
Oeverzwaluwen in de wand 
 
In een vorig nummer lanceerde we het voorstel 
van een gemeentelijk subsidiereglement voor het 
onderhoud van oeverzwaluwenkolonies, in 
navolging van het succesvolle subsidiereglement 
voor huiszwaluwen. Na een positief advies van de 
Veurnse MINA-raad werd ons voorstel 
besproken binnen de schoot van de Raad van 
Bestuur van het Regionaal Landschap IJzer en 
Polder.  Het subsidiereglement werd aanvaard en 
verspreid naar de samenstellende gemeenten 
voor vaststelling van het subsidiereglement in de 
respectievelijke gemeenteraden. In Veurne werd 
hiervan alvast werk gemaakt : op 25 februari 
2008 keurde de Veurnse gemeenteraad dit 
reglement goed : wellicht een primeur in Vlaanderen. 
 
Op het terrein kon Natuurwerkgroep De Kerkuil dan ook van start gaan om potentiële kandidaten (meestal 
aannemers van grondwerken op de industriezone) te contacteren. Vorig jaar was een kolonie 
oeverzwaluwen aanwezig in een hoop aarde op de depot van de firma Debrabandere op het Veurnse 
industrieterrein. Dankzij de opmerkzaamheid van Eddy Vandenbouhede kon deze kolonie gespaard 
worden. Jammergenoeg liep er toch nog iets mis na het bouwverlof toen een deel van wand verdween 
door onoplettendheid van een werknemer. Dit toont het belang aan van enerzijds goede afspraken met 
de firma en anderzijds voldoende aanduiding (signalisatie) op de locatie van een broedende kolonie 
oeverzwaluwen. 
 
In de maand maart werd contact genomen met Robert Debrabandere van de gelijknamige firma omtrent 
de mogelijkheid om op basis van de aanwezigheid van potentiële wanden op hun depot afspraken te 
maken welke hopen voor hen bruikbaar zijn voor oeverzwaluwen. Al snel kwamen we tot een akkoord. 
Toen was het alleen nog wachten op de oeverzwaluwen. Rond half april kwamen die aan. Eddy signaleerde 
het maar blijkbaar was er toch iets verkeerd met de hoop : enkele oeverzwaluwen begonnen te graven 
maar gaven het na enkele centimeter al op. Vermoedelijk waren er teveel kleine steentje aanwezig in 
deze hoop gezeefde aarde en vormde dit een belemmering bij het graven. Volgende jaar meer succes. 
 
Op de zandwinningsput te Adinkerke was er vorig jaar reeds een kolonie van meer dan 50 koppels 
oeverzwaluwen in de wand van de ‘spuwput’. Begin april werd deze wand met de schop wat 
oeverzwaluwvriendelijker (d.w.z. verticaal) afgewerkt. De kolonie reageerde hierop zeer positief en 
breidde uit tot meer dan 100 nestgangen (zie foto boven) !  
 
Oeverzwaluwloos bleef het Veurnse industrieterrein echter niet. Op de depot van de firma Seru langs de 
Brugsesteenweg-Proostdijkstraat nam een kolonie van 15 koppels oeverzwaluwen bezit van een hoop 
zandige aarde. Enkel een smalle bovenrand van deze hoop was geschikt voor oeverwaluwen zodat deze 
kolonie eerder beperkt bleef. Afspraken werden gemaakt met de firma Seru en de nodige signalisatie 
(met bordje) werd aangebracht voor de oeverzwaluwwand. Op die manier is het zowel voor de werknemers 
van de firma Seru als externen, die soms ook de depot gebruiken, duidelijk dat deze hoop onaangeroerd 
moet blijven. 
 



Tijdens het volgen van een koppel bruine kiekendieven te Steenkerke werd een kolonie van een 20-tal 
oeverzwaluwkoppels ontdekt in een hoop zand bij landbouwer Gino Nollet in de Crocodillewedstraat. De 
hoop zand kwam er na de noodzakelijke uitgravingen voor een nieuw stal.  Opmerkelijk was dat deze hoop 
niet perfect verticaal was afgewerkt maar blijkbaar toch voldoende was voor de oeverzwaluwen om hun 
nestgangen te graven . 
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