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Naast dit speciale onderzoek tellen  
leden van de Vogelwerkgroep elk jaar 
alle bezette nesten. Dit jaar met drie 
nieuwe tellers! De regio is verdeeld over 
twaalf telgebieden die eind juli/begin 
augustus bezocht worden. Doel is alle 
kolonies opsporen, bezette nesten pro-
beren in te schatten en een praatje  
maken met de vaak trotse bewoners. 
Gelukkig zijn de resultaten in de mees-

te telgebieden positief. In 2018 werden 
er 667 bezette nesten geteld, tegenover 
598 verleden jaar. Een toename van  
bijna 12%. Dat sluit aan bij de eerste 
landelijke resultaten. Het team van het 
Jaar van de Huiszwaluw meldt ook lan-
delijk een vooruitgang, maar dan van 
5%. Natuurlijk vraag je je altijd af, of je 
deze trends kunt verklaren, maar dat is 
lastig met alleen een nestonderzoek. Ik 
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ga ervan uit dat Sovon, die onze resul-
taten natuurlijk ook krijgt, daar later in 
het jaar over zal schrijven.

Niet overal gaat het goed. In Santpoort, 
Velserbroek en VelsenZuid (boerderij 
Zorgvrij) werden minder nesten geteld 
(38 tegenover 69 verleden jaar). Heel 
goed deden de zwaluwen het in het  
gehucht Halfweg bij Lisse. Daar stegen 
de aantallen in een jaar van 25 tot 50 
nesten. Ook het verklaren van deze  
regionale verschillen is lastig.

Omdat je altijd bang bent dat er een  
kolonie gemist wordt, verstuurde ik half 
augustus een persbericht naar de dag 
en weekbladen in de regio. Met daarin 
de oproep nesten van Huiszwaluwen 
door te geven. Dat leverde een aantal 

leuke reacties op. Natuurlijk ook mel-
dingen van Boerenzwaluwen, maar ook 
twee nieuwe nestlocaties bij de haven 
in Heemstede en op een woonboot in 
HaarlemSchalkwijk. Die locaties had-
den we anders nooit gevonden.

We gaan door met tellen, want elk jaar 
wordt de telreeks interessanter. Dat 
kan alleen door de inzet van de tellers ! 
Die wil ik dan ook hartelijk bedanken: 
Marian Belderok, Tom van den Boo-
men, HansPeter Breeuwsma, Antje 
Ehrenburg, Dick Heijs, Eef van Huijs-
steeden, Annemieke Huneker, Coen 
Looij, Erwin Robbertz, Martine Roos, 
Nico Slotboom en Cees Timmermans.
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