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De Nederlandse Huiszwaluwtillen in 2015 
 

Wilfried de Jong & Will van Berkel 
 

Voorjaar 2015 stonden er in Nederland 139 tillen klaar voor 
de terugkerende huiszwaluwen. Daarvan werden er 21 als 
bewoond gemeld, waarvan zes voor het eerst. Dit betekent 
weer een geleidelijke vooruitgang. Vergeleken met 2014 nam 
de bezetting toe van 12,3% naar 15,1%. De aanwezigheid van 
nestelende huiszwaluwen in de nabijheid blijft de 
belangrijkste voorwaarde voor succes. 
 

Berichten dat zwaluwtillen in Duitsland zeer 
succesvol zouden zijn leidden er toe dat ze 
vanaf 2008 ook in Nederland werden 
geplaatst. Aangemoedigd en mede 
gesubsidieerd door Vogelbescherming 
Nederland stonden er eind april 2015 
inmiddels zeker 139 huiszwaluwtillen in ons 
land, waarvan er 21 werden bezet.  
 
Sinds 2011 wordt jaarlijks de bezetting 
bijgehouden en gerapporteerd (1). Dit verslag 
presenteert de resultaten van het seizoen 
2015 en bespreekt de factoren die de kans op 
bezetting beïnvloeden.  
 
Zes nieuw bezette tillen in 2015 
 
Zoals verwacht werden in 2015 vrijwel alle 16 
tillen die in 2014 bezet waren weer opgezocht 
door de zwaluwen. Alleen de til in 
vakantiepark Westerbergen in Echten (Dr) 
bleef na twee jaar bewoning dit jaar onbezet. 
Ook aan het hoofdgebouw bij deze til, waar de 
laatste jaren zo’n 30-50 nesten zaten, waren 
dit jaar maar 5 of 6 nesten bewoond. De 
oorzaak van deze terugval  is niet duidelijk. 
 
Zes tillen werden dit jaar voor het eerst bezet. 
Daarvan staan er maar liefst twee in 
Hindeloopen. Langs de passantenhaven daar 
zijn  in april 2009 drie tillen op een rijtje 
geplaatst. In 2012 werd daarvan de eerste 
door twee paartjes bezet, na het afspelen van 
lokgeluid. Dit jaar telde deze til 15 bezette 
nesten en hebben enkele huiszwaluwen ook 
de twee naastliggende tillen opgezocht. 
Daarvoor was het afspelen van lokgeluid 
uiteraard niet meer nodig. 
 

 

 
 
Drie bezette tillen in Hindeloopen. Uitgebroken 
kunstnesten werden door de zwaluwen 
afgebouwd. Foto’s: Piet Klaaren (boven) en 
Henk Bootsma (onder). 
 
Zeer verheugd was men ook in Huizen (NH) 
waar na vijf jaar leegstand een zwaluwpaartje 
in juli eindelijk z’n intrek nam in de til bij het 
surfstrand langs het Gooimeer. De zwaluwen 
lieten zich niet afschrikken door de 
strandgangers en picknickers rond de til. Ook 
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bij andere bewoonde zwaluwtillen blijkt dat 
menselijke activiteit in de nabijheid geen 
probleem hoeft te zijn.  Een tiental 
huiszwaluwen nestelt op zo’n 100 meter aan 
een flatgebouw aan de Zomerkade. Dit jaar 
was voor het eerst lokgeluid toegepast, wat 
duidelijk een aantrekkende werking had. 
 

 
 

 
 
In Huizen stapte een zwaluwpaar over van het 
flatgebouw op de achtergrond naar de til aan 
het Gooimeer. Foto’s: Mieke Pieren-Olijhoek 
(boven) en Paul van der Poel (onder). 
 
Nadat de zwaluwen vanaf het begin in 2013 al 
belangstelling hadden voor de til in Sterksel 
(NB) is deze dit jaar door twee paar in gebruik 
genomen. De til staat op een boerenerf en is 
van alle gemakken voorzien: modderpoel, 
electriciteitsdraden en lokgeluid. Ook in 2014 
was al lokgeluid gebruikt, waar de zwaluwen 
wel op af kwamen maar nog niet tot bewoning 
overgingen. Mogelijk zaten er in het geluid 
toen alarmroepen die minder uitnodigend 
waren. Dit jaar werd ‘alarmvrij’ geluid 
gebruikt. De dichtstbijzijnde huiszwaluwen 
nestelen op een paar honderd meter afstand 
in het dorp. 

