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Niet alleen hebben we een record aantal 
broedparen in de Haarlemmermeer, 
maar er is meer goed nieuws te melden. 
Zo zijn circa 25 broedparen geteld in 
het gronddepot van De Wilde Infra- en 
Cultuurtechniek in Vijfhuizen. Dit is 
slechts een tijdelijke kolonie. Zodra de 
Oeverzwaluwen weer vertrokken zijn 
naar Afrika, zal deze grondhoop weer 

benut worden waarvoor deze bedoeld 
was, namelijk de wegenbouw.

De nieuwe wand naast het sportcom-
plex Koning Willem-Alexander zal meer 
toekomstbestendig zijn. Deze wand is 
in het najaar van 2013 gerealiseerd, 
dankzij de inzet van onze polderecoloog 
Henk Nijenhuis. Als oeverzwaluwen-

Recordjaar voor Oeverzwaluwen

Hoewel we vreesden voor een terugval door het wegvallen van een belangrijke kolo-

nie in de Boseilanden en hoewel het debacle van de afgegraven kolonie in de Genie-

dijk bij Rijsenhout in 2015 ons nog vers in het geheugen stond, blijkt gelukkig dat 

2016 een recordjaar voor de Oeverzwaluwen in de Haarlemmermeer is geworden.

Meer dan 200 nesten in Haarlemmermeer
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werkgroep waren we hier natuurlijk 
heel blij mee. In 2014 was deze kolonie 
nog niet bezet, in 2015 broedden hier 
de eerste 4 paar, maar dit jaar werden 
49 van de 63 nesten bezet. Het succes 
voor de komende jaren zal afhan kelijk 
zijn van het onderhoud. Hopelijk zorgt 
de gemeente Haarlemmermeer dat dit 
onderhoud tijdig gebeurt en kunnen de 

oeverzwaluwen ook in 2017 weer ge-
bruik maken van deze kolonie.

De kolonie met de langste historie is 
natuurlijk de kolonie in de Toolenbur-
gerplas. De oeverzwaluwenwerkgroep 
Haarlemmermeer heeft dankzij Nldoet 
het broedeiland in het vroege voorjaar 
keurig schoon- en gereedgemaakt voor 
het broedseizoen 2016. Dankzij de gro-
te opkomst van alle vrijwilligers lag de 
wand er keurig bij en hadden we grote 
verwachtingen. De gemeente heeft ook 
gehoor gegeven aan ons verzoek om het 
oprukkende riet te verwijderen, zodat 
de Oeverzwaluwen onbelemmerd in en 
uit zouden kunnen vliegen. Groot was 
onze verbazing dan ook dat er geen  
enkele Oeverzwaluw gebruik heeft ge-
maakt van de wand. Er werd zelfs geen 
poging ondernomen om een nestgang te 
graven. Gelukkig hebben de Oeverzwa-
luwen wel gebruik gemaakt van de na-
tuurlijk steile wand aan de andere zijde 
van de plas. We hebben hier 139 nesten 
kunnen tellen in dit broedseizoen. Een 
record in de 17 jaar dat deze kolonie al 
in de gaten gehouden wordt door de 
mensen van de oeverzwaluwenwerk-
groep Haarlemmermeer.

oeverzwaluw met voer.
Foto: René van Rossum139 paartjes oeverzwaluwen verkozen 

dit jaar de natuurlijke steilwand van de  
Toolenburgerplas boven de aangelegde 
kunstwand.
Foto: Oeverzwaluwenwerkgroep Haarlemmermeer
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Deze totaal ruim 200 nesten zullen in 
2016 ongeveer goed zijn voor meer dan 
1.000 nieuwe Oeverzwaluwtjes en dat 
is nog een hele voorzichtige schatting.

Naast het tellen van de oeverzwaluwen 
en de nesten doet de oeverzwaluwen-
werkgroep sinds 2010 ook mee aan het 
internationale RAS ringonderzoek. RAS 
staat voor Retrapping Adult for Survi-
val, een wetenschappelijk onderzoeks-
project welke in Nederland gecoör-
dineerd wordt door het Vogeltrekstation, 
onderdeel van het instituut NIOO- 
KNAW. Het doel van dit onderzoek is 
gegevens te verzamelen over de overle-
vingskansen van Oeverzwaluwen en het 
vaststellen van de conditie van de vo-
gels op dat moment. Ook hier hebben 
we een recordjaar gehad. Maar liefst 
365 vogels hebben we gevangen en 
veelal kunnen voorzien van een piep-
klein ringetje voorzien van een uniek 
nummer, waarmee de vogel gevolgd kan 
worden iedere keer wanneer deze terug 
wordt gevangen. Ook in het aantal  
terugvangsten hebben we een nieuw  
record behaald. Er zijn in 2016 maar 

liefst 55 vogels terug gevangen, wat in 
het Rasproject een zeer hoog aantal is.

Naar de werkelijke reden van deze re-
cords kunnen we op dit moment alleen 
maar gissen. De getallen voor Neder-
land, maar ook voor de rest van Europa 
zijn nog niet bekend. Mogelijk dat de 
omstandigheden in West-Afrika gun-
stiger waren voor de Oeverzwaluwen 
waardoor de vogels met meer vet aan 
hun voorjaarstrek konden beginnen. 
Maar er zijn ook al geluiden gehoord el-
ders uit het land waar de aantallen 
juist lager zijn uitgevallen en dat maakt 
de natuur zo intrigerend. Op het mo-
ment dat je denkt de natuur een beetje 
te begrijpen, word je weer verrast en 
ben je weer terug bij af.

Wie meer wil weten over de Oeverzwa-
luwen en het werk van de oeverzwalu-
wenwerkgroep Haarlemmermeer kan 
een kijkje nemen op www.oeverzwalu-
wen-haarlemmermeer.nl.

■ Norman Graafsma
Marcel Schalkwijk

49 van de 63 nestgangen in dit nieuw aanGeleGde wandje bij de Deltaweg waren dit jaar bezet. 
Foto: Oeverzwaluwenwerkgroep Haarlemmermeer

Verslag met een ontelbaar aantal vogels


