
Eind mei 2009 zag ik in de Arnhemse

woonwijk-in-aanleg Schuytgraaf een groep

oeverzwaluwen rondvliegen. Dan moesten

er ook nesten zijn. Ik vond ze in de steile

wanden van een circa anderhalf bij vier

meter grote kuil van ruim een meter diepte

op het terrein van het Sportpark Schuyt-

graaf, in totaal éénentwintig holtes. De kuil

was gegraven om aftakkingen te maken van

het stadswarmtenet en het glasvezelnet.

Het zag er hopeloos uit voor de oever-

zwaluwen, want overal rondom werd

gewerkt, aan de gebouwen, de (kunst)gras-

velden en de parkeerplaats. Weliswaar zijn

broedende vogels wettelijk beschermd en

moeten bouwactiviteiten er zonodig voor

opgeschort worden (je kunt hiervoor de

AID Groendesk bellen: 030.6692640),

maar ik vroeg me af of dat hier gezien de

bouwintensiteit wel reëel en haalbaar was.

Daarom overlegde ik met Christine Paris,

de Arnhemse stadsecoloog. Zij beloofde na

te gaan wat er mogelijk was. Later liet zij

weten dat de nestkuil zou worden afgezet

met een hek en dat de aannemer zich eerst

op andere aansluitingen zou richten.

RESERVAAT VAN 0,0012 HECTARE
Ik ging af en toe kijken hoe het verder ging.

Het hek om de kuil werd een carré van

bouwhekken, drieëneenhalve meter lang en

twee meter hoog. Zo was, voor zo lang als

het duurde, een natuurreservaat gecreëerd

van ruim twaalf vierkante meter ofwel

0,0012 hectare. Sierlijk en moeiteloos

vlogen de oeverzwaluwen onder de hekken

door. De drukte en het motorgeronk

rondom leken hun weinig te deren. Ik ging

drie weken met vakantie. Bij terugkeer eind

juni waren de stratenmakers opgerukt tot
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In Arnhem wacht een aannemer op het eind van het broedseizoen. Een stukje van
twaalf vierkante meter kan nog niet worden bestraat omdat daar oeverzwaluwen
nestelen.

Een ‘onmogelijke’ oeverzwaluwkolonie in Arnhem-Schuytgraaf 

Twaalf vierkante meter
tijdelijke natuur

Boven: De oeverzwaluwenkolonie in

Arnhem-Schutgraaf telde minstens

twaalf bewoonde nesten met circa vijf-

endertig jongen. 

Met een carré van bouwhekken is een reservaat van twaalf vierkante meter gecreëerd.
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op twintig meter van de zwaluwen. Die

trokken zich daar weinig van aan en kwamen

onvermoeibaar met insecten aanzetten. De

jongen waren al net zo groot als hun ouders.

Ik schatte het aantal bewoonde nesten op

twaalf tot vijftien. En het aantal jongen, die

als zeehondjes in de zandige nestopeningen

op de volgende voederronde lagen te wach-

ten, op vijfendertig à vijftig. De gemeente

Arnhem had met de opzichter afgesproken

de kuil na het uitvliegen snel te dichten om

een tweede broedronde te voorkomen.

Daar was ik het wel mee eens. Voortdurend

elders een nieuw bestaan moeten opbou-

wen, hoort ten slotte bij het ongewisse leven

van een pioniersoort als de oeverzwaluw. 



TOCH TWEEDE BROEDSEL
Maar toen ik half juli ging kijken, bleken de

kuil, het hek en de zwaluwen er nog steeds

te zijn. Navraag leerde dat ook in de tweede

week van juli nog nesten bewoond waren.

Daarom was de kuil toch gehandhaafd en

het bestraten stilgelegd. Zelfs op zaterdag-

middag 29 augustus vlogen af en toe

oeverzwaluwen de nestkuil in en uit.

Mogelijk het derde broedsel. Op de sport-

velden wordt gevoetbald en getennist. Van

de bestrate zeventig  parkeerplaatsen is de

helft bezet. De vijftig nog niet bestrate

parkeerplaatsen rondom de nestkuil

wachten nog steeds op het vertrek van de

zwaluwen. Het lijkt mij dat de aannemer

hier toch wel schade van zal ondervinden.

Als dat zo is, zou toch ook hier beroep op

een schadefonds mogelijk moeten zijn. 

De wijk heeft minder last van de oeverzwa-

luwenkolonie, dunkt mij. Zonodig kan men

in plaats van in twee minuten met de auto,

ook in zes minuten met de fiets naar het

sportveld. 

Ten slotte heb ik me de vraag gesteld

waarom de oeverzwaluwen nu juist deze

‘onmogelijke’ nestlocatie kozen. Misschien

waren zij vooral op zoek naar een goede

nestwand. Verticaal, met bovenaan stevige

grond als ‘dak’ en daaronder lossere grond

waarin zij gemakkelijk een nestholte

kunnen uitgraven. Als dit het profiel is van

een geschikte nestwand, hadden ze geen

betere keuze kunnen maken. Op de foto’s

is goed te zien hoe de nestholtes net onder

zo’n harde veilige laag zitten. 