 

 
 
Huiszwaluwen vestigden zich dit jaar in de til 
in Sterksel nadat ze de til al twee jaar verkend 
hadden. Foto’s: Gerard Noordman. 
 
De til die in november 2014 werd geplaatst bij 
een stal in Reusel (NB) werd dit jaar meteen al 
bezet door acht paar huiszwaluwen. Binnen 
een afstand van zo’n 100 meter zaten al een 
20-tal bewoonde nesten. 
 

 
 
Bewoonde zwaluwtil in Reusel. Foto: Marco 
Renes, Brabants Landschap. 
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Huiszwaluw brengt voer voor jongen aan de til 
in Reusel. Foto: Patrick Palmen, Vivara Pro.  
 
In de Eindhovense nieuwbouwwijk 
Blixembosch werd in april 2015 een til 
geplaatst in een particuliere voortuin. Begin 
juni, dus binnen twee maanden, werd de til al 
bewoond. Op dit filmpje is dit mooi te zien. 
Het betreft een ‘minitil’ met een 
kapdoorsnede van 140 cm en heeft 
uitneembare kunstnesten. Hierdoor kunnen ze 
makkelijk worden schoon gemaakt aan het 
eind van het seizoen. Aan de woning bij de til 
broedden al huiszwaluwen in een drietal 
kunstnesten en in de omgeving zitten er nog 
een aantal. 
 

 
 
Twee paar huiszwaluwen betrokken deze 
minitil in een voortuin in Eindhoven. Foto: Ger 
te Raaij. 

 
 
Uitneembare kunstnesten aan de minitil in 
Eindhoven. Foto: Ger te Raaij. 
 
Verspreiding van de huiszwaluwtillen 
 
De verspreidingskaart laat zien dat Noord 
Brabant met 32 tillen koploper is, waarvan 
inmiddels 7 bewoond. Friesland is een goede 
tweede met 23 tillen (6 bezet), gevolgd door 
Drenthe, Zuid Holland en Noord Holland met 
respectievelijk 17 (3 bezet), 14 (1 bezet) en 11 
(1 bezet) tillen. In de overige provincies staan 
minder dan 10 tillen, waarvan alleen in 
Flevoland en Utrecht nog  2 en 1 bewoond. 
Met respectievelijk 26%, 22% en 18% bezette 
tillen overstijgen Friesland, Noord Brabant en 
Drenthe het landelijk gemiddelde van 15%. 
 

 
 
Ligging van 139 huiszwaluwtillen (april 2015). 
Plaatsnamen en jaar van plaatsing in Bijlage 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=flPqPfn2-Z0
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De verspreidingskaart geeft de indruk dat de 
bewoonde tillen in bepaalde gebieden 
geconcentreerd zijn, met name zuid-oost 
Brabant, zuid-west Friesland en zuid-west 
Drenthe. Toch liggen de bewoonde tillen daar 
zo ver van elkaar dat het onwaarschijnlijk is 
dat ze door kolonisatie vanuit een eerder 
bezette til zijn bezet. Meestal vestigen de 
jongen zich binnen 350 meter van hun 
ouderlijke nest.  
 
Wel blijft overduidelijk dat de nabijheid van 
nestelende huiszwaluwen van het grootste 
belang is. Bij 10 van de 22 tillen die bezet zijn 
geweest (inclusief de til in Echten die dit jaar 
niet bezet was) hoefden de zwaluwen zich 
hooguit enkele tientallen meters te 
verplaatsen om over te wippen naar de til. 

Mooie voorbeelden zijn de twee tillen in 
Hindeloopen die dit jaar vanuit de eerder 
bezette til bewoond raakten. Ook de minitil in 
Eindhoven, waar al zwaluwen aan de woning 
vlak achter de til broedden, laat dit zien. 
 
