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HUISZWALUWEN
IN ZUID-OOST BRABANT
Verslag inventarisatieproject 2009
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Koen Abts
Marcel Jonckers

Huiszwaluw, een metser in
smoking. Foto: Fred Zandinga

Huiszwaluwen

De Huiszwaluw (Delichon urbicum) is een gezellige zomergast die zich graag
laat bewonderen en goed laat tellen. Maar de zwaluwen hebben het niet
makkelijk, noch hier bij ons, noch op hun winterverblijf in Afrika. Om tien
jaar na de vorige zwaluwtelling in 1999 een idee te krijgen van de huidige
stand van zaken, gingen 26 enthousiaste vrijwilligers opnieuw aan het tellen. Ze verzamelden gebiedsdekkende informatie over de broedpopulatie
van Huiszwaluw in tien gemeenten in het zuidoosten van Vlaams-Brabant.  
Deze gegevens vormen de basis voor nieuwe beschermingsacties en geven
ons een idee hoe het met de lokale Huiszwaluwpopulaties gesteld is. En de
zwaluwtellers brengen goed nieuws: de Huiszwaluw is in Zuidoost-Brabant
goed begonnen aan de 21ste eeuw.
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Zwaluwen tellen gaat vaak gepaard met
momenten van verwondering en bewondering voor deze metsers in smoking.
Maar het levert ook heel wat nuttige
informatie op voor de uitwerking van efficiënte beschermingsacties. En die acties
zijn helaas broodnodig. Inventarisatieprojecten uit het verleden brachten immers
aan het licht dat het aantal broedkoppels
Huiszwaluw in de laatste drie decennia
van de vorige eeuw met 75% afnam.
In de lente van 2009 namen drie partners
gezamenlijk het initiatief tot een gebiedsdekkende zwaluwinventarisatie in het
zuidoosten van de Provincie Vlaams-Brabant: Regionaal Landschap Zuid-Hageland
(RLZH) vzw, Natuurpunt (NP) en Vogelwerkgroep Oost-Brabant (VWGOB).
De aanleiding hiertoe was meervoudig.
• Het was net tien jaar geleden dat er
een uitgebreide inventarisatie werd
gedaan van Huis- en Oeverzwaluw in
vijf gemeenten uit de regio (Abts en
Guelinckx, 1999). We waren bijgevolg
erg benieuwd hoe het de Huiszwaluwen de jongste tien jaar verging.
• Natuurpunt organiseerde in dezelfde
periode een zwaluwtelling in heel
Vlaanderen (‘Zwaluwen in nesten – tel
mee op 30 en 31 mei’) om een zicht
te krijgen op de huidige toestand van
de Huis- en Boerenzwaluw en mensen
te sensibiliseren over hun precaire
toestand.
• Regionaal Landschap Zuid-Hageland
startte in maart 2009 een werking
rond zwaluwen op en heeft hierbij
nood aan goede inventarisatiegegevens om op een efficiënte manier
acties voor Huis- en Boerenzwaluw te
kunnen opzetten. Terreinacties voor
Huiszwaluw blijken immers vooral
nuttig te zijn in en nabij bestaande
kolonies.
• Door het opvolgen van het broedsucces in kunstnesten voor Huiszwaluw
kan het resultaat van de jarenlange
inspanningen van o.a. Vogelwerkgroep
Oost-Brabant worden onderzocht.
Dit leidde tot het plan om een gebiedsdekkende inventarisatie te doen van Huis-

zwaluw in de negen gemeenten waarin
RLZH actief is (Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Linter, Landen, Glabbeek, Geetbets, Zoutleeuw en Kortenaken). Vermits
Bierbeek eveneens deel uitmaakte van de
inventarisatie van 1998-1999, werd deze
gemeente ook terug opgenomen bij deze
telling. De nodige aandacht ging tevens
uit naar de aanwezige Boerenzwaluwen.
Aangezien deze soort voornamelijk in
stallen broedt, is het echter veel moeilijker
om tot een gebiedsdekkende inventarisatie te komen. Deze gegevens maken dan
ook geen deel uit van dit artikel.

