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Oeverzwaluwen broeden bij voor-
keur in een steile grondwal waarin 
zij zelf een nestgang graven. Van 
oudsher zijn dat bijvoorbeeld hoge 
steile oevers van rivieren. Door 
menselijke activiteiten ontstaan 
ook tijdelijke broedplaatsen zoals 
bouwputten en grondhopen. Tijdens 
de eerste Stadsvogelconferentie in 
2006, georganiseerd door Vogel-
bescherming Nederland, toonde 
een groot grondbedrijf in Zuidelijk 
Flevoland foto’s van een tijdelijke 
oeverzwaluwwand op hun eigen 
gronddepot waarin een groot aantal 
oeverzwaluwen broedde. Dit zou 
toch ook op plaatsen in Noord-Hol-
land te realiseren moeten zijn?

Grondbedrijven
In 2009 heeft Landschap Noord-
Holland verschillende grondbedrij-
ven benaderd om mee te werken. 
Vijf bedrijven met grote depots (ca. 
10 ha of groter), gelegen in Den 
Helder, Middenmeer, Westelijk-
Havengebied Amsterdam, Lutke-
meerpolder en Zeeburgereiland, 
hebben dat jaar een oeverzwaluw-
wand aangelegd, helaas zonder 
succes, omdat in veel gevallen de 
wanden niet waren aangelegd zoals 
geadviseerd. Zo was de wand niet 
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steil genoeg of het oppervlak was 
te ruw afgewerkt of lag toch niet 
helemaal op de goede plek. In 2010 
is er opnieuw contact gelegd met 
deze grondbedrijven. Vier van de 
vijf bedrijven wilden om uiteenlo-
pende redenen geen medewerking 
meer geven. 
Het bedrijf ’De Vries en Van der 
Wiel’ in Den Helder ging wel 
verder. In 2010 liet zij op eigen 
initiatief in een betonnen keerwand 
27 gaten boren. Hierdoor ontstond 
een kunstwand voor zwaluwen. Tot 
broeden kwam het niet, mogelijk 
omdat deze wand niet veel hoger 
was dan ongeveer een meter. 
Een ander initiatief op dit depot 
was de aanpassing van een oude 
grondoprit. Hier werd een wand 
afgegraven over een lengte van 
circa 15 m en 2,5-5 m hoog, maar 
ook hier geen zwaluwen. Opmerke-
lijk was wel dat op een ander deel 
van het terrein, waar wat grond was 
verwijderd, spontaan 10-20 paar oe-
verzwaluwen tot broeden kwamen. 
De zwaluwen vinden de omgeving 
van het depot dus wel aantrekkelijk 
genoeg. In 2011 was gronddepot 
De Vries en Van der Wiel alleen 
nog maar enthousiaster geworden. 
In maart volgde een rondgang op 

het depot, waarbij ook Gerard Smit 
van de Vogelwerkgroep Den Helder 
aanwezig was. Er werden concrete 
afspraken gemaakt voor herstel en 
onderhoud bij de keerwand en het 
opnieuw steil maken van de oude 
oprit. Na het broedseizoen bleek 
jammer genoeg dat hier geen oe-
verzwaluwen hebben gebroed. Eind 
april kwam er wel een enthousiast 
bericht dat op hun gronddepot in 
Julianadorp spontaan een nieuwe 
kolonie oeverzwaluwen is ontstaan 
met maar liefst 53 paar.

In 2009 ontstonden in het zuiden 
van de provincie nieuwe mogelijk-
heden op kleinere depots (0,2 tot 
0,5 ha). In de Horstermeer bevond 
zich een betrekkelijk klein depot 
van Cito Transportbedrijf. Aanvan-
kelijk voelden zij er niet veel voor 
om een tijdelijke broedwand voor 
de zwaluwen te maken. Een maand 
later bleek toch dat de oeverzwalu-
wen een steil stukje van het depot 
spontaan in bezit hadden genomen. 
Bij een eerste bezoek op 3 juni 
waren zomaar 31 nestgangen 
aanwezig! Later werden er zelfs 43 
nesten geteld. De eigenaar wachtte 
netjes het einde van het broedsei-
zoen af.

