
Huiszwaluwen telling 2020 
 

In de Hals van de Bevelanden werden 591 bezette nesten van de Huiszwaluwen gevonden. 

Vorig jaar (2019) werden hier 627 nesten vastgesteld. 

 

Enkele wetenswaardigheden uit de telling van 2020 zijn dat Bath het dorpje was met de 

meeste Huiszwaluwen met 128 bezette nesten. Tevens bevond zich hier ook de grootste 

kolonie onder een dak met maar liefst 50 nesten. Andere grote kolonies waren te vinden aan 

de boerderijen Westhof (23), Middenhof (41) De Schalkhoeve (27) en de Oostpoder (37). 

Andere plaatsen waar het erg goed ging waren Yerseke (50), Waarde (77) en Rilland (62). 

 

Op Zuid-Beveland was het ook wederom weer een top jaar met 919 gevonden Huiszwaluwen 

nesten. Vorig jaar werden er 916 nesten vastgesteld. En voor dit soort hoge aantallen moeten 

we toch echt tien jaar terug gaan in de tijd. Bijzonder hoopvol toch weer! 

 

Hier nog enkele wetenswaardigheden uit Zuid-Beveland. Namelijk dat Kwadendamme (92) 

de meeste broedparen herbergde. Nipt gevolgd door Wemeldinge met 83 nesten. Maar ook 

Schore (57), Wolphaarsdijk (55), Hoedekenskerke (50) deden goede zaken. De grootste 

kolonie onder een dak op Zuid Beveland was te vinden aan de Heerenhoeve(34) nabij 

Wolphaarsdijk. Ook werd er dit jaar zowaar nog een nieuwe grote kolonie ontdekt aan de 

Zorgboerderij de Notenhoeve (22) nabij Lewedorp. 

 

Op Noord Beveland werden er 316 nesten geteld, nooit eerder stond de teller hier zo hoog. 

Vorig jaar werden er 293 nesten gevonden. Ben benieuwd wat het volgend jaar wordt. 

 

Dit jaar op Noord Beveland was Kamperland (48) het dorp met de meeste nesten, gevolgd 

door Kortgene (42). En voor de grootse kolonie aan één gebouw op Noord Beveland moesten 

we naar de Zuidlangeweg (42) nabij Kats en Hof Holland (29) aan de Prinsendijk. Andere 

grote kolonies waren te vinden Emmelissedijk (40) en Noordlangeweg (31). 

 

De telling van 2020 leverde op geheel de Bevelanden 1826 bezette Huiszwaluwnesten op.  

Het geschatte aantal broedpaar op de Bevelanden voor 2020 komt dan ook op zo’n 1900 paar. 

 

In 2006 werden er 2041 nesten opgespoord en was het geschatte aantal broedpaar 2100, wat 

tot nu toe het beste jaar was van de afgelopen telperiode op de Bevelanden (2003/2020).  
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Dit jaar waren de vaste VWG tellers; Dick R., Kees T, Cees L, Niek O, Piet de D, Ben S, 

Pieter B, Kees L, Peter A, Paul de K, Wim de W, Bram K, Maarten en Rijo M, Hans K, Kees 

D, Peter B en Rien W. 

 

Naast de ‘oudgediende’ ook dit jaar weer een paar nieuwkomers, te weten Bram T (Kapelle-

Biezelinge), Henk H (Nieuwedorp), Gerard de L (Lewedorp, Waarde en Krabbendijke) en 

Raoul P (Kats)  

 

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 B in Colijnsplaat, op Zuid Beveland telde Nel M Hoedekenskerke en Jet V in 

Baarland, Schore en Hansweert werden geteld door Frank N. 

 

Beste Huiszwaluwen tellers weer hartelijk dank voor jullie inzet. 

 

Niels de Schipper 

 

 

 


