
1 
 

Oeverzwaluwwand op Landgoed de Rijt in 2019. 

Toen op 12 mei 2018 het informatiebord over de oeverzwaluwwand werd geplaatst in het 
bijzijn van een aantal betrokken genodigden was het al een komen en gaan van zwaluwen. 
Zij hadden onze nieuwe wand gevonden en vele paartjes maakten hier al gebruik van.  

 

Vooraf aan de opbouw was binnen het IVN Rooi een werkgroep gevormd om ook in de 
toekomst zorg te dragen voor deze wand. Deze werkgroep wordt gevormd door coördinator 
Henk Steenbakkers , Piet Delisse, Theo Gottenbos en Wil Foolen.  

Na een leerzaam 2018 waren er aanvang 2019 een aantal werkzaamheden te verrichten. Uit 
de controle, na het broedseizoen 2018, bleek dat vele nestgaten maar ten dele of niet waren 
gebruikt. Achteraf bleek de oorzaak een foutieve verhouding  zand- leem welke in de gaten 
was gestopt. Door het verhardingsproces van het leem konden de vogels de gangen niet in 
voldoende mate openen. Navolgende werkzaamheden werden in een drietal ochtenden 
verricht. 

- Het openen van alle 144 gaten door verwijdering van het nog aanwezige leemzand. 

- Het opnieuw vullen van alle gaten. 
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- Het verwijderen van eventueel opschot van wilg e.d. voor de wand. 

Woensdag 13 febr. werd `s morgens om 09.00 uur gestart met het uithollen van alle gaten. 
Hiervoor hadden wij speciale gatenboren aangekocht waardoor het werk vrij vlot kon 
worden gedaan. 

  

 

Het zwaarste werk vormde het aanbrengen van nieuw leemzand. Dit zand bevond zich aan 
de overkant van de plas en moest per kruiwagen worden aangevoerd over de brug naar de 
wand toe.  
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Op woensdag 6 maart werd begonnen met het opnieuw opvullen van de gaten. Tijdens dit 
vullen bleek al snel een tekort aan leemzand en dus was het weer kruien geblazen om de 
voorraad aldaar aan te vullen. Jammer genoeg kregen wij dat in één voormiddag niet voor 
elkaar en moest alsnog een derde ochtend, zaterdag 9 maart, worden ingevuld om het 
karwij te klaren. 

   

 

Helaas bleek die ochtend dat door de zware regenval van de afgelopen dagen een groot 
gedeelte leemzand van de bovenste gaten weer was uitgelopen.  De wand zelf dient dus 
alsnog van bovenaf  gedeeltelijk te worden afgeschermd om dit euvel in de toekomst te 
voorkomen.  
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Gelukkig werden wij tijdens al deze werkzaamheden door onze gastvrouw Ans verwend met 
een heerlijk bakje koffie en kijken wij weer uit naar de eerste zwaluwen die zich de komende 
weken hopelijk weer aandienen. 

             

          Th. Gottenbos. 


