OPHANGINSTRUCTIES
DE HUISZWALUWKOM
INSECTENJAGERS
De huiszwaluw is een trekvogel die in Nederland broedt. Rond mei komen de huiszwaluwen in Nederland
aan en vanaf eind juli vertrekken de eerste dieren alweer naar hun overwinteradres in zuidelijk Afrika. De
huiszwaluw bouwt van klei en zand een komvormig nest tegen rotswanden, maar huizen van baksteen
en beton voldoen ook prima. Je vindt ze daarom ook in dorpen en steden. Daar broeden huiszwaluwen
in kolonies met meerdere broedparen bij elkaar. Huiszwaluwen zijn vaak te vinden in de buurt van water.
Ze eten namelijk enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden
gevangen. Het zijn daardoor perfecte insectenbestrijders!

1. OPHANGLOCATIE

2. ONDERHOUD

• Kies een locatie binnen 25 meter van een
bestaand huiszwaluwnest. Dan is de kans het
grootst dat de nieuwe nestkom ook bewoond
wordt.
• Hang de nestkommen bij voorkeur op aan de
schaduwrijke oost- of noordoostzijde van het huis.
Doe dit direct onder de dakgoot of dakoverstek.
Als de kast namelijk in de volle zon hangt wordt het
binnen te warm voor de jongen.
• De dakgoot of -overstek moet aan de onderzijde
wit(geschilderd) zijn en wit blijven. Huiszwaluwen
hebben een uitgesproken voorkeur voor wit.
• Plaats de nesten niet boven naar buiten
openslaande ramen.
• Zorg ervoor dat er op een afstand van tenminste
3 meter niets voor de kast hangt, bijvoorbeeld
takken van een boom of kabels. Huiszwaluwen
moeten namelijk gemakkelijk naar binnen en naar
buiten kunnen vliegen.
• Kies een locatie waar de kast jarenlang kan blijven
hangen, aangezien de huiszwaluwen ieder jaar
weer terugkeren naar dezelfde nestlocatie.
• Hang meerdere kasten aan je huis of doe dit
samen met de buren. Huiszwaluwen broeden
namelijk graag bij elkaar in de buurt.

• De huiszwaluwnesten kunnen desgewenst
één keer per jaar vanaf oktober schoongemaakt
worden met heet water en een borstel.
• Een mestplankje onder de kom plaatsen
voorkomt hinder van uitwerpselen.
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3. DE NATUUR EEN HANDJE HELPEN
• Laat oude nesten zitten! Deze trekken weer
andere huiszwaluwen aan.
• Leg binnen een straal van 200 meter rond
de nestplaats een modderpoel aan. Maak de
modderplek niet te nat en laat hem regelmatig
(bijna) opdrogen. Met de modder kunnen de
huiszwaluwen zelf aanvullende nesten bouwen.
• Heb geduld, het kan jaren duren voordat de
huiszwaluwen de nestkast vinden, maar in de
tussentijd kan de kast ook door andere soorten
worden gebruikt.
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