
 
 
 
Waarom is speciale aandacht voor huiszwaluwen nodig?  
Aan het eind van de vorige eeuw is het aantal huiszwaluwen in Nederland met meer dan 75% 
afgenomen. De soort staat daarom als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst. Een van de oorzaken is het tekort 
aan geschikte nestplaatsen en verstoring of verhindering van de nestbouw. 
 
Wat is er zo bijzonder aan de huiszwaluwen in Lent? 
Lent is de enige plaats binnen de gemeente Nijmegen waar huiszwaluwen broeden. Met ruim 100 
bewoonde nesten per jaar is het ook verreweg de grootste kolonie in de wijde omgeving. De meeste 
nesten bevinden zich in de nieuwbouw aan de Frankrijkstraat en Het Buske, maar ook in de oudere 
wijken van Lent zijn ze te vinden (m.n. omgeving Steltsestraat en Pavialaan). 
 
Waarom wordt voor de zwaluwtil deze plaats aan Het Buske voorgesteld? 
Voor Het Buske wordt gekozen omdat de huiszwaluwen hier relatief de meeste overlast geven. De 
ervaring met elders geplaatste huiszwaluwtillen leert dat de kans op bewoning door huiszwaluwen het 
grootst is wanneer de til zo dicht mogelijk bij bestaande nesten staat. Bovendien moet er vrije 
uitvliegruimte zijn (dus geen bomen in de directe omgeving) en moet de til in de buurt staan van water 
(met oevers waar modder voor de nestbouw gehaald kan worden) en open veld (om vliegende 
insecten te vangen). De voorgestelde plaats in het talud van de Turennesingel geeft daarom de 
grootste kans op succes.  
 
Hoeveel huiszwaluwen kunnen er nestelen aan de til? 
Er zullen 20 kunstnesten worden aangebracht onder de kap. Daarnaast is er ruimte voor de zwaluwen 
om zelf nesten bij te metselen. Naar verwachting zal een deel van de zwaluwen zeker ook aan de 
woningen blijven nestelen; de Vogelwerkgroep hoopt uiteraard dat ze daar welkom blijven. 
 
Zal de zwaluwtil een ‘aanzuigende’ werking hebben op huiszwaluwen van elders?  
Waarschijnlijk zal de totale omvang van de kolonie aan Het Buske (zo’n 35 bewoonde nesten) 
ongeveer gelijk blijven. Ook nu is er namelijk nog ruim nestgelegenheid aan de woningen, maar breidt 
het aantal zwaluwen zich toch niet uit. Bovendien beperkt de hoeveelheid voedsel (vliegende 
insecten) in de omgeving ook het aantal zwaluwen. 
 
Wat zijn de verdere voor- of nadelen van een zwaluwtil op deze plaats? 
Ook als de zwaluwtil niet meteen bezet zou worden door de huiszwaluwen, dan leert de ervaring dat 
ook andere vogels (m.n. huismussen, ringmussen, mezen) en vleermuizen er graag gebruik van 
maken. Bovendien zal de zwaluwtil als een opvallend element langs de Turennesingel de aandacht 
van voorbijgangers vestigen op de Lentse huiszwaluwen en daarmee hopelijk bijdragen aan de 
belangstelling en waardering voor deze zomergasten. Overlast zullen de vogels in de til niet geven 
omdat de poepjes van de jongen daar verspreid op het gras terecht komen. 
 
Tijdspad 
Subsidie voor de bouw van een zwaluwtil is beschikbaar van Vogelbescherming Nederland. 
De zwaluwtil zou in het najaar van 2015 geplaatst kunnen worden, zodat de huiszwaluwen er in het 
volgende seizoen hun intrek kunnen nemen. 
 
Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over de huiszwaluwkolonie aan Het Buske of algemene informatie over de 
Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o., neemt u dan contact op met  
Wilfried de Jong  T 024 – 322 55 37 
Ben Brouwer  T 024 – 324 39 88 
E huiszwaluw@vogelwerkgroepnijmegen.nl 
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Voorgestelde locatie van een zwaluwtil langs de Turennesingel ter hoogte van Het Buske 65-67. De til 
kan geplaatst worden in het talud halverwege het fietspad en de oever en tussen de boomgroepen A 
en B.   

 
 

 
 
Impressie van de voorgestelde zwaluwtil aan Het Buske. De totale hoogte wordt ruim 5 meter (iets 
hoger dan de boom links), met een kap van 150 cm breed. 

 
 


