd die nodig is om alle wijken aan te doen is 27,5 uur. Dit komt tot een totale 

kostenpost van €3437,50. 

4.2 Samenwerking 
Om de kosten van het schoonmaken en ophangen van kunstmatige nestkommen zo laag 

mogelijk te houden, is een samenwerking van de gemeente Groningen met de Huismeesters, 

en eventuele nieuwe woningbouwcorporaties die interesse hebben om nestkommen op te 

hangen, nodig. Door samenwerking kan de reistijd verkort worden en daarmee de totale 

werktijd verlagen. Wanneer alle nesteigenaren samenwerken is het mogelijk om alle 

nestkommen langs te gaan en niks over te slaan vanwege kostenbesparing. Eventuele 

samenwerkingen met bewonersorganisaties en Avifauna Groningen kunnen bijdragen aan de 

informatieflow richting en vanuit de gemeente Groningen over de huiszwaluwen in de stad. 

Ook kunnen natuurbelevingsactiviteiten rond de huiszwaluwen makkelijker tot stand komen 

wanneer deze organisaties de handen ineen slaan. 

Uit de enquête die gehouden is onder de aanwezigen bij de presentatie van dit stagetraject is 

gebleken dat vooral de vrijwilligers een coördinerend en bemiddelend orgaan willen in een 

dergelijke samenwerking (bijlage 2). Als er niemand de leiding neemt zal de communicatie 

snel verwateren en zal iedereen snel weer teruggaan naar de vertrouwde “ik doe het zelf wel” 

mentaliteit. Dit coördinerend orgaan moet zo onpartijdig als mogelijk zijn en deze taak 

uitsluitend in het belang van de huiszwaluw en de natuurbeleving van de bewoners van de 

stad Groningen op zich nemen. Dus niet om financiële redenen. Vanwege de kaders waaraan 

de gemeente Groningen gebonden is vormt de afdeling ecologie binnen stadsprogramma de 

beste optie als coördinerend orgaan. Hun taak zou kunnen bestaan uit het organiseren van een 

jaarlijkse bijeenkomst van betrokkenen. In deze bijeenkomst worden mogelijke 

samenwerkingen besproken om plannen voor monitoring en uitbreiding van de kolonies 

huiszwaluwen in de stad te realiseren. Ook worden financiële aspecten en mogelijke projecten 

rond natuurbeleving besproken. Een alternatief is een vrijwilliger die zich in wil zetten voor 

de huiszwaluwen en de natuurbeleving die deze de bewoners van de stad geven. 

4.3 Mogelijke samenhang met andere projecten 
In de stad Groningen worden veel projecten gedaan met vogels en nestkasten/kommen. Het is 

dan ook aan te raden om bij alle activiteiten rond de huiszwaluwen te denken aan eventuele 

combinaties met andere projecten. Een combinatie die al regelmatig uit wordt gevoerd is het 

gecombineerd schoonmaken van nestkommen van huiszwaluwen en nestkasten van 

gierzwaluwen. Omdat voor beide soorten een verreiker nodig is, kunnen de kosten gedrukt 

worden voor beide projecten wanneer dit tegelijkertijd uitgevoerd wordt. Andere mogelijke 

combinaties kunnen liggen in informatie verstrekking aan bewoners. Een informatief stukje in 

een van de voorgestelde media over de verschillende vogels in de stad inclusief de 

huiszwaluwen is een mogelijkheid. Doordat meerdere doelsoorten van de gemeente tegelijk 

worden aangepakt is het mogelijk makkelijker om financiële middelen te verkrijgen. 
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5 Conclusies 
De informatie verzameld door data analyse en literatuur onderzoek wordt in dit hoofdstuk 

samengenomen om een advies te vormen over de onderzoeksvragen. Ook worden de kosten 

en kostenbesparingen besproken.  

