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Oeverzwaluwwand Takkenhoogte 
 
Op 21 april werden 7 vogels druk vliegend bij de wand waargenomen, vaak hangend aan de rand van 
de nestgaten. De vogels waren duidelijk de wand aan het inspecteren. Er werd al in enkele gaten een 
begin van een gang gegraven. Maar helaas, een week later werd er nog maar 1 exemplaar bij de 
wand gezien; daarna was ook deze vogel gevlogen en volgden er geen nieuwe vogels. 
 
Het is onzeker wat de reden was, dat er in 2020 niet in de wand is gebroed. Ook in eerdere jaren 
kwamen er Oeverzwaluwen langs, die de wand inspecteerden en vervolgens (deels) toch doorvlogen; 
dat is een normaal verschijnsel. Maar er zijn tot nu toe elk jaar vogels geweest die in de wand gingen 
broeden (in 2019 nog 36 paartjes). Het aantal broedende paartjes varieert van jaar tot jaar sterk, maar 
het is nog niet voorgekomen dat er helemaal niet in de wand gebroed werd. 
 
Het zand waarmee de gegraven broedgangen in de late winterperiode worden dichtgestopt, is 
hetzelfde zand dat ook in 2019 is gebruikt; dat kan dus geen verschil hebben veroorzaakt. Het is 
onduidelijk of verstoring de reden van dit slechte resultaat is geweest. Vanaf 9 april t/m 9 juni heeft 
een wildcamera bij de broedwand gestaan, die dag en nacht opnamen heeft gemaakt van passerende 
dieren. In de periode van 24 april t/m 4 mei is 3 keer een vrouwtje Sperwer bij de wand geweest, rustig 
zittend op een paal. Ook is in deze periode 1 keer een rustende Buizerd door de camera vastgelegd. 
Maar deze roofvogels waren ook in voorgaande jaren aanwezig. Weliswaar is het in de eerste week 
van mei elk jaar topdrukte bij de wand, maar Oeverzwaluwen komen ook later in mei aan vanuit hun 
overwinteringsgebieden om hun nestgangen te gaan graven; maar ditmaal niet in onze wand. 
 
We zijn uiteraard erg benieuwd hoe het in 2021 zal verlopen. 
 
 
Oeverzwaluwwand Veeningerplas 
 
Op 12 april zijn 6 vogels bij de wand waargenomen. Toen zat al een IJsvogel in een oude gang van 
vorig jaar (2019) te broeden, sinds eind maart. Na 12 april bleek de IJsvogel helaas verdwenen te zijn. 
 
Vorig jaar (2019) is de Oeverzwaluwwand gepredeerd door een marter, die toen veel gangen heeft 
uitgegraven. De verstoring was toen zo groot, dat er nog maar enkele paartjes in de wand zijn blijven 
broeden. Maar ook in deze wand zijn in 2020 geen Oeverzwaluwen tot broeden gekomen. Op 21 april 
was nog een enkele Oeverzwaluw aanwezig, maar daarna was het ook hier afgelopen met hun 
aanwezigheid. 
 
De wand is in de afgelopen jaren duidelijk minder aantrekkelijk geworden voor Oeverzwaluwen. De 
steilte van de wand is beduidend minder geworden en de begroeiing van het talud is toegenomen. Er 
is nu minder ruimte over om nieuwe nestgangen te kunnen graven. Het zou goed zijn, als Het Drentse 
Landschap de volledige zandwand zou omzetten en zou voorzien van een nieuwe steilwand. 
Daarover wordt met HDL contact opgenomen. 
 
 
IJsvogelwand Takkenhoogte 
 
Gelukkig dat de broedresultaten van de IJsvogels beter waren dan die van de Oeverzwaluwen. In 
2020 hebben de IJsvogels 2 nesten succesvol grootgebracht. Het leuke was, dat de vogels begin juni 
bezig waren met het graven van een tweede nestgang (op 1 meter van de eerste nestgang), terwijl ze 
ook nog bezig waren met het voeren van hun (al grote) jongen in de eerste nestgang. Er werd door 
het vrouwtje zelfs al gebroed in de nieuwe nestholte, terwijl het mannetje het voeren van de jongen in 
de oude nestholte voor zijn rekening nam. 
 
