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Monitoringrapport
Oeverzwaluwen in werfzones nv De Scheepvaart
in de Maasvallei in 2009

Aanleiding
Er werd een overeenkomst gesloten tussen ANB en nv De Scheepvaart naar aanleiding
van de start van de grote werkzaamheden aan de Gemeenschappelijke Maas om tijdens
de werken maatregelen te voorzien ter bescherming van de oeverzwaluwpopulatie.
Naar aanleiding van het incident van 4 juni vordert ANB van De Scheepvaart een
monitoringrapport na het broedseizoen over de impact van de werven (en mitigatie) op
de oeverzwaluwpopulatie. ANB gaf hierbij aan dat assistentie gevraagd kon worden bij
het INBO op welke wijze dient gerapporteerd te worden. In kader van de
samenwerkingsovereenkomst tussen nv De Scheepvaart en INBO, nam het INBO de
verantwoordelijkheid voor deze rapportage op zich.

Steilwanden binnen de werkzones bij de start van het broedseizoen:
Bij de start van het broedseizoen in mei waren er twee omvangrijke steilwanden
aanwezig, waarop de oeverzwaluwen zich geconcentreerd hadden: Negenoord 80m,
Herbricht 120m.

Verstoring en reactie
Op donderdag 4 juni wordt door menselijke fout een deel van de wand (30m) van
Negenoord vernietigd. Hierbij sneuvelden mogelijk een 50-tal nesten met pas
uitgekomen jongen.
Onmiddellijk is gereageerd met de voorziening van een reeks nieuwe steilwanden en
maatregelen om dergelijke accidenten te voorkomen (installatie waarschuwingsborden,
briefing werftoezicht/-medewerkers).
Er werd actie ondernomen om onmiddellijk bijkomende steilwanden te maken waar
mogelijk. Deze plaatsen zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de verstoorde
wand van Negenoord, namelijk aan de zuidzijde van de plas van Negenoord, in het
gebied van Kerkeweerd:
• Een eerste wand van 40m werd de volgende dag uitgevoerd (rkm 41.0)
aansluitend aan de oostelijke geul van Kerkeweerd.
• Enkele dagen later werd een tweede geul gegraven tussen de westelijke plasarm
van Kerkeweerd en Negenoord-Oost. Deze geulen worden afgewerkt met hoge
steilwanden (samen 100m, 2-3m hoog). Deze wanden blijven behouden na afloop
van de werken.
•

De week voorafgaand aan het accident was reeds een set steilwanden gegraven
van 80 à 100m op de overgang van Groeskens naar Kerkeweerd (rkm 40.3),
tussen de Maas en de geulen van Kerkeweerd. Deze wanden blijven behouden en
worden niet afgeschuind.

•

Op de locatie van de verstoorde wand is nog een steilwand over een lengte van
50m aanwezig en deze blijft behouden tot oktober.

•

Er nestelen eveneens oeverzwaluwen in de dwars op de Maas liggende "bijtjes"steilwand van de Groeskens.

•

Gekende nestplaats in de directe omgeving is ook de nieuwe steilwand van de
stad Dilsen-Stokkem en Natuurpunt aan de Schaapskuil te Dilsen, gelegen net
achter de winterdijk. In deze wand zit een kleinere populatie oeverzwaluwen.

Op de andere werflocaties langs de Maas zal de wand te Herbricht (rkm 22.7-22.9)
blijven staan tot oktober. Deze is momenteel voor de halve lengte in gebruik door
oeverzwaluwen (369 gaten).
Ook is in deze periode een nieuwe hoge steilwand gemaakt van zo’n 350m in Hochter
Bampd, tussen rkm 19.0 en 19.3, langs de Maas. Deze kan blijven staan tot oktober en
zal niet afgeschuind worden.
Er werden bij de bekende oeverzwaluw-nestlokaties bordjes geplaatst om het personeel
van de aannemers te waarschuwen dat de wanden niet mogen verstoord worden.
Wekelijks zal in een briefing het werfpersoneel hierop gewezen worden.

De “bijtjes”wand van de Groeskens

De nieuwe wanden in Kerkeweerd thv rkm 30.4

De steilwand van Kerkeweerd geul 1

De steilwand van Kerkeweerd geul 2

De steilwand van Herbricht overzicht en detail

De nieuwe steilwand bij Hochter Bampd

Broedpopulatie oeverzwaluw in 2009
De grootste populatie bevond zich te Herbricht en
daar zijn ongestoord 2 broedsels kunnen
grootgebracht worden voor zo’n 150 tot 180
broedparen (een wand van 369 gaten, waarbij we
het overwegend gehanteerde inschattingscijfer
van de helft gebruikte holen als zeer plausibel
aannemen hier).
De verstoorde populatie van Negenoord trok
grotendeels weg uit het gebied, waarbij het
merendeel zich vestigde in de 62 gaten onder het brugje bij de groeve Bichterweerd. Hier
kunnen we schatten dat zo’n 50 koppels succesvol nestelden (een hoge bezettingsgraad
van deze kunstmatige holen werd vastgesteld). Enkele broedparen (3) vestigden zich ook
in de steilwanden van de Groeskens en 8 broedparen maakte een nieuwe kleine kolonie
ter hoogte van een klein stuk steilwand aan Maaszijde in Kerkeweerd ter hoogte van
rivierkilometer 30.7. Ook hier werd succesvol genesteld.
Vaststelling bewoonde holen: aantal broedparen
Locatie
Lengte (+hoogte)
Holen
Groeskens
30m (2.5m)
6
Kerkeweerd
150m (1m)
(30.4)
Kerkeweerd
20m (1.5m)
16
(30.7)
Kerkeweerd geul
60m (1.8m)
1
Kerkeweerd geul
50m (2.5m)
2
Herbricht
120m (3m)
369
Hochter Bampd
350m (4m)
Bichterweerd
Brug 30m (4m)
62 kunstmatige
gaten in beton