Zwaluwtellers gezocht…
en gevonden
Na oproepen vanuit de drie partners,
werden niet minder dan 26 vrijwilligers
bereid gevonden om één of meerdere
deelgemeenten te inventariseren. Sommige gastheren en gastvrouwen van
zwaluwen gaven ook zelf enkele waarnemingen van bezette nesten door. De
resterende gebieden werden door een
jobstudent geïnventariseerd, om tot een
volledige gebiedsdekkende inventarisatie
te komen.

Zwaluwen tellen –
Hoe? Waar? Wanneer?
Het tellen van zwaluwen verloopt eigenlijk in twee stappen. Een eerste stap
is het lokaliseren van een broedgeval of
een kolonie, op basis van auditieve en
visuele waarnemingen. De tweede stap
is het tellen van het aantal broedgevallen, hetgeen in de praktijk neerkomt op
het tellen van het aantal bezette nesten
in de broedperiode. Om tot een uniforme
gegevensverzameling te komen, werden
hiervoor de ‘Zwaluwen in nesten’-waarnemingsformulieren van Natuurpunt aangewend. Hierop noteerde de zwaluwtellers
het aantal bewoonde natuurlijke nesten
en (bewoonde en lege) kunstnesten
evenals enkele gegevens over de locatie.
De inventarisaties werden grotendeels
uitgevoerd in juni 2009, met enkele uitlopers tot midden juli. Sommige inventariseerders bezochten de broedlocaties
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meerdere keren waardoor de telling van
het aantal effectief bewoonde nesten
doorgaans nauwkeuriger is. De coördinatie van inventarisatie en dataverzameling gebeurde door RLZH vzw.
Door de tellingen van lokale bewoners,
de systematische inventarisaties van
de 26 vrijwilligers en aanvullende zoektochten in de resterende deelgemeenten door een jobstudent, werd een vrij
volledig beeld van de broedpopulaties
in de regio verkregen. We schatten dat
ca. 85-90% van de bewoonde huiszwaluwnesten op deze manier geregistreerd
werden. De resterende 10-15% zijn
enerzijds broedlocaties die ondanks de
inspanningen niet werden ontdekt en
anderzijds onderschattingen van de
aantallen bij voornamelijk de grotere kolonies. Doordat je soms pas na meerdere
gespreide bezoeken voor alle nesten
kan vaststellen of er bewoning is, zijn de
doorgegeven aantallen immers eerder
een onderschatting dan een overschatting. Ervaring leert dat je best kan tellen
op warme dagen als de (grote) jongen
vaak met hun kop uit het nest hangen
en het ouderkoppel frequent voedsel
aanbrengt. Voor de (deel)gemeenten
waar de zwaluwpopulatie (quasi) jaarlijks
wordt opgevolgd (Tienen-centrum, Bierbeek, Roosbeek) is er grotere zekerheid
over de volledigheid van de telling.

Globale resultaten
Deze uitgebreide inventarisatie bracht
het totaal aantal gemelde bewoonde
huiszwaluwnesten op 833 (Tabel 1), gespreid over 212 adressen. Ervan uitgaand
dat er bij de tellingen ongeveer 10-15%
werd gemist (zie hoger), wordt de totale
populatie voor de tien geïnventariseerde
gemeenten op een kleine 1000 broedparen geschat in 2009. Dit komt neer op
een gemiddelde dichtheid van iets meer
dan 0,4 km2 per broedpaar. Deze dichtheid is drie maal groter dan de gemiddelde dichtheid die men telde voor
Vlaanderen in het kader van de Atlas van
de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Toen
kwam men immers tot 8000 à 11000
broedkoppels, of 1,3-1,7 km2 per broedkoppel. Het aantal broedkoppels dat in
2009 in de tien onderzochte gemeenten
geteld werd, stemt dus overeen met
wat in 2000-2002 ongeveer 10% van de
Vlaamse populatie Huiszwaluwen was.
Aangezien deze tien gemeenten samen
slechts 3,1% van de oppervlakte van
het Vlaamse gewest beslaan, kan men
zich afvragen of de regio inderdaad erg
belangrijk is voor Huiszwaluw op Vlaams
niveau? Of deed de Huiszwaluw het
zeer goed in het voorbije decennium?
Vermoedelijke hebben we hier te maken
met een combinatie van beide factoren.

