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De bezetting van de Nederlandse huiszwaluwtillen neemt 
langzaam toe. In het voorjaar van 2014 stonden er 130 tillen 
klaar voor de terugkerende zwaluwen. Daarvan werden er 16 
(12%) bezet. Ook kleinere zelfgemaakte tillen blijken geschikt. 
Lokgeluid lijkt de kans op bewoning te bevorderen. Als 
zwaluwtillen eenmaal bezet zijn worden ze ook de volgende 
jaren doorgaans weer bewoond. 
 

 
De huiszwaluwtil vindt zijn oorsprong in 
Duitsland. Daar werden in de jaren negentig de 
eerste tillen geplaatst en breidden zich snel uit. 
In 2004 bereikte de eerste Nederland, in 
Rossum (Ov.). Vanaf 2008 nam het aantal 
zwaluwtillen in Nederland snel toe. In april 
2014 stonden er voor zover ons bekend 130 
tillen verspreid over het land. Sinds 2011 wordt 
jaarlijks de bezetting bijgehouden en 
gerapporteerd (1-3). Dank zij de medewerking 
van de contactpersonen van de tillen 
presenteren we in dit verslag de resultaten van 
het seizoen 2014 en bespreken de factoren die 
de kans op bezetting beïnvloeden. 
 

 
Ligging van 130 huiszwaluwtillen (april 2014). 
Plaatsnamen en jaar van plaatsing in  Bijlage 1. 

 
 
Kleine zelfontworpen til langs de Lekdijk in 
Streefkerk. Bij flinke wind zwiept de til heen en 
weer, wat geen probleem is voor de zwaluwen. 
Foto: Arie-Jacob Brokking.  
 
In het vorige jaarverslag (3) meldden we tien 
bezette zwaluwtillen. Daarna kregen we nog 
bericht over een elfde bewoonde til die tot dan 
toe bij ons niet bekend was. Deze sierlijke 
zelfgemaakte til is in april 2013 geplaatst in 
Streefkerk en hetzelfde jaar al door vier paar 
huiszwaluwen betrokken. De til staat een paar 
meter van een dijkwoning aan de Lek. Aan de 
woning broeden al een paar jaar enkele paren 
in kunstnesten en ook verder zitten er 
huiszwaluwen in de buurt. Dit jaar werd de til 
weer door vier paar bewoond.  
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 Huiszwaluwen in de rietgedekte til in 
Streefkerk. Foto: Wilfried de Jong. 
 
Bezetting van huiszwaluwtillen neemt iets toe  
 
In 2009 werd de eerste zwaluwtil in Nederland 
bezet. De tabel laat zien hoe sindsdien het 
aantal bewoonde tillen is toegenomen. Dit jaar 
waren dat er 16 van de 130. Daarmee is de 
bezetting geleidelijk op 12,3% gekomen.  
 

Elf van de zestien tillen, raakten al in de eerste 
twee seizoenen na plaatsing bewoond, de 
overige vijf pas later. De bezetting neemt met 
de jaren iets toe: tien van de 66 tillen die vier 
jaar of langer staan waren dit jaar bezet, tegen 
zes van de 64 tillen die drie jaar of korter staan.  
 
Maar de bezetting verloopt grillig. Van de 12 
tillen die er in 2009 stonden zijn er na zes 
seizoenen 3 (25%) bezet; van de 25 nieuw 
geplaatste tillen in 2010 is er na vijf seizoenen 
1 (4%) bezet; van de 29 nieuwe tillen in 2011 
na vier seizoenen 6 (21%); van de 16 nieuwe 
tillen in 2012 na drie seizoenen 1 (6%); van de 
30 nieuwe tillen in 2013 na twee seizoenen 4 
(13%) en van de 18 nieuwe tillen in 2014 is er 
maar 1 (6%) meteen bezet in dit eerste seizoen.  
 
Alle tillen die al eerder bezet waren werden 
ook dit jaar weer door de zwaluwen opgezocht. 
Dit werd ook wel verwacht gezien de 
gehechtheid van huiszwaluwen aan hun 
eenmaal ingenomen nestplaatsen. 
 

