Oeverzwaluwen op het industrieterrein van Veurne
Oeverzwaluwen hebben een zeer beperkte keuzemogelijkheid bij het graven van hun
nestgangen. Hun natuurlijke plaatsen zijn ingekalfde oevers van rivieren of kanalen.
Sporadisch kunnen we vaststellen dat een oever in de buurt, bijv. langs de Lo-vaart, invalt.
Meestal is dit zeer beperkt en wordt dit prompt hersteld. Mogelijkheden voor broedende
oeverzwaluwen biedt het niet. Ze zoeken hun geluk dan maar op meer kunstmatige
plaatsen, zoals een industrieterrein, waar her en der een hoop zand of teelaarde ter
beschikking staat om naar volle lust in te graven.
Zo’n situatie stelt zich op het industrieterrein te Veurne. Gedurende een aantal jaren (tot
2000) was er voor de oeverzwaluwen de mogelijkheid om te broeden in een hoop teelaarde
van de firma Seru in de Welvaartstraat. De kolonie verdween samen met de teelaarde
maar de firma toonde telkens respect voor de broedende. Het jaar nadien, en dit tot
vorig jaar, kon de kolonie terecht op de depot van firma Debrabandere in de
Handelsstraat. Maar daar kwam dit jaar een einde aan bij de inrichting van de
betoncentrale. We konden hierbij rekenen op de medewerking van Eddy Vandenbouhede,
werknemer bij firma Debrabandere en bestuurslid van Natuurpunt Westkust. Gelukkig
kwam die gigantische hoop teelaarde op de depot van de firma Seru terug. De aarde was
afkomstig van afgravingen langs de Oosthoekduinen. Vorig jaar lieten ze de locaties nog
links liggen maar eind april 2004 was een ganse kolonie bezig met de inspectie. Ook op
andere locaties zag je de bende rondneuzen. De keuze viel uiteraard op die hoge hoop
teelaarde. De eerste gangen werden het hoogst gegraven, de later nestholtes steeds
lager. Half juni konden er een 47-tal nestgangen worden geteld (zie foto onderaan). Op
een andere depot van de firma Seru, langs de Albert I-laan, was er een kleine kolonie van
een 12-tal nestgangen. Telkens werd met de firma Seru de afspraak gemaakt dat de
kolonie hun gang mocht gaan tot na het broedseizoen.
In het kader van de cluster natuurlijke entiteiten (Samenwerkingsovereenkomst met
Vlaams Gewest) werd door het Stadsbestuur Veurne ism De Kerkuil een duurzame
oeverzwaluwwand aangelegd op het terrein van IWVA langs de OndernemingsstraatVaartstraat. Voor het broedseizoen 2004 kwam de aanleg (eind april) wat te laat. Hun
keuze was dan al gevallen op de depot Seru die bijna onbeperkte mogelijkheden bood. Het
zand was afkomstig van de zandgroeve langs de afrit Adinkerke. De materie was geschikt
want enkele oeverzwaluwen hadden er in 2000 hun intrek genomen. Bij de aanleg van de
oeverzwaluwwand moest rekening worden gehouden dat zo’n hoop zand niet onmiddellijk
stabiliteit krijgt. De wand werd, dankzij de kosteloze inzet van een bulldozer van de
gemeente De Panne (waarvoor dank !), initieel ingericht (zie foto onderaan). Een verticale
wand maken met de bulldozer lukte nog niet. Alleen met de schop kon dit gedeeltelijk
worden gerealiseerd. De volledige afwerking zal pas geschieden februari/maart 2005 net
voor het nieuwe broedseizoen.
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