
10. HUISZWALUWTIL HERINCKHAVE 
 

Wij mogen ons als vereniging gelukkig prijzen met de mogelijkheden die ons worden geboden door Johan 

en Truus Kleissen. Op hun erf hebben wij niet alleen de mogelijkheid voor opslag en maken van 

nestkasten maar ook alle vrijheid en ruimte om werkzaamheden uit te voeren. Zo hebben we afgelopen 

zomer van 2020 in alle gastvrijheid kunnen werken aan een nieuwe huiszwaluwtil voor het Landgoed 

Herinckhave in Fleringen. Plaatsing van een huiszwaluwtil op het landgoed stond al langer hoog op het 

verlanglijstje. Een gesprek met Lothar von Bönninghausen van Landgoed 

Herinckhave over de kansen en mogelijkheden voor plaatsing verliep 

zeer positief en bood ruimte voor het maken van concrete plannen en 

het indienen van een projectplan bij de Provincie Overijssel.  

 

Motivatie 

Het aantal broedkolonies in de omgeving van het 

Landgoed Herinckhave, is door de jaren heen 

drastisch teruggelopen. Eén van de oorzaken is 

verlies van broedgelegenheid. Ook door de 

toenemende droogte ondervinden huiszwaluwen 

problemen met nestbouw door verminderde 

beschikbaarheid van nestmateriaal.  

Met één stabiele broedkolonie in de directe 

omgeving is het behoud van de huiszwaluw voor 

het gebied kwetsbaar geworden. Goede kansen 

voor vestiging van een tweede broedlocatie zijn 

er in het retentiegebied op het Landgoed. Door 

de inrichting van dit gebied met poelen en 

jaarrond begrazing door brandrode runderen en 

paarden is het in potentie zeer geschikt als 

foerageer en broedgebied voor de huiszwaluw. 

Het ontbreekt hier echter aan een geschikte 

broedplaats. Het aanbieden van 

broedgelegenheid middels het plaatsen van een 

huiszwaluwtil biedt alle gelegenheid voor 

vestiging van een huiszwaluwpopulatie op het 

landgoed.  

Financiering 

Om de til te kunnen 

financieren hebben wij een bijdrage gevraagd 

van de Provincie Overijssel. De Provincie heeft 

een aantal aandachtsoorten benoemd, 

waaronder ook de huiszwaluw, die middels het 

nemen van speciale maatregelen behouden 

moeten blijven. De Provincie reageerde positief 

en heeft ons na het indienen van een uitvoerig 

projectvoorstel de aangevraagde subsidie 

toegekend.  Daarnaast hebben wij een beroep 

gedaan op het IJsvogelfonds van 

Vogelbescherming Nederland. Doel van het fonds 

is om vogelwerkgroepen met innovatieve 

projecten financieel te ondersteunen. Ook hier 

werd het ingediende projectvoorstel enthousiast 

ontvangen en gehonoreerd. Ondersteuning was 

er ook door bouwbedrijf Steggink uit Reutum bij 

het maken van de betonnen fundering en de 

Firma Tasche uit Fleringen voor de fabricage en 

Gerard Tasche voor het vervoer van de 

staalconstructie naar het retentiegebied.  

Plaatsing van een huiszwaluwtil biedt kans op vestiging van huiszwaluwen op landgoed Herinckhave 



 

Doelstelling 

De primaire doelstelling is de vestiging van een 

broedlocatie op het landgoed. Met een 

broedkolonie op 225 meter afstand is deze 

doestelling realistisch en kansrijk. Jonge 

huiszwaluwen vestigen zich veelal binnen 500 

meter van de geboorteplek mits er voldoende 

voedsel en nestgelegenheid aanwezig is. 

Broedvogels en uitgevlogen jongen van de 

bestaande locatie foerageren veelvuldig in het 

 

 

 

retentiegebied. Uitgevlogen jonge huiszwaluwen 

worden hierdoor vertrouwd met de 

huiszwaluwtil en zullen bij terugkeer in het 

voorjaar gebruik maken van de huiszwaluwtil als 

broedplek. Maar om ook de omliggende erven 

aantrekkelijk te maken als broedplek gaan we 

hier kunstnesten plaatsen. Het landgoed bezet 

een netwerk van wandelpaden waarvan veel 

gebruik wordt gemaakt.   

 

 

 

Werk in uitvoering 

De huiszwaluwtil zoals we die wilden maken is 

een afgeleide van de eerder geplaatste 

huiszwaluwtil bij de familie Timmers. Dit model 

bleek al in het eerste jaar succesvol en wijkt wat 

constructie betreft af van de gangbare 

huiszwaluwtillen. Het model is een afgeleide 

van een gemetselde boerenschuur. De 

constructie wordt gemaakt van hout met een 

pannen dakbedekking waarbij de houten 

“muren en gevel” worden bekleed met 

steenstrips zodat het in feite een gemetselde 

muur betreft. Het geheel wordt op hoogte 

geplaatst middels een staander zoals bij  

de gangbare modellen. In de maand  

 

 

september werd hard gewerkt in de stal op het 

erf van Johan Kleissen. Vanwege de 

coronamaatregelen werd er gewerkt in een 

kleine bezetting. Johan Kleissen, Harrie Ten 

Hove en Johan Drop timmerden de houten 

constructie, Gerard Hofhuis en Bernhard 

Kemerink brachten de steenstrips aan. Begin 

oktober was het zover dat de til geplaatst kon 

worden. Vooraf was met hulp van Cor Menting 

met zijn verreiker de vier meter hoge standpaal 

op de betonnen fundering geplaatst. Johan 

Kleissen zorgde voor het vervoer naar de 

bestemming waarna met inzet van een kraan en 

hoogwerker het karwei werd geklaard. 

    

 

                   Beide Johannen bezig met het maken van de huiszwaluwtil geholpen door Harrie Ten Hove, Bernhard Kemerink en Gerard Hofhuis 
                                

Vervoer en plaatsing van de huiszwaluwtil met assistentie van Charles Bijleveld en de firma Poppink 

Reacties en info: johandrop@outlook.com 


