
Oelemars is klaar voor de oeverzwaluwen 

Op zaterdagmorgen 11 maart hebben 16 leden van onze vogelwerkgroep de jaarlijkse 
onderhoudsbeurt aan de oeverzwaluwwand op de Oelemars uitgevoerd. Daarbij werden de 
nestgangen van vorig jaar weer volgepropt met nieuw zand. Als de oeverzwaluwen eind maart en 
begin april op de Oelemars aankomen, beginnen ze onmiddellijk met het uitgraven van een nestgang, 
die tot 140 cm diep kan zijn. Achterin is een soort nestkamer waar de jongen groot worden.  
De zwaluwen kunnen hierin soms twee keer broeden alvorens ze weer naar Afrika terugvliegen.  
In september verlaten dan de laatste oeverzwaluwen de Oelemars.  
Elk jaar weer herbergt deze oeverzwaluwwand op de Oelemars, die in 2003 geplaatst is in het kader 
van de LAGA, weer de grootste oeverzwaluwkolonie van Twente. Het aantal nestgangen schommelt 
jaarlijks tussen de 72 en 217, maar soms zit een deel hiervan in het zanddepot ernaast. Het komen en 
gaan van de oeverzwaluwen is prachtig te zien vanuit de vogelkijkhut aan de Grensweg. Vaak komen 
de oudervogels strootjes verzamelen op de eilandjes voor de hut om er hun nest mee te bekleden. 
Tijdens de werkochtend zijn alle werkzaamheden aan de oeverzwaluwwand afgerond en is er 
hinderlijke begroeiing in de aanvliegroutes opgeruimd. Ook is er 6 m³ nieuw zand aangevoerd, omdat 
de oude voorraad bijna op was.  
De komende week moet hier nog een nieuw dekzeil overheen, want het oude was totaal versleten. 
Tegelijkertijd is het zwerfafval opgeruimd en hebben we het uitzicht langs de Ravenhorsterweg ter 
hoogte van de uitkijktoren drastisch verbeterd door de oeverbegroeiing te verwijderen. Ook de 
informatie in de hut kreeg een update en is door enkele fotografen de omgeving van de hut weer op 
orde gebracht. 
Dit alles gebeurde onder goede weersomstandigheden, volop zon met weinig wind. Dank aan alle 
noeste werkers voor hun inzet. De beloning was onbeperkt gevulde koeken eten.  
 

 
 

Het zand wordt erin gepropt  Snoeiploeg van boven af gezien 
 

 
 

Hein brengt ons een aanhanger zand 



 
 

Dit scheelde ons uren werk, want 6 kuub kruien kost zeker een halve liter zweet p.p. 
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