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Het was een ‘mokerslag’, toen Schalk-
wijk vorig jaar in de zomer tijdens een 
toevallige rondgang moest vaststellen 
dat vandalen een groot deel van de 
wand hadden vernield. De wand is 
moeilijk te bereiken, maar het was de 
vernielers gelukt een aanzienlijk deel 
van de bestaande wand af te breken. 
Overal lagen stukken beton en over de 
lengte van vele meters was de buiten-
constructie kapotgeslagen. Een hele-
boel nesten waren niet langer te berei-

ken en Schalkwijk realiseerde zich dat 
op dat moment heel wat nesten naar de 
knoppen waren. Veel Oeverzwaluwen 
waren door deze wandaad verdwenen. 
Slechts enkele paren hebben hun legsel 
kunnen afronden.
Na ruim tien jaar de zwaluwen te heb-
ben begeleid in hun broedproces was 
de vernieling van de wand voor Schalk-
wijk een keiharde klap. Hij kon - en kan 
er tot op dit moment - niet bij waarom 
mensen zoiets doen.

Gloednieuwe oeverzwaluwwand
Toolenburgerplas Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft een ongekend mooi gebaar gemaakt naar alle 

vogelaars in de regio en in het bijzonder naar beheerder Marcel Schalkwijk. Zij heeft 

besloten de in het voorjaar vernielde oeverzwaluwwand aan de Toolenburgerplas te 

vervangen door een gloednieuwe wand. Sinds medio januari is aannemer Ton Duine-

veld uit Nieuw-Vennep bezig geweest met het aanleggen van de wand, waar in  

beginsel 144 paartjes Oeverzwaluwen de mogelijkheid krijgen aan gezinsuitbreiding 

te doen.

De nieuwe wand in aanbouw
Foto: Marcel Schalkwijk
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Gloednieuwe oeverzwaluwwand
Toolenburgerplas Haarlemmermeer

De daders zijn nooit gepakt, maar vanaf 
dat moment heeft Schalkwijk wel regel-
matig contact gehad met vertegenwoor-
digers van de gemeente Haarlemmer-
meer, die alle opties tussen opknappen 
en een nieuwe wand hebben bekeken. 
Marcel werd voortdurend op de hoogte 
gehouden en kon adviezen geven over 
het benodigd aantal gaten, de afwer-
king, het materiaal enzovoorts. Uitein-
delijk koos Haarlemmermeer voor de 
aanleg van een geheel nieuwe wand en 
vanaf dat moment ging het snel. Van-
daar dat de aannemer al half januari 
aan de slag kon.
De nieuwe wand krijgt evenals de oude 
een halve maanvorm, maar in plaats 
van 100 nestgaten, komen er nu 144. 
Er zitten 12 nestholen in een paneel, 
dus er zijn 12 panelen geplaatst. Daar-
achter is zavelzand (1 deel klei en 2 de-
len zand) gestort, waarin deze bijzonde-
re zwaluwsoort, die aan hun poten een 

vlaggetje hebben om het zand de pijp 
uit te werken, hun nesten kunnen uit-
graven. Het zand van de oude wand is 
afgevoerd naar een depot.
Schalkwijk is heel blij met deze door de 
gemeente geboden oplossing. Aanvan-
kelijk wilde hij één ding nog regelen. De 
panelen in de wand hebben een wit ui-
terlijk, wat minder goed past bij de om-
geving. Marcel overwoog dan ook een 
beroep te doen op onze vogelaars van de 
VWGZKL om een paar uurtjes te beste-
den aan het geel-groen schilderen van 
de wand. Maar ook dat hoeft niet meer. 
De gemeente Haarlemmermeer heeft 
inmiddels geregeld dat de nieuwe wand 
een wat meer natuurlijke kleur krijgt.
Nu nog zien of de Oeverzwaluwen deze 
zomer al de wand in gebruik gaan ne-
men!

■ Jan Kuys

oeVerZwaluw
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