5.1 Huiszwaluwen faciliteren 

Nestgelegenheid 
Het creëren van nieuwe kolonies huiszwaluwen is bijna onmogelijk, behalve wanneer de 

vogels al zijn begonnen met een natuurlijk nest. De nesten in Hoogkerk zijn een goed 

voorbeeld van nestkommen die geplaatst zijn op een plek zonder huiszwaluwen. Deze zijn 

dan ook tot nog toe niet bezet geraakt sinds 2007. Uitbreiding van bestaande kolonies kan 

wel. Hang nestkommen op in het zicht van de bestaande populatie en als het even kan binnen 

50 meter. Hoe verder de nestkom hangt van de bestaande populatie, hoe lager de kans van 

bezetting wordt
19

. Ook kan het toegankelijk maken van modder de vogels zover krijgen om 

natuurlijke nesten in de buurt te gaan bouwen. 

 

Uit de analyse is gebleken dat er vijf omgevingsvariabelen van belang zijn voor de bezetting 

van nestkommen in Groningen. Om de efficiëntie van de bestaande kunstnesten te 

optimaliseren is het mogelijk om de minder presterende kunstnesten te verplaatsen naar 

locaties met betere omgevingsfactoren. 
Tabel 7: Overzicht belangrijke omgevingsfactoren met de richting waarin de bezetting verbeterd. 

Omgevingsfactor Belang 

Overkapping Hoe verder de overkapping hoe beter de bezetting. 

Hoogte Hoe hoger hoe beter de bezetting. Boven 9 meter niet getest. 

Bosschage Zo min mogelijk begroeiing voor een goede aanvliegroute. Ook lage 

begroeiing heeft een negatief effect. 

Afstand water Een waterlichaam binnen een straal van 500m is wenselijk. Dit is 

echter geen probleem in de stad Groningen. 

Achtergrond Huiszwaluwen broeden niet tegen een donkere achtergrond. Zorg dus 

voor een witte of lichte achtergrond. Bakstenen is goed mits de gevel 

wit is. 

 

Er is geen bewijs dat een bepaald type kunstnestkom het beter doet dan een ander in 

Groningen. Kenmerken om op te letten zijn de grofheid en dikte van het houtbeton. De 

kommen die nu gebruikt worden, worden als zeer goed ervaren en zijn vrij grof met een dikte 

van 1,5cm. Het is aan te raden om de nestkommen uit te rusten met draaikleppen voor 

toegankelijkheid bij het schoonmaken en ringen. Deze kommen worden zelf gemonteerd op 

een houten constructie. 
 

Het mogelijk maken van natuurlijke nestbouw is te prefereren over kunstnesten. Het is echter 

niet gemakkelijk en kost veel onderhoud. Hierdoor is het voor de gemeente ondoenlijk zonder 

de hulp van vrijwilligers. De beste mogelijkheden zijn een afgestoken slootkant of natuurlijke 

oever met losse grond. Andere opties kunnen werken door modder toegankelijk te maken op 

bijvoorbeeld zeil. Het type modder dat het meest succesvol blijkt is een mengsel van klei, 

leem en ruige mest. 
 

Om meer kolonies te verkrijgen in de stad is het belangrijk dat goed wordt gemonitord waar 

natuurlijke nesten worden gebouwd. Soms verschijnen er natuurlijke nesten in de buurt van 

verbouwingen of nieuwbouw, waar veel braakliggend terrein te vinden is. Hierop kan 

ingespeeld worden door kunstnesten bij te plaatsen of de modder voorziening in stand te 
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houden nadat de werkzaamheden afgerond zijn. Deze nieuwe locaties kunnen gemeld worden 

door bewoners of Avifauna Groningen. Om dit mogelijk te maken moet duidelijk zijn voor 

iedereen inclusief bewoners wie het centrale meldpunt is. 

Bij eventuele compensatie van bestaande nesten bij sloopwerkzaamheden kunnen alternatieve 

nesten in de buurt worden opgehangen zolang deze voldoen aan de criteria eerder beschreven. 

Wanneer deze alternatieve plekken niet voldoen kunnen eventueel huiszwaluwtillen worden 

geplaatst. Deze zijn echter in het algemeen niet erg effectief bevonden tot nog toe. Deze tillen 

moeten zo dicht mogelijk bij de bestaande populatie worden geplaatst om een zo groot 

mogelijke kans te hebben dat deze bezet raakt. 

Onderhoud kunstmatige nestkommen 
Het onderhoud van nestkommen is belangrijk voor de gezondheid van de vogels in het nest. 

