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Er is alweer een zwaluwenjaar voorbij. Tijd om na te zien 

ons werkingsgebied.

Vooreerst een welgemeende dank aan alle tellers voor 
hun inzet. De zwaluwtelling is niet zomaar de adressen 

om uit te kijken naar nieuw gebouwde nestplaatsen of 

2021 is alvast geen goed huiszwaluwenjaar, dat is zeker. 
Een afname van het aantal nesten met 20%, daar kan je 
niet om heen. Waar we in 2020 allen samen 1556 nes-
ten telden, waren dit in 2021 nog 1233 nesten. Ook an-
dere werkgroepen merken een grote daling in hun regio. 
Naar de redenen voor deze afname is het vaak gissen, en 
meestal is het ook een samenloop van omstandigheden.
Deze daling betekent het einde van een steeds toenemen-

de periode 2015 tot en met 2020. De huidige huiszwalu-

tot 2014. In het werkingsgebied van NWG De Kerkuil daal-

met 8,7% van 218 naar 199. Toch zijn er deze zomer heel 

Bij het lezen van percentages is het heel belangrijk ook 
-
-

Bijvoorbeeld: een daling van 2 nesten bij een gemeente 

percentage (33%), dan een daling van 2 nesten bij een ge-
meentetotaal van 10 nesten (20%). 

Binnen het werkingsgebied, met 42 deelgemeenten, lo-

Beauvoorde, Bulskamp en Avekapelle. Grootste daler is 

-
-

sen ingenomen in Oostduinkerke, waar medewerkers een 
felle toename noteerden. Steenkerke en Eggewaartska-
pelle hebben dit jaar dezelfde telcijfers als in 2020.

Huiszwaluwen 2021
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Alveringem

Grondgebied Alveringem kent de grootste daling in ons 
werkingsgebied, namelijk 47%. Waar er in 2020 nog 178 
nesten geteld werden, waren dit er deze zomer nog maar 

20% (van 5 naar 6 nesten, op 3 adressen). In Alveringem 

Izenberge met een daling van -52% (21 naar 8) en Stavele 
waar -45% (99 naar 54) minder huiszwaluwnesten werden 

van 3 kunstnesten.

De Panne

-
-

steeg eveneens, van 6 naar 8. 

Diksmuide

-

naar 27), Sint-Jacobskapelle -55% (29 naar 13) en Wou-
-

ke -19% (76 naar 61), Keiem -37% (8 naar 5), Lampernisse 
-14% (35 naar 30) en Nieuwkapelle -39% (41 naar 25). Op 
grondgebied Diksmuide is de totale daling -31% voor het 
aantal nesten en -7% voor het aantal adressen.

Houthulst

Merkem kende een daling met -13% (85 naar 74), terwijl 

-

Koekelare

-

daalt het aantal nesten met -9% (41 naar 37). Koekelare 

-

-
wen er kunstnesten benut, het grootste aantal in het wer-
kingsgebied. Door de zanderige bodem die modder van 
mindere kwaliteit oplevert, vallen nesten snel naar bene-

door het ophangen van kunstnesten.
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Koksijde

11 naar 17. De toename is met 208% het sterkst in Oost-

van 1 naar 9. In Wulpen is er een heel lichte daling met 
-5% (35 naar 33, waarvan 17 kunstnesten) te wijten aan 

medewerkers -84% (19 naar 3) minder nesten, wegens de 

-
wen meer over..

Lo-Reninge

naar 15). Grootste daler is Pollinkhove met 50% (2 naar 

77), waarschijnlijk vooral te wijten aan het wegvallen van 

huiszwaluwenkolonie die terugviel met 25% (van 8 naar 6 
nesten).

Nieuwpoort

-
bied van Nieuwpoort met -16% (204 naar 171). Ook hier 

daler is Nieuwpoort zelf met -29% (34 naar 24, waarvan 

naar 131) en St-Joris met -5% (17 naar 16). 

Veurne

Grondgebied Veurne kent een lichte daling met –7% (318 
-

(28 naar 37), gevolgd door Beauvoorde dat 11% steeg (17 

ongeveer hetzelfde aantal als 2020 (52 naar 53), evenals 
Eggewaartskapelle (32 naar 32). In Eggewaartskapelle 

-
name is waar te nemen in Veurne ( -12 %, 64 naar 56), 
Booitshoeke (-14%, 14 naar 12) en De Moeren (-41%, 68 
naar 40).

In dit rapport passeerden heel veel cijfers voor uw ogen. 
Dat toont in de eerste plaats  aan dat je niet zomaar kan 

-
wen zijn onze graag geziene zomergasten die we telkens 

en blij om te genieten van hun zang en hun luchtacroba-


