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Eerste voorlopig overzicht van

kunstwanden voor Oeverzwaluwen

Dick+A. Jonkers

Adressen zijn niet vermeld. Deze wisselen voortdurend en het is beter om deze op te zoeken op de

achterzijde van het omslag van Het Vogeljaar of ze bij Sovon op te vragen.

Aanvullingen en correcties worden zeer op prijs gesteld.

In bovenstaand overzicht zijn de vier laatstgenoemde wanden na het broedseizoen gebouwd of er

wordt nog aan gewerkt. Verder zijn er plannen voor de aanleg van wanden bij Almere, Oosterhout

en Zaanstad.

Dick A. Jonkers, Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum.

Kunstwanden voor Oeverzwaluwen In Nederland.

Het is al weer enige jarengeleden dal het speciale nummer van Hel Vogeljaar over Oeverzwaluwen

verscheen. Daarin werd ook gepubliceerd over de reeds ondernomen initiatieven voor de bouw van

kunstwanden voor Oeverzwaluwen. Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en zijn er

op diverse plaatsen in ons land dergelijke wanden gebouwd. Over de kosten die aan een dergelijk
project zijn verbonden, de ervaringen die tijdens de bouw zijn opgedaanen de resultaten leest vrijwel

nooit iemand iets. Als dat wel het geval is, is dat in de zogenaamde ’grijze litteratuur’ (de respectieve-

lijke verenigingsorganen), die zeer slecht voor buitenstaanders zijn ontsloten door hun beperkte ver-

spreiding. Het leek de redactie een goede gedachte om van tijd tot tijd aandacht te besteden aan

de bouw en aanwezigheid van deze wanden. Nadrukkelijk willen wij hierbij ieder vragen initiatieven

te melden, ervaringen op papier te zetten en deze voor publikatie op te sturen.

In onderstaand overzicht zijn de bekende lokaties, waar kunstwanden zijn gecreëerd of waarvoor

plannen bestaan, vermeld. Tevens zijn, voor zover bekend, gegevens over het bouwjaar, aantal aan-

gebrachte gaten, de bezettingsresultaten met het maximumaantal bewoonde holen en de initiatiefne-

mers opgenomen.

bouw- aantal

jaar lokatie initiatiefnemer holen bewoond

1985 Rijswijk (Gld.) Rijkswaterstaat 290 275

1986 Utrecht Rijkswaterstaat 260 0

1986 Uden Vogelwacht Uden 50 46

1988 Stadskanaal Vogelwacht Stadskanaal-Westerwolde 65 56

1989 Harderwijk Vogelbeschermingswacht Noordwest-Veluwe 50 0

1990 Stroe IVN Lunteren/Barneveld ±180 0

1990 Eindhoven Vogelwacht De Kempen ? ?

1991 Zoetermeer Vogelwerkgroep Zoetermeer 300 ?

1992 Schinveld Vogelwerkgroep Limburg 250 ?

1992 Beesd Natuur- en Vogelwacht Culemborg 30 0

1992 's-Hertogenbosch Vogel- en Natuurwacht Den Bosch - -

1992 Breda Westbrabantse Vogelwerkgroep - -

1992 Liempde Natuurwerkgroep Liempde

1992 Naarden Rijkswaterstaat - -

1992 Bathmen Vogelwerkgroep Bathmen 225 -


