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Inleiding

-
nesten aangebracht waarin huiszwaluwen kunnen nes-
telen. Soms wordt er wat ruimte vrij gehouden, waar de 
huiszwaluwen zelf een eigen moddernest kunnen bou-
wen.

Als vrijwilliger bij Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw hou 
ik me al langer bezig met huiszwaluwen en geef ik raad, 
beantwoord ik zwaluwvragen of word ik gevraagd om een 
voordracht te geven in de regio. Als gevolg hiervan werd 

ik schrijven: “Ik heb niemand gevonden”? In Nederland 
-

Berkel en wijlen Wilfried de Jong.  In 2018 volgde Hans 
Willemsen Wilfried op. De beste manier om meer te we-

-
gië vond ik wat te hoog gegrepen.

werden verzonden aan lokale natuurverenigingen, steden 
en gemeenten, boswachters, regionale landschappen … 
Bij deze wil ik iedereen die me geantwoord en geholpen 

-
len dat geplaatst werd. Waar ik bij aanvang dacht dat het 
er misschien 20 zouden zijn, werd meer dan het dubbele 
geïnventariseerd. Helaas heb ik ook ondervonden dat niet 

door huiszwaluwen. Hierdoor zijn de cijfers die verder in 

echter wel stellen dat dit de minimumcijfers zijn. Dat is ei-
-

der dan ‘geen gegevens’. Denk aan het gezegde: ‘meten 
is weten’.

-
bruik waren in de maand juli 2021 en die geplaatst wa-

geplaatst en zijn terug te vinden op privaat domein. Deze 
zijn niet opgenomen omdat de eigenaars anoniem wen-
sen te blijven, wat vanzelfsprekend gerespecteerd wordt.

nog gegevens zoals bijvoorbeeld het jaar van plaatsing of 
het jaar van eerste bewoning. Deze gegevens probeer ik 
zeker nog te krijgen.

weer.

Provincie aantal
Oost-Vlaanderen 17
Limburg 12
West-Vlaanderen 9
Antwerpen 6
Vlaams Brabant 4
Hoofdstedelijk Gewest 2

-
mer van 2021 geplaatst waren. Eerlijk gezegd, dit aantal 

erg uiteen. Komen in het lijstje voor: Agentschap Natuur 
-

schap in die streek, stad of gemeente, Vlaamse Waterweg 
en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 



7

-

van leefgebieden, groene stapstenen en verbindingen 

zoals bijvoorbeeld de huiszwaluw. Onderstaande tabel 

Regionaal Landschap / Stadslandschap aantal
Kleine en Grote Nete 8
Schelde - Durme 7
Meetjesland 7
De Voorkempen 6
Westhoek 5
Haspengouw en Voeren 2
Leie en Schelde 2
Kempen en Maasland 1
Vlaamse Ardennen 1
Dijleland 1
Noord Hageland 1
Brabantse Kouter 1
Vlaamse Hart 1
Lage Kempen 1

Buiten werkingsgebied 3

In het werkingsgebied van Natuurwerkgroep De Kerkuil 
-

gepland in Veurne.

Historiek

door iemand in Krofdorf-Gleiberg (Duitsland) die in 1990 
de huiszwaluwen in de eigen buurt wou helpen. Wegens 

-
-

lijk bewoond. Van dan  af aan begon de opmars van de 

Resultaten

-
schouwd van zodra één nest in gebruik is.

hiervan zijn er 46 (19,5%) bewoond door huiszwaluwen. 
-

( 1 )  Dit fenomeen van langzame groei is ook bekend in 
andere landen. De vermelde 18% is een mooi resultaat 

opgevolgd worden qua bewoning.

een gebouw of brug met nestplaatsen van huiszwaluwen 
gerenoveerd of afgebroken wordt, dan is de kans groot 

-
-

staan zonder bewoning is een verhuis gepland, ten laatste 
in het voorjaar van 2022. In Nederland en Duitsland is één 

-

naar een meer geschikte plaats. Het vooraf nagaan of een 

snelle(re) ingebruikname door huiszwaluwen. 

-
-



8

huiszwaluwen gebouwde moddernesten. Daarna volgen 

structuren te zien. Enerzijds zijn er de kant-en-klaar ‘aan-
-

dienst van de stad of gemeente, ofwel gerealiseerd in een 
school voor technisch onderwijs waar dit een groepspro-

gebruikelijke minimumhoogte van 5 m. Dit is vermoede-
lijk één van de oorzaken van niet-bewoning. 

-

huiszwaluwen hiermee onder de aandacht komen. Het 

voor het behoud van huiszwaluwen af te bouwen. Het is 
-

Toekomst

-

-
mende jaren verder te doen. Dit kan enkel met medewer-

voorjaar van 2022 contacteren.

zeker ook welkom.

Verantwoording en dankwoord

De vermelde gegevens zijn verkregen via de door mij be-
naderde personen, die ik nogmaals wil bedanken voor 
hun medewerking. 

-

com 