Bij 11 andere tillen is er sprake van bezetting 
binnen een afstand van minder dan 300 meter 
van een bestaande kolonie. Sovon hanteert  
deze afstand om huiszwaluwkolonies van 
elkaar te onderscheiden (2). In feite zijn deze 
bezette tillen dus uitbreidingen van bestaande 
kolonies. Slechts in één geval (Leende) is het 
niet duidelijk of er binnen 300 meter al 
huiszwaluwen nestelden. Wel ligt deze til in 
een omgeving waar huiszwaluwen 
voortdurend foerageren. 
 

 
Tabel van beschikbare en bezette huiszwaluwtillen in de seizoenen 2009 t/m 2015.  
Voor elk van de bezette tillen is het aantal bewoonde nesten in het betreffende jaar aangegeven. 
- - = zwaluwtil nog niet geplaatst; 0 = zwaluwtil wel geplaatst, niet bewoond; * = lokgeluid toegepast. 
 

 2009    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal beschikbare tillen 12 37 66 82 112 130 139 

Aantal bezette tillen 1 1 3 7 11 16 21 

Bezette tillen in %  2,7 4,5 8,5 9,8 12,3 15,1 

     Biddinghuizen 1 (Fl.) 8 12 0 0 0 3 7 

     Keldonk (N.Br.) 0 0 4 6 8 16 9 

     Havelte (Dr.) -- -- 12 14 16 20 22 

     Leende (N.Br.) -- -- 5* 9 8 8 11 

     Hindeloopen 1  (Fr.) 0 0 0 2* 2* 18* 15 

     Lierop (N.Br.) -- -- 0 11 9 15 26 

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

     Uffelte 2 (Dr.) -- -- 0 1 2 5 20 

     Surhuisterveen (Fr.) -- -- 0 0 5* 5* 6 

     Drachtstercompagnie (Fr.)     -- -- -- -- 7 16 25 

     Streefkerk (Z.H.) -- -- -- -- 4 4 7 

     Echten (Dr.) -- -- -- -- 2 2 0 

     Sondel (Fr.) -- 0 0 0 0 2* 7 

     Soestdijk (Ut.) -- -- -- 0 0 1 3 

     Beugen (N.Br.) -- -- -- -- 0 1 2 

     Biddinghuizen 2 (Fl.) -- -- -- -- -- 6 9 

     Hindeloopen 2 (Fr.) 0 0 0 0 0 0 3 

     Hindeloopen 3 (Fr.) 0 0 0 0 0 0 1 

     Huizen (N.H.) -- 0 0 0 0 0 1* 

     Sterksel (N.Br.) -- -- -- -- 0 0* 2* 

     Reusel (N.Br.) -- -- -- -- -- -- 8 

     Eindhoven (N.Br.) -- -- -- -- -- -- 2 

Aantal bewoonde nesten 8 12 21 46 66 129 193 
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De tabel laat zien dat er vanaf 2009 tot 2014 
jaarlijks achtereenvolgens 12, 25, 29, 16, 30 en 
18 tillen werden geplaatst. Aan het begin van 
het seizoen 2015 waren er slechts 9 tillen bij 
gekomen. Hiervan werden er echter wel twee 
meteen bezet, een uitzonderlijk goede score. 
Niet alleen het aantal maar ook het percentage 
bezette tillen neemt langzaam maar gestaag 
toe, tot ruim 15% in 2015. 
 
Een til heeft  de eerste drie jaren na plaatsing 
de meeste kans om bezet te raken. Negen tillen 
werden meteen in het eerste jaar bewoond, 
vier in het tweede jaar, vier in het derde, één in 
het vierde, vijfde en zesde jaar en twee (in het 
Hindelooper rijtje) pas in het zevende jaar. 
Doordat er jaarlijks ook een of meer oudere 
tillen bezet raken neemt de bezetting daarvan 
toe. Van de 66 tillen die dit jaar al vijf of meer 
jaar stonden waren er 13 (20%) bezet; van de 
73 jongere tillen waren dat er 9 (12%; inclusief 
de til in Echten die dit jaar weer verlaten was). 
 
In alle tillen samen waren er dit jaar 193 nesten 
bewoond, gemiddeld 9 per til. Het aantal 
nesten in een til neemt doorgaans met de jaren 
toe. Met dit jaar als koploper de til in Lierop 
met maar liefst 26 nesten.  
 
