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500 jonge Oeverzwaluwen voor afgra-
ven behoed

Bedreigde soort

Het ging niet goed met de Oeverzwaluw in

nederland. In 1985 waren er nog maar 3500

broedparen over. Dit is 15% van de zwaluwen

die er in 1964 waren. De sterke achteruitgang
is de reden dat de Oeverzwaluw is opgenomen

op de zogenaamde Rode Lijst van bedreigde

vogelsoorten in Nederland.

Een oorzaak van de achteruitgang is een tekort

aan nestgelegenheid. Van nature graven Oever-

zwaluwen hun holen in steile oevers van vrij

kronkelende rivieren en beken. Maar sinds de

kanalisatie van de meeste rivieren en beken

werden Oeverzwaluwen voor steilwanden

steeds meer afhankelijk van de mens. Tegen-

woordig zit ongeveer 90% van de kolonies in

wanden van zanddepots, zuigputten, afgravin-

gen en zelfs betonnenkunstwanden.

Kolonie gered
Eén van die kolonies huist jaarlijks in een

zanddepot bij Frieschepalen. Dit zanddepot is

het eigendom van het transportbedrijf Van der

Wiel BV te Drachten. De kolonie zit in de

metershoge wanden van zand datuit de naburi-

ge zuigput wordt opgezogen. Regelmatig wordt

het depot afgegraven en opnieuw aangelegd.

Als het maar enigszins kan houdt bedrijfsleider

Drenth rekening met de Oeverzwaluwen. Afge-

lopen winter is veel zand afgegraven. Drenth

liet echter een wand van 100 meter lang en

vier meter breed staan toen dit vooijaar 170

paar Oeverzwaluwen hun holen daar in groe-

ven. Ze hebbenongestoord hun eerste broedsel

grootkunnen brengen, ondanks de drukke graaf-
en zuigwerkzaamheden. In juni vlogen onge-

veer 500 jonge zwaluwentjes uit. In 1995 was

deze kolonie op tien na de grootste van alle

200 kolonies in het land.

Mede door de goede zorgen van Van der Wiel

Transport BV is de landelijke stand in 1995

weer toegenomen tot 13500 paren. Dit is het

viervoudige van 1985. Bedrijfsleider Drenth

laat zien hoe je met een beetje extra aandacht

de natuur een plekje kunt geven in een econo-

mische bedrijfsvoering.
Voor meer informatie.
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Van de Wiel Transport BV te Drachten breng

vogelbescherming in de praktijk. Bij graaf-
werkzaamhedeninhet zanddepotFrieschepalen
liet het bedrijf dit voorjaar een zandwand met

een kolonie Oeverzwaluwen intakt. Daardoor

konden 500 jongen van deze bedreigde vogel-

soort ongestoord uitvliegen.

Oeverzwaluwenzijn merkwaardige vogels. Ze

maken een hol in een steilwand van zand of

klei. In meigraven ze gedurende een dag of

vier 15 cm per dag en leggen gemiddeld vijf

eitjes in een nestje 65 cm diep in de wand.