Tabel 1:
Globale resultaten van de zwaluwtelling in 2009, per gemeente
Aantal bewoonde nesten

Totaal aantal
kunstnesten

Aandeel van
broedparen in
kunstnest (%)

Aandeel van
kunstnesten
bezet (%)

Aantal adressen  
met bewoonde
nesten

Totaal

Natuurlijk
nest

Kunstnest

Bierbeek

92

73

19

35

21

54

41

Boutersem

67

58

9

12

13

75

37

Geetbets

35

35

0

0

0

3

Glabbeek

62

62

0

0

0

3

Hoegaarden

51

47

4

8

8

Kortenaken

97

97

0

0

0

Landen

67

57

10

19

15

Linter

100

100

0

0

0

Tienen

199

158

41

128

21

Gemeente

Zoutleeuw

63

63

0

0

0

Eindtotaal

833

750

83

202

10

Huiszwaluwen

50

13
11

53

15
13

32

69

41

212

7
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Kunstnesten
Natuurlijke nesten

De resultaten van de inventarisatie verschillen vrij sterk tussen de tien gemeenten onderling (Figuur 1). Tienen is de
onbetwiste koploper met 199 bewoonde
nesten, waarmee deze – weliswaar relatief grote – gemeente de derde plaats
haalt in Vlaanderen (telling 2009). Ook
qua populatiedichtheid (Figuur 2) staat
de gemeente Tienen (gem. 0,36 km2
per broedkoppel) aan kop in de regio,
met een kleine voorsprong op Linter
(0,37). Niet minder dan acht van de tien
beschouwde gemeenten haalden de
Vlaamse top 20 als het aankomt op het
aantal broedparen per gemeente. Ook
dit is een indicatie dat Zuidoost-Brabant
een belangrijke regio is voor Huiszwaluw,
al is het moeilijk in te schatten in hoeverre de rest van Vlaanderen ook gebiedsdekkend werd geïnventariseerd.
Ook op het niveau van deelgemeenten
neemt Tienen de eerste plaats voor haar
rekening. Het stadscentrum (binnen
stadsring + Grimde) huisvest in totaal 74
bewoonde nesten (Tabel 2). Ook in het

Aantal bewoonde nesten

Van zwaluwbolwerken tot
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stadscentrum van Zoutleeuw, vinden
zeer veel Huiszwaluwen een thuis (n=61).
Kortenaken, Orsmaal-Gussenhoven
(Linter) en Roosbeek (Boutersem) vervolledigen de top vijf van de zwaluwbolwerken. Ze herbergen ieder meer dan 50
bewoonde nesten.
Anderzijds zijn er ook heel wat zwaluwloze dorpen. Zo vonden we bijvoorbeeld
in Kerkom (Boutersem), Bunsbeek (Glabbeek), Grazen (Geetbets) en Vissenaken
(Tienen) niet één bewoond huiszwaluwnest. Ook pittoreske landbouwdorpjes
zoals Sint-Katerina-Houtem en Hoksem
(beide Hoegaarden) valt dit droevig lot
te beurt.

