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Experts maakten zich in het voorjaar zorgen:  
waar blijven de zwaluwen? 

Duizenden zwaluwen zijn vertraagd tijdens hun oversteek van Afrika naar Nederland. 
Vogeldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen beginnen zich zorgen te maken. Ze hopen dat de 
zwaluwen, die toch al steeds zeldzamer worden, de tocht hebben overleefd. 
Het gaat voornamelijk om de huiszwaluw en de boerenzwaluw. Vogelexpert Gerald Driessens: 
,,Broedvogels komen altijd wat eerder in het jaar, het aantal zwaluwen is op het moment wel echt 
bedroevend laag. De kolonies die worden geteld bestaan uit veel lagere aantallen dan normaal. 
Ook bij de telposten worden minder zwaluwen geturfd. Het broedseizoen is gelukkig nog maar net 
begonnen, dus er is nog tijd voor de zwaluwen om hun eieren te leggen. 

Op Woensdagavond 13 juli was er bij John van Raak aan de Luther in Hooge Mierde een 
bijeenkomst over de over de akkerranden. Van daaruit hadden we een rondleiding langs de 
akkers welke in overleg met de grondeigenaren met  een bloemenmengsel waren ingezaaid. Deze 
rondleiding werd gegeven door Nelis Klaasen veld coördinator ANB (Agrarisch Natuurbeheer). 
We hebben diverse akkerranden bezocht met bloeiende Bijenbrood en veel Meeltakken (Melde of 
witte Ganzenvoet). 
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Slecht weer 
Een verklaring voor de vertraging zou het weer kunnen zijn. Ruud Foppe van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland legt uit: ,,De beesten vliegen het liefst met de wind in de rug vanuit 
Afrika. Tot nu toe hebben we dit jaar in Noord-Afrika en het Mediterrane gebied veel noordelijke 
winden gehad, die ook een aantal stofstormen veroorzaakt hebben. Hier zijn de vogels tegenaan 
gevlogen, en sommige zullen zelfs teruggevlogen zijn. Dit is een verstoring in het trekritme. Als dit 
een verstoring van enkele dagen is, is er niets aan de hand. De verstoring duurt nu echter al wat 
langer en zorgt voor echte vertraging." Foppe maakt zich nog niet heel veel zorgen: ,,Slecht weer 
hoort bij het leven van een trekvogel. Ze komen nou eenmaal van alles tegen en daar kunnen ze 
vaak wel tegen. 
 
Verschuiving van de vogels 
Volgens expert Driessens kan het ook zijn dat de zwaluwen ergens anders neerstrijken om te 
broeden. ,,Wanneer de zwaluwen besluiten enkele honderden kilometers verderop in bijvoorbeeld 
Noord-Frankrijk neer te strijken, zijn wij ze kwijt. Voor een vogel is enkele honderden kilometers 
niets, maar ze zijn dan plots weg uit België en Nederland. 
Zijn de beestjes vertraagd, dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de toch al geringe 
zwaluwpopulatie in Nederland. Huiszwaluwen zullen nu waarschijnlijk maar één broedsel gaan 
maken in plaats van twee, zoals normaal. Daardoor zal je er volgend jaar minder zien. 
Gierzwaluwen verblijven altijd zo’n honderd dagen in ons land, wat precies genoeg is voor één 
broedsel. Een maand te laat aankomen is voor hen erg ongunstig, want er is een kans dat ze dat 
ene broedsel dan ook niet redden. Na deze maand is pas duidelijk hoeveel zwaluwen de tocht niet 
overleefd hebben en wat de gevolgen voor het vogeltje zullen zijn.  

Rode Lijst 
Het aantal zwaluwen in Nederland neemt al jaren af. Ondertussen staan de boerenzwaluw en 
huiszwaluw zelfs op de Rode Lijst, een inventarisatie van diersoorten in Nederland die verdwenen 
zijn of dreigen te verdwijnen. Het is onderdeel van een lange termijn trend. De afname van vooral 
de boerenzwaluw is al tientallen jaren aan de gang. Plaatsen waar de dieren een nest kunnen 
bouwen verdwijnen uit ons landschap, en er zijn minder insecten voor de vogels om te eten. 

            

 
Om de zwaluw te helpen 
worden door ons plankjes  
gemonteerd waar ze de 
nesten op kunnen bouwen 

Bovenstaande foto is 
gemaakt in een spiegel 
waardoor je de eitjes van 
de zwaluw kunt zien liggen 

Ook de zwaluwen zijn 
vindingrijk. Op deze foto 
kunt u zien dat ze twee 
zwaluwnesten boven 
elkaar hebben gebouwd 
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Op 12 juli hebben Piet Peijs en Noud 
de Besser een wespennest 
verwijderd. Deze zat in de 
vogelkijkhut  bij de Reuselse Moeren. 

Als je dan deze foto in 
het Eindhovens 
dagblad ziet dan 
hebben we toch wel 
eer van ons werk, toch 
zeker als je weet dat 
ander mensen het ook 
zien. 
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Ook met de controle van de uilenkasten zijn we volop bezig geweest. In de afgelopen periode hebben we alle 
kasten gecontroleerd.  De resultaten hiervan worden in het jaarverslag gepubliceerd. Veel van de jonge uilen en 
torenvalken hebben we ook kunnen ringen. 

Hier liggen drie kerkuilen te 
wachten om te worden 
geringd. Een eigenschap van 
de kerkuil is om zich zelf dood 
te houden als hij wordt 
bedreigd. 

Op de foto  kunt u zien hoe de 
vogels worden geringd. 

 

Ook worden ze gewogen 
en gemeten. Deze 
gegevens worden 
geregistreerd. 
 

Als de kerkuilen ouder worden 
kan men aan de  strepen in de 
vleugels het geslacht bepalen. 
Smalle strepen zijn mannelijk. 
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Langs de fietspad van de Grote Cirkel is enkele jaren geleden door de Heemkunde 
Werkgroep Reusel een dodendraad geplaatst. http://www.heemkundereusel.com/ 
Door enkele mensen van onze vereniging wordt jaarlijks het gras en de takken 
rondom de draad en de banken verwijderd. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat er iets 
meer verteld zou worden over het project i.s.m. de firma 
Fabor in Reusel. We zijn bezig met een educatief project 
waarmee we de bezoekers kennis laten maken met de 
natuur. Er worden op diverse plaatsen nestkasten 
opgehangen en er worden zwaluwpalen met draad 
geplaatst. Er komen posters te hangen met uitleg  voor wat 
voor soort vogel de nestkasten zijn bestemd.  Ook is er de 
mogelijkheid om in te loggen met een QR code waardoor 
men op een website komt waar men alle informatie kan 
vinden. 

Hiernaast een concept van de poster . 

In het najaar gaan we beginnen met het opschonen van de poelen, het plaatsen van de zwaluwpalen en 
de werkzaamheden in de bossen starten weer. Tegen die tijd wordt uw hulp gevraagd om wat 
werkzaamheden mee te verrichten.  


