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Gemeente en bouwer Dura Vermeer bieden herstel aan

Het zijn onvergetelijke zomerse momenten. Je wandelt langs de Toolenburgplas in 

Hoofddorp: een drukbezochte plek voor zwemmers, hondenuitlaters, hardlopers, 

wandelaars en dagrecreanten. De lucht zindert van zomerheid. Vooraan bij de IJweg 

is het druk, maar naarmate je langer naar het zuid-oosten loopt - richting de kunst-

matige oeverzwaluwwand, wordt het steeds rustiger. En dan, zomaar ineens, han-

gen die kleine, lustig twetterende Oeverzwaluwen boven je hoofd. Alsof ze je verwel-

komen bij die achter het riet verborgen broedwand. Wie dan een stukje doorloopt kan 

om de hoek een kijkje nemen op de wand met broedgaten. En daar vliegen de vogels 

af en aan. Maar hoe lang nog? De kunstwand verkeert in erbarmelijke staat. Er zijn 

al grote stukken afgevallen en het verval lijkt niet te stoppen.

Oeverzwaluwwand Toolenburgplas in verval

Het begon allemaal in 2001. Bouwer 
Dura Vermeer had hier een zanddepot 
in gebruik, waar passerende Oeverzwa-
luwen graag gebruik van maakten. 
Door een noodlottige fout en onkunde 

heeft een grijper van Dura Vermeer 
deze oeverzwaluwwand vernield en was 
de kolonie verwoest. Dura Vermeer 
heeft toen als compensatie de betonnen 
broedwand geplaatst, omdat het bouw-
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bedrijf toch wel begaan was met het lot 
van de vogeltjes. Sindsdien is het aan-
tal broedende Oeverzwaluwen jaarlijks 
geteld en zijn de wand en de omgeving 
door vogelaars van het Ringstation 
AWD schoongehouden.
Maar de laatste jaren is op deze plek 
het verval ingetreden. Terwijl elders in 

Haarlemmermeer nieuwe kunstwanden 
zijn geplaatst (sportcomplex Willem Alex-
ander en bij Linquenda, Nieuw Vennep, 
werd de eerste kunstmatige oeverzwa-
luwenwand aan het lot overgelaten. 
Zeer tot verdriet van de vogelaars, die al 
die jaren de Oeverzwaluwen hebben ge-
teld en het onderhoud hebben verricht.
Het blijkt dat landelijk gezien het aantal 
Oeverzwaluwen sterk achteruit gaat. 
Op sommige plekken tot wel 50 pro-
cent. Dat rechtvaardigt eens te meer 
het in stand houden van een wand, die 
zijn waarde al lang heeft bewezen. Aan 
het enthousiasme van de projectgroep 
zal het niet liggen, al was dit jaar de op-
komst van het aantal vrijwilligers voor 
het schoonmaken van de wand mini-
maal. Vogelliefhebbers zullen dus zelf 
ook hun enthousiasme moeten laten 
blijken en die een of twee dagen per jaar 
een handje moeten helpen om de voor 
de Oeverzwaluwen zo belangrijke wand 
in goede conditie te houden.
Leden van de projectgroep Oeverzwalu-
wen pleiten voor het aanleggen van een 
nieuwe, rechte houten wand met daar-
achter houten kisten en pvc-pijpen met 
een diameter van 10 tot 12 centimeter. 
Zo’n wand is makkelijk te onderhou-
den, gaat langer mee en is een stuk 
goedkoper dan een betonnen wand.

Overzicht vangsten Oeverzwaluw RAS project Haarlemmermeer in jaren
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Locatie:
Broedwand
Boseilanden  59  21 20
Broedwand
Toolenburgplas 93 63  103 39 49  48 21 71
Broedwand
UNO
Toolenburgplas   66
Broedwand
de Lieveling
Toolenburgplas      107 245  31
Broedwand
Deltaweg SKWA       121 70  144
Totaal 93 122 66 124 59 156 366 118 52 215
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oeverzwAluw Foto: Marcel Schalkwijk

Op zich heeft de gemeente Haarlem-
mermeer de Oeverzwaluw wel omarmd, 
gezien de nieuwe wanden bij het sport-
complex Koning Willem Alexander 
(2015) en in Nieuw-Vennep (2014) en 
nog een natuurlijk wand in het grond-
depot De Lieveling, ook bij de Toolen-
burgplas.
De Oeverzwaluwwerkgroep Haarlem-
mermeer heeft het verval van de eerste 
broedwand bij de gemeente aangekaart, 
maar kreeg in eerste instantie te horen 
dat de plaatselijke overheid geen geld 
heeft om verdere afbrokkeling van de 
wand tegen te gaan. Vooralsnog zijn de 
herstelkosten voor de uit 2001 dateren-
de broedwand geraamd op 9000 euro. 
Vorig jaar bood de wand onderdak aan 
52 nesten. Dit jaar zijn zo’n 60 pijpen 
bezet. Op zich een mooi resultaat dat 
herstel rechtvaardigt.

Inmiddels heeft Norman Graafsma tij-
dens een nieuw overleg het probleem 
voorgelegd aan vertegenwoordigers van 
de gemeente en van bouwbedrijf Dura 

Vermeer. Voor alle aanwezigen was het 
toch wel duidelijk, dat dringend onder-
houd aan de wand nodig is. Ook werd 
duidelijk dat Haarlemmermeer geen 
geld beschikbaar wil stellen voor het 
aanleggen van een nieuwe wand. Dus 
zijn betrokkenen gaan kijken wat de 
kosten zijn om de wand helemaal aan te 
smeren, waardoor de broedwand weer 
een aantal jaren mee kan. De kosten 
daarvan zijn te overzien en worden door 
gemeente en bouwbedrijf gedeeld. Afge-
sproken is ook dat alle beplanting op 
het dak van de wand wordt verwijderd. 
Juist die begroeiing richt veel schade 
aan. Ook het snel groeiende riet aan de 
voorkant en naast de wand wordt aan-
gepakt, zo is afgesproken.
Marcel Schalkwijk van de Oeverzwa-
luwwerkgroep Haarlemmermeer kan 
leven met deze voorlopige uitkomst. 
“Het is niet geworden wat wij voor ogen 
hadden, maar het is voor tijdelijk een 
redelijke oplossing.”

■ Jan Kuys