Hoeveel jongen van het eerste nest zijn uitgevlogen is niet vastgesteld. Op 21 juli zijn 4 jongen van 
het tweede nest ’s morgens vroeg uitgevlogen. 
 



Interessant was het om te zien hoe het mannetje geconditioneerd was om zijn jongen in de nestgang 
te voeren. Alhoewel de 4 uitgevlogen jongen in struiken in de directe omgeving van de ijsvogelwand 
zaten en hij ze daar ook al enkele keren gevoerd had, ging hij toch nog geregeld naar de nestgang om 
daar een visje af te geven. Hij ging op die ochtend zelfs 8 keer achter elkaar met een visje in de 
snavel de nestgang in en er weer uit, met nog steeds het visje in de snavel, en ging tussentijds steeds 
even op de stok vóór de nestingang zitten. Na de 8e keer naar binnen te zijn geweest, at hij het visje 
maar zelf op. Hij vloog nog een 9e keer naar binnen en toen hij er weer uit kwam vond hij het genoeg. 
Hij vloog naar een struik met takken boven het water en dook toen 10 keer achter elkaar vanaf 1,5 
meter hoogte het water in om zijn veren schoon te spoelen van al het zand dat hij in zijn veren had 
gekregen. Voor de duidelijkheid: een IJsvogel kan zich niet omdraaien in een nestgang (eventueel wel 
in de broedholte, maar dan moeten de jongen nog wel klein zijn om er overheen te kunnen stappen) 
en moet dan de nestgang van ca 1 meter lengte achteruitlopend verlaten, waardoor de veren zich 
volscheppen met zand. Dit verklaart het uitgebreide wassen en fatsoeneren van het verenkleed. 
 
Het was op 21 juli prachtig, zonnig weer en het beeld van de (half in tegenlicht) duikende 
IJsvogelman, te midden van alle opspattende waterdruppels, was een feest om te zien; wat een 
kleurenpracht. 
 
Nadat de voorstelling voorbij was en de IJsvogels verder waren getrokken, ben ik gelaarsd en wel 
naar de ijsvogelwand gegaan, want ik wilde wel eens weten hoe sterk de vislucht is, die uit zo’n 
nestgang komt. Dat doe ik geen tweede keer meer; verschrikkelijk, wat een onvoorstelbaar sterke, 
scherpe, vieze vislucht. 
 
Hopelijk levert 2021 ook weer zulke mooie broedresultaten op. Eerst maar weer in februari de 
ijsvogelwand gereed maken voor het nieuwe seizoen.  
 
 
Torenvalkenkast Stiggeltie 
 
In 2017 is de torenvalkenkast die op het volkstuincomplex stond (nabij het ooievaarsnest), verplaatst 
naar de oostelijke zijde van ecoduct Stiggeltie. Op de oude plek was nooit van de nestkast gebruik 
gemaakt; Stiggeltie leek betere kansen te bieden. In het najaar van 2019 waren er Torenvalken op en 
rond de nestkast aan het bakkeleien met elkaar; dat gaf hoop op succes in 2020. En dat succes kwam 
er inderdaad. 
 
Op 28 mei bleken er 6 eieren in de nestkast te liggen. Op 10 juni werd door Bram Luten gemeld, dat er 
4 jongen in de nestkast zaten. Op 24 juni is hiervan de bijgevoegde foto gemaakt. Van de 4 jongen 
waren er op 26 juni nog 3 over. Rond 30 juni waren ze inmiddels in staat om bovenop de kast te 
klimmen. Daar er in de buurt een Havik zijn domein heeft, vreesde ik sterk voor de overlevingskansen 
van deze 3 jongen, die de hele dag open en bloot op die nestkast zaten. Rond 3 juli waren ze 
voldoende vliegvlug en werd veelvuldig de omgeving verkend. De nacht werd nog wel doorgebracht in 
de nestkast. In de tweede week van juli zijn de jonge vogels en de oudervogel definitief verdwenen. 
 
Opvallend is, dat vanaf 24 juni alleen het mannetje Torenvalk is gezien. Die ving de prooien en voerde 
de jongen. Het mannetje moest hard werken om zijn jongen te voeden; zelfs tijdens zware regen 
kwam hij nog met prooi aan. 
 
Philip de Brabander 
 
 
 