 2009    2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal beschikbare tillen 12 37 66 82 112 130 

Aantal bezette tillen 1 1 3 7 11 16 

Bezette tillen in %  2,7 4,5 8,5 9,8 12,3 

     Biddinghuizen 1 (Fl.) 8 12 0 0 0 3 

     Havelte (Dr.) - - 12 14 16 20 

     Leende (N.Br.) - - 5* 9 8 8 

     Keldonk (N.Br.) 0 0 4 6 8 16 

     Lierop (N.Br.) - - 0 11 9 15 

     Uffelte 1 (Dr.) - - 0 3 3 7 

     Hindeloopen (Fr.) 0 0 0 2* 2* 18* 

     Uffelte 2 (Dr.) - - 0 1 2 5 

     Drachtstercompagnie (Fr.)     - - - - 7 16 

     Surhuisterveen (Fr.) - - 0 0 5* 5* 

     Streefkerk (Z.H.) - - - - 4 4 

     Echten (Dr.) - - - - 2 2 

     Biddinghuizen 2 (Fl.) - - - - - 6 

     Sondel (Fr.) - 0 0 0 0 2* 

     Soestdijk (Ut.) - - - 0 0 1 

     Beugen (N.Br.) - - - - 0 1 

Aantal bewoonde nesten 8 12 21 46 66 129 

 
Beschikbare en bezette huiszwaluwtillen in de seizoenen 2009 t/m 2014. Voor elk van de bezette tillen is 
het aantal bewoonde nesten in het betreffende jaar aangegeven. - = zwaluwtil nog niet geplaatst;  
0 = zwaluwtil niet bewoond; * = lokgeluid toegepast. 
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De bewoonde tillen in 2014 
 
Verrassend was de herbezetting in 2014 van de 
til in Biddinghuizen die als enige in Nederland 
in 2009 en 2010 bewoond was en daarna drie 
jaar leeg stond. Dit jaar hebben er weer drie 
paar huiszwaluwen in gebroed. Waarom ze nu 
weer in de til zijn getrokken is niet duidelijk.  
 
Met de bezetting in 2014 van een tweede til 
lijkt Biddinghuizen z’n naam als hét zwaluw-
dorp van Nederland te bevestigen. Deze til was 
daar al in 2008 geplaatst maar werd afgelopen 
winter na vijf jaar leegstand verplaatst naar een 
gunstiger locatie en dit jaar meteen door zes 
paar bezet. De til staat nu in het nieuwe 
Noaberpark met mooie waterpartijen, zo’n 100 
meter van een nieuwbouwwijk met nestelende 
huiszwaluwen. 
 

 
 
De verplaatste til in Biddinghuizen. Foto: Jetty 
Verlangen. Invliegende huiszwaluwen te zien op 
http://youtu.be/sgO4hs-y_9c.  
 
Ook in Sondel, Soestdijk en Beugen werden dit 
jaar voor het eerst tillen bezet. De til in Sondel 
staat al sinds 2010 in een plantsoen bij een 
wijkje met vrijstaande nieuwbouwwoningen. In 
deze wijk nestelt een klein aantal  huis-
zwaluwen waarvan de nesten vaak afvielen 
door slechte kwaliteit modder. Ook dit is een 
kleine zelfgemaakte til.  
 
De til in Soestdijk is in maart 2012 geplaatst in 
een volkstuincomplex. Op een paar honderd 
meter nestelen huiszwaluwen in de aan-
grenzende woonwijk. Net als in Streefkerk en 
Sondel is ook dit een zelfontworpen en -
gemaakte til.  

 
 
De til in Sondel werd bezet na het afspelen van 
lokgeluid uit de kleine speaker tussen de 
onderste kunstnesten. Foto: Doede Deinum. 
 

 
 
Eén paar huiszwaluwen in de til bij volkstuin  
’t Nut in Soestdijk. Foto: Peter van der Wijst 
 

 
 
In Beugen verkenden de zwaluwen vorig jaar al 
de til (boven) en één paar vestigde er zich dit 
jaar (onder). Foto’s: Harold van den Elsen. 

http://youtu.be/sgO4hs-y_9c
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In Beugen staat de til bij een woning en 
paardenstal op een particulier terrein in het 
buitengebied. In de omgeving broeden 
huiszwaluwen die ook  in flinke aantallen 
foerageren in de aangrenzende oude Maasarm 
De Vilt. 
 