Minimaal een maal per jaar moeten de nestkommen worden leeg geborsteld om de parasieten 

te verwijderen. Een tweede maal is mogelijk, maar alleen kostenefficiënt wanneer een hoge 

sterfte heeft plaatsgevonden vanwege weersomstandigheden. De schoonmaakrondes kunnen 

het beste worden uitgevoerd tussen de twee broedsel door wanneer de parasieten open 

rondlopen. Dit is rond half juni. De tweede ronde kan in augustus of begin mei plaatsvinden 

om eventuele dode vogels uit het nest te verwijderen en een nieuw broedsel in het volgende 

jaar mogelijk te maken. Vanwege de flora- en fauna wet is het verplicht om een ontheffing te 

hebben bij het schoonmaken van de nestkommen vanwege de veroorzaakte verstoring in het 

nest. De nestkommen hangen op een hoogte van 6-9 meter en kunnen alleen efficiënt worden 

schoongemaakt met behulp van een verreiker. 

5.2 Kansen natuurbeleving 
Huiszwaluwen zijn van grote waarde voor de stad Groningen. Het is een doelsoort van de 

gemeente en zorgt samen met andere insecten etende vogels ervoor dat muggen en andere 

insecten geen plaag worden. Dit is echter niet de enige reden waarom de huiszwaluw 

belangrijk is. Het is een soort die voor veel natuurbeleving kan zorgen. Doordat de vogels 

door de stad vliegen en op zichtbare plekken broeden is het een soort die door velen gezien 

kan worden. Om deze natuurbeleving te bevorderen zijn er een aantal opties. 

Schoonmaken 

Tijdens de schoonmaakrondes is een grote kans voor natuurbeleving van de omwonenden. 

Ten eerste kunnen de ringgegevens een goede indicatie geven van hoe goed het gaat met de 

huiszwaluwen in de wijk van de bewoners. Deze informatie kan worden gepubliceerd in 

bijvoorbeeld wijkkranten. Tijdens de rondes kan men meekijken bij het schoonmaken van de 

nestkommen wanneer de tijden grofweg worden aangekondigd. Dit kost iets meer tijd, maar 

de toegevoegde waarde in natuurbeleving kan groot zijn. In de bak van de verreiker is over 

het algemeen plek voor vier mensen. Het is aan te bevelen om naast de betaalde aannemer een 

vrijwillig ervaren persoon mee te nemen om te assisteren bij het ringwerk. De andere twee 

plekken kunnen worden gevuld met vrijwilligers. 

Communicatie 

Bewoners beleven de natuur beter wanneer zij hier informatie over krijgen. Het is aan te raden 

om jaarlijks een kort stukje te schrijven over de huiszwaluwen op de gemeentelijke Facebook 

pagina. Ook andere activiteiten kunnen op deze Facebook pagina interesse wekken voor 

vervolgprojecten. Verder kunnen wijken zelf interesse hebben om een stukje over “hun” 

zwaluwen in de wijkkrant of wijkwebsite te plaatsen. Hier kan de gemeente bij helpen om dat 

mogelijk te maken. Bij communicatie vanwege werkzaamheden of projecten moet gekeken 

worden naar de schaal waarop deze communicatie ingezet moet worden voor een methode 

wordt gekozen.  
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Webcam 

Tijdens het stage traject is een pilot uitgevoerd met een camera in een huiszwaluwnestkom. 

Dit was een groot succes waar veel leuke beelden uit gekomen zijn. Deze beelden kunnen live 

worden bekeken op het internet wanneer de opnameapparatuur aangesloten wordt aan een 

router of mobiele telefoon. Zoals veel webcams die op vogelnesten worden gericht kan deze 

livestream voor veel natuurbeleving zorgen in en buiten Groningen.  
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Advies 
 Zorg voor een goede communicatie richting bewoners om voor natuurbeleving te 

zorgen.  

 Natuurlijke nesten zijn te prefereren, echter kosten deze veel onderhoud en de 

plaatsing is niet te sturen. 

