Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Oeverzwaluwwand in Rietlanden succesvol!
Als je de Pijnackerse wijk Rietlanden inkomt via de toegangsweg, stuit je al spoedig op een
brede waterpartij, met in de verte uitzicht op een gele betonnen wand vol gaten. Die
ongewone constructie is een kunstmatige oeverzwaluwwand. Oeverzwaluwen zijn kleine
vogels met een snelle vlucht en een sober verenkleed. Van boven zijn ze dof grijsbruin en van
onder wit met een bruine borstband. Ze maken hun nesten in tunneltjes die ze uitgraven in
steile wanden van zand en aarde.
Natuurlijke steile wanden zijn schaars geworden en tegenwoordig zoeken de vogels vaak hun
toevlucht in hopen grond en zand op bouwlocaties. In 2007 bleek dat de bouwactiviteiten in
Pijnacker-Zuid oeverzwaluwen hadden aangelokt. Tientallen vogels deden dappere
broedpogingen in gronddepots. Veel nestholtes stortten in, deels vanwege vernielingen. Nog
hetzelfde jaar besloot de gemeente om een oeverzwaluwwand aan te leggen in de wijk
Rietlanden. Ik had mijn twijfels over het plan, want een woonwijk leek mij geen gunstige
locatie, maar in de winter waren de betonplaten van de wand al geplaatst.
In het voorjaar van 2008, op het moment dat de oeverzwaluwen terugkeerden uit hun
overwinteringsgebieden, was de oeverzwaluwwand nog niet voltooid. Wederom broedden
tientallen oeverzwaluwen in gronddepots in Pijnacker-Zuid. Het toeval wilde dat de vogels
vlakbij de onvoltooide oeverzwaluwwand broedden.

Kunstmatige wand in Rietlanden biedt broedgelegenheid aan oeverzwaluwen (foto: Peter Elfferich)
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Inmiddels is de wand klaar en tot mijn grote vreugde en verrassing zag ik op 28 april 2009
een aantal oeverzwaluwen in en uit de gaten van de gele betonplaten vliegen. De kunstmatige
wand is goedgekeurd door de oeverzwaluwen! Half mei heb ik geprobeerd te tellen hoeveel
gaten in de oeverzwaluwwand bewoond zijn, maar ik raakte zonder pen en papier het
overzicht kwijt. Later op de dag kwamen mijn man en oudste dochter, samen met enkele
belangstellende omwonenden, op een schatting van 30 bezette nestholtes.
Tegen mijn verwachting in bleken de oeverzwaluwen het geen probleem te vinden dat de
kunstmatige broedgelegenheid in de bebouwde kom ligt. De vogels zoeken hun voedsel, dat
bestaat uit vliegende insecten, in de aangrenzende weilanden. Regelmatig zie ik ze in kleine
groepjes langs de Duikersloot jagen, meestal boven het water. In Rietlanden zelf is niet zoveel
voedsel te vinden, maar daar vliegen ze af en aan bij de wand. Ik wens de oeverzwaluwen
veel succes met hun nieuwe onderkomen!
Caroline Elfferich, mei 2009
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