Ook dit jaar bezetten de zwaluwen bij de 
meeste tillen alleen de aangeboden 
kunstnesten. Vaak wordt wel de ingang met 
wat metselwerk aangepast of wordt een 
casconestje afgebouwd.  Maar vooral  in 
Havelte en Uffelte-2 zijn de zwaluwen actief in 
het bijbouwen van complete nesten.  
 

 
 
Uitvoerig metselwerk aan de til in Havelte. Een 
steunrandje onder de nesten is daarvoor wel 
noodzakelijk. Foto: Greet Glotzbach. 

Behalve huiszwaluwen hebben dit jaar ook 
weer andere soorten in de tillen gebroed. 
Regelmatig gemeld werden huis- en 
ringmussen, maar ook kool- en pimpelmezen. 
En in Drachten een winterkoning. In Soestdijk 
broedden een paartje pimpelmezen en drie 
paar huiszwaluwen gezamenlijk in de til.  
 
Ook als uitkijkpost worden de tillen door 
andere vogels gewaardeerd. Vaak door 
kauwen, eksters en gaaien, soms door een 
sperwer of buizerd. Dat kan onrust geven, maar 
met vereende krachten kunnen die wel 
verjaagd worden. Dan is een ijsvogel op het dak 
van de til, zoals in Heeg, plezieriger. 
 
Lokgeluid 
 
Van de 22 bezette tillen (inclusief Echten) zijn 
er in de loop der jaren zes bezet geraakt na het 
afspelen van lokgeluid. Opvallend daarbij zijn 
de tillen in Huizen, Sondel en Hindeloopen-1 
die na respectievelijk vijf, vier en drie jaar 
leegstand alsnog bezet raakten toen er 
lokgeluid werd aangebracht.  
 
Dit jaar raakten de tillen in Huizen en Sterksel 
bezet na afspelen van lokgeluid. Maar bij 
minstens 17 andere tillen werd dit jaar zonder 
succes lokgeluid afgespeeld. Wel melden 
verschillende tillenhouders dat huiszwaluwen 
werden aangetrokken naar de til, maar niet tot 
bewoning overgingen. Anderen zagen geen 
enkele reactie bij passerende huiszwaluwen. 
 
Sinds 2013 is er bij minstens 30 tillen lokgeluid 
geprobeerd, wat dus in zes gevallen tot 
bewoning leidde. Dat is 20%, terwijl van de 109 
tillen waar nooit lokgeluid is gebruikt er 16 
bezet raakten, oftewel 15%. Hoewel lokgeluid 
ongetwijfeld een aantrekkende werking op 
rondzwervende huiszwaluwen heeft, lijkt het 
effect op daadwerkelijke bezetting vooralsnog 
beperkt. Mogelijk dat het bij tillen die al langer 
staan de zwaluwen soms toch een laatste zetje 
geeft om de til maar eens in gebruik te nemen. 
 
Vooral in het voorjaar en aan het eind van het 
seizoen komen de zwaluwen vaak massaal op 
lokgeluid af. Dit is overtuigend te zien en te 
horen in een spectaculair filmpje gemaakt bij 
een kunstnest in Beek bij Nijmegen, dat 



6 
 

uiteindelijk toch niet bezet werd. Kennelijk 
oriënteren de zwaluwen zich ook bij andere 
nestgelegenheid in de omgeving en laten dan 
vaak de keuze daar op vallen. 
 

 
 
Huiszwaluwen aangelokt door lokgeluid vanuit 
een van de openingen in de muur. Klik hier voor 
het filmpje. Video: Jochem Kühnen. 
  
Hoe betrouwbaar zijn onze gegevens? 
 
Van slechts 3 van de 139 tillen konden dit jaar 
geen gegevens verkregen worden. 
Verondersteld is dat deze tillen niet bezet 
waren; bezette tillen worden immers graag 
gemeld. Maar strikt genomen zijn dus 21 van 
de 136 tillen zeker bewoond geweest. Dat zou 
het percentage bezetting verhogen tot 15,4%.  
 
Van deze 21 tillen werd de succesvolle 
bewoning overtuigend vastgesteld. Met name 
door het af en aanvliegen van de oudervogels 
of het naar buiten koekeloeren van de jongen.  
 

