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DE HUISZWALUW (Delichon urbica) lN
DE KEMPEN, 1988.
W. VEENHUIZEN

A1 voor het vijfde jaar telLen we ' de nonnetjes I

binnen ons werkgebied. Hierover een beknopt over-
zicht van de telresultaten. Het is verheugend te
constateren dat er dit jaar weer meer vogelaars
zijn die zich het 1ot van de zwaluwen aantrekken.
En in een periode van "doodtij " in de vogelwereld
toch de tijd kunnen vinden om huiszwaluwnesten te
tel-Ien. Daarom veel d.ank aan de tel_lers en
telsters en..... op naar het volgende seizoen,
Rob Aarts, Peer Busink, Marco Bakermans,
Pierre Boudewijns, MarÈin v.d.. Broek, VíiI
Beeren, Piet v.d. Eijnde, Agnes en Fred Geven,
Piet van Happen, Ton v.d. Vleuten, Pierre
Maréchal, en Sjaak Sweegers, Guus Nas, Jan
Wouters -

Nieuwe telgegevens kwamen binnen van de dorpen
Budel, Budel Schoot, Budel Dorplein , Soerendonck,
en Maarheeze.
Via l,larco kwamen nog telgegevens binnen van 1987
betreffende de bebouwde kom van Hapert.

Kolonies aan boerderijen/huizen in het bu-Ltengebied.

198 4
Einhoven boerderij 'De Keizer' 15
Nuenen boerderij Collse Hoefstr
Broekhovenseweg (nabij Gr.vlasroot) --
Fabrieken KZ L4, BudeI Dorplein
Achelse kluis 58
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WiIlem Veenhuizen

Wil Beeren
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RESULTATEN

Stad/dorp L984 1985 1986 1987 1988 Teller (s) (ster) (s)

Aalst
Acht
Bergeyk
BIadel
Breugel-
Budel

Geldrop
Hapert
Heeze

0-
16 8 11 11 Pierre }4arechal
8 6 6 tíillemVeenhuizen

39

:: :2 _: _? \:, ;ïï=,:::""
Budel Schoot 10 WiI Beeren
Budel Dorplein 30 Wil Beeren
Casteren 27 t6* Ton v.d.. Vleuten
Eindhoven* 97 82 53 42 29 Guus Nas,Pierre

Marécha1,Wi11em Veenh
77 32 36 40 44 Piet van Happen
33 13 74 l-3 21 Marco Bakermans
t1 8 15 l-8 21 Piet van Happen

Hoogeloon 31 33
Leende 34 23 5 4 Piet van Happen
Luycksgestel 37 21, 19 24 WiL1em Veenhuizen
I"laarheeze 2 Wil Beeren

Middelbeers 77 8 13

Nuenen 73 43 38 2L 19 Willem Veenhuizen
Oostelbeers 18 30 30
Reusel- 68 46 44 Jan Wouters
Riethoven B 2 3 WillemVeenhuizen
Schadewijk - - 0

Steensel 21 26 26 27 32 Pierre Boudewijns,
Soerenleal,. 3q L/B Martin v. d. Broek
Veldhoven (ged. ) 40 27 29 27 Agnes en Fred Geven
Veldhoven (ged ]oold -- 1 Rób Aarts
Waalre 40 29
!Íeebosch 23 79 74 3 vÍillem veenhuizen
IVesterhoven L2 10 18 22 lríirtem veenhuizen
Winterle 0 Sjaak Sweegers

679 496 3s9 L73 4fo

Opmerkingen/bijzonderheden per stad,/dorp.

