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Vogellie ebbers kuisen nest van
oeverzwaluw

LEDEN VAN DE WEST-BRABANTSE VOGELWERKGROEP MAKEN DE WAND IN DE WATERDONKEN GEREED VOOR
DE OEVERZWALUWEN. FOTO RAMON MANGOLD/PIX4PROFS

De oeverzwaluw kan weer terecht bij de Bredase Waterdonken.
Afgelopen zaterdag is een kleine groep vogelliefhebbers druk in de
weer geweest om de in 2013 aangelegde zwaluwmuur weer
toegankelijk te maken voor de vogels.
MARTIJN SCHRAVEN
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De muur was een jubileumgeschenk van de gemeente Breda aan de WestBrabantse Vogelwerkgroep. Waar indertijd niet in voorzien was, is het
onderhoud. De knotwilggroep binnen de organisatie heeft vervolgens de
handschoen opgepakt en zorgt er voor dat de muur elk jaar opnieuw
gebruikt kan worden. Een oeverzwaluw houdt er namelijk niet van om in een
gebruikt nest te moeten nestelen.
De zwaluwmuur bestaat uit een wand met gaten. In deze gaten zit zand, wat
de vogels zelf een stukje uitgraven om er hun eieren te leggen.
Rob Fisscher vertelt dat de muur vorig jaar goed bezet is geweest. ,,Ik schat
dat we zo'n zeventig procent bezetting hadden." Er zitten tussen de 100 en
120 gaten in de wand. Om alles in gereedheid te maken voor het komende
broedseizoen, worden de gaten vluchtig ontdaan van de ergste rommel en
daarna opnieuw gevuld met zand. De gemeente heeft gezorgd voor een op
maat gemaakte stellage en levert het zand. ,,Er zit wat leem door het zand",
legt vrijwilliger Hans van der Sanden uit terwijl hij een emmer vol schept.
,,Als het zand te los is, zakt het in." Hij schat dat er per gat ongeveer één
emmertje nodig is. ,,Zo'n gaatje is een centimeter of tien in doorsnee en een
meter diep."
De mannen die op de stellage staan gebruiken regengoten en houten palen
om het zand netjes in de gaten te krijgen.
In hetzelfde beton is ook een ruimte gecreëerd voor vleermuizen. Deze
vliegen langs de zijkant naar binnen.
Een til voor de huiszwaluw die eveneens hier geplaatst is, blijkt minder
succesvol te zijn. ,,Waarschijnlijk staat deze te dicht op de bomen of zaten er
voor de til geplaatst werd te weinig zwaluwen in de buurt", vermoedt Van
der Sanden.
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