 Bij het ophangen van nieuwe kunstnesten moet gekeken worden naar:  

o De hoogte waarop hij gehangen wordt (hoe hoger hoe beter) 

o De overkapping over het nest (flink overstek is geprefereerd) 

o Een goede aanvliegroute zonder begroeiing 

o Water binnen 500 meter 

 Bestaande kunstnesten kunnen verplaatst worden naar locaties met betere 

omgevingsfactoren voor hogere efficiëntie. 

 Ten minste een maal per jaar moeten de kunstnesten schoongemaakt worden. Dit kan 

het beste eind juni gedaan worden. Een tweede schoonmaakronde in augustus of begin 

mei is geadviseerd wanneer er hoge sterfte heeft plaatsgevonden dat jaar, door slechte 

weersomstandigheden. 

 Samenwerking en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en voorzieningen kan meer 

bereiken dan individuele acties. Om dit goed te laten verlopen moet dit echter geleid 

worden door een coördinerende en bemiddelende persoon. Dit kan de gemeente op 

zich nemen of iemand die dit puur voor de huiszwaluwen en natuurbeleving van de 

bewoners op zich wil nemen. 
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6 Referenties 

Persoonlijke communicatie: 
 Bedrijf/organisatie Functie 

a Buitenbedrijf BBZ Eigenaar BBZ, ecoloog, Ervaringsdeskundige 

nestkommen ophangen en schoon maken. 

b Bewonersorganisatie 

Zeeheldenbuurt 

Lid van bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt 

c Gemeente Groningen Stadsprogramma beleid ecologisch onderhoud 

d Gemeente Groningen Afdeling communicatie 

e Gemeente Groningen Specialist ecologie 

f Rijksuniversiteit 

Groningen 

Onderzoeks-/Onderwijsmedewerker 

Geinterviewden  
 Bedrijf/organisatie Functie 

g Bewonersorganisatie 

Zeeheldenbuurt 

Voorzitter 

h Avifauna Groningen Lid en specialist vogelinventarisatie 

i Gierzwaluwwerkgroep 

Oisterwijk 

Lid 

j Gemeente Tilburg Stadsecoloog 

k Gemeente Amsterdam Project en proces manager in stadsecologie 

L De Huismeesters Bouwkundig opzichter 
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Bijlage 1: Methodes en resultaten model 

Methodes model 
Om erachter te komen welke omgevingsfactoren de variatie in bezetting tussen de 

nestkommen kan verklaren is een model gebruikt. Dit is een “general linear mixed model” 

(GLMM). In dit model kunnen alle verwachte omgevingsfactoren geplaatst worden om als 

uitkomst een indicatie te verkrijgen in welke mate een bepaalde omgevingsfactor de variatie 

kan verklaren. 

Omdat binnen wijken de woningen veel op elkaar lijken en de nestkommen dus veel 

omgevingsfactoren gemeen hebben is het noodzaak om dit effect uit het model te filteren. 

Als dit niet gebeurt dan zal de uitkomst van het model aangeven dat de eigenschappen van de 

wijken een deel of alle variatie verklaard. Dit willen we niet, want we willen juist weten 

waarom individuele nestkommen het wel of niet goed doen. 

Ook is data gebruikt van 2008 tot 2014. Dit betekent dat een bepaalde nestkom wel 7 keer 

voorkomt in de dataset. Om ervoor te zorgen dat deze nestkom niet 7 keer als aparte kom 

wordt gezien moet ook dit effect uit het model worden gefilterd. Dit filteren wordt gedaan 

door beide effecten als zogenaamde random effecten te gebruiken. 

 

Alle omgevingsfactoren zijn eerst individueel getest op hun aandeel op de variatie die wordt 

gezien in de bezetting. Deze modellen geven ieder een “Akaike Informatie Criterium waarde” 

(AIC waarde). De hoogte van deze waarde zegt op zich niks, maar het verschil van deze 

waarde ten opzichte van de AIC van andere modellen geeft een indicatie van hoe goed het 

model de variatie verklaart. Hoe lager de AIC hoe beter het model de variatie verklaart. In 

tabel 9 is een overzicht te zien van de verschillende modellen die getest zijn met de 

omgevingsfactoren die hierin zijn meegenomen. De AIC waarden van ieder model zijn te zien 

in tabel #. 

