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Chapeau voor bescherming Oeverzwaluwen !

De gemeente Haarlemmermeer staat bij vogelaars niet altijd bekend als een natuur-

minnende gemeenschap. In tegendeel. Wij hebben teveel voorbeelden van een laat-

dunkende opstelling ten opzichte van natuurbelangen.

Bouwbedrijven laten nesten ongemoeid

Maar soms is er ineens goed nieuws te melden, ook al betreft dat niet meteen een 
directe inbreng van het gemeentelijk overheidsapparaat. Op vrijdag 11 mei van dit 
jaar constateerde ons gewaardeerde lid Norman Graafsma acht bezette oeverzwa-
luwnesten bij het bouwproject ‘Hof van Pampus’.
Met een link naar Waarneming.nl bracht Norman betrokken bouwbedrijven op de 
hoogte van de beschermde status van deze soort tijdens de broedtijd. Tevens ver-
strekte hij nog wat adviezen over hoe om te gaan met deze situatie: ‘Wij willen u 
informeren dat deze kolonie beschermd is middels de Wet Natuurbescherming en 
de kolonie onberoerd gelaten moet worden. Tevens willen wij adviseren de hoop niet 
te bewerken om het risico op instorting van de kolonie te voorkomen. De kolonie zal 
normaal gesproken tot maximaal half september bewoond zijn, echter is de erva-
ring dat de kolonies in de Haarlemmermeer doorgaans half augustus worden verla-
ten en na het verlaten kunnen alle werkzaamheden aan de grondhoop ongehinderd 
plaatsvinden.”
En wat bleek: Bouwinvest en Ter Steege Bouw Vastgoed hebben zich keurig aan de 
regels gehouden. De Oeverzwaluwen konden met kroost en al op 4 september hun 
broedplek verlaten. Reden voor Norman om betrokkenen direct daarvan op de 
hoogte te stellen. ‘Middels dit bericht wil ik u informeren dat de oeverzwaluwkolonie 
inmiddels is verlaten en de vogels weer vertrokken zijn naar Afrika. Eventuele werk-
zaamheden die noodzakelijk zijn kunnen worden voorgezet. Tevens wil ik u infor-
meren dat de oeverzwaluwen ongeveer vanaf half maart weer te verwachten zijn.  
Ik zou u adviseren om, indien er na die periode werkzaamheden gepland zijn, de 
steile stukken op de grondhoop ongedaan te maken, zodat de berg minder aantrek-
kelijk zal zijn voor de oeverzwaluwen.’
Tot slot geeft Norman betrokkenen nog een tip. ‘Wij adviseren om grondhopen te 
allen tijde voldoende schuin te laten aflopen, omdat Oeverzwaluwen graag broeden 
in steile wanden en hiermee voor hinder kunnen zorgen bij bouwprojecten. Mocht 
u nog vragen hebben, dan kunt u deze te allen tijde stellen en zullen wij ons best 
doen om hier zo spoedig mogelijk op te reageren.’
Beter kan toch niet! Norman zelf is wat sceptischer. Hij heeft geen enkele reactie 
gekregen op zijn eerste melding en is daar verbaasd over. Sterker, hij heeft er een 
slecht gevoel aan overgehouden. ‘Het interesseert ze blijkbaar niets. Volgens mij 
hebben ze die zandhoop gewoon niet nodig gehad en daarom hebben ze het hele 
zwikkie gewoon laten liggen.’ Het enige ‘Dank je wel’ kwam van polderecoloog Henk 
Nijenhuis van de gemeente Haarlemmermeer.
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