De grote
populatie van
Herbricht was
gedurende
het volledige
broedseizoen
druk
bewoond.

Broedparen
3

8

150~180
50

Status/trend in Vlaanderen en de Maasvallei
De Vlaamse populatie bedroeg in 2006-2007 zo’n 6500 broedparen (Vermeersch &
Anselin 2009), terwijl ze in de jaren ’90 nog op een 3000 broedparen werd geschat
(Devos & Anselin 1996). Ook in Nederland kende de populatie tijdens het begin van de
jaren ’90 al een verdubbeling (6500 naar 12000, Leys 1995).
De Maasvallei herbergt volgens de Vlaamse Broedvogelatlas (Herremans 2004) jaarlijks
ongeveer 500 paren (10-15% Vlaamse populatie) en is hiermee van groot belang.
Ook volgens deze broedvogelatlas is het risico op vernieling van nesten groot (tijdens
zwaluw-onderzoeksproject 1995-1996 werden in 20% van de kolonies problemen met
verstoring gemeld), en is verlies van actieve kolonies onherroepelijk. De toename in de
Maasvallei wordt in dezelfde bron als opvallend beschouwd en de geplande grootschalige
natuurontwikkeling als een bron van vele nieuwe broedplaatsen voor de toekomst.
Oeverzwaluw en het riviergebied: kansen en bedreigingen
Het Grensmaasgebied is dankzij de aanwezige dynamiek van de rivier een gebied waar
deze soort van nature kan voorkomen. De Oeverzwaluw is immers in de eerste plaats
een soort van rivieroevers. Bijkomend profiteert de soort van graafwerkzaamheden, waar
het in de komende periode in het gebied ook niet aan zal ontbreken.
Na de hoogwaterperioden van 1993 en 1995 waren er meer dan 1000 broedparen langs
de Gemeenschappelijke Maas aanwezig in natuurlijke steilwanden in de oevers (Kurstjens
& Schepers 1995). In de daaropvolgende periode schommelde de aanwezige populatie in
het gebied afhankelijk van het aanbod aan natuurlijke dan wel vergraven steilwanden,
maar was de soort toch steeds goed vertegenwoordigd in het gebied.

In 2008 werd de grote populatie in de werkzone
van de Groeskens geringd. In de populatie
werden exemplaren vastgesteld die in het
voorjaar nog in populaties in midden-Nederland
geringd waren.

Evaluatie en conclusies
De populatie van oeverzwaluwen in de Maasvallei schommelt in aantal sterk (rond 500
broedparen) afhankelijk van het optreden van grootschalige rivierdynamiek of
graafwerken die steilwanden kunnen voorzien. Ze profiteert in ieder geval van de grote
infrastructuurwerken zoals ze momenteel door nv de Scheepvaart worden uitgevoerd.
Het optreden van accidenten op niveau van kolonies is onvermijdelijk en karakteristiek
voor een snelreagerende pioniersoort als de oeverzwaluw. Zowel natuurlijk afkalvende
steilwanden als menselijke verstoringen kunnen verlies van broedsels opleveren.
Nv De scheepvaart heeft haar uiterste best gedaan in de bescherming van de aanwezige
broedkolonies, en na het ongelukkige incident ook onmiddellijk een grote reeks acties
ondernomen om de schade te herstellen. De verstoorde populatie heeft zich dan ook in
de directe omgeving kunnen hervestigen en kan dankzij de ingrepen ook voor de
komende jaren rekenen op een ruim aanbod aan nestgelegenheid in het gebied.

Devos, K. & Anselin, A. (1995). Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen
in 1994. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 96/20, Vlavico-rapport 96/1.
Herremans M. (2004). Oeverzwaluw. In: Vermeersch, G., Anselin, A., Devos, K.,
Herremans, M., Stevens, J., Gabriëls, J. & Van Der Krieken, B., 2004. Atlas van de
Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23,
Brussel, 288-289p.
Kurstjens, G. & Schepers, F. (1995). Ontwikkeling van fauna en flora in het zuidelijk
Maasdal. Jaaroverzicht 1994. Natuurhistorisch Maandblad 84: 135-166.
Leys, H. (1995). Huiszwaluw en Oeverzwaluw in 1994. SOVON-nieuwsbrief 8:9.
Vermeersch, G.; Anselin, A. (2009). Broedvogels in Vlaanderen 2006-2007 : recente
status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst en/of
Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn.[INBO.M.2009.3]. Mededelingen van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek:
Brussel : Belgium. ISBN 978-90-403-0296-1. 102 pp.,