 
 
Klik hier om de jongen in de til in Sondel te zien. 
Video: Age van der Meer. 
 
Maar het valt niet uit te sluiten dat in feite 
meer dan 21 van deze 136 tillen bezet waren. 
Bewoning kan gemist worden als de til te vroeg 
in het seizoen geïnspecteerd wordt of als de 

vogels op dat moment rustig zitten te broeden.  
Zeker als er maar een of twee nesten bezet zijn 
en de til maar een of twee keer wordt bezocht. 
Van twee tillen werd dit jaar aanvankelijk 
gemeld dat ze niet bezet waren, maar werd in 
de loop van juli de bewoning alsnog ontdekt. 
 
Soms wordt bewoning door enthousiaste 
tillenhouders ook te voorbarig verondersteld. 
Vooral in mei en juni willen de zwaluwen nog 
wel eens een kunstnest inspecteren zonder tot 
nestelen over te gaan. En later in het seizoen 
bezoeken vooral de pas uitgevlogen jongen 
graag nesten in de omgeving. 
 
In Purmerend werd dit jaar op 10 juli een til 
geplaatst waarbij al op 6 augustus invliegende 
zwaluwen werden gezien die bovendien een 
van de openingen hadden bijgemetseld. Dit 
lijkt duidelijk op bewoning, maar toch werd dit 
later in het seizoen niet bevestigd. Het laat wel 
zien hoe snel een til al aandacht van de 
zwaluwen kan krijgen en hopelijk duidt het hier 
ook op een goede kans op bezetting in 2016. 
 

 
 
Til in Purmerend waarbij al binnen een maand 
een opening was aangesmeerd door zwaluwen. 
Foto: Michel Geijssens, Gemeente Purmerend. 
 
Conclusies en vooruitzichten 
 
De bevindingen van 2015 bevestigen dat 
huiszwaluwtillen eigenlijk alleen kans op succes 
hebben als er in de nabijheid (<300 meter) al 
bewoonde nesten zijn. Lokgeluid kan in 
sommige gevallen de zwaluwen waarschijnlijk 
over de streep halen. Wat ontwerp en maten 
van de til betreft zijn de zwaluwen flexibel, 
zoals de foto’s van bezette tillen laten zien. 
Maar uiteraard moet de plaats van de til wel 

https://www.youtube.com/watch?v=64E1_LKpIKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eO8WwqB7rUc
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aan voor de hand liggende voorwaarden 
voldoen, zoals elders beschreven. 
 
Een flink bezette til is spectaculair om te zien. 
Ook dit jaar hebben ze de nodige aandacht 
gekregen, zoals hier te beluisteren op Vroege 
Vogels.  De plaatsing van nieuwe tillen krijgt 
vaak ook media-aandacht, soms zelfs begeleid 
door een promotiefilmpje met indrukwekkende 
luchtopnames. Logisch dus dat particulieren en 
vogelwerkgroepen de plaatsing van een 
zwaluwtil overwegen. 
 

 
 
Luchtbeelden van nieuwe til in het 
Goorlooppark Noord in Helmond. Video: 
©ditisonzewijk.nl. 
 
Men moet daarbij wel goed beseffen dat 
plaatsing van een til vaak een kostbare en 
ingewikkelde zaak is. En als een til eenmaal 
staat blijft aandacht en onderhoud 
noodzakelijk. Vanwege het uitblijven van 

bewoning zijn verschillende tillen inmiddels 
naar gunstiger locaties verplaatst. Sommige 
‘tillenhouders’ leggen hun potentiële bewoners 
in de watten door modderpoeltjes aan te 
leggen, die vaak dankbaar gebruikt worden, 
maar meestal niet zorgen voor de gewenste 
bewoning aan de til. 
 
Naar verwachting zal het percentage 
bewoonde tillen in de komende jaren 
geleidelijk nog wat toenemen. Eenmaal bezette 
tillen blijven immers doorgaans bewoond en 
ieder jaar komen er wel enkele bij, hetzij in 
nieuw geplaatste of in reeds langer staande 
tillen. Bij zorgvuldige plaatsing zal mogelijk 
uiteindelijk wel een bezettingsgraad van 20-
30% bereikt kunnen worden. 
 