In totaal waren er dit jaar 129 bewoonde 
nesten aan de 16 bezette tillen. Opvallend is de 
toename van het aantal bewoonde nesten bij 
enkele van de reeds eerder bewoonde tillen. 
Vooral Hindeloopen, Drachtstercompagnie en 
Keldonk springen er uit. In Drachtster-
compagnie waren zelfs alle 16 kunstnesten 
bezet en wil men er nog 16 bijplaatsen. In deze 
drie plaatsen was ook het aantal huiszwaluw-
nesten in de omgeving hoger dan vorig jaar.  
 

 
 
Bijgemetselde hele en halve nesten in Havelte. 
De til krijgt deze winter een opknapbeurt. Foto: 
Greet Glotzbach. 
 
Bij vier tillen hebben de zwaluwen dit jaar 
natuurlijke nesten bijgebouwd. Vooral in 
Havelte waren ze actief, met 15 hele en halve 
natuurlijke nesten. Verder werd er bijgebouwd 
in Leende (1 hele en 2 halve) en in de beide 
Uffelter tillen (elk 1 bijgebouwd nest). Dat de 
zwaluwen graag wat bijmetselen is ook goed te 
zien in Hindeloopen, waar speciaal daarvoor de 
openingen van de kunstnesten wat zijn 
uitgebroken. Ook van andere bezette tillen 
wordt gemeld dat de zwaluwen wat rond de 
opening van de kunstnesten bijmodderen. Om 
te kunnen metselen is natuurlijk goede modder 
in de buurt nodig. Zowel in Havelte als in 
Leende is voor dat doel een leempoel bij de til 
gemaakt die volop gebruikt wordt.   

 
 
Twee uitgebroken en bijgemetselde nesten in 
Hindeloopen. Foto: Piet Smid. 
 
Wat maakt een zwaluwtil kansrijker?  
 
Aanwijzingen voor de uitvoering en plaatsing 
van een zwaluwtil zijn eerder gegeven (3). De 
belangrijkste voorwaarde voor bezetting is de 
nabijheid van bewoonde huiszwaluwnesten. In 
de buurt van alle 16 bezette tillen broedden al 
huiszwaluwen, vaak aan omliggende woningen, 
maar hooguit binnen een paar honderd meter.  
 
Tien van de bezette tillen zijn door 
verschillende leveranciers geplaatst en zes zijn 
er zelf ontworpen en gemaakt. Opvallend is dat 
van drie zelfgemaakte nieuw bezette tillen de 
kap kleiner is dan de eerder aanbevolen 2,2 bij 
2,2 meter (3). Het kleinst is de til in Streefkerk 
waarvan de houten kap maar 80 cm breed is en 
de doorsnee van de rietkap 120 cm. Ook de 
tillen in Sondel en Soestdijk zijn klein, 
respectievelijk 120 bij 120 cm en 80 bij 150 cm. 
Deze twee tillen zijn eenvoudig en goedkoop 
gemaakt van restmaterialen. De til in Soestdijk 
staat op een voormalige lantaarnpaal en in 
Sondel op een oude telegraafpaal. Voor weinig 
geld kan zo een succesvolle til geplaatst 
worden. Handige zwaluwliefhebbers kunnen 
zich dus helemaal uitleven. In Soestdijk werd 
het succes mede toegeschreven aan de hoge 
paal van 8 meter. Maar alle andere bezette 
tillen hebben hoogtes van 5 tot 7 meter, wat 
dus voldoende is. 
 
Lokgeluid is toegepast bij 24 tillen waarvan er 
vier (17%) meteen daarna bezet werden. Van 
de 106 tillen zonder lokgeluid raakten er twaalf 
(11%) bezet. Opvallend is dat lokgeluid is 
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gebruikt bij de enige tillen die nog na drie 
(Hindeloopen) of zelfs vier jaar (Sondel)  bezet 
raakten. Ook in Surhuisterveen werd de til pas 
na twee jaar leegstand na het afspelen van 
lokgeluid bewoond. Dit suggereert dat 
lokgeluid vooral bij gunstig gelegen tillen die al 
een paar jaar leeg staan de kans op bezetting 
kan vergroten. Maar de 20 tillen waarbij 
lokgeluid tot nu toe geen succes had laten zien 
dat het natuurlijk geen wondermiddel is. Wel 
wordt soms gemeld dat de zwaluwen meer en 
dichter bij de til komen. Op andere plaatsen 
reageren de langsvliegende zwaluwen totaal 
niet op het geluid. Aanwijzingen voor het 
toepassen van lokgeluid staan in het vorige 
jaarverslag (3). Een eenvoudige manier is 
lokgeluid te laten horen als ringtone op een 
mobiele telefoon in een van de kunstnesten 
(4)! 
 