 

Sommige combinaties van categorieën bestaan niet in de dataset. Er zijn bijvoorbeeld veel 

nesten met 9 meter hoogte en een overkapping van categorie 3, maar geen enkele nestkom 

met 7 meter en een overkapping van categorie 3. Als dit te vaak voorkomt in een database kan 

het model niet goed testen of de interactie tussen hoogte en overkapping van belang is. Dit is 

het geval met de huidige database. Om deze reden worden deze interacties niet meegenomen 

in deze analyse terwijl de interacties wel een deel van de variatie zouden kunnen verklaren. 
Tabel 8: Weergave van de verschillende modellen die zijn getest. Voor ieder model is aangegeven welke 
omgevingsfactoren zijn meegenomen. 

 Jaar Overkapping Hoogte Bosschage Windrichting Naburige 

kasten 

Afstand 

water 

Model 

1 

x       

Model 

2 

 x      

Model 

3 

  x     

Model 

4 

   x    

Model 

5 

    x   

Model 

6 

     x  

Model       x 
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7 

Model 

8 

x x x x x x x 

Model 

9 

x x x x x x  

Model 

10 

x x x x x   

Model 

11 

x x x x    

Model 

12 

x x x     

Model 

13 

x x      

Model 

14 

 x x x    

Model 

15 

 x x     

 
Tabel 9: AIC waarden voor de modellen die aangegeven zijn in figuur #. De AIC waarden zijn gesorteerd naar relevantie. 
Bovenaan staan de meest verklarende modellen 

De omgevingsfactoren die de variatie in bezetting verklaren zullen worden getest met een 

TukeyHSD test. Deze test geeft aan welke categorieën van elkaar verschillen en welke niet. 

Met deze test kan worden gekeken of de trend die in de grafiek te zien is ook daadwerkelijk 

significant is. 
Tabel 10: AIC waarden voor ieder model dat is getest. gesorteerd van meest verklarend naar minder verklarend. 

Resultaten model 
Model 12, 11, 13 en 14 zijn allemaal 

binnen 2 AIC van elkaar. Dit betekent 

dat deze allemaal valide beschrijvingen 

kunnen zijn van de geobserveerde 

variatie. Deze 4 modellen hebben met 

elkaar gemeen dat ze allemaal 

overkapping bevatten. Dit is dan ook de 

meest verklarende omgevingsfactor. 

Hiernaast zijn ook Jaar en Hoogte vaak 

te vinden in de 4 modellen. Deze hebben 

ook een grote impact op de bezetting van 

een nestkom. Als laatste komt Bosschage 

voor in de modellen. Al lijkt het erop dat 

deze omgevingsfactor een mindere 

impact heeft dan overkapping en hoogte, 

is het nog steeds een factor die mee moet 

worden genomen. 

Omgevingsfactoren 
Onderstaand grafieken van alle omgevingsfactoren. Alleen Overkapping, Hoogte en 

bosschage zijn van groot belang voor de bezetting van de nestkommen. De andere factoren 

kunnen van belang zijn, maar in veel mindere mate en kunnen dus genegeerd worden bij het 

ophangen van nieuwe kommen. 

Model: AIC 

Model 12 950,31 

Model 11 950,50 

Model 13 950,76 

Model 14 951,20 

Model 15 952,43 

Model 2 953,63 

Model 9 957,38 

Model 10 957,38 

Model 8 959,39 

Model 3 960,30 

Model 1 963,57 

Model 6 963,61 

Model 7 964,92 

Model 5 966,09 

Model 4 966,65 
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Figuur 20: Bezetting van nestkommen bij 
verschillende types bosschage met uitkomst van 
TukeyHSD test. Dezelfde letters geeft aan dat deze 
categorieën op elkaar lijken. 

Figuur 24: Bezetting van nestkommen bij 
verschillende categorieën van overkapping 
(figuur#). met uitkomst van TukeyHSD test. 
Dezelfde letters geeft aan dat deze 
categorieën op elkaar lijken. 

Figuur 19: Bezetting van nestkommen bij 
verschillende hoogtes (m). met uitkomst van 
TukeyHSD test. Dezelfde letters geeft aan dat 
deze categorieën op elkaar lijken. 

