Oeverzwaluwwand weer in topconditie voor het komende jaar
2021.

Onze vrijwilligers van links naar rechts: Piet, Wil, Theo, Gradje, Greet en Henk. ( Jan ontbreekt )

IVN-ROOI en de Weidevogelgroep hadden voor begin dit jaar via NL-Doet een klus opgegeven en wel het
opknappen van de oeverzwaluwwand Veerse Heide bij Miss Hyacint aan de Damianenweg in SintOedenrode via het Oranjefonds. Een flinke klus die de nodige uren met veel vrijwilligers in beslag zou
nemen.
Helaas bleek Corona ons parten te spelen en dienden de werkzaamheden die eigenlijk voor 13 maart
hadden moeten plaatsvinden, met goedvinden uitgesteld tot na het broedseizoen. Wel lagen voortijds alle
benodigde materialen al klaar om verwerkt te worden en was organisatorisch het voorbereidende werk
afgerond.
Toch werd besloten begin april met een klein werkgroepje van 3 à 4 vrijwilligers noodzakelijk
voorbereidend werk te doen en nodig voordat het broedseizoen in aanvang zou nemen en het verstorend
zou gaan werken.
In de hoop dat de coronacrisis voorbij zou zijn na het broedseizoen welke duurt van april tot eind augustus
werd een nieuwe datum geprikt en wel 5 september. Op die mooie septemberdag werd door 7
vrijwilligers, ondanks de nog steeds geldende crisis, in 3 groepjes gewerkt om de regels van het RIVM te
respecteren. Vanaf 09.00 uur tot ±12.30 uur werden werkzaamheden uitgevoerd als het wegmaaien van
alle vegetatie vòòr de wand, het grotendeels verwijderen van te hoge vegetatie op het talud zelf en het
creëren van een afgeschaafde zandrug om de zandbijen een tehuis te geven. Tevens werd een aanvang
gemaakt met het legen van alle nestgangen in de wand. Hierbij wordt nestmateriaal e.d. verwijderd tot
soms wel 1 meter diep. Bijgaande foto`s geven hiervan een indruk.

Voorbereidende werkzaamheden eind maart 2020

-

Het leggen van een pad onder aan de wand – het lijmen van betonbanden boven op de wand - het
leggen van een rij tegels achter de wand – het maken van een lijn als rustplaats en bescherming.

Gradje op het talud

-

Voor een goede afwatering moesten we zorgen zodat de nestopeningen niet meer zouden
uitlopen. Er werden daarvoor sleuven gegraven en een waterdichte laag aangebracht voor afvoer
van het overtollige water naar het talud.

Werkzaamheden op 5 sept. 2020.

Door de droge zomer was het waterpeil flink gezakt en de was er veel begroeiing voor de wand die nu
verwijderd moest worden. De nestgaten worden jaarlijks schoongemaakt en van nieuwe schone aarde
voorzien. Dit jaar werd er in ruim 100 van de 144 gaten gebroed. Prachtig broedsucces!

Jan met de bosmaaier.

Gradje, Piet en Henk met het verwijderen van o.a. distels.

Greet met het afvoeren van maaisel.

Theo met het creëren van de bijenwand.