Op minstens zeven plaatsen wordt momenteel 
overwogen de til naar een gunstiger locatie te 
verplaatsen. Dat is vaak een ingewikkelde en 
kostbare zaak. De til in Biddinghuizen laat zien 
dat het succes kan hebben, maar verplaatsing 
van een til van Hoek (Terneuzen) naar Biervliet 
heeft nog geen resultaat opgeleverd. Bij 
bestaande tillen moet wel voorkomen worden 
dat omliggende bomen te hoog worden en het 
aanvliegen belemmeren. 
 
Een interessant probleem wordt gemeld uit 
Drachten. Daar hadden huiszwaluwen 
belangstelling voor de til en gingen zelfs in de 
nestjes, maar werden verjaagd door 
huismussen die in de til overwinterd hadden en 
er uiteindelijk met vijf paar gingen broeden. 
Om de huiszwaluwen meer kans te geven 
worden dit najaar de kunstnesten dicht gestopt 
tot begin mei. Ook in natuurlijke kolonies 
‘kraken’ huismussen vaak nesten van 
huiszwaluwen en leven daarna toch redelijk 
vreedzaam naast elkaar. Behalve huismussen 
worden ook ringmussen, kool- en pimpelmezen 
gemeld als bewoners van zwaluwtillen. En ook 
vleermuizen maken er gebruik van. 
Verschillende ‘tillenhouders’ hebben de indruk 
dat eksters en kauwen de zwaluwen van hun til 
weghouden. In hoeverre dit soort natuurlijke 
storende factoren de bezetting van een til 
kunnen belemmeren is lastig te zeggen. 

Ook als een til door huiszwaluwen wordt 
uitverkoren blijft er werk aan de winkel. De 
kunstnesten moeten om de paar jaar worden 
schoongemaakt en de til onderhouden. In 
Havelte werden bij het schoonmaken vijf dode 
jongen gevonden. Ook wordt daar deze winter 
het dak van de til vernieuwd en het 
leempoeltje aangevuld. 
 
Wat hebben de huiszwaluwtillen bereikt? 
 
Zwaluwtillen worden geplaatst om huis-
zwaluwen extra nestgelegenheid te bieden, ter 
compensatie van verloren nestplaatsen, om 
overlast aan omgevende woningen te 
verminderen, maar ook om aandacht en 
belangstelling voor de huiszwaluw te wekken. 
Of omdat er geld en enthousiasme is voor 
natuurvriendelijke initiatieven. Hoewel 
goedkope zelfgemaakte tillen zoals gezien 
succesvol kunnen zijn is er de afgelopen jaren 
toch al gauw voor een half miljoen euro in de 
tillen geïnvesteerd. 
 
Wat betreft de aandacht voor huiszwaluwen 
voldoen de tillen zeker aan de verwachtingen. 
Veel IVN- en vogelwerkgroepen hebben 
enthousiast tillen gemaakt en geplaatst. De 
feestelijke onthullingen door wethouders en 
burgemeesters, met schoolkinderen, vlaggen 
en ballonnen krijgen ruime aandacht in de 
lokale media en op internet. Zwaluwtillen 
wekken de belangstelling van voorbijgangers, 
zeker als er een mooi informatiebord bij staat.  
 
Anders ligt het met het bieden van extra 
nestgelegenheid voor huiszwaluwen. De 129 
paartjes die dit jaar de luxe hadden in een 
zwaluwtil te mogen nestelen vallen natuurlijk 
in het niet bij de 110.000-125.000 paar die we 
volgens de laatste schattingen in Nederland 
hebben (5) en die zich zelf maar moeten zien te 
redden. Dat lukt ze trouwens goed. Sinds 1990 
is er zelfs een matige toename van het aantal 
broedparen (6). Toch blijft hun huisvesting wel 
een probleem. Huiszwaluwen nestelen 
tegenwoordig graag in nieuwbouwwijken in de 
buurt van water en open veld. De huidige 
bouwstijl  met brede dakranden en beschutte 
nokken biedt ze aantrekkelijke 
nestgelegenheid. Maar niet alle bewoners zijn 
daar blij mee. Vaak wordt het nestelen 
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verhinderd of worden de nesten verwijderd. In 
dergelijke buurten kan de acceptatie van de 
zwaluwen worden bevorderd door het 
verspreiden van informatie via folders, 
buurtkrantjes en andere (sociale) media. En het 
advies om overlast te verminderen door het 
aanbrengen van mestplankjes. 
 

