Voorwaarden voor plaatsing van een huiszwaluwtil
Een huiszwaluwtil biedt nestgelegenheid voor huiszwaluwen, net zoals een nestkast dat doet. Er is in het Duits
en in het Nederlands verschillende informatie beschikbaar over huiszwaluwtillen, waaronder een in 2019
gepubliceerde analyse van de bezettingsgraad van huiszwaluwtillen in Nederland. Bestaande bronnen spreken
elkaar soms tegen en sommige vragen zijn nog onbeantwoord.
Hieronder zijn 9 punten samengevat waar een huiszwaluwtil op basis van de huidige kennis in ieder geval aan
moet voldoen. Bestaande tillen kunnen op deze punten worden gecheckt om te kijken of constructie en locatie
goed zijn. Bij het plaatsen van nieuwe tillen kunnen de punten als checklist worden gebruikt.

De locatie van de huiszwaluwtil

De constructie van de huiszwaluwtil

1. De til moet op een logische plek worden
geplaatst. De til moet bijvoorbeeld niet worden
geplaatst in een dichtbebouwde wijk, waar geen
voedsel en nestmateriaal te vinden is.
2. Modder voor nestmateriaal moet dichtbij, bij
voorkeur binnen 200 meter en maximaal op
500 meter afstand aanwezig zijn De modder
moet liefst leemhoudend en nat zijn - of nat
worden gehouden - aan het begin van het
broedseizoen (eind april – mei) als de
zwaluwen de nesten bouwen. De modder hoeft
niet van één centrale plek te komen; diverse
kleine bronnen in de buurt is ook prima.
3. De huiszwaluw zoekt voedsel tot 450 meter
rond de kolonie, vaak boven water of in de
windluwte van grote gebouwen of een bomenrij
of boven open grasland. Plaats de til daarom
binnen 450 meter van deze elementen.
4. De huiszwaluwtil moet goed vrijstaan om zo
voldoende aanvliegmogelijkheden rondom te
til te hebben. Dus niet te dicht op bomen of
gebouwen. Geen obstakels, zoals bomen,
vlaggenmasten en gebouwen in een straal van
6 meter rond de huiszwaluwtil.
5. Huiszwaluwen vestigen zich doorgaans
binnen 350 meter [max 11 km] van de
geboortekolonie. Plaats de huiszwaluwtil bij
voorkeur in de directe omgeving van een
bestaande kolonie of van beschadigde
nesten.

1. De huiszwaluw houdt van hoogte. Plaats een til
bij voorkeur op een hoogte van 5 – 10 meter.
Houdt een minimale hoogte van 4,2 meter aan.
2. De kap van de til moet voldoende groot zijn,
minimaal 2,2 x 2,2 meter, en beschutting bieden
tegen regen.
3. De overstek is bij voorkeur wit gekleurd,
geïsoleerd tegen zomerse oververhitting. Let op
dat het materiaal geschikt is: ruw genoeg om ook
zelf gebouwde nesten aan te laten hechten.
4. Kunstnesten trekken huiszwaluwen aan. Soms
worden ze gebruikt om in te broeden, vaak maakt
de huiszwaluw er zelf nesten naast. Zorg er dus
voor dat de til niet volledig is bezet met
kunstnesten. Op zandgronden is het door het
gebrek aan klei moeilijker voor huiszwaluwen een
nest te bouwen. Hier vormen kunstnesten een
goed alternatief en worden ze ook vaker gebruikt.

Na plaatsing van de huiszwaluwtil

1. Monitoring is belangrijk om meer inzicht te
krijgen in waarom sommige tillen wel en andere
niet bezet worden. Geef het plaatsen van een
nieuwe til (of verplaatsen van een bestaande til)
dan door aan tillencoördinator Hans Willemsen
(huiszwaluwtillen@gmail.com).
2. Als de til na 6 jaar nog niet bezet is, is de kans
groot dat de locatie ongeschikt is. Kijk of er in de
omgeving een andere, meer geschikte plek voor
de til is. Verplaats de til als het (technisch)
mogelijk is naar deze nieuwe locatie.

