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Werkzaamheden aan de Oeverzwaluwwand bij Hapert, 1 april 2021; de inzet toont de wand op 13 juni 2021 (Jules Andela) 
 



 

13 

Afwerken Oeverzwaluwwand Hapert 
 
Jules Andela 

 
Op zaterdag 1 april heb ik me begeven naar 
de Tienden in Hapert waar, onder leiding 
van Noud Jansen, de oeverzwaluwwand 
afgewerkt ging worden. Het was prachtig 
weer en daarom genoten van een lekker 
fietstochtje vanuit Duizel. Toen ik arriveerde 
stond Toon Duis al te wachten en even later 
meldde Noud zich ook. 
 

Aanstampen en afstuccen (Jules Andela) 

In zijn auto had ie allerlei gereedschap en 
materialen meegenomen. De boel 
uitgeladen en we konden aan de slag. De 
dingen die moesten gebeuren waren: de 
nestgaten moesten uitgeboord worden en 
daarna gevuld met geel zand, er moest een 
hek bovenop geplaatst worden en de boel 
moest daarna aangeharkt en ingezaaid 
worden met een wilde bloemen 
zaadmengsel. Nadat ook Freek Lemmens 
zich gemeld had gingen we aan de slag. 
Freek en Noud met het hekwerk, Toon en ik 
met de gaten. 
Er waren twee gatenboren aanwezig en 
Toon ging meteen hard aan de slag. Had hij 
een gat uitgeboord (halve armlengte) dan 
vulde ik een grijze pijp met zand en schudde 
die voorzichtig uit in dat gat. Daarna even 
aanstampen en ‘afstuccen’. Ondertussen 
gingen Noud en Freek boven aan de slag. In 
no-time werden er gaten geboord voor de 
palen en werd het hek er tegenaan geslagen. 
Ondertussen kwamen er nog meer 
vrijwilligers bij en maakten vele handen licht 
werk. 
Rond koffietijd werden we uitgenodigd bij 
de buren van de zwaluwwand. We konden 
plaatsnemen op het terras en werden 
verwend met heerlijke koffie met speculaas 
en stroopwafels. Wat een gastvrijheid. Al 

snel vlogen  ( ) allerlei vogelverhalen rond 
en werd het zeer gezellig. 
 

 
Noud en Freek aan de slag (Jules Andela) 

 
Daarna riep de plicht weer en zijn we de 
laatste werkzaamheden uit gaan voeren. 
Noud en een aantal anderen gingen naar de 
zwaluwwand in Eersel (Panberg) om die af te 
maken en met z’n drieën werden de laatste 
karweitjes in Hapert aangepakt. De bult 
werd netjes aangeharkt en ingezaaid, de 
laatste gaten werden afgevuld, en het 
zandperkje voor de gaten werd nog netjes 
gelevelled en ingezaaid.  
Al met al een erg geslaagde exercitie en 
hopelijk gaan onze gevederde zwaluw-
vrienden hier z.s.m. gebruik van maken. Ze 
waren al gesignaleerd op diverse plekken, 
dus we waren net op tijd. ■


