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Zondag 22 Juni Rampdag 
Graag hadden we onze eerste uitgave via email met een vrolijker bericht 
begonnen. 
Zondag 22 Juni 2008 werden vele van onze deelnemers getroffen door een 
hevig noodweer. Velen van u hebben schade opgelopen aan gebouwen en 
gewassen. Wij hopen dat u deze tegenslag goed te boven bent gekomen.  
Ook de zwaluwen hebben hieronder flink geleden. Wij kregen van verschillende 
deelnemers en van onze waarnemers bericht van de vondst van veel dode 
jonge zwaluwen in de weilanden. Op sommige locaties werden alle natuurlijke 
nesten van de huiszwaluwen door de hagel van de gevel geslagen. 
Gelukkig hebben we in de afgelopen tijd her en der veel kunstnesten kunnen 
plaatsen. Deze nestlocaties hebben geen schade opgelopen. Een extra 
stimulans om hiermee door te gaan. 
 
 
Organisatie 
Voor elk gebied hebben we een coördinator aangesteld die de waarnemers 
aanstuurt en als contactpersoon voor dat gebied optreedt. 
Voor het gebied Borculo:  Annelies Heykamp Brinkweg 4 7274 AD 

Geesteren Telefoon 0545-481753 
Emailadres: info@jobheykamp.nl 

Voor het gebied Eibergen:  Henny Waanders Akelei 4 7152 JS Eibergen 
Telefoon 0545-472578   Email-adres: 
hennywaanders@planet.nl 

Voor het gebied Neede:  Freek Weijermars Gantvoort 61 7161 KK 
Neede Telefoon 0545-291874   
Email-adres: f.weijermars@upcmail.nl 

Voor het gebied Ruurlo:  Co Dooms Podzollaan 9 7261 JX Ruurlo                  
Telefoon 0573-451025   
Email-adres: doomsruurlo@tele2.nl 
 

Freek Weijermars zal voor de algehele coördinatie zorgdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Broedseizoen 2008  
Dit seizoen zijn we gestart om in de gehele gemeente Berkelland onderzoek te 
doen naar het aantal nesten van de zwaluwen. Dat dit een hele klus was kunt u 
zich ongetwijfeld voorstellen. 
Enkele cijfers; 
Totaal gebied omvat 260 km2. Het gebied is onderverdeeld in 37 deelgebieden, 
welke door onze waarnemers de afgelopen periode zijn bezocht. 
In de voormalige gemeentes Borculo hebben wij 198 adressen, in Eibergen 512 
adressen,in Neede 159 adressen en tenslotte in Ruurlo 276 adressen bezocht. 
In totaal hebben wij 1145  adressen in de gemeente Berkelland bezocht. 
Ook hebben onze waarnemers u gevraagd naar uw E-mailadres. Wij willen u 
graag op de hoogte houden van de resultaten. Ook kunt u ons informeren over 
allerlei zaken betreffende de zwaluwen. (Aankomst eerste 
boerenzwaluw/huiszwaluw) De resultaten worden door ons doorgegeven aan 
het SOVON Vogelonderzoek Nederland. Hierbij wordt de koppeling van uw 
adres en de resultaten weggelaten, zodat uw gegevens niet kunnen worden 
gebruikt door derden. Het spreekt voor zich dat wij uiterst zorgvuldig met uw 
gegevens omgaan. 
Wij kunnen op dit moment met 269 deelnemers via e-mail communiceren. Wij 
hopen dat we dit bestand kunnen uitbreiden zodat wij met meerdere 
deelnemers kunnen communiceren. Wij zijn ons ervan bewust dat toch nog een 
grote groep deelnemers niet rechtstreeks kunnen bereiken. Hoe we dit gaan 
oplossen zullen wij u zo spoedig mogelijk laten weten. Ons E-mailadres is 
zwaluwenberkelland@upcmail.nl  Op onze websites 
www.vogelwerkgroepneede.nl en www.eibergennatuur.nl zullen de nieuws-
brieven worden gepubliceerd in een PDF file, zodat u ze ook zelf kunt uitprinten. 
In de nieuwe gebieden van Eibergen en Ruurlo hebben velen van u de 
brochure van Vogelbescherming Nederland ‘Acrobaat op het erf’ - een steun 
in de rug voor de boerenzwaluw  -  ontvangen. Voor degene die deze 
brochure niet heeft ontvangen en graag een exemplaar wil ontvangen zullen wij 
proberen nog een aantal exemplaren te bemachtigen. (Vogelbescherming 
overweegt nog een extra druk uit te voeren) U kunt zich hiervoor middels een 
email hiervoor bij ons aanmelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Boerenzwaluwen 
Boerenzwaluwen Eibergen 2008 Resultaat per waarnemer per deelgebied 
Wij hebben het gebied Eibergen opgedeeld in 15 deelgebieden. (E1 t/m E15)  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

49 116 145 108 90 75 66 111 46 93 45 75 81 113 59 

                 

                 

                 

           Totaal   1272 
 
 
Boerenzwaluwen Ruurlo 2008 Resultaat per waarnemer per deelgebied 
Wij hebben het gebied Ruurlo opgedeeld in 9 deelgebieden. (R1 t/m R9)  
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9       