Figuur 1:
Aantal bewoonde nesten
Huiszwaluw in de 10 onderzochte
gemeenten

Figuur 2:
Populatiedichtheid Huiszwaluw:
aantal vierkante kilometer per
broedkoppel
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Tabel 2:
Resultaten van de zwaluwtelling in 2009, per deelgemeente

Aantal bewoonde nesten
Gemeente

Deelgemeente

Bierbeek

Bierbeek
Korbeek-Lo

Boutersem

Geetbets

Glabbeek

Tienen

7
8

0

0

Opvelp

33

22

11

20

Neervelp

6

6

0

2

Roosbeek

51

42

9

9

Vertrijk

1

1

0

0

Willebringen

9

9

0

1

Geetbets

1

1

0

0

Rummen

34

34

0

0

Glabbeek

25

25

0

0

1

1

0

0

36

36

0

0

5

5

0

4

34

30

4

4

Meldert

3

3

0

0

Sluizen

9

9

0

0

Hoeleden

8

8

0

0

Kortenaken

60

60

0

0

Ransberg

24

24

0

0

Waanrode

5

5

0

0

Babelom

Attenhoven

7

7

0

3

Landen

15

15

0

0

Neerlanden

13

13

0

0

Neerwinden

4

2

2

6

Waasmont

5

5

0

2

15

7

8

8

Wange

8

8

0

0

Melkwezer

9

9

0

0

Neerhespen

1

1

0

0

Neerlinter

24

24

0

0

Orsmaal-Gussenhoven

56

56

0

0

Wommersom

10

10

0

0

Goetsenhoven

17

17

0

0

Hakendover

25

25

0

0

Oorbeek

38

38

0

0

Oplinter

41

41

0

0

4

4

0

0

74

33

41

128

2

2

0

0

Budingen
Zoutleeuw

Huiszwaluwen

4
4

Tienen

Eindtotaal

17
5

Sint-Margriet-Houtem

Zoutleeuw

21

29

Walshoutem

Linter

Totaal aantal
kunstnesten

9

Hoegaarden

Landen

Kunstnest

29

Zuurbemde

Kortenaken

Natuurlijk nest

Lovenjoel

Rode

Hoegaarden

Totaal

61

61

0

0

833

750

83

202
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Figuur 3:
Gemiddeld aantal bewoonde
Huiszwaluwnesten per adres

Topkolonies
De gemiddelde koloniegrootte verschilt
sterk van dorp tot dorp en zelfs van
gemeente tot gemeente (Figuur 3). Zo
maakt de Huiszwaluw in de gemeente
Glabbeek haar reputatie als kolonievogel
volledig waar, met 62 bewoonde nesten
verspreid over slechts drie locaties. In
Bierbeek en Boutersem daarentegen wonen er gemiddeld slechts twee koppels
per adres, maar een kolonie is er vaak wel
over een groter aantal adressen gespreid.
Een opvallend voorbeeld is de wijk Valkenberg te Roosbeek, waar een kolonie
van ongeveer 50 broedparen verdeeld is
over een 25-tal woningen.
Uit de telling komt duidelijk het gewicht
van de grote kolonies naar voren. Maar
liefst 38% van de volledige populatie
in de regio situeert zich op slechts tien
verschillende locaties (met gemiddeld 32
koppels per locatie). We moeten slechts
zeven van de 212 adressen extra meerekenen om tot de helft van alle huiszwaluwen in de tien bestudeerde gemeenten
te komen! Het moet niet gezegd dat
deze huiseigenaars dan ook een belangrijke verantwoordelijk dragen in het
voortbestaan van de lokale populatie.
Voor 2009 komen we tot de volgende
top vijf (aantal bewoonde nesten/adres):

hoeve in de Lapstraat te Kortenaken (45),
Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw (44),
hoeve op de Tiensesteenweg te Zuurbemde (36) (Foto 1), hoeve in de Kloosterstraat te Oplinter (35) en een hoeve
in de Begijnenstraat te Oorbeek (33). We
merken wel op dat het aantal bewoonde
nesten van de grote kolonies sterk kan
variëren van jaar tot jaar.

