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Resultaten oeverzwaluwen aan de Ruxveenseplas 1993-heden:
 

 
                                                                                                                                      14 april 2009: tientallen oeverzwaluwen verdringen

zich voor de gaten

In 1991 werd door de toenmalige gemeente Steenwijk, in samenwerking met de vogelwerkgroep van de
KNNV, afd Noordwesthoek, het plan opgevat om een kunstmatige wand voor oeverzwaluwen op te richten
aan de rand van de Ruxveenseplas te Steenwijk.
In april 1992 werd de wand voltooid doch de constructie bleek dermate inferieur dat deze in zijn geheel
moest worden vervangen; de herbouw werd nog in datzelfde jaar voltooid. Later is nog ter verbetering een
verhoging aangebracht.

De wand heeft 134 openingen, in 3 rijen van 45+45+44 en verdeeld in 4 vakken van 36+33+34+31.

De wand ligt in km-blok 16-45-23, amersfoort coördinaten 202.9/533.0 en grenst direct aan het water

Martinus Scheeringa houdt vanaf het begin de activiteiten in en aan de wand bij en verzorgt samen met
enkele leden van de vogelwerkgroep het jaarlijkse onderhoud. In maart 2010 zijn de nestholtes weer
opgeschoond en voorzien van grof zand.

In onderstaand overzicht worden de broedresultaten aangegeven vanaf de oprichtingsfase t/m 2009.
 

jaar aantal bezettingsgraad bijzonderheden

1993 6 4,5 -

1994 2 1,5 -

1995 30 22,4 -

1996 110 82 -

1997 100 74,6 -
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1998 0
 

de oeverzwaluwen hebben de voorkeur
gegeven om hun nesten te maken in een
wal van een uitgegraven weg
(Pluggematen) met veel veen op zo'n 500
meter afstand (aantal nesten 66)

1999 106 79,1 in een paar honderd meter verderop
gelegen zandhopen 30–40 nesten

2000 0
 

in eerste instantie is bij 8 gaten een begin
gemaakt; de oeverzwaluwen hebben echter
hun activiteiten verplaatst naar een semi-
natuurlijke wand op ruim 500 meter afstand
en eveneens naar 200 meter verder
gelegen hopen zand (aantal nesten 102;
hierin in 1999 reeds 30-40 nesten)

2001 62 46,3 in opgespoten zand in de Wooldmeenthe 51
nesten (mogelijk deel van de populatie
hierheen verhuisd)

2002 0
 

op een andere plaats in de Wooldmeenthe
worden 62 nesten geteld

2003 8 6 geen inzicht in waar de rest van de kolonie
is gebleven is gebleven

2004 0
 

op ruim 700 meter 51 nesten in
zandhoop;wel broedgeval van ijsvogel in de
wand

2005 0  elders geen oeverzwaluwen waargenomen

2006 6 4,5 -

2007 14 10,5 doordat het riet voor de wand is gemaaid
hebben er waarschijnlijk weer méér
oeverzwaluwen gebroed

2008 39 29,1

een gestage groei, ondanks dat er nu ook
een ijsvogel in de kunstwand tot twee keer
heeft gebroed, bovendien nog 8 nesten in
een zandhoop aan de Koematen op nog
geen 400 meter afstand.
Broedgeval van 2 paar ijsvogels; 1 paar
heeft 2x gebroed, daarnaast 2e broedpaar.

2009 82 61.2 een forse toename van ruim 210 % !!
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