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D
e oeverzwaluwen schie-
ten door de lucht en als 
ze ons - de pottenkijkers 
- zien, gaan ze wat ho-
ger. Een bijzonder vogel-

tje is het. Het komt in het voorjaar 
helemaal uit Afrika om hier te broe-
den. In dit geval in een grote berg 
zand, aan de rand van de Reeshof. 
Dat hebben ze zelf uitgekozen in de 
Reeshofweide, een stukje nieuwe na-
tuur waar op termijn ook een blokje 
woningen wordt gebouwd. 

Guido Stooker en Frans Stoop, vo-
gelkenners, richten hun verrekijkers 
eerst op de lucht en daarna op de ga-
ten in de rechte wand van de zand-
bult. Zo’n tachtig nestgangen tellen 
ze. Stooker: ,,Dat zijn honderdzestig 
vogels, een kolonie.” Die hebben ze 
aangemeld bij Sovon Vogelonder-
zoek, waarmee de kolonie ‘officieel’ 
is.

De komst van de zwaluwen was 
wel even een ‘verrassing’ voor de 
aannemer in het gebied, zegt Stooker, 
want de bult moet voorlopig blijven 
liggen. Het zand - afkomstig uit de 

uitgegraven waterpoelen in het ge-
bied - mag pas na het broedseizoen 
weg. Dat wordt vermoedelijk het na-
jaar, als de vogeltjes weer naar het 
zuiden zijn vertrokken.

Maar, benadrukken Stoop en Stoo-
ker ook, alle lof voor Brouwers 
Groenaannemers en de gemeente. 
,,Ze zetten de nestwand meteen af 
met hekken. En de aannemer kwam 

met het voorstel om iets vervangends 
te doen, in de vorm van een nest-
wand verderop in de Reeshofweide.”

Dat is mooi nieuws voor dit best 
wel opportunistische bruin-witte 
vogeltje. Stooker: ,,Het is een pio-
nierssoort. Vinden ze een goede plek, 
dan zijn ze blij. Vinden ze het niets, 
dan zoeken ze gewoon verder naar 
een geschikte plek.” 
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,,Het beste is als de wand waarin ze 
nestelen op het noorden ligt”, zegt 
Stoop. ,,Op het zuiden is het te warm 
voor de jonge vogeltjes.” Maar deze 
oeverzwaluwen kiezen ervoor om 
juist wél op het zuiden te nestelen. 
Stoop: ,,Waarschijnlijk omdat dat de 
enige steile wand van de berg is.”

En dan er is nog de kwestie van het 
zand, door beide mannen ook wel 
‘specie’ genoemd. Dat luistert be-
hoorlijk nauw, weten ze in de Rees-
hof. Bijna tien jaar geleden werd in 
de Dongevallei een grote betonste-
nen wand voor oeverzwaluwen ge-
plaatst.  Alleen bleven de vogeltjes de 
eerste jaren weg, de specie bleek niet 
naar de zin. Pas toen dat gefinetuned 
was, namen ze er hun intrek. En dan 
nog varieert de populatie enorm per 
jaar, van bijna geen nesten tot soms 
zeventig bezette nestgangen.

Stooper wijst op de zandbult, door 
de zwaluwen uitgekozen. Deze spe-
cie valt in de smaak. ,,En ik ben niet 
knapper dan die vogeltjes.” Daarom 
wil hij er graag een vrachtwagen vol 
van reserveren, te gebruiken voor de 
jaarlijkse opknapbeurt van de oever-
zwaluwenwand in de Dongevallei. 
De aannemer werkt kosteloos mee. 

l  
Vinden ze een 
goede plek, 
dan zijn ze blij

 – Guido Stooker, 
vogelkenner

 c  Vogeltje zorgt ervoor dat zand voorlopig niet verplaatst mag worden

Oeverzwaluwen 
kiezen zandbult 
uit in de 
Reeshofweide
Het lijkt een gewone zandbult. Dat is het niet, want oeverzwaluwen 
hebben er hun intrek genomen. Tot het najaar mag het zand niet weg. 
Er wordt zelfs een vrachtwagen vol van het ‘speciale specie’ bewaard.