Foto 1:
De combinatie van een voldoende
brede dakoversteek en een ruwe
muur wordt duidelijk geapprecieerd door de Huiszwaluwen
die aan deze hoeve in Zuurbemde
hun thuis vonden.
Foto: Joachim Lambrechts
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Fabriek
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35%

Hoeve
Rijhuis
Villa
46%

Figuur 4:
Verdeling bewoonde huiszwaluwnesten per type gebouw

Hoe geliefd zijn kunstnesten?
Welke plekken verkiezen de
Huiszwaluwen?

Foto 2:
De plafonds van de grote
inrijpoorten van vierkantshoeves
vormen voor Huiszwaluwen
in onze streek een gedroomde
broedlocatie.
Foto: Marc Herremans

niet absoluut. Zeer belangrijk is steeds
dat muur en/of plafond voldoende ruw
zijn, zodat de modder er goed blijft aan
kleven. Ook de nabijheid van water is van
groot belang, in functie van nestbouw en
voedselvoorziening, vandaar dat de soort
lokaal ook ‘waterzwalm’ genoemd wordt.
Kaartanalyse leert ons dat de afstand
tot een waterloop/vallei in de meeste
gevallen beperkt is tot enkele tientallen
of honderden meters.

Uit voorgaande blijkt duidelijk dat de
hoeves in onze regio nog steeds geliefkoosde plekken blijven voor de Huiszwaluw (Figuur 4). Op enkele uitzonderingen
na (kerk van Zoutleeuw, rusthuis van
Orsmaal, station van Landen) zijn alle
grotere kolonies (> 10 koppels) in – al
dan niet actieve – hoeves gelegen. In
tegenstelling tot de Boerenzwaluw is
voor de Huiszwaluw de aanwezigheid
van vee op de hoeve niet cruciaal. De
Huiszwaluw is echter erg kieskeurig en
plaatstrouw wat de (detail)inplanting
van zijn nest betreft. In de regio gaat de
absolute voorkeur uit naar de houten
plafonds onder de hoge inrijpoorten van
(vierkants)hoeves (Foto 2). Daarnaast
scoren diepe witte dakoversteken van
rijwoningen ook zeer goed. Een zuidelijke oriëntatie geniet de voorkeur, al is dit

Dankzij de kunstnesten kunnen de
zwaluwen heel wat energie besparen op
de nestbouw. Onderzoek toonde immers
aan dat een koppel Huiszwaluwen voor
de bouw van één nest meer dan 1000
vliegbewegingen uitvoert. Het gebruik
van kunstnesten helpt ook te voorkomen
dat het nest in de loop van het broedseizoen naar beneden valt door gebruik van
ongeschikte bouwspecie.
Het belang van kunstnesten voor de
Huiszwaluwen is momenteel in de regio
nog beperkt maar groeit geleidelijk. De
bezettingspercentages (Tabel 1) geven
aan dat de kunstnesten wel in de smaak
vallen bij de zwaluwen op voorwaarde
dat men ze op een doordachte locatie
plaatst: in de nabijheid van een bestaande kolonie en aan een geschikte gevel.
In Tienen-centrum is het hoogstwaarschijnlijk dankzij de kunstnesten dat de
Huiszwaluw er zich kan handhaven. Daar
spelen kunstnesten dus een niet te miskennen rol in de lokale instandhouding
van de soort.

Houden de huiszwaluwen
stand?
Aangezien in 1998-1999 enkel de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Glabbeek,
Hoegaarden en Tienen (Kumtich, Grimde
en Bost uitgezonderd) aan een grondige
inventarisatie werden onderworpen
(Abts e.a., 1999), kunnen we slechts voor
deze vijf gemeenten de vergelijking
maken met de resultaten van de recente
telling in 2009 (Tabel 3).