45 51 50 75 67 32 71 99 59       

                 

                 

                 

           Totaal   549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Huiszwaluwen 
Huiszwaluwen Eibergen 2008 Resultaat per waarnemer per deelgebied 
Onderstaande kolom geeft het aantal broedsels aan in natuurlijke  nesten 
Wij hebben het gebied Eibergen opgedeeld in 15 deelgebieden. (E1 t/m E15)  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

0 73 
     

10 12 1 9 10 0 21 27 16 23 9 18 13 

                 

                 

                 

           Totaal   242 
 
Huiszwaluwen Eibergen 2008 Resultaat per waarnemer per deelgebied 
Onderstaande kolom geeft het aantal broedsels aan in kunstnesten  
Wij hebben het gebied Eibergen opgedeeld in 15 deelgebieden. (E1 t/m E15)  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

0 15 2 5 27 0 0 0 3 10 0 0 1 0 1 

                 

                 

                 

           Totaal   64 
 
Huiszwaluwen Ruurlo 2008 Resultaat per waarnemer per deelgebied 
Onderstaande kolom geeft het aantal broedsels aan in natuurlijke  nesten 
Wij hebben het gebied Ruurlo opgedeeld in 9 deelgebieden. (R1 t/m R9) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9       

23 0 2 68 18 19 33 16 52       

                 

                 

                 

           Totaal   231 

 
Huiszwaluwen Ruurlo 2008 Resultaat per waarnemer per deelgebied 
Onderstaande kolom geeft het aantal broedsels aan in Kunstnesten 
Wij hebben het gebied Ruurlo opgedeeld in 9 deelgebieden. (R1 t/m R9) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9       

6 2 10 11 10 10 16 34 0       

                 

                 

                 

           Totaal   99 



 
Bij de bestaande gebieden Borculo en Neede hebben wij in tegenstelling met 
de nieuwe gebieden de oude kolommen gehanteerd, zodat de vergelijking met 
vorige jaren beter tot zijn recht komen.  
 
Tot 2001 bestond het gebied uit Geesteren en Gelselaar. In 2002 is de rest van 
de voormalige gemeente Borculo erbij gekomen. (N) = natuurlijke nesten (K) = 
kunstnesten 

 

 
Over de nieuwe gebieden valt nog weinig te vertellen. Wat wel opvalt is het 
aantal huiszwaluwen in de voormalige gemeente Ruurlo. Als je de vergelijking 
met Eibergen maakt dan mag Ruurlo zeer tevreden zijn met hun aantal 
huiszwaluwen. Wel hoorden we van onze waarnemers,tijdens de inventarisatie, 
dat op verschillende locaties het aantal zwaluwen minder was dan het jaar 
daarvoor. 
Wat de boerenzwaluwen betreft, valt vooral de sterke teruggang in de laatste 
twee jaar in Borculo op. In Neede hebben wij dit jaar ook te maken met een 
sterke terugval van de boerenzwaluwen.  
Wat de huiszwaluwen betreft kunnen we tevreden zijn. In Borculo liep het aantal 
natuurlijke nesten gering terug. Echter deze geringe daling werd ruimschoots 
gecompenseerd door het aantal broedsels in kunstnesten. 

Zwaluwen:  Gebied 
Borculo                        

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Huiszwaluwen nesten 
(N) 42 61 64 70 281 243 253 251 196 126 124 
Huiszwaluwen nesten 
(K) 4 5 17 25 44 95 116 154 200 229 242 
Boerenzwaluwen 
nesten 365 379 315 335 602 636 661 727 944 882 780 

Oeverzwaluwen                       

Totalen 411 445 396 430 927 974 1030 1132 1340 1237 1146 
Zwaluwen:  Gebied 
Neede                        

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Huiszwaluwen nesten 
(N) 105 76 103 87 52 50 59 73 51 41 51 
Huiszwaluwen nesten 
(K) 0 9 29 42 50 48 51 58 60 59 66 
Boerenzwaluwen 
nesten 554 546 570 508 418 388 433 469 479 478 435 

Oeverzwaluwen                       

Totalen 659 631 702 637 520 486 543 600 590 578 552 



In Neede hebben we een redelijke groei gekend van de broedsels; in zowel de 
natuurlijke als ook in de kunstnesten. 
Het in de laatste jaren gevoerde beleid om op locaties waar natuurlijke nesten 
aanwezig zijn kunstnesten bij te plaatsen en op locaties waar de 
bezettingsgraad van de kunstnesten 80% of hoger ook daar kunstnesten bij te 
plaatsen begint zijn vruchten af te werpen. 
Ook het noodweer heeft aangetoond dat we hiermede de 
huiszwaluwenpopulatie kunnen helpen. 
Heeft u nog op- en of aanmerkingen of suggesties laat dat ons weten. 
Ten slotte willen wij u opnieuw bedanken voor de gastvrijheid en uw 
medewerking bij het onderzoek. 
Namens alle medewerkers van het zwaluwenproject, 
 
Freek Weijermars 
Coördinator Berkelland 
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