
HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2020 
 

In 2020 is de coördinatie van de huiszwaluwtellingen overgagaan van Gerard Boerrigter naar Herman 

Braakhuis. Reeds 25 jaar hieraan voorafgaand begon Gerard met veel inzet aan de coördinatie van de 

huiszwaluwtellingen binnen onze vereniging en was hij in 1997 één van de kartrekkers van het 

stimuleringsproject ‘Huiszwaluw Onderdak’. Vanuit dat project en onder zijn coördinatie zijn vijf 

vogelwerkgroepen in NO Twente gezamenlijk opgetrokken om voor SOVON uitvoering te geven van de 

huiszwaluwtelling in NO Twente. Dit heeft geleid tot een van de langstlopende tellingen van 

huiszwaluwen in Nederland. Een prestatie van formaat! Vanaf deze plek willen wij Gerard dan ook 

hartelijk dankzeggen voor zijn inzet in de afgelopen 25 jaar en tevens Herman alle succes wensen. 

 

Resultaat 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van 

het aantal aangetroffen bewoonde nesten van de 

huiszwaluw in 2020 in de verschillende 

atlasblokken in Noordoost Twente.  

Om verschillende redenen is het aantal bebroede 

nesten in 2020 t.o.v. 2019 verminderd. Zo hebben 

twee tellers niet geteld vanwege het coronavirus; 

waarvoor uiteraard alle begrip. Bij een aantal 

boeren hebben wijzigingen in de bedrijfsvoering 

plaatsgevonden. Zo is bijv. na de verbouwing van 

een schuur in Oud-Ootmarsum het aantal 

bebroede huiszwaluwnesten van 55 in 2019 naar 

nul in 2020 gegaan en door het beëindigen van 

een veestapel in Rossum is het aantal bebroede 

nesten van 30 in 2019 naar nul in 2020 gegaan. 

Bovendien was er wat overlap met de tellers uit 

de regio de Lutte/Denekamp, wat mogelijk heeft 

gezorgd voor een wat vertroebeld beeld. We gaan 

ervan uit dat dit volgend jaar is opgelost. De 

grootste kolonie met 56 bebroede nesten bevond 

zich net als in 2019 wederom aan de 

Balkenbeltsweg te Langeveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Deelnemende werkgroepen 

Evenals in voorgaande jaren zijn vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren, de Vogelwerkgroep 

Losser, de Vogelwerkgroep van Heemkunde Denekamp, de Vogelwerkgroep van Heemkunde 

Ootmarsum en Natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto” op pad geweest om alle gegevens weer te 

verzamelen.  

Atlasblok Aantal bewoonde 
nesten in 2020 

28-15 2 

28-16 133 

28-17 49 

28-25 24 

28-26 84 

28-27 27 

28-28 159 

28-36 101 

28-37 172 

28-38 163 

28-46 82 

28-47 32 

28-48 63 

28-57 5 

28-58 87 

29-21 26 

29-31 56 

29-32 16 
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Aantal broedparen huiszwaluw per jaar

In de grafiek staat de ontwikkeling weergegeven van het 

aantal getelde broedparen vanaf 2014. Door 

bovengenoemde oorzaken geeft 2020 een vertekend 

beeld. Het aantal broedparen zal in werkelijkheid hoger 

zijn geweest. 

Reacties en info: johandrop@outlook.com 