Huiszwaluwen
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Uit de resultaten van deze inventarisaties
blijkt dat het aantal bewoonde zwaluwnesten in 2009 in elk van deze vijf
gemeenten – gemiddeld zo’n 40% – hoger lag dan in 1998-1999 (Tabel 3). Deze
gunstige evolutie lijkt voornamelijk te
wijten aan een toename van het aantal
bewoonde nesten in de grotere kolonies
en het ontstaan van een aantal nieuwe
bolwerken. In de gemeente Tienen zien
we dat de aantallen in de Tiense binnenstad constant zijn gebleven, het aantal
broedlocaties buiten de stad lichtjes
afnam maar er wel beduidend meer
bewoonde nesten zijn in de resterende
landelijke broedlocaties. Toch blijft het
moeilijk uit te maken in welke mate deze
stijging effectief te wijten is aan een werkelijke toename van de broedpopulatie,
een verschil in inventarisatie-inspanning,
lokale verplaatsingen of jaarlijkse schommelingen (afhankelijk van weersomstandigheden en de situatie in het overwinteringsgebied).
De gegevens wijzen er alleszins op dat
de sterke achteruitgang van de soort in
de tweede helft van de 20ste eeuw (cfr.

broedvogelatlassen) in onze regio voorlopig gestopt is. Dit is een hoopvol teken
om deze soort in de regio te kunnen
behouden, mits de gepaste maatregelen
worden genomen.

De toekomst
voor de Huiszwaluw
De beschikbaarheid van geschikte
leefgebieden met voldoende voedselaanbod is een eerste noodzakelijke
voorwaarde voor het welvaren van de
Huiszwaluw. De landschapsecologische
kwaliteit moet voldoende groot zijn, met
een hoge dichtheid aan insectenrijke

Tabel 3:
Vergelijking van het aantal
bewoonde nesten huiszwaluw
in 1998-1999 met die van
2009, voor de 5 overlappende
gemeenten

Aantal bewoonde nesten
1998

1999

2009

Bierbeek

23

25

92

Boutersem

43

55

67

Glabbeek

37

46

62

Hoegaarden

47

28

51

Tienen

121

128

199

Totaal 5 gemeenten

271

282

471

Gemeente

Vrijwilligers in de bres voor Tiense huiszwaluwen
Vrijwilligers Marcel Jonckers en Philippe Smets van Vogelwerkgroep Oost-Brabant zetten zich al jaren in voor het behoud van de
Huiszwaluw in Tienen. Dankzij hun jaarlijkse nauwkeurige tellingen is er een goed beeld van de evolutie in de Tiense binnenstad
(Figuur 5). In de eerste helft van de jaren ’90 was er een sterke achteruitgang van het aantal broedparen. In 1994, het dieptepunt met
slechts 45 bewoonde nesten, werden de eerste kunstnesten geplaatst door de Vogelwerkgroep
met de financiële steun van de stad Tienen. Dankzij de doorgedreven inspanningen, met de
doordachte plaatsing van ondertussen meer dan 100 kunstnesten en zeer vele sensibiliserende gesprekken, kon de negatieve tendens gestopt worden en behoudt de Tiense binnenstad
nog steeds een aanzienlijk aantal broedlocaties.
Figuur 5:
Evolutie populatiegrootte
Huiszwaluwen stadscentrum Tienen (Marcel Jonckers en Philippe Smets)

Philippe Smets hangt
kunstnesten op ter ondersteuning van de lokale
Huiszwaluwenkolonie.
Foto: Joachim Lambrechts

Huiszwaluwen

64 • Brakona jaarboek 2009

Foto 3:
Het ophangen van mestplankjes
doet de overlast afnemen en
werkt gastvrijheid in de hand.
Foto: Griet Nijs

