
Huiszwaluwen telling 2021

In de Hals van de Bevelanden werden 435 bezette nesten van de Huiszwaluwen gevonden. 
Vorig jaar (2020) werden er 591 nesten geteld en in 2019 werden hier 627 nesten vastgesteld.

Enkele wetenswaardigheden uit de telling van 2021 zijn dat Rilland het dorpje was met de 
meeste Huiszwaluwen met 59 bezette nesten. Gevolgd door Waarde (53) en Yerseke met 52 
nesten. Enkele grote kolonies dit jaar waren de boerderijen Seemaerte (30), Middenhof (37) 
en de Oostpolder (23). 

Op Zuid-Beveland was het dit jaar heel wat minder gesteld dan voorgaande jaren. Er werden 
slechts 716 nesten geteld. Daarbij moet worden opgemerkt dat er een drietal locaties helaas 
niet geteld zijn. Hiervoor maak ik een schatting van 44 nesten wat het totaal brengt op 760 
nesten. Vorig jaar (2020) werden er 919 nesten vastgesteld het jaar daarvoor (2019) 916 
nesten. Dit jaar dus een abrupt einde aan de hoge aantallen van voor gaande jaren.

Hier nog enkele wetenswaardigheden uit Zuid-Beveland. Namelijk dat Kwadendamme (89) 
de meeste broedparen herbergde. Nipt gevolgd door Wemeldinge met (87) nesten. Maar ook 
Schore (38), Wolphaarsdijk (54), Hoedekenskerke (37) deden goede zaken. De grootste 
kolonie onder een dak op Zuid Beveland was te vinden aan de Heerenhoeve (30) nabij 
Wolphaarsdijk.

Op Noord Beveland werden er 281 nesten geteld. Vorig jaar werden nog het hoogste aantal 
ooit voor Noord Beveland vastgesteld met 316 nesten. Maar ben toch dik tevreden met dit 
aantal. Het is geen grote afname en blijft in het gemiddelde van Noord Beveland.

Dit jaar op Noord Beveland was Kamperland (41) het dorp met de meeste nesten, gevolgd 
door Kortgene (34) en Colijnsplaat (32) nesten. En voor de grootse kolonie aan één gebouw 
op Noord Beveland moesten we naar de Zuidlangeweg (57) nabij Kats 

De telling van 2021 leverde op geheel de Bevelanden 1476 bezette Huiszwaluwnesten op. 
Vorig jaar wat toch wel een heel goed jaar was werden er 1826 nesten gevonden.

Het geschatte aantal broedpaar op de Bevelanden voor 2021 komt dan ook op zo’n 1550 paar.
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Dit jaar waren de VWG tellers; Dick Reijnhout, Bram Tissink, Henk Huige, Gerard de Loof, 
Kees Tazelaar, Cees Lavooy, Raoul Peeters, Niek Oele, Piet de Dreu, Ben Steur, Pieter 
Beeke, Paul de Kort, Wim de Wilde, Bram Korteknie, Maarten en Rijo Meulbroek, Hans 
Kok, Kees Dijkhuis, Peter Boelee en Rien Westrate. 

Maar natuurlijk ook een woord van dank voor de mensen die geen lid zijn van onze 
vogelwerkgroep maar ook al jaren net zo enthousiast mee tellen. Op Noord Beveland telde 
Jacomien Bakker in Colijnsplaat, op Zuid Beveland telde Nel Minee Hoedekenskerke en Jet 
Vemijn in Baarland, Schore en Hansweert werden geteld door Frank Nijse.

Beste Huiszwaluwen tellers weer hartelijk dank voor jullie inzet.

Niels de Schipper


	