Het Cito Transportbedrijf was na 
dit succes zo enthousiast geworden, 
dat zij in 2010 een stuk van het 
depot geschikt heeft gemaakt als 
oeverzwaluwwand. Uiteindelijk 
werden hier 102 nesten geteld. In 
2011 is door het bedrijf opnieuw 
een deel van het gronddepot als oe-
verzwaluwwand geschikt gemaakt. 
De wand bestaat uit meerdere 
delen van elk circa 15 m lengte. 
Bij de telling op 3 juni waren er 84 
nestgangen. 

In 2010 nestelden oeverzwaluwen 
op het gronddepot bij bungalow-
park Van de Wetering in Nieuw-
Loosdrecht. Volgens de eigenaar 
was dit de eerste keer. Hij had 
de vogels al snel opgemerkt en 
maatregelen genomen om ze te 
beschermen. Op 16 mei waren er 25 
bewoonde nesten. In 2011 werd een 
nog groter deel van de grondberg 
als oeverzwaluwwand ingericht. 
Dat leverde een prima resultaat op. 
Op 27 mei waren er maar liefst 82 
nestgangen! In 2011 meldde de 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Om-
streken twee kleine gronddepots in 
Naarden en de Horstermeerpolder 
waar ook oeverzwaluwen gebroed 
hebben.

Gemeenten 
In de Gooi en Vechtstreek hebben 
gemeenten vaak kleine grondde-
pots. Hier liggen dus ook kansen 
om een tijdelijke broedwand voor 
oeverzwaluwen te maken. Daar-
toe zijn drie gemeenten benaderd. 
In 2010 is er een eerste contact 
geweest met de gemeente Huizen 
over het maken van een wand op 
het gemeentedepot. De beheerder 
was direct bereid de mogelijkheden 
ter plekke te bekijken. Uiteindelijk 
is half april 2011 een wand van 
15 m lengte gerealiseerd. Wat laat 
in het seizoen. Er kwamen dan 
ook geen zwaluwen tot broeden. 
De wand is er nu en is bedoeld als 
permanente wand. Moeizamer ver-
liepen de contacten met de gemeen-
te Blaricum. In juni 2010 meldde 
Blaricum de grond nodig te hebben 
voor de reconstructie van een weg. 
Dat werk is al een poosje achter de 
rug en de betreffende grond ligt er 
nog steeds! Ook de contacten met 
Weesp leverden helaas niets op.

Tot slot
Er liggen kansen in gronddepots 
om oeverzwaluwen broedgelegen-
heid te bieden. Dat kan voor een 
jaar zijn maar evengoed voor meer-

dere jaren. Eigenaren van kleinere 
gronddepots lijken meer bereid en 
betrokken te zijn om maatregelen 
te treffen voor de oeverzwaluwen 
dan de grotere bedrijven. Soms 
is er wat aarzeling, maar die kan 
snel omslaan in enthousiasme. 
De oeverzwaluwen kunnen soms 
zeer snel gebruik maken van deze 
nieuwe broedplaatsen met een posi-
tief resultaat. Eigenaren van grotere 
gronddepots houden dus vaak de 
boot af. Kennelijk is hier meer tijd 
en voorlichting nodig om draagvlak 
te creëren voor de gedachte dat 
bedrijfsvoering en natuur samen 
kunnen gaan. Op de gemeentelijke 
gronddepots liggen ook kansen. 
Goed contact met de gemeente en 
de betrokken ambtenaar en uitvoer-
der is van belang. Samenwerking 
met bijvoorbeeld een vogelwerk-
groep bevordert het draagvlak voor 
de uitvoering. Vogelwerkgroepen 
kunnen zelf het initiatief nemen 
hiermee aan de slag te gaan.
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●  Kolonie bij bungalowpark in Nieuw-Loosdrecht. Foto: Jelle Harder.
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●  Oeverzwaluw. Foto: Han Bouwmeester.●  Deel van gronddepot Cito in Horstermeerpolder. 
Foto: Jelle Harder.

Oeverzwaluwen gebruiken vaak allerlei 
tijdelijke plekken waar zij kunnen nestelen. 
Soms broeden ze in gronddepots. Door 
actie van Landschap Noord-Holland zijn 
steeds meer grondbedrijven bereid mee 
te werken hun gronddepots voor de 
oeverzwaluwen beschikbaar te stellen.
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