Huiszwaluwtil geplaatst in de V.T.V. “Aanschot”.

In het v.t.v. “Aanschot is er dinsdag 12 april 2016 een huiszwaluwtil geplaatst. Dit is de vierde
huiszwaluwtil in Eindhoven en herbergt 12 kunstnesten en 6 ringen waar de huiszwaluwen zelf een
nest kunnen metselen. Ook is er in deze huiszwaluwtil ruimte gemaakt waar de vleermuis zich kan
huisvesten.

In onze stad bevinden zich drie huiszwaluwkolonies, waarvan er een in Blixembosch, Amerikaanse
wijk, en een bij het Henri Dunant park gelegen aan de Rode kruislaan, de andere huiszwaluwkolonie,
de kleinste, zit in Acht gemeente Eindhoven gelegen aan de Waalstraat.
Deze plaatsing is een initiatief van MU-S, Met U Stadsnatuur van Arjan Ooms in samenwerking met
de gemeente Eindhoven en vrijwilligers. De huiszwaluwtil is eigendom van de gemeente Eindhoven.
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 Blixembosch?

Blixembosch is nog een van de drie plaatsen binnen de gemeente Eindhoven waar huiszwaluwen
broeden. Met 35 bewoonde nesten in 2015 is het ook verreweg de grootste kolonie in Eindhoven. De
meeste nesten bevinden zich aan woningen in de Amerikaanse wijk.
V.T.V. “Aanschot”

Waarom is er gekozen voor deze plaats bij V.T.V. Aanschot? Voor het volkstuinen complex is gekozen
omdat de huiszwaluwen hier geregeld boven de tuinen foerageren naar insecten! En... 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 vlak langs een til) 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 plaats op het volkstuinen terrein geeft daarom de grootste kans op succes!
Broed en voedsel

Jaarlijks brengt een zwaluwpaar meestal twee en soms drie broedsels groot. Het uitbroeden van de
4-5 glanzend witte eieren duurt ongeveer 20 dagen, dat gebeurt door beide ouders en begint eind
mei. De jonge vogels blijven nog 3 weken op het nest, in deze periode vangt één zo'n huiszwaluw wel
9.000 insecten per dag. Kun je nagaan, wat ze ons mensen en planten in de tuin allemaal besparen bij
twee of drie broedsels, daar kan geen spuitbus tegen op. Het vangen van insecten gaat in een razend
tempo.
Tijdens een duikvlucht door 'een muggenwolk happen ze kwiek en handig de een na de ander op, zo
ook schadelijke vliegende kevertjes en vliegjes. Van de prooien worden balletjes gedraaid en dit
wordt aan de jongen gevoerd. Deze zitten, wanneer ze al wat groter zijn, vaak met hun bekjes open
voor het vlieggat te wachten. Bij het tweede of derde broedsel komt het voor dat de jonge uit het
eerste nest helpen met het voeren van hun jongere broertjes en zusjes. Bij belegering door een
vijand, in de toch veilige vesting, wordt deze verjaagd met een straal zwaluwpoep. Na het uitvliegen
zie je de jonge vogels vaak op een draad of tak zitten, bedelend om voedsel. Ze krijgen zelfs vliegend

in de lucht nog voedsel aangereikt. Een paartje huiszwaluwen, dat in een broedseizoen twee nesten
jongen grootbrengt, vangt in die periode zo’n vijf miljoen muggen en andere insecten!
Trek

Omstreeks september, als het insecten aanbod afneemt, verzamelen de jonge vogels zich op draden
of takken tot grote groepen, het teken voor de Grote Reis. Geheel onervaren vliegen ze naar ZuidAfrika in vijf tot zes weken. De ouders zijn dan soms nog bezig met het grootbrengen van het derde
broedsel. Deze vertrekken dan ook samen, in oktober.
De trekkende zwermen vogels eten ook onderweg, behalve tijdens de barre oversteek van de hete
en droge Sahara-woestijn, waar zo goed als niets te vinden is. Tegen zonsondergang zoeken ze bij
voorkeur drassige grond op, waar ze 's nachts kunnen rusten en schuilen in rietkragen. In het
voorjaar trekken ze weer noordwaarts maar in veel kleinere zwermen. Rond half april komen de
eerste huiszwaluwen weer aan in hun broed gebieden, een teken dat de lente en het tuinseizoen
weer is begonnen.
Verder willen wij (alle belangenorganisaties en vrijwilligers) bestuur en volkstuinders van V.T.V.
“Aanschot”, nog hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie.
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De MU-S huiszwaluwtil Eindhoven 4 weken na plaatsing al succesvol!
https://www.youtube.com/watch?v=flPqPfn2-Z0

MU-S Winnaar Gouden Zwaluw

