
Project Zwaluwen : de cijfers 
 
 
In het voorjaar van 2000 werd in Veurne een inventarisatie gemaakt van de broedende boeren- 
en huiszwaluwen.  Gans het grondgebied werd bestreken behalve Beauvoorde (wegens het 
afhaken van een teller).  Alle landbouwers die tijdens de landbouwtellingen van december ’99 
meldden dat er zwaluwen broedden, werden bezocht.  Volgend jaar proberen we de andere 
boerderijen er ook bij te nemen opdat alle potentiële broedplaatsen gecontroleerd worden. 
Ook het tijdstip van telling zal worden veranderd : begin juni voor boerenzwaluwen en begin 
juli voor huiszwaluwen. 
 
Deelgemeente Boerenzw Locaties Huiszw Locaties 
Veurne 77 14 6 5
Bulskamp 51 15
Beauvoorde  
Houtem 55 15
De Moeren 44 17 53 7
Steenkerke 82 11 71 2
Eggewaartskap 27 3 4 1
Avekapelle 51 9 15 1
Booitshoeke 17 1
TOTAAL 404 85 149 16
 gemid. 4,75 gemid. 9,3
 
Een eerste opvallend feit is het grote verschil tussen de boeren-zwaluw en de huiszwaluw.  Dit 
kan ondermeer te wijten zijn aan het te vroege tijdstip waarop de huiszwaluwen werden geteld, 
zodat er een zekere onderschatting is van het aantal. Maar de grote reden is natuurlijk dat de 
huiszwaluw nu éénmaal minder voorkomt dan z’n neef. 
 
Bij de huiszwaluwen is het gemiddelde per locatie echter het dubbele als bij de boerenzwaluw.  
Dit komt door drie middelgrote (14,15 en 16 HZ) en één zeer grote kolonie (70 koppels) 
huiszwaluwen.  Hierdoor wordt het gemiddelde sterk opgedreven.  In de stadskern van Veurne 
zijn ook enkele broedende koppels aanwezig. 
 
Bij de boerenzwaluwen is het gemiddelde lager : hier zijn er geen grote ‘kolonies’, wel meer 
middelgrote (14 loc. tussen 10-20 BZ).  Ook is het aantal locaties van broedende 
boerenzwaluwen veel groter (85).   Gezamenlijk bekomt men toch een resultaat van 404 
koppels boerenzwaluwen, wat niet onaardig is.  Enkele broedende boerenzwaluwen zijn ook 
aanwezig aan de stadsrand, weliswaar op zeer beperkte schaal. 
 
Op een aantal plaatsen werden mestplankjes gemonteerd om de overlast bij huiszwaluwen te 
beperken.  Op een locatie te Steenkerke met 70 huiszwaluwnesten volstonden enkele 
mestplankjes niet en werd de huisgevel voor- en achteraan bijna doorlopend bekleed met 
serieuze mestplanken.  Deze kolonie is dan ook uniek in de streek. 
 
Volgend jaar hangen we kunstnesten voor onze huiszwaluwen op bij enkele locaties en maken 
we ook werk van kunstwanden voor oeverzwaluwen op depots van aannemers.  Een hoge hoop 
zand met een verticale afkalving tussen april en september volstaat immers als tijdelijke 
broedgelegenheid. 
 


