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Oeverzwaluwenkolonies in 1991

Dick +A. Jonkers

Behalve deze kolonies zijn ook een aantal lokaties onderzicht, waar in het

verleden werd genesteld. Van de wand langs de A27 ter hoogte van het viaduct

bij het Valse Bos is niets meer over. De lokatie bij de rioolzuiveringsinstal-
latie in de Horstermeer bestaat niet meer. Een wand die nog wel aanwezig
is bevindt zich langs de Al ter hoogte van de Oostdijk bij Naarden. Hoewel

er dit jaar evenals de twee voorgaande jaren niet is gebroed, heeft deze

wand nog wel de potentie om aan Oeverzwaluwen nestgelegenheid te bieden.

In eerste instantie zal daartoe de omgeving van de wand vrij gemaakt moeten

wo4rden van begroeiing, waardoor er een meer open karakter ontstaat.

Rijkswaterstaat, eigenaar van het voormalige depot, heeft plannen om er een

permanente kunstwand te gaan maken. Voortdurend onderhoud, noodzakelijk door

mogelijke erosie, kan hierdoor achterwege blijven.
De voormaligegroeve Oostermeent in Blaricum was ook dit jaar weer onbewoond.

Wat de werkelijke oorzaak daarvan is, is niet duidelijk. De wand is over de

volle lengte in ieder geval te laag. Door aan de onderzijde zand te verwijderen
kan de oppervlakte worden vergroot. Een mooie klus voor onze vogelwerkgroep!
Deze werkzaamheden hebben alleen zin als voor de waterplasjes een soort om-

heining met draad wordt gezet. Verder ook enkele bordjes met informatie

over de wand en zijn bewoners. Regelmatig werden hier spelende kinderen aan-

getroffen. Het verwijderen van de grote ontsierende en voor de zwaluwen

hinderlyke zandhopen zou ook een goede zaak zijn.

De enige kolonies die dit jaar binnen het werkgebied zijn gevonden, lagen

in de gemeenten Naarden en Muiderberg. Een drietal kleine kolonies was aan-

wezig op het industrieterrein van Naarden, ten westen van het ANWB-Wegenwacht-

station. Twee ervan, met resp. zes en negen nesten, zaten in bergen zwarte

grond; één ervan met vier nesten in een berg wit zand. Bij een controle op

23 juni bleek er aan deze hoop gegraven te zijn en waren de nesten verdwenen.

De kolonie van Mulderberg is dezelfde als die van 1990, in een zanddepot

bij de afrit van de A6 naar de A1. In de zandwand waren twee concentraties

van negen en negentien nesten. Door verstuiving gingen enige nesten verloren.
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Recent overleg met het Goois Natuurreservaat heeft er inmiddels toe geleid
dat deze organisatie zal proberen voor het seizoen 1992 deze oeverzwaluwenwand

te restaureren.

Met dank aan Jelle Harder, die de bewoonde kolonies regelmatig controleerde.

Aren de Later verleende hem daarbij assistentie. De controles op de andere

plaatsen werden door Adri Vermeule en de auteur uitgevoerd.
:

v


