De Huiszwaluw in Zeeland in 2008
In 2008 is door de gezamenlijke vogelwerkgroepen in Zeeland een gebiedsdekkende
inventarisatie naar het voorkomen van de Huiszwaluw uitgevoerd. Dit is de eerste keer dat de
Huiszwaluw provincie dekkend is geteld. De Huiszwaluw is een soort die verhoudingsgewijs
in Zeeland nog veel voorkomt. De soort is in de vorige eeuw enorm achtergegaan. De huidige
populatie is nog slechts een fractie van wat er in de jaren ’50 in Zeeland broedde. In de jaren
‘50 werd het aantal in Zeeland nog geschat tussen de 60.000 en 80.000 paar, in de jaren ‘70
tussen 30.000 en 40.000 paar, in de jaren 80 tussen de 15.000 en 20.000 paar. In 2003 was het
dieptepunt. Ten opzichte van 2003 is er een lichte stijging en lijken de aantallen de laatste
jaren zich wat te stabiliseren. De populatieontwikkeling is afhankelijk van verschillende
factoren. Omstandigheden tijdens de trek en in het overwintergebied in Afrika kunnen tot
sterke schommelingen leiden. Ook in het broedgebied zijn er verschillende factoren die van
invloed zijn op de populatieontwikkeling:
• het weer gedurende de broedperiode;
• aanwezigheid van slik voor het maken van het nest;
• tolerantie van mensen (nesten worden nog vaak midden in het broedseizoen
verwijderd ondanks dat de nesten beschermd zijn!);
• aanwezigheid van daken met overstek waaronder het nest gemaakt kan worden;
• aanwezigheid van voldoende insecten.
Alle tellers hebben hun onderzoeksgebied in de broedperiode juni-augustus onderzocht op
bewoonde nesten. Het totaal aantal getelde bewoonde nesten bedroeg 5357. Een overzicht per
vogelwerkgroep is terug te vinden in tabel 1. De hoogste dichtheden werden gevonden in de
Hals van Zuid Beveland (Rilland, Krabbendijke, Stationsbuurt, Oostdijk).
Tabel 1. Overzicht van het aantal nesten per werkgebied per vogelwerkgroep.
Vogelwerkgroep
Schouwen
Tholen en St. Philipsland
Walcheren
Bevelanden (Noord-, Zuid- en Hals)
West Zeeuws-Vlaanderen
Midden- en Oost Zeeuws-Vlaanderen
Totaal

Aantal getelde nesten
644
530
314
1924
881
1064
5357

Figuur 1. Huiszwaluwen in Zeeland in 2008.

De grootste kolonies onder één gebouw zijn aangetroffen bij boerderijen met vee. De grootste
kolonies waren bij een boerderij in IJzendijke (49 nesten), een boerderij nabij Absdale (48
nesten) en een boerderij bij Stationsbuurt (44 nesten). In het verleden werden er regelmatig
kolonies van meer dan 100 nesten geteld, maar dit is voorlopig verleden tijd.
We hopen dat veel mensen de Huiszwaluw het aankomend seizoen een veilig onderkomen
willen bieden. Bij overlast van mest van de jonge Huiszwaluwen biedt een plankje circa 30
centimeter een goede oplossing.
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