
2013 was over het algemeen opnieuw een slecht 
jaar, vooral door de hele koude, strenge en 
langdurende winter, waardoor weinig insecten 
rondvlogen en veel vogels hun broed uitstelden. In 
nagenoeg alle regio’s daalden het aantal 
huiszwaluwen opnieuw, uitgezonderd enkele lokale 
uitzonderingen. Dit jaar startten we ook een nieuwe 
inventarisatie op, namelijk in Koekelare, wat toch al  
direct een mooi aantal nesten opleverde. Benieuwd 
hoe de evolutie in dit gebied zal zijn komende 
jaren.
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De laatste 5 jaar is er in Veurne een sterke daling 
opgetreden in het aantal huiszwaluwen. Vooral de 
continue daling in de Moeren is opvallend. Het 

aantal locaties met nesten én het aantal nesten per 
locatie daalde stelselmatig. Opvallend is ook het 
herstel van de huiszwaluwen in Veurne zelf. Hier 
zitten we bijna terug op het niveau van 2011. Hier 
en daar werden nieuwe nesten gevonden, en 
bestaande locaties bleven bezet! Goed nieuws 
dus. 
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Wat boerenzwaluwen betreft, daar hebben we dit 
jaar ook opnieuw in nagenoeg alle gemeenten een 
lichte daling, met de grootste daling in Houtem. In 
totaal hebben we voor Veurne een globale daling 
met 50 nesten (622 nesten in 2012 naar 573 
nesten in 2013). Opvallend is ook dat in De 
Moeren, net zoals bij de huiszwaluwen, de daling 
zich sterk doorzet, hoogstwaarschijnlijk door 
vernieuwing van gebouwen op boerderijen 
waardoor de zwaluwen zich minder makkelijk 
kunnen vestigen.

Toestand zwaluwen 2013
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Nieuwpoort

De populatie huiszwaluwen in Ramskapelle nam in 
2013 een duik. In 2012 werden nog 122 nesten 
waargenomen op 6 locaties. Dit jaar bleven daarvan 
nog 85 nesten over, verspreid over 5 locaties. In 
Nieuwpoort zelf daarentegen steeg de populatie voor 
het 3de jaar op rij, tot 39 nesten op 3 locaties. 
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Het aantal boerenzwaluwen in Nieuwpoort bleef 
ongeveer gelijk (215 in 2012 en 208 in 2013). Het 
verlies aan nesten in Ramskapelle (-19) werd min of 
meer opgevangen door een lichte stijging aan nesten 
in Sint Joris (+16). 
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Na de crash in 2011 stabiliseert de situatie van de 
huiszwaluwen zich de laatste twee jaar rond de kaap 
van 400 nesten. Opvallend is de stijging van het 
aantal nesten in Kaaskerke na een zware crash in 

2011, voornamelijk door een stijging met 19 nesten 
op 1 locatie.

Koksijde

Het aantal huiszwaluwennesten in Wulpen gaat voor 
het 5de jaar op rij steil omhoog, wat toch wel 
opmerkelijk is, daar hetzelfde aantal locaties 
gecontroleerd worden en er telkens op deze locaties 
minstens één nest te vinden is. Op enkele locaties 
verdubbelt het aantal nesten (van 6 naar 11 nesten 
en van 6 naar 14 nesten). Enkel de grote kolonie op 
de Labeurhoek in Oostduinkerke ging flink achteruit 
met 14 nesten. Enkel de grote kolonie op de 
Labeurhoek in Oostduinkerke ging flink achteruit met 
14 nesten. 
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Wat boerenzwaluwen betreft, zien we in Wulpen het 
tegenovergestelde als bij de huiszwaluwen. Hier 
merken we de laatste 2 jaren een sterke daling op. 
Opvallend is dat de kolonie in Ten Bogaerde 
voorgoed verloren is. In 2009 hadden we hier nog 67 
nesten, anno 2013, na renovaties en het afsluiten 
van de schuur, amper 3….
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Ook in Alveringem tekent zich bij de huiszwaluwen 
dezelfde trend af als bij alle andere gemeenten: een 
daling van het aantal nesten (-32) én het aantal 
locaties (-11, en op nieuwe 3 plaatsen een nest 
gevonden), behalve 1 gemeente: Stavele. Hier gaat 
het aantal nesten voor het 2de opeenvolgende jaar 
omhoog na een dipje in 2011. Het aantal locaties met 
zwaluwen daalde overal, maar in Stavele scoorden 
de overgebleven locaties dan net iets beter wat 
aantal nesten betreft (+13 nesten). Opvallend is de 
complete crash van zwaluwen in Izenberge. 



