
De Huiszwaluw (Delichon urbica) in de Kempen in 2003

Wim Deeben

In 2003 is er in heel de Kempen weer noor nesien vsn de Huiszwuluw
gekeken.

Inleiding
Ten opzichte van 2002 zijn er enkele

veranderingen. Wintelre is weer geteld, in
Acht is op meerdere plaatsen geteld en in
Eindhoven is maar eén wijk geteld.

Overzicht 1984 tot en met 2003
In tabel I is een overzicht te zien van

de getelde nesten in de loop van de afgelo-
pen twintig jaar. Ook is de telintensiteit per
jaar aangegeven. Deze staat voor het aantal
plaatsen waar de Huiszwaluwen geteld zijn
in dat jaar. In tabel 1 zljn deze resultaten
overzichtelijk weergegeven: zowel van de
aantallen als van de telintensiteit

Tabel 1: Aantal nesten van de Huiszrvaluw
plaatsen waar is geteld (zwarte balk) in de

Huiszn'aluu'op ncst Folo: IVN Vecht & Plassen-qebicd

in de Kempen (witte batk) en het aantal
periode 1984-2003.
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Tabel2: Geeft het overzicht weer van de getelde Huiszwaluwnesten in de Kempen
van 1984-2003.

A chl 6 8 ll ll i6 9 l: l0 11 t9 t(, 26 71 : :r
Berqeiik I 6 1 6 1 I I 7 4 4 I
tsladel -19

l
Breu!el :1 l0 9 9 1: I 5 9 2 l l I I I l I
B udel l l :0 I,1 ) t6 1
B udcl Dorplein 30 t5 l5 l6 t2 t0 l-l
Judel Schoot t0 7 l 6 2 I

- asteren 2t- 6 ll 14
)uizel

0
Iindhoven 97 li: .11 l9 i1 t5 29 -r0 l8 l'7 l0 1l 6 l()
C el drop 77 il t6 40 .{.{ 19 -i6 l9 -12 l6 l9 21 l1 2o 6 l4 8 ]l
HaDerl l-1 11 li t1 17 lt t0 12 6
Heeze l 8 t5 l8 tl l3 l0 I I I 14 l6 l-l 8 l,l :0 26 :l :6 27
H oogeloon 37 7
(ne!sel

.1

-eende l,l .l II 6 6 8 6 5 6 0 0 0 2 I
-ecnderstriip .15 _12 i2
Luvksqcstel :l t9 )1 11 l5 t? l9 l8 t8 8 9 t0
MaaÍheeze 4-i 5l ,1: l6 3l
Nuenen .1 -i 38 :r i9 16 l: t8 t8 l2
Reusel 68 46 44 19 l9 :8 :1 l l6 11 ll 2 1 0 I
i o eren donk .19 2i 26 21 l9 t9 l1
itcensel 21 l6 :6 21 -11 -10 i0 27 l9 19 6 I 8 5 i 2 0
ilerksel .{0 48 19 18 2i l9 IIy'eldho!en (de Run) 4 :l t9 tl ,10 l8 tl 25 11 25 ll :8 l6 l1 l9

eldhoveil ( ISoeÍenbond ) I 2 6 9 i t3 ( 6 l8 :-l 2t
W aalre .10 t9 -i0 l-<
\\'cebosch :.i l9 I4 .1 1 6 R 9 1 2 I I
\\'esterhoven 12 t0 IN ti t6 20 l() 17 ll I ll li :5 3t\\:ilttclre 0 l0 9
Zandocfle

0 I 1.

Telintensiteit: l6 t1 l.{ 9 l-l t0 :0 :l ll 1,1 t6 :-i l6 l8 IN l0 I t2 14 l5

Bespreking per plaats
Acht, na vijfjaar weer volledie geteld. ten
opzichte van 1998 vrij stabiel gebleven.

Bladel, met één broedgeval stabiel gebleven.

Breugel, al achtjaren met één broedseval sta-
biel gebleven.