Koos Dansen was hoofd voorlichting van het

Geldersch Landschap. Sinds zijn pensionering

verdiept hij zich vooral in vogels en geeft hij

lezingen.

De foto’s zijn gemaakt met een 500 mm

telelens vanuit een instant schuiltentje.

Hiervoor is een van de bouwhekken om de

nestkuil even opzij gezet.
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HOEVEEL RUIMTE EN TIJD GUNNEN WIJ OEVERZWALUWEN EN 
ANDERE PIONIERS?
Terwijl ik bezig was met mijn oeverzwaluwenverslagje, in eerste instantie voor de Vogelwerkgroep

Arnhem, viel Natura 2009/4 in de brievenbus met daarin een interview met hoogleraar natuur-

beheer en plantenecologie Joop Schaminée, die een belangrijk aandeel heeft in een nieuwe

boekenserie over de Nederlandse Natura 2000-gebieden. Schaminée betuigt zich opgetogen

over de recente ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese natuur. Aan het eind van het

verhaal stelt hij dat we in gebieden die bestemd zijn voor economische ontwikkeling niet met de

Flora- en Faunawet in de hand moeten proberen elk bouwproject te dwarsbomen. Hier ben ik het

mee eens. Maar dan zegt hij: “En als er dan toevallig een oeverzwaluw in een berg zand gaat

nestelen, moet je niet de bouw stilleggen en maanden wachten tot die vier jonge zwaluwen zijn

uitgevlogen. Dat geeft alleen onnodige polarisatie en frustraties bij alle partijen. Het project gaat

toch door en uiteindelijk is iedereen verliezer.”

U kunt wel raden dat ik dit na mijn eigen oeverzwaluwervaringen een minder gelukkig voorbeeld

vind. Hij had beter gewone padden of kikkers kunnen noemen, die tegenwoordig overal wel

voorkomen. Zeker, ook in het geval van nestelende oeverzwaluwen moet het project doorgaan,

maar je moet wel kijken of je die oeverzwaluwen - zelden één broedpaar, maar meestal een

kleinere of grotere kolonie - niet toch de tijd kunt geven om hun broedseizoen of ten minste hun

broedsel te laten afmaken. Vaak kan dat zonder hoge kosten of grote ergernis. 

Hierbij moeten wij bedenken dat oeverzwaluwen om het wat dramatisch te zeggen door mensen

ontheemde asielzoekers zijn, thuisloos doordat wij de dynamiek van vrij meanderende rivieren

die voor steeds weer nieuwe steile oevers zorgen grotendeels aan banden hebben gelegd.

Daarom moet deze soort het tegenwoordig vooral hebben van gronddepots waarvan al een deel

zodanig is afgegraven dat een steile wand is achtergebleven. Als je persé niet wilt hebben dat

zich daar oeverzwaluwen vestigen, dan moet je gewoon die verticale wand glooiender afwerken.

En als je dat hebt nagelaten en er zich toch oeverzwaluwen hebben gevestigd, dan moet je je

benodigde grond eerst maar aan een andere kant van het gronddepot of elders gaan halen. 

Als dat lukt, zijn er juist vooral winnaars. De oeverzwaluwen winnen, de natuurliefhebbers

winnen en als het niet tegen zit, kost het de aannemer en de gemeenschap geen of niet al te veel

tijd en geld. 

Rijst misschien nog de vraag of het nieuwe concept ‘tijdelijke natuur’ ook consequenties heeft

voor oeverzwaluwen. Ik denk het niet. Bij tijdelijke natuur gaat het om een ontheffing om natuur

die zich heeft ontwikkeld op tijdelijk braak liggende terreinen met een andere bestemming zoals

havengebieden, bedrijventerreinen en woonwijken te vernietigen, zodra men toe is aan de

functionele inrichting. Een goed concept, want zo wordt voorkomen dat de eigenaar/beheerder

van zulke gronden, uit vrees voor problemen met de natuurwetgeving vooral voor pioniersoorten

geschikte en belangrijke biotopen preventief vernietigt door egaliseren, ontwateren en vervolgens

steeds opnieuw maaien, ploegen en dergelijke. Maar dit betekent geen vrijbrief voor onzorgvuldig

handelen. Ook bij ‘tijdelijke natuur’ zal men een kolonie oeverzwaluwen, kluten of sterns ofwel

vóór de broedtijd moeten voorkomen ofwel moeten wachten tot de jongen groot zijn. 

Onder: “Bij oeverzwaluwen moet je wel

kijken of de vogels hun broedseizoen

kunnen afmaken, of in ieder geval hun

legsel.”