Het plaatsen van huiszwaluwtillen heeft zeker 
positieve aandacht gebracht voor de 
huiszwaluw. En dat is hard nodig omdat hun 
nesten op heel veel plaatsen nog actief 
geweerd en verwijderd worden. Maar de 
effectieve bijdrage aan hun huisvesting is 
verwaarloosbaar. De 193 paartjes die dit jaar 
een onderkomen vonden in een zwaluwtil 
vallen in het niet bij de naar schatting 60.000-
125.000 vrij gevestigde huiszwaluwparen. 
Gelukkig vertoont de huiszwaluw sinds 1990 
een matige toename van het aantal 
broedparen (3). De meest effectieve en 
goedkope manier om dit zo te houden blijft het 
geven van voorlichting om de acceptatie van 
zwaluwnesten te bevorderen.

 
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 tillen worden van harte bedankt voor het aanleveren van de gegevens. Dank 
gaat ook naar de makers van de geplaatste foto’s en video’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. 

 
Verwijzingen 

 
(1) Jaarverslagen Nederlandse Huiszwaluwtillen 2011, 2012, 2013, 2014 
(2) van Dijk A.J. & Boele A. 2011. Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek. Sovon Vogelonderzoek 
      Nederland, Nijmegen (blz.33) (pdf) 
(3) Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2015. Broedvogels 
      in Nederland in 2013. Sovon-rapport 2015/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen (pdf) 

http://www.vogelbescherming.nl/service__vragen/veelgestelde_vragen/vraag_met_antwoord/q/varvraag/306/varfaqcat/28
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=373234&cHash=99f17e0053bbb2387916d62186601457
https://www.youtube.com/watch?v=HatCA1Z91io
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
mailto:zwaluwtillen@gmail.com
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
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/Jaarverslag%20Huiszwaluwtillen%202014.pdf
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Handleiding_Broedvogels_2011%20%281%29.pdf
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2015-04_Broedvogelrapport-2013.pdf


8 
 

Bijlage 1 
 

Overzicht van de Nederlandse huiszwaluwtillen (stand eind april 2015) 
 
Ligging en jaar van plaatsing van de 139 huiszwaluwtillen (inclusief 4 ‘faunatorens’) zoals bekend per 
eind april 2015. De 21 tillen die in 2015 bezet waren zijn in rood aangegeven. Per provincie is het 
aantal beschikbare en bezette tillen weergegeven. 
                                                                                                            

      

Groningen    8 - 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 

Stadskanaal Sportparklaan jul-14 

Friesland    23 - 6 (26%)    

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 

Wommels De Ljurk mrt-15 

Drenthe    17 - 3 (18%) 

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 particulier 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    9 - 1 (11%) 

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 

Woudenberg 2 Magnoliasingel jun-12 

Haarzuilens Brinkstraat apr-13 

Noord-Holland    11 – 1 (9%) 

Huizen 1 Zomerkade  apr-10 

Heerhugow. 1 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 

Heerhugow. 2 Harlingerstraat okt-14 

Zuid-Holland    14- 1 (7%) 

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 particulier ? 

Delfgauw 2 Noordeindseweg apr-13 

Streefkerk Nieuwe Veer apr-13 

Bergambacht 3 Gemaal Lekdijk West aug-13 

Ouderkerk a/d IJ. Schaapjeszijde apr-14 

Oegstgeest Willem Einthovenstraat jun-14 

Delft Abtswoude sep-14 

Zeeland    1 – 0 (0%) 

Biervliet Schoolstraat -verplaatst apr-09 

Noord-Brabant    32 – 7 (22%) 

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 1 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 1 Waterz. Nieuwveer apr-13 

Budel t Routje apr-13 

Best Ringweg/Parallelweg apr-13 

Gilze Steenfabriek 1  jun-13 

s Hertogenbosch Haverleij okt-13 

Helmond 1 Warande dierenpark mei-14 

Reusel Schepersweijer 8 nov-14 

Breda 2 Zwarte Dijk feb-15 

Helmond 2 Goorloop Park Noord mrt-15 

Eindhoven 2 Ella Fitzgeraldlaan apr-15 

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