Eíndhot,en, maar in één wi jk geteld, daardoor
lijkt er een grote terugval te zif n.

Geldrop, kent een grote toename van 5 naar I I
nesten!

Heeze, nagenoeg stabiel gebleven.

Leende, van twee broedgevallen naar één.

2

Reusel, toename met één broedgeval .

Sterksel, over zesjaren gezien nagenoeg stabiel
gebleven.

Steensel, van twee nesten naar géén nest.

Veldhoven (de Run), nagenoeg gelijkgebleven.

Veldhoven (Boerenbond), een lichte toename.

Vlesterhoven, een lichte toename.

lVinÍelre, na acht jaren wéér geteld, vrij stabiel
gebleven.

Zandoerle, een lichte afname.
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Nestplaatsen in het buitengebied
Tabel 3 geeft het verloop van het aantal nesten van Huiszu,aluwen op enkele getelde
plaatsen iri het buiten,eebied. Bij nader inzien waren de gegevens varr 2002 niet correct
weergegeven. De juiste gegevens worden vermeld in tabel 2.

Tabel3. Aantal Huiszvyalulr,en op enkele plaatsen in het buitengebied

rH6rs , t: sí- 8S & :sj &s :L:3q .*: :q} :B= :95 :96 ,:9ï :q§: :* u .li

Fabrieken KZM Budelco. I)orplein l9 t6 ]R t9 5 l8 19 I 19 19 l0

Achelse Kluis 58 -19 53 63 l5 8i 8l 56 ,+f) 5r, 4l t7

^ansclrolse 
Beemden- Eindhoven I -5

Riethoven. Veldhovcnsedijk 8

Leenderstri ip. boerderii Paaldii k :E 29 lt 10 ir 1 l8

De Ruijter van Stcvcninck kazenre ,7
6

Lccndc, Valkensu,aardseweg. 8 -5 3'7 5l 35

I -eende. Strijperdijk I 0 0

I-eende. Striipsestraat t0 IO IO

Leenric. Ulkcndorrken 1

Sterksel. 
'l'urfwes

1 I l9 13

Sterkscl. Ronde Blcek I I 4 0 0 0

§s t9 )l 63: '-::9{: ts§ /) :ïl :§l :{+: 13, J{l j.§ 1{t? sé

Discussie
Het gaat al jaren slecht met de Huis-

zwaluw. In tabellen is dat duidehlk te zien.
Het jaar 2003 lUkt geen jaar van verdere
achteruitgang.

Op langere termijn is de achteruit-
gang onmiskenbaar. In figuur 1 wordt dat
nog eens geïllustreerd aan de hand var-r het
aantal nesten per getelde plaats.

Het aantal is min of meer onafhan-
kelijk van de telintensiteit. In de onder-
zoeksperiode van twintig jaar is het aaÍtal
nesten per plaats flink achteruit gegaan,
van ruim boven de twintig nesten per
plaats in het begin, nÍur net boven de tien
nesten tegenwoordig.

Figuur 1: Gemiddeld aantal nesten van de Huiszwaluw per getelde plaats in de Kempen in de perio-
de 1984-2003.
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Aandachtgebieden
In de loop der jaren is de populatie

ver achteruit gegaan. Voor het jaar 2004
wordt wederom aan de tellers (dames zijn
zéér welkom!) de vraag voorgelegd, kuk
naar specifieke aandachtsgebieden die van
belang zijn voor de Huiszwaluw.

- bouwmaterialen in de omtrek aan-
wezig.

- afsteken van nesten.
- overstekken in donkere kleuren ge-

schilderd.
- wat is er in de omgeving veranderd.

Dankwoord
Het team huiszwaluwtellers bestond

dit jaar uit de volgende personen: Guus
Nas, Piet Wuijts, Pieter Wouters, Jan Wou-
ters, Piet van Happen, Fred de Blom, Roel
Winters, Geert Engels, Mark Sloendrecht
en Wim Deeben.
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