Huiszwaluwen

biotopen zoals waterpartijen, soortenrijke graslanden, moerassen, hagen
en houtkanten, … Het is dus van het
grootste belang dat niet enkel de soort
maar ook zijn leefomgeving optimaal
beschermd wordt.
Of de Huiszwaluw een rooskleurige toekomst tegemoet gaat hangt echter ook
is belangrijke mate af van hun gastheren/gastvrouwen. Door te nestelen aan
gebouwen, leggen de huiszwaluwen hun
lot immers in handen van de mensen bij
wie ze te gast zijn. De gastvrijheid van
de huiseigenaars is met andere woorden
van zeer groot belang en zij dragen dan
ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Waardering (al dan niet financieel)
voor hun gastvrijheid en de eventuele
ongemakken die ze erbij nemen, dient
daarom centraal te staan in het maatre-

gelenpakket voor het soortbehoud (Foto
3). Daarnaast is het onderdak geven aan
een huiszwaluwfamilie belangrijk op vlak
van natuurbeleving en draagvlakvorming.
Het belang van deze gastvrijheid wordt
bijzonder tastbaar wanneer we kijken
naar het belang van de grootste kolonies. Dat de helft van alle huiszwaluwen
nestelen in de 17 grootste kolonies is
niet toevallig: in de meeste gevallen is dit
te linken aan een uitgesproken gastvrijheid van de betreffende huiseigenaars.
De beschikbaarheid van modder voor
nestbouw, het plannen van onderhoudswerken buiten het broedseizoen, het
beschermen van nesten tegen roofdieren en het verzekeren van permanente
toegang tot hun broedplaatsen zijn
hierbij cruciale factoren die het verschil
maken tussen een succesvolle broedlocatie of een doemscenario.
Dit betekent ook dat een ongelukkige
verbouwing op deze 17 adressen kan leiden tot een halvering van de populatie in
de regio. Naast stimuleren en waarderen
van de gastvrijheid kan ook de ontwikkeling van een (informele) ‘zwaluwtoets’,
naar analogie van o.a. de watertoets,
hierbij soelaas bieden. Bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning (vaak
na verwerving door nieuwe eigenaar)
zou dan, voor de relevante locaties, een
advies voor zwaluwen moeten volgen.
Vaak kan immers vrij eenvoudig het
voortbestaan van de kolonie verzekerd
worden, door sensibilisatie, aangepaste
timing van de werken of een eventuele
georkestreerde tijdelijke verhuis van
de nestwand. Voor een soort die op de
Vlaams Rode lijst staat, de status van
Provinciaal Prioritaire Soort toegewezen
kreeg en bovendien door verschillende
gemeenten als koestersoort binnen de
provinciale biodiversiteitscampagne
‘Je hebt meer buren dan je denkt’ naar
voren werd geschoven, lijkt dit zo gek
nog niet.
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Samenvatting
In juni-juli 2009 inventariseerden 26
vrijwilligers de broedende Huiszwaluwen
in tien gemeenten in het zuidoosten van
Vlaams-Brabant. De resultaten overtreffen
de verwachtingen in positieve zin. Uit een
vergelijking met resultaten van een telling
tien jaar geleden blijkt de sterke afname
van de soort op het einde van de 20ste eeuw
voorlopig tot een stilstand te zijn gekomen
in de regio. De nationale ‘Zwaluwen in
nesten’-telactie toonde bovendien aan dat
het zuidoosten van Vlaams-Brabant een
belangrijke sterkhouder is voor Huiszwaluwen in Vlaanderen. In de regio bestaan
relatief grote verschillen tussen de onderzochte gemeenten qua populatiedichtheid
en vooral qua gemiddelde koloniegrootte.
De grote kolonies zijn van bijzonder belang
in het globale broedvogelbestand en lijken
nog aan relatieve waarde te winnen. De inventarisatiegegevens vormen een waardevolle basis voor efficiënte koloniegerichte
beschermingsacties voor de Huiszwaluw
en stemmen hoopvol voor het duurzaam
behoud van de soort in de regio.
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Huiszwaluwen bouwen een nest
van modder.
Foto: Griet Nijs
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