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De gevolgen van deze vorm van vanda-
lisme zijn verschrikkelijk. De jongen, 
die nog ‘in’ de wand zaten, zijn dood  
gegaan, doordat ze niet meer werden 
gevoed. De zwaluwen die verdwenen 
zijn, blijven weg. Schalkwijk wijst er  
bovendien op dat veel zwaluwen op dit 
moment bezig waren met de tweede leg 
van het seizoen. Die is nu ook ver-
stoord.
De vernietigingsdrang van deze onbe-
kende(n) heeft een succesvol broedjaar 
naar de knoppen geholpen. Wie de 
wand ziet, krijgt het koud. Met een 
zwaar stuk gereedschap, dat gebruikt 
wordt om de netten vast te zetten, wan-
neer de vogels worden gevangen en  
geringd (om zo beter zicht te krijgen op 
de ontwikkeling van de soort), zijn in  
de hele lengte grote gaten gehakt in de 
wand. Nestpijpen zijn vernield en niet 
meer toegankelijk. “Zeker 60 procent 
van de vogels is gewoon verdwenen. Die 
komen ook niet meer terug. Het is  
eigenlijk puur vogelmoord wat die ver-
nielers hebben gedaan”, vertelt Marcel 
Schalkwijk van onze vogelwerkgroep.

Honderden jonge Oeverzwaluwen gedood
Actie van vandalen

Als ik aankom bij de Oeverzwaluwenwand aan de Toolenburgerplas zijn Marcel, 

Norman Graafsma en Bonnie van der Hulst druk bezig met het opzetten van het net. 

Waar het met de Oeverzwaluwen normaal gesproken een drukte van jewelste is  

boven de wand, daar hangen nu nog maar 10 tot 15 vogels in de lucht. Halverwege 

juli van dit jaar ging Marcel Schalkwijk weer eens een kijkje nemen bij ‘zijn’ Oever-

zwaluwen in de kunstwand aan de zuidoever van de plas in Hoofddorp. Wat hij daar 

aantrof was hemeltergend. Een of meerdere vandalen hadden met een oud stuk ge-

reedschap een groot deel van de betonnen broedwand stukgeslagen. En dat terwijl 

er in jaren niet zoveel broedparen in deze wand waren geteld. Liefst 82 pijpen waren 

door de Oeverzwaluwen in gebruik genomen voor het maken van een nest. Het leek 

dus een veelbelovend jaar te worden met veel jonge Oeverzwaluwen.
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Honderden jonge Oeverzwaluwen gedood
Actie van vandalen

Het terrein rond de oeverzwaluwwand 
is afgesloten met een klapbrug en om-
ringd door water. Schalkwijk vermoedt 
dan ook dat de daders zwemmend of 
met een rubberbootje naar de wand zijn 
gegaan. Hij heeft aangifte gedaan bij de 
politie. Inmiddels heeft Marcel Schalk-
wijk een gesprek gehad met vertegen-
woordigers van de gemeente en met 
boswachter Marcel Dijkstra. Ook deze 
vertegenwoordigers van de gemeente 
vinden het verschrikkelijk wat er is ge-
beurd. Er is gesproken over twee opties: 
De wand oplappen door deze opnieuw 
aan te smeren met cement en er vervol-
gens een hekwerk omheen te zetten of 
de hele wand (of een gedeelte) vervan-
gen door een nieuwe wand. Een nieuwe 
wand is hoe dan ook een vrij prijzige 

actie. Gezamenlijk hebben ze bekeken 
of en hoe de wand zodanig kan worden 
hersteld dat vanaf volgend jaar de 
Meerse Oeverzwaluwen weer gebruik 
kunnen maken van hun vertrouwde 
wand.
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
was nog niet bekend hoe en wanneer de 
wand wordt opgeknapt. Begin septem-
ber hopen de medewerkers van de ge-
meente een voorstel te kunnen doen. 
Hoe die keus ook uitvalt, de medewer-
kers van de gemeente Haarlemmermeer 
zijn ervan overtuigd dat de oeverzwa-
luwwand een belangrijke toevoeging  
is aan het ecologische palet van de  
Toolenburgerplas.

■ Jan Kuys

Vernielde Oeverzwaluwenwand