Vorig jaar waren hier nog een 25tal nesten te vinden, 
dit jaar slechts 3 nesten genoteerd! Deze daling 
wordt veroorzaakt door het uitsterven van de kolonie 
in de vrije basisschool van Izenberge waar het van 
21 nesten in 2012 gegaan is naar 0 nesten in 2013…
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Goed nieuws van deze regio: de populatie ging er dit 
jaar op vooruit met een 13-tal nesten, op ongeveer 
het zelfde aantal locaties als vorig jaar. Dit is vooral 
te danken aan de stijging in Lo (+7) en in Reninge 
(+11), en een heel lichte daling in de andere 2 
deelgemeenten (-1 en -3). In Reninge zijn het vooral 
de grotere kolonies die het goed doen. De meeste 
locaties met meer dan 7 nesten gaan er op vooruit. 
De kleinere echter (dreigen te) verdwijnen. 
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Ook kregen we dit jaar een melding binnen van 
Sancho Vanherck uit Reninge dat er een koppeltje 
boerenzwaluwen begon te broeden en succesvol 4 
kleintjes grootbracht! Ondanks dat ze de keuze 
hadden om een kunstnest te gebruiken, kozen ze er 
toch voor een eigen nest te creëren. Hopelijk is dit de 
start van een nieuwe, mooie kolonie zwaluwen!

Houthulst

Geen goed nieuws uit Houthulst: een totale crash 
van de huiszwaluwen in Houthulst komt er 
waarschijnlijk aan... In Klerken en Houthulst werden 
amper nesten waargenomen (resp. 6 en 2), terwijl dit 
enkele jaren geleden nog meer dan 20 nesten waren, 
en in Merkem is de populatie op 2 jaar tijd meer dan 
gehalveerd: van 135 nesten in 2011 naar 59 nesten 
in 2013. Één kolonie van 42 nesten vorig jaar werd 

dit jaar gereduceerd tot slechts 15 nesten, en enkele 
kleine kolonies zijn volledig verdwenen. 
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Sinds 2009 worden in De Panne (Adinkerke) 
huiszwaluwen geteld en vanaf 2011 ook  
boerenzwaluwen.  Het aantal getelde nesten van 
huiszwaluwen gaat er voor dit jaar sterk op vooruit, 
mede dankzij de ontdekking van 2 nieuwe kolonies 
huiszwaluwen. Boerenzwaluwen echter, gaan dit jaar 
opnieuw achteruit. Wel dient opgemerkt te worden 
dat één van de grootste boerenzwaluwenkolonies dit 
jaar niet gecontroleerd werd (in 2012 waren dit 10 
nesten). We mogen dus spreken van een status quo 
tegenover vorig jaar!

 aantallen 2011 2012 2013
huiszwaluwen 8 6 11
boerenzwaluwen 97 67 59

 aantal locaties 2011 2012 2013
huiszwaluwen 3 3 5
boerenzwaluwen 14 11 12

Koekelare

Sinds dit jaar zijn vrijwilligers gestart met het 
inventariseren van de nesten van zowel huis- als 
boerenzwaluwen in Koekelare. Zande steekt er met 
kop en schouders bovenuit wat aantal nesten 
huiszwaluwen betreft, en dit op slechts 2 locaties. De 
boerenzwaluwen zijn dan weer talrijk aanwezig in 
Koekelare, met maar liefst 91 nesten 
geïnventariseerd. 
Bedankt voor deze mooie start, en hopelijk zien we 
deze populaties nog aangroeien in de regio!

Aantal	  nestenAantal	  nesten Aantal	  loca/esAantal	  loca/es

Deelgemeente HZ BZ HZ BZ

Bovekerke 0 6 0 5

Koekelare 11 91 8 22

Zande 30 40 2 7

Elien Dewitte




