
Inmiddels is de Vereniging 
Agrarisch Landschapsbeheer 
Oude IJssel (VAL) bijna 15 
jaar bezig om het landschap te 
verfraaien en de biodiversiteit 
in onze gemeente te stimuleren. 
Wij zijn een vereniging met 
200 leden: boeren, burgers èn 
buitenlui. De VAL stimuleert 
enerzijds grondeigenaren om 
meer landschapselementen aan 
te leggen en anderzijds burgers 
en overheden bewust te maken 

om deze grondeigenaren finan-
cieel te ondersteunen voor deze 
vaak niet vermarktbare diensten 
aan de maatschappij.

Onze coördinator, Robert Boe-
vink, bespreekt graag de subsidie 
mogelijkheden met grondeige-
naren, voor werkzaamheden die 
door onze deskundige werkploeg 
uitgevoerd worden. Denk daarbij 
aan aanplant en snoeien van 
fruitbomen, knotten van wilgen 

of elzen, aanplanten van stevige 
houtwallen of boomsingels en 
het plaatsen van rasters. In 2018 
hebben we 1 km hagen aange-
legd en meer dan 300 bomen 
geplant.

De laatste jaren proberen we 
de patrijs weer terug te krijgen 
in ons landschap. Dat doen we 
door bloemrijke akkerranden 
aan te leggen, dit zorgt voor 
meer biodiversiteit wat ook weer 
gunstig is voor andere vogel-

soorten en insecten. U heeft vast 
deze kleurrijke bloemenstroken 
wel eens gezien als u over de 
mooie fietspaden rijdt in onze 
gemeente! Daarnaast is er steeds 
meer interesse om kruidenrijk 
grasland te telen, wat voor meer 
afwisseling zorgt in het voer voor 
koeien maar ook voedsel aan 
wild en weidevogels betekent.
Wilt u meer weten over de VAL 
of lid worden, kijk dan op onze 
website www.val-oudeijssel.nl of 
email naar info@val-oudeijssel.nl. 

Wij zijn ook te vinden op  
facebook, VAL Oude IJssel.

Voorzitter Henry Steverink

Half maart heeft de VAL een 
huiszwaluwtil geplaats aan de 
Oude IJssel nabij Engbergen 
achter Paardensportcentrum 
Diekshuus. Een huiszwaluwtil 
biedt huiszwaluwen alternatieve 
nestgelegenheid.

De huiszwaluw komt in heel 
Nederland voor. Ondanks zijn 
ruime verspreiding is de broed-
populatie van de huiszwaluw 
t.o.v. de jaren 70 sterk afgeno-
men, van zo’n 350.000 paren 
naar 70.000–100.000. Dat is een 
afname van ongeveer 80%.  

Gelukkig nemen de aantallen 
sinds de eeuwwisseling weer 
langzaam toe! De oorzaak van de 
jarenlange afname:
. Verminderde mogelijkheden 

voor nestbouw.
. Bouwwijze van huizen is ver-

anderd (minder overstekken, 
meer gladde materialen, don-
kere daklijsten en afwezigheid 
van nestmateriaal).

. Nesten worden verwijderd 
vanwege ‘overlast’.

. Verminderde beschikbaarheid 
van vliegende insecten. Een 
huiszwaluw met jongen vangt 
wel 9000 insecten per dag!

Geschikte maatregelen om huis-
zwaluwen aan te trekken:
. Laat oude nesten zitten! Deze 

trekken andere huiszwaluwen 
aan.

. Hang kunstnesten direct onder 
de dakgoot of dakoverstek.

. Help vogels door een modder-
plaats aan te leggen.

. Gebruik geen insecticiden, 

zwaluwen zijn afhankelijk van 
insecten.

Zwaluwdraad
Tegenover de huiszwaluwtil zijn 
ook 2 traditionele telefoonpalen 
geplaatst, zgn. bok of A-palen 
met de bekende porseleinen 
isolatoren. Huis- en boerenzwa-
luwen maken graag gebruik van 
de draden als ‘hangplek’. Over-
dag in het voorjaar en zomer 
zitten de zwaluwen massaal 
op deze draden met elkaar te 
kwetteren, veren te poetsen en 
te genieten van het zonnetje. Het 
‘zwaluwdraad’ in Engbergen is 
al een succes, begin april zijn de 
draden al volop gebruikt door 
boeren- én huiszwaluwen die 
terugkwamen uit hun overwinte-
ringsgebieden.

Is een huiszwaluwtil succesvol? 
Begin januari 2019 stonden er in 
Nederland 204 tillen klaar voor 
de terugkerende huiszwaluwen. 
Daarvan werden er in 2018 

slechts 36 als bewoond gemeld, 
dat is bezetting van 17,4%.  
 
Wel is er een stijgende trend in 
bezetting waar te nemen. De 
aanwezigheid van al nestelende 
huiszwaluwen in de nabijheid 
blijft een belangrijke voorwaarde 
voor succes. Aan die voorwaarde 
wordt bij de til in Engbergen al 
voldaan. Andere factoren die de 
kans op succes van bewoning 
vergroot zijn:
. Modder voor nestmateriaal 

binnen 200m.
. Voldoende insecten: vee & 

mest trekt insecten, zo ook  
water waarboven huis- 
zwaluwen graag foerageren.

. Goede, vrije aanvliegmogelijk-
heden rondom de til.

Ook aan deze voorwaarden vol-
doