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Beste mensen,
Dinsdag 12 juni j.l hebben onze leden Cees Janssen en Eric.Corssmit onder leiding van
Hans Aerts en met toestemming van Frank van Zijl een rondje gelopen op zuivering
Nieuwveer te Breda om ter plaatse te gaan bekijken wat een goede alternatieve
nestgelegenheid is voor de daar broedende Boerenzwaluw.
Ik kan u vertellen dat het drukte van belang was van Boerenzwaluwen die hun jongen in
de oude slibindikkingsinstallatie aan het verzorgen waren. We vermoeden dat het aantal
broedparen zeker met tientallen is gestegen wat door ons als zeer positief wordt
aanvaard. Deze locatie biedt dan ook alles wat de Boerzwaluw gedurende zijn korte
verblijf (hooguit vier maanden) nodig heeft om weer succesvol te broeden op uw terrein.
Bij het kijken naar een nieuwe locatie voor deze Boerenzwaluwen op uw terrein konden
wij echter niet direct een goed alternatief vinden. Echter, door middel van een aantal
eenvoudige aanpassingen, zal naar onze overtuiging de nieuwe slibindikkingsinstallatie
als uitermate geschikt blijken.
Wat de aanpassingen betreft: er kunnen boven de roldeuren aan beide zijden twee inen uitvlieg openingen gerealiseerd worden. Deze zouden de zelfde vorm kunnen krijgen
als de ruiten in de roldeuren zodat deze een geheel vormen met het aanzicht. Deze
ruiten zouden dan opengezet kunnen worden tijdens de aanwezigheid van de
Boerenzwaluw (eind april tot eind sept.) en kunnen na deze periode weer dicht
geschoven worden.
Ik hoop dat wij elkaar kunnen vinden in deze oplossing. De Boerenzwaluw zal dan vanaf
2013 weer succesvol op uw terrein broeden!
Nog een leuke en bijzondere waarneming! Op uw terrein is de aanwezigheid van de
Grote Gele Kwikstaart vastgesteld. Dit is zeer bijzonder en uniek voor Breda en
omgeving. Gezien het tijdstip van deze waarneming kunnen wij er van uitgaan dat het
hier om een broedpaar gaat!
Om voor deze bijzondere vogel zijn biotoop en habitat te garanderen heeft de West
Brabantse Vogel werkgroep u twee speciale nestkasten voor de Grote Gele Kwikstaart
aangeboden.
Deze zal Hans Aerts een mooi plaatsje geven op Nieuwveer.

Graag wil ik ook even uw aandacht voor het volgende,
Met de Huiszwaluw gaat het minder goed. Elke inspanning om de Huiszwaluw een
geschikt onderdak te bieden is dan ook meer dan welkom! Vandaar dat wij gestart zijn
met het project 'Help de Huiszwaluw aan onderdak'. Dit houdt in dat wij op diverse
plaatsen in en rondom Breda d.m.v. het plaatsen van een Huiszwaluwentil deze
vogelsoort passende broedgelegenheid willen bieden.
De leden van de vogel werkgroep hebben veel fouragerende huiszwaluwen op het terrein
van Nieuwveer waargenomen waardoor dit een uitstekende locatie is voor een
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Huiszwaluwentil. Graag zou Eric Corssmit daarom met u van gedachten willen wisselen
om daar op korte termijn inderdaad een Huiszwaluwentil te realiseren.
Met vriendelijke groet,
Eric van Damme, secretaris West Brabantse Vogelwerkgroep
Namens: Eric Corssmit
Stadsvogel adviseur Vogelbescherming Nederland
Rozenlaan 2A
4835 PD Breda
tel 06 54216604
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