 
 
Nieuwbouwwoningen met ruime overstekken 
zijn in trek bij de huiszwaluwen. Veertien 
nesten onder een dakrand in Lent (Nijmegen). 
Foto: Wilfried de Jong. 

Een ander probleem is dat op veel plaatsen niet 
genoeg modder aanwezig is of van slechte 
kwaliteit waardoor de nesten met jongen en al 
voortijdig afvallen. In die gevallen kan het 
plaatsen van kunstnesten bij een kolonie 
overwogen worden (7). Maar ook dan blijkt dat 
huiszwaluwen kieskeurig en onvoorspelbaar 
zijn in de keuze van hun nestplaatsen. Vaak 
worden kunstnesten alleen gebruikt als ze op 
de plaats van hun natuurlijke nest komen of in 
ieder geval er heel dicht bij. 
 
Voor de komende jaren mogen we verwachten 
dat de bezetting van de huiszwaluwtillen 
geleidelijk nog wat zal toenemen. Als we de 
inwonende mussen, mezen en vleermuizen 
meetellen zitten we wellicht al op 20%. En 
misschien bereiken we landelijk ooit wel de 
30% huiszwaluwbezetting die gemeld wordt 
voor de tillen in Zwitserland (4).  
 
 

 

 
 

Verantwoording en dankwoord 
 
Monitoring van de Nederlandse huiszwaluwtillen en de jaarlijkse verslaglegging worden uitgevoerd 
door de auteurs in overleg met Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland). De 
contactpersonen van de Nederlandse huiszwaluwtillen worden van harte bedankt voor het aanleveren 
van de gegevens. Dank gaat ook naar de makers van de geplaatste foto’s, naar Joost van Bruggen 
(Sovon) en naar Aart van der Pol. Vragen en opmerkingen over de monitoring en over dit verslag 
kunnen gericht worden aan zwaluwtillen@gmail.com. 
  
 
 

 

 

De eerste gierzwaluwtoren van Nederland 
is in 2012 door de Vogelwerkgroep Den 
Helder e.o. geplaatst. In juni dit jaar 
werden invliegende gierzwaluwen gezien. 
Spreeuwen (zie foto) hadden de til al eerder 
als broedplaats ontdekt. 
http://www.vogelwerkgroepdenhelder.nl/i

ndex.php/nieuws/1148-succes-

gierzwaluwtil-den-helder- 

In Mijnsherenland staan twee tijdelijke 

gierzwaluwtorens en in Moergestel een 

gierzwaluw/huiszwaluwtoren. 

mailto:zwaluwtillen@gmail.com
http://www.vogelwerkgroepdenhelder.nl/index.php/nieuws/1148-succes-gierzwaluwtil-den-helder-
http://www.vogelwerkgroepdenhelder.nl/index.php/nieuws/1148-succes-gierzwaluwtil-den-helder-
http://www.vogelwerkgroepdenhelder.nl/index.php/nieuws/1148-succes-gierzwaluwtil-den-helder-


7 
 

 
Verwijzingen 

 
(1) https://www.sovon.nl/nl/publicaties/jaarverslag-huiszwaluwtillen-2011 
(2) https://www.sovon.nl/nl/publicaties/jaarverslag-huiszwaluwtillen-2012  
(3) https://www.sovon.nl/nl/publicaties/jaarverslag-2013-huiszwaluwtillen 
(4) http://birdlife.ch/sites/default/files/documents/Mehlschwalbe_MB.pdf 
(5)http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/93/t
ab/Aantal 
(6) Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & Plate C.L. 2014. Broedvogels in 
Nederland in 2012. Sovon-rapport 2014/13. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen 
(7) Dubois M. & de Jong W. 2013. Het Vogeljaar 61:212-217 
 
