
De oeverzwaluw is het kleinere en ook zeldzamere broertje van de 
bekendere huiszwaluw en boerenzwaluw. We vinden deze vogel 
van nature langs meanderende beekjes en rivieren met steile afkal-
vende oevers. Maar doordat dit soort biotoop de voorbije decennia 
in onze streken sterk is afgenomen door het kanaliseren en recht-
trekken van onze waterlopen, is de oeverzwaluw op de Rode Lijst 
van de Vlaamse broedvogels beland: hij staat er vermeld als “ach-
teruitgaand”.
Aan de plas van het Leeuwenhof in Drongen broedt al jaren een ko-
lonie oeverzwaluwen in de daar aanwezige steile oeverwand. De 
vogels nestelen het liefst in een loodrechte wand met een vrije 
aan-en uitvliegroute en met water aan de voet van de wand, om 
preda-toren die het nest willen belagen op een afstand te houden. 

Aangezien oeverzwaluwen ‘plaatsgetrouw’ zijn en dus elk jaar naar
dezelfde plek terugkeren, moeten we ervoor zorgen dat hun broed-
plaats door de jaren heen geschikt blijft. Maar de wand heeft de
neiging om telkens weer af te kalven. En de opschietende begroei-
ing belemmert de vrije aanvliegroute. Daarom moeten we ieder jaar
onderhoudswerken uitvoeren om deze vogels een klein duwtje in
de rug te geven, zodat we de steeds terugkerende kolonie niet
kwijt raken. 
Daarom steken we op 24 maart met zijn allen de handen uit de
mouwen! We steken een deel van de wand weer af en verwijderen
de oprukkende begroeiing. Zo kunnen we de oeverzwaluwen bij
aankomst verwelkomen in een opgeknapte woonst. En daarmee
helpen we in één klap ook de ijsvogel: ook die schitterende vogel
broedt als goede buur in gangen in de steile oevers.

24 maart Oeverzwaluwen-verwennamiddag    

HELP MEE!
Wil jij ook meehelpen om de oeverzwa-
luw een fijne broedplek te bezorgen?
Kom dan op zaterdag 24 maart om 13.30 
naar het Leeuwenhof in Drongen, ter 
hoogte van de kijkwand op de heuvel. 
Wij voorzien spades en handschoenen, 
maar je mag natuurlijk ook je eigen ma-
teriaal meebrengen. Je krijgt ter plaatse 
ook nog wat verdere informatie en uitleg 
over het werk en de oeverzwaluwen.

Het Leeuwenhof is te bereiken met het 
openbaar vervoer: buslijn 9, halte Dries -
dreef. Het Leeuwenhof ligt aan de an-
dere kant van de Ringvaart en is de 
eerste zijstraat over de brug aan de lin-
kerkant.
Wil je eerst nog wat meer informatie?
Bel gerust naar Natuurpunt Gent op 
09/227.22.94 of mail naar 
marino@natuurpuntgent.org 

© FRANK MAES