Figuur 21: Bezetting van nestkommen bij verschillende afstanden tot water (m). 

Figuur 23: Bezetting van nestkommen bij verschillende hoeveelheden naburige 
kasten binnen 10m afstand. 
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Figuur 22: Bezetting van nestkommen bij 
verschillende windrichtingen. 
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Figuur 25: Opstelling voor online streamen. Camera is verbonden met een recorder die via een route op internet het 
beeld streamd. 

Bijlage 2: Opzet huiszwaluw nestcamera 
Op 30 april 2015 is een nestcamera geplaatst aan het van Brakelplein. Dit nest is direct bezet 

geraakt en de beelden zijn van degelijke kwaliteit. De beelden zouden nog iets beter kunnen 

zijn wanneer de houten kast waarin de camera zit nog iets hoger te maken zodat het beeld iets 

beter het hele nest beslaat. De camera is gekoppeld aan een recorder met een hardeschijf om 

de beelden op te slaan. De recorder heeft de mogelijkheid om online te streamen, maar voor 

de pilot is dit nog niet gedaan. Aan de recorder kan een beeldscherm worden gekoppeld om 

live beelden mee te kijken. De opstelling om online te streamen in te zien in figuur 25. De 

camera is aangesloten op een recorder die is aangesloten op een router of mobiele telefoon 

(met internet). Op een website worden de beelden, die de camera op dat moment ziet, 

gestreamd door middel van een link naar het IP-adres van de recorder. Op die manier kan 

iedereen altijd naar de beelden kijken wanneer men dat wil. Om dit operationeel te maken is 

het aan te raden dit te laten doen door iemand met kennis van zaken. Een mogelijkheid is 

onlinecamerashop te Amsterdam die heeft bijgestaan bij het opzetten van de pilot. De camera 

en recorder zijn al aanwezig. Om online te streamen is nog een router of mobiele telefoon met 

internet aansluiting nodig en een stroomaansluiting. Het is niet aan te raden dit van een 

naburig huis af te tappen, want het streamen van beelden kost de nodige bandbreedte. Dit kan 

vervelend zijn voor de bewoners. Er is op dit moment geen microfoon aangesloten. Dit zou 

nog een toevoeging kunnen zijn vanwege het gezellige gekwetter dat de vogels maken bij de 

nestkom en soms ook erin. 
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Bijlage 3: Uitgebreide versie actor analyse 
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Figuur 28: Nestkom locaties in 
Vinkhuizen. Veel groen rond de buurt, 
maar hogere bebouwing tegenover 
nestlocaties. meeste kommen hangen 
onder de nok van woningen. 

Figuur 27: 4 nestkommen aan de 
stadsschouwburg. Vanwege de hoogte is 
een andere verreiker nodig om hier bij te 
kunnen komen. 

Figuur 26: Nestkommen in de 
Oranjebuurt. Relatief ver verspreid. veel 
groen door het noorderplantsoen. Door 
de wijk loopt de drukke Prinsessenweg 
waar ook 4 nestkommen hangen. 

Bijlage 4: Locatiekaarten nestkommen Groningen stad 
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Figuur 31: Nestkommen in de Hoogte. 
Veel groen rond de wijk. Bijzondere 
wijk vanwege de grote concentratie 
nestkommen aan de poorten. 

Figuur 29: Nestkommen aan de 
Groningerweg. Hangen aan een particuliere 
woning. Beschut tussen bomen met magere 
bezetting. 

  

Figuur 30: Nestkommen aan het van 
Brakelplein. Best bezette wijk. 
waarschijnlijk door de vijver die als 
voedselvoorziening dient. Op de hoek 
kortenaerstraat en van Brakelstraat (links 
boven) hangt de nestcamera in 2015. 
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Figuur 32: Nestkommen in 
Kostverloren. Hangen aan 
de Meindert 
Hobbemastraat. Veel 
groen in de omgeving. 

 

Figuur 33: Nestkommen in Hoogkerk. Opgehangen om 
huiszwaluwen te lokken. Veel water en daarmee voedsel. 
Echter geen zwaluwen. typisch voorbeeld dat een nieuwe 
kolonie starten erg moeilijk is. 