 
 
 
 

 
 

In Aalsmeer zijn in april 2014 drie faunatorens geplaatst die ook plaats bieden aan huiszwaluwen en 
worden meegenomen in de monitoring van huiszwaluwtillen. In Assen staat sinds 2010 een 
vergelijkbare faunaflat. Foto: Geert Timmermans. 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/jaarverslag-huiszwaluwtillen-2011
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/jaarverslag-huiszwaluwtillen-2012
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/jaarverslag-2013-huiszwaluwtillen
http://birdlife.ch/sites/default/files/documents/Mehlschwalbe_MB.pdf
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/93/tab/Aantal
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/93/tab/Aantal
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Bijlage 1 
 

Overzicht van de Nederlandse huiszwaluwtillen 
 
Ligging en jaar van plaatsing van de 130 huiszwaluwtillen zoals bekend per april 2014. De 16 tillen die 
in 2014 bezet waren zijn in rood aangegeven. Per provincie is het aantal beschikbare en bezette tillen 
weergegeven. De percentages bezetting per provincie verschillen aanzienlijk maar hebben weinig 
betekenis gezien de kleine aantallen.  
                                                                                                            

      

Groningen    7 - 0 (0%) 

Groningen 1 Stadstuincomplex sep-09 

Groningen 2 Stuurboordswalvijver feb-11 

Groningen 3 Zadelpad, Beijum mrt-11 

Groningen 4 Prof. Uilkensweg mrt-11 

Midwolda Hoofdweg 22 mrt-11 

Bedum Ellerhuizen 7 apr-11 

Uithuizen Middenweg 2 mei-11 

Friesland    22 - 4 (18%)    

Balk 1 Jachthaven Lutsmond apr-09 

Hindeloopen 1-3 langs Stadsweide apr-09 

Joure De Swel apr-09 

Sondel Swaaigat feb-10 

Hindeloopen 4 Meenscharsweg 26 mrt-10 

Hallum Singel  10 apr-10 

Balk 2 Wilhelminastraat apr-10 

Hindeloopen 5 Meenscharsweg 6 sep-10 

Surhuisterveen Boskbei mrt-11 

Opeinde Wijtze Brandsmaloane mrt-11 

Leeuwarden 1 Nijlansdyk 229 apr-11 

Sneek 1 De Strikel apr-11 

Sneek 2 Het Oosterom apr-11 

Sneek 3 Rasterhoffpark sep-11 

Jubbega Leidijk 22 apr-12 

Drachtstercomp. de Feart/de Wiksel  jul-12 

Eastermar bij Jachthaven mrt-13 

Leeuwarden 2 Pieter Sipmawei  apr-13 

Heeg Heempark apr-13 

Drachten Nijtap mei-13 

Drenthe    17 - 4 (24%) 

Hoogeveen Hoogeveense Vaart jul-09 

Meppel 1 Garstenweg aug-09 

Meppel 2 Eekhorstweg aug-09 

Meppel 3 Oosterbroekenweg aug-09 

Assen 1 Baggelhuizerplas  sep-09 

Assen 2 woonwijk Kloosterveen sep-09 

Assen 3 woonwijk Marsdijk  sep-09 

Assen Faunaflat Witterstraat nov-10 

Uffelte 1 Schoolstraat feb-11 

Havelte Klaproosweg  feb-11 

Diever  Raadhuislaan 1 feb-11 

Uffelte 2 Dorpstraat mrt-11 

Zuidwolde Looizand 28 apr-12 

Echten Westerbergen mei-12 

Assen 4 Griekenlandlaan 28 feb-13 

Peize Lange Streeken okt-13 

Dalerpeel IJsbaan nov-13 

Overijssel    7 - 0 (0%) 

Rossum Everlostraat 2004 

Wijhe Omloop/Raalterweg sep-10 

Hardenberg Park Kruserbrink apr-11 

IJsselmuiden Touwslagerslaantje 1 apr-11 

Bornerbroek langs A35 mrt-12 

IJhorst Kerkweg 10 jun-12 

Kampen Het Onderdijks mrt-14 

Gelderland   5 - 0 (0%) 

Sinderen Toldijk 11 apr-12 

Boven-Leeuwen Park Groenewoud jun-12 

Brummen Meengatstraat okt-12 

Otterlo Molenweg mrt-13 

Tiel 
 

apr-14 

Flevoland    7 - 2 (29%) 

