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De ontwikkeling van de populatie van de Oeverzwaluw (Riparia riparia)

in het Gooi omstreken in 1983 en 1984

Peter Dieperink

Aantallen broedparen en de ligging der kolonies.

N.B.: De som van de aantalleft achter de afzonderlijke kolonies is niet gelijk aan

het totaal aantal broedparen, dit komt omdat ook de verstoorde kolonies in het

overzicht zijn opgenomen.

Toelichting

Groeve Oostermeent: 1983 en 1984. In beide jaren een forse kolonie

Voorjaar 1984 werd de oostwand van de groeve door het VGN uitgebreid, in dit ge-

deelte vestigde zich medio juni de gehele kolonie. Dit tijdstip was zeer laat

vergeleken met voorgaande jaren. Een gedeelte van de 70 paren was afkomstig van de

nabijgelegen kolonie bij de steenfabriek, alwaar het eerste broedsel grootgebracht
werd. Tot in september waren de vogels bij de wand aanwezig. In 1984 behoorde de

kolonie tot de grootsten van Nederland.

Rijksweg Al, Naarden: Deze broedwand was alleen in 1983 bewoond. In 1984 werd wel

enkele malen een solitaire vogel waargenomen, maar tot nestelen is het niet gekomen.

Zuiveringschap Nederhorst den Berg: 1983. Tijdens bouwwerkzaamheden ontstond een

geschikt broedwandje aldaar, wat spoedig bezet werd. De kolonie kreeg ruime aan-

dacht en het resultaat daarvan is dat er in 1985 een permanente oeverzwaluwwand op

het terrein zal worden aangelegd! Dit is vooral gunstig daar er zelden in die om-

geving Oeverzwaluwen broeden,bij gebrek aan broedgelegenheid.

Haven Huizen: 1983. In een gronddepot van de gemeente was een kleine kolonie ge-

vestigd. In 1984 was dit depot verdwenen.

Steenfabriek Rijsbergen: 1984. Op het fabrieksterrein vestigde zich een forse kolonie

in een bouwput. De vogels begonnen eind april al met nestelen. Na een succesvol

eerste broedsel was de broedwand door de Oeverzwaluwen zelf ongeschikt gemaakt voor

een vervolglegsel, waarop het merendeel zich in de nabijgelegen Groeve Oostermeent

vestigde voor het tweede broedsel.

In 1983 en 1984 waren op de volgende plaatsen kolonies gevestigd, met daarachter

het getelde aantal broedparen

1983 1984

Groeve Oostermeent, Blaricum westwand 35-40 —

idem oostwand 60-70 70

Rijksweg A1, Naarden 70-80 —

Zuiveringschap Ned.d.Berg 24-26 —

Haven Huizen 5- 7 —

Steenfabriek Rijsbefgen, Huizen — 60-65

Rijksweg 27 t.h.v. Oostermeent 55

Hollandse Brug, talud spoorlijn 25-30

TOTAAL 194-223 110-130



16

Rijksweg 27, Oosterraeent: 1983. De zwaluwen hadden hun nestgangen ongelukkigerwijs
uitgegraven in een zandheuvel die nodig was voor het aanleggen van de rijksweg.
Na overleg met de aannemer bleek dat men de werkzaamheden niet aan de kolonie kon

aanpassen. Besloten is toen om de kolonie in een vroeg stadium te vernietigen zo-

dat de Oeverzwaluwen zich in de Groeve Oostermeent konden vestigen en het tijd—-
verlies beperkt bleef. Dit geschiedde op 16 mei en inderdaad vestigden de 55 paren
zich spoedig daarna in het Warandapark.

Hollandse Brug: 1984. De kolonie was gevestigd in het talud van de nieuwe spoor-

lijn naar Flevoland. De aannemer beloofde na te zijn ingelicht de vogels zoveel

als mogelijk te ontzien, hetgeen succes had want er vond geen verstoring plaats.

Oorzaken voor de achteruitgang in 1984.

Sinds 1977 kwam een gemiddeld aantal van 250-300 paren in het Gooi e.o. tot broeden.

1983 was dus een matig jaar, het aantal van ca. 210 broedparen was ronduit slecht

te noemen. Gezien het feit dat de aanwezige broedgelegenheid in dat jaat niet op-

timaal bezet was lijken omstandigheden buiten Nederland verantwoordelijk te zijn

voor deze achteruitgang. Aan het Rijksinsituut voor Natuurbeheer werd hierover

advies gevraagd.De heer H.N. Leys, ornitholoog en oeverzwaluwdesku-idige, beantvroord-

de dit verzoek.

Duidelijk blijkt dat de situatie in de rest van Nederland en West-Europa even slecht

of zelfs slechter is dan in het Gooi. Het aantal van ca. 120 broedparen steekt

gunstig af bij resultaten elders. Hoeveel tijd nodig is voor een herstel na dit

dieptepunt is moeilijk te zeggen.
Gezien de relatief gunstige resultaten in onze

omgeving kunnen we redelijk optimistisch zijn, mits het aanbod van broedgelegenheid

niet afneemt.

Ten aanzien van de opmerking van de heer Leys dat de oorzaak van deze achteruit-

gang naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met de omstandigheden in de over-

winteringsgebieden in Afrika (Sahel-zone) kan het volgende worden opgemerkt:
m.b.v. het K.N.M.I. in de Bilt is door mij enig onderzoek gedaan naar de klimato-

logische omstandigheden in de Sahel-zóne. Hieruit bleek dat er in 1983 relatief

zeer weinig regen is gevallen in dit gebied.

V

Ook 1982 was te dijoog vergeleken met de voorgaande vijftien jaren. Deze gegevens

ondersteunen bovengenoemde vermoedens van de heer Leys.
Nieuw is dit overigens niet; in de zeventiger jaren werd de droogte in de Sahel-

zóne ook al ten dele verantwoordelijk gesteld voor de achteruitgang van de

Oeverzwaluw en andere insektenetende zangvogels (Cowley 1979).
Toen volgde een herstel.
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Conclusies en aanbevelingen.

In 1983 kwamen in het Gooi e.o. 194-223 paren van de Oeverzwaluw tot broeden,

verspreid over 7 kolonies. In 1984 waren dit er 110-,30, verspreid over een drietal

kolonies. De droogte in de overwintering^gebieden, de Sahel-zone in Afrika, is

waarschijnlijk verantwoordelijk voor deze achteruitgang. Om een te verwachten

herstel van de stand te bespoedigen is het noodzakelijk om de twee permanente

broedwanden goed te onderhouden. Speciaal geldt dit root de Groeve Oostermeent,

aangezien deze kolonie nog steeds een groot deel van de Gooise populatie herbergt.

Bovendien is dit de enige broedwand die jaar in jaar uit bewoond wordt.

In beide jaren vestigden zich kolonies in tijdelijke en onbeschermde zandwandjes.
Ook hier bleek weer dat het risico van verstoring door bouwaktiviteiten groot is,

bovendien is het broedsucces vaak laag door de slechte staat van de wand. Om dit

te voorkomen dienen nog enkele wandjes te worden aangelegd. In samenwerking met

diverse instanties wordt hier momenteel met succes aan gewerkt.

Tot slot wil ik Frans Langendorff bedanken voor het feit dat hij in 1983 de

Oeverzwaluwen van de kolonie Groeve Oostermeent telde!
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