Werkgroep Zwaluwtil Kootwijk
Hoe zat het ook alweer
Het gaat niet goed met onze zwaluwen. Zo is bekend dat ondanks een recente opleving de
Nederlandse populatie huiszwaluwen nog maar een fractie is van die van de jaren ’70 in de vorige
eeuw. De achteruitgang hangt vermoedelijk samen met de sterke afname van insecten. Hetzelfde geldt
voor de beschikbaarheid van nestmateriaal en nestlocaties.
Broedseizoen 2019 ten einde
Laatste nieuws van Vogelbescherming/SOVON
Het broedseizoen van huiszwaluwen is inmiddels afgelopen. De meeste zwaluwen zijn weg naar hun
overwinteringsplaatsen in tropisch en zuidelijk Afrika.
Uit eerste inventarisatie onder de kolonietellers is gebleken dat de vogels het zwaar te verduren
hebben gehad. Bij een flink aantal nesten waren dode jongen, zeer waarschijnlijk als gevolg van de
hitte in juni en juli. Op veen- en zandgrond werden afgevallen nesten gevonden.
Noot: ook de waarnemingen uit Kootwijk van dode jongen en afgevallen nesten als gevolg van de hitte,
zijn in de cijfers meegenomen.
Kootwijk
Ook dit jaar nestelden nog weer een klein aantal huiszwaluwen in Kootwijk. Zij doen dit door een
zelfgemaakt nest te bouwen tegen de gevel - onder een overstek - van een huis; ook werd dankbaar
gebruik gemaakt van aangeboden kunstkasten. De boerenzwaluw zijn in het Kootwijkse buitengebied
gelukkig talrijker; zij vinden nestgelegenheid in open (paarde)stallen en schuren.
Nieuws uit de werkgroep
De werkgroep voor de zwaluwtil heeft ook niet stil gezeten. Het doel om een zwaluwtil te plaatsen in
Kootwijk komt steeds dichterbij. Middels een til hopen we de huiszwaluw te helpen de bestaande
kolonie uit te breiden. Met raadpleging van een externe huiszwaluw-expert is onderzocht welke
tillocatie de grootste kans op bewoning biedt. De meest ideale plek bleek aan de Kerkendelweg te
liggen, en wel in de weide op de hoek Kerkendelweg /oprit van familie van Wilgenburg. In de nabijheid
is een kleine zwaluwkolonie. Bijkomend mooi is dat de til van de weg af voor een ieder goed zichtbaar
is. We zijn blij met de vele steun die dit project mogelijk maakt, zoals van Jan van Wilgenburg om
de til op de favoriete locatie te mogen plaatsen. Ook voor andere plekken die spontaan aangeboden
werden, zijn we de grondeigenaren erkentelijk. Erg gelukkig zijn we met de aangeboden hulp van Roel
van Ee. Hij zal de bouw van de til op zich nemen.
Subsidies
Goed nieuws! Zowel Vogelbescherming Nederland als het plattelandsontwikkeling fonds van de
gemeente Barneveld hebben onze subsidie-aanvragen gehonoreerd.
De volgende stappen zijn vergunningen en bouwen in de hoop bij terugkomst van de zwaluwen
volgend voorjaar de residentie klaar te hebben.