Acht: Populatie blijft stabiel, er wordt veel gebouwd in de omgeving.
Bergeyk: Populatie stabiel gebleven.
Breugel: StabieI, Iichte toename, opvallend meer nieuwe nesten gebouwd.
Budel-/Budel Schoot/nude1 dorplein: Eerste telling, Do9 weinig van te

zeggen doch meer HSZW aanwezig dan gedacht.
Casteren: niet volledig geteld.
Geldrop: Populatie blijft stabiel, Iichte toename. De beide kerken, één in

zes gehuchten (22 nesten) en St.Josephkerk (5 nesten) blijven
in belangrijke kolonies. Vooral- kerk zes gehuchten, toename van
11 neslen vergeleken met 1987 (11 nesten) !

Hapert: Toename, na een taagte periode in '85rt86 en t87 nu een stijging van
8 nesten.

Heeze: Populatie blijft stabiel, lichte toename.
Leende: Populatie blijft.stabiel, na de enorme daling in '86.
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Luyksgestel: Toename, na de daling van '85 à '86 nu een richte toename.
Geen nesten meer aangetroffen in de lantaarnpalen, vanrÀrege
het, vervangen van de oude huiszwaluwvriendelijke lichtbronnen
(zie ook Weebosch).

Maarheeze: Eerste tellingt zeer weinig huiszwafuwen.
Nuenen: Populatie stabiel, enkele (3 nesten) waren wel vorredig gebouwd,

waarschijnlijke broedsels (22 nesten ?).
Opvallend was wel dat er weinig nieuwe of nieuwe delen van de
nesten te zien \^/aren, gebrek aan nestmateriaal?

Reusel: Populatie brijft na een daling in'85 stabiel, opvarlend is het
hoge aantal nieuw gebouwde nesten.

Riethoven: Totaal 3 nesten, ze kunnen zich noch handhaven.
soerendonk: Eerste tel1ing, toch meer zwal_uwen aanwezig dan gedacht.
Steensel: Lichte toename;
Veldhoven(dorp) : Populatie blijft redelijk stabiel.
Veldhoven (look ) : nieuw nest bij de boerenbond.
weebosch: spectaculaire afname, deze grote cating is te danken aan het

plaatsen van nieuwe lantaarnpalen.
rn trn/eebosch nesterden namelijk in 1986 nog 11 paartjes in de
kappen van deze lantaarnpalen.

Inlesterhoven: Lichte toename van de populatie, hier een opval-J_end
hoog aantal nieuwe gebouwde nesten.

Resumerend.:

Verheugend is het dat er veel meer bebouwde kommen zijn bekeken op het
voorkomen van de Huiszwaluw dan in het voorafgaand.e jaar.
Enkele 'eerste' tell-ingen zijn er bijgekomen n.1. omgeving Bud,el en
Maarheeze.

Ik hoop dat we volgend jaar eens wat steden en dorpen kunnen bekijken
in het noordwesten van ons werkgebied.

Concl-uderend kunnen we zeggen d.at de afname trend. van d.e jaren r85 en
gedeeltelijk '86 voor een groot aantal Huiszwaluw populaties in de dorpen
en de steden in de Kempen tot een meer stabiele situatie is gekomen.
Voor enkele steden zelfs een lichte toename: Breugel, Geld.rop, Hapert,
Heeze, Lucksgestel, Steensel en Víesterhoven.

Zou de toename van 5 nesten in Lucksgestel en 4 nesten in Víesterhoven
te maken hebben met de afname van d.e lantaarnpaalnesten in lVeebosch?
Het is namelijk bekend dat HuiszwaLuwen als ze ergens verdreven word.en,
met hun soortgenoten in de direkte omgeving meegaan en zich d.aar gaan
vestigen.

' Opvallend is ook dat er in l{eebosch toch voldoende geschikte nestplaatsen
(daklijsten) aanwezig zi1n, doch daar geen nieuwe nesten zijn aangetroffen.

De toename in Hapert is ook opvallend.
De afname in Eindhoven is wel fors vergeleken met de rest van de Kempen
(13 nesten)

Het is te hopen dat de hersteltrend zich d.oorzet, en dit kunnen aantonen
door blijvend d.e nesten te tell-en en bijzonderheden te noteren.


