
24

Broedplaats Oeverzwaluwen

Ons Ud drs. H.W.E, Dioperink heeft op 10 november jl, namens onze Vogelwerk-

groep onderstaande brief geschreven aan de directie van Rijkswaterstaat te

Utrecht, ter attentie van Ir, A, Spoel,

“Betreft: Aanleg broedgelegenheid oeverzwaluven langs Rijksweg 27 te Eemnes

Langs Rijksweg 1 heeft de Rijkswaterstaat van Noord-Holland een dergelijke

wal met succes opgenomen In de beplanting van de rustplaats gelegen aan de

vaart (oude zeedijk) tegenover Naarden International N.V, Jaarlijks broeden

er in deze kolonie ca. 4-0 paren, op een voldoende rustige plaats die

moeilijk toegankelijk is voor het publiek.

Aangezien de broedgelegenheld voor oeverzwaluwen in het Westen van het land

sterk sterk afneemt en het aantal broedgevallen de laatste jaren sterk is

afgenomen, zou een dergelijke wand enige compensatie mogelijk kunnen maken.

Wij vermelden nog dat deze zomer in de zandhopen langs de in aanleg zijnde

Rijksweg 27 drie kolonies met in totaal 35 & 4-0 nesten werden waargenomen.

Een mogelijke plaats voor een broedplaats langs Rijksweg 27 biedt de ver-

breding van het tracé vóór de afslag naar de Bijvanck te Huizen aan de

kant van de Gooiergracht, Een heuvel van zand met een hoogte van ca, 3 tot

4- meter met daarop de beplanting en aan de kant van de Gooiergracht een

loodrechte wand kan een raogelljke oplossing zijn.

Gaarne zijn vrij bereid u mondeling het bovenstaande nader toe te lichten,"

In aansluiting op ons gesprek tijdens de informatie-avond op donderdag

4 november jl. te Eemnes, waarbij de mogelijkheden voor aanleg van een

broedplaats voor oeverzwaluwen ter sprake kwam, verzoeken wij u een derge-

lijke broedgelegenheid in uw plannen voor de beplanting langs Rijksweg 27

te willen opnemen.

De steile wand waarin de oeverzwaluwen jaarlijks broeden dient, om succes-

vol door de vogels gebruikt te kunnen worden, minstens 3 meter hoog en ca.

30 m. lang te zijn. Het materiaal (liefst zand) dient voldoende hard te

zijn opdat de wand niet kan instorten.