Biddinghuizen 1 Weidehof jun-08 

Biddinghuizen 2  Noaberpark -verplaatst jun-08 

Swifterbant  Bambihof sep-09 

Dronten 1  Stuurboord, De Zuid dec-09 

Dronten 2  De Oost, Het Spectrum dec-09 

Almere De Kemphaan okt-10 

Ketelhaven Ketelweg-Lindenlaan apr-11 

Utrecht    10 - 1 (10%) 

Soestdijk 1 Korte Brinkweg  okt-09 

Baarn Naast gemaal Zeldert apr-10 

Benschop Benedeneind NZ mrt-11 
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   Harmelen Haanwijk mrt-11 

Soest-Zuid De Paardenkamp sep-11 

Soestdijk 2 Jachthuislaan mrt-12 

Woudenberg 1 Ekris 38 apr-12 

Soest A.P. Hilhorstweg mei-12 

Woudenberg 2 Magnoliasingel jun-12 

Haarzuilens Brinkstraat apr-13 

Noord-Holland    10 – 0 (0%) 

Huizen 1 Zomerkade  apr-10 

Heerhugowaard Oregano mrt-11 

Huizen 2 oude haven  mrt-12 

Huizen 3 RWZI IJsselmeerstraat mrt-12 

De Kwakel Drechtdijk 125 apr-13 

Den Helder de Helderse Vallei jun-13 

Amstelveen Bankrasweg sep-13 

Aalsmeer 1-3 Faunaflat Oosteinderw. apr-14 

Zuid-Holland    12- 1 (8%) 

Rotterdam De Blijde Wei feb-10 

Zoetermeer de Weidemolen feb-10 

Molenaarsgraaf  Kweldamweg mrt-11 

Lekkerkerk Tiendweg Oost  mrt-12 

Bergambacht 1 Lekweidepark mrt-12 

Delfgauw 1 Bieslandseweg 1 sep-12 

Bergambacht 2 Secr. Schipperstraat okt-12 

Gouderak 
  Delfgauw 2 Noordeindseweg apr-13 

Streefkerk Nieuwe Veer apr-13 

Bergambacht 3 Gemaal Lekdijk West aug-13 

Ouderkerk a/d IJ. Schaapjeszijde apr-14 

Zeeland    1 – 0 (0%) 

Biervliet Schoolstraat -verplaatst apr-09 

 

 

 

 

 

 
Noord-Brabant    27 – 4 (15%) 

Oudenbosch Bornhemweg jan-09 

Keldonk Speelveld Den Dries mrt-09 

Drunen Honderdbunderweg apr-09 

Aarle-Rixtel bij Kasteel Croy mei-09 

Vught Peellandstraat 1 jun-09 

Drimmelen ‘t Fort 8 mrt-10 

Elsendorp St. Christoffelstraat apr-10 

Molenschot Schoolstraat 27 apr-10 

Zijtaart Jekschotstaat 5a  sep-10 

Eindhoven Eckartdal sep-10 

Lierop Verhagenstraat  dec-10 

Leende de Langakkers mrt-11 

Son en Breugel Sonniuspark apr-12 

Chaam Elsakkerpad jun-12 

Sterksel Pastoor Thijssenlaan jul-12 

Moergestel  Akkerweg, Zwaluwtoren jul-12 

Hank De Dotter jan-13 

Beugen Laag Werveld 5 feb-13 

Someren 4 minitillen mrt-13 

Breda Waterz. Nieuwveer apr-13 

Budel t Routje apr-13 

Best Ringweg/Parallelweg apr-13 

Gilze Steenfabriek 1  jun-13 

s Hertogenbosch Haverleij okt-13 

Limburg    5 – 0 (0%) 

Belfeld Markt  sep-11 

Reuver Berkenlaan feb-13 

Nederweert Bosserstraat jun-13 

Eind Museum Eynderhoof apr-14 

Haelen Roermondseweg apr-14 

  
 

  

 
 

 

http://maps.google.nl/maps?q=51.347207,5.541058&num=1&sll=52.469397,5.509644&sspn=1.74015,3.735352&ie=UTF8&ll=51.350691,5.556335&spn=0.013643,0.039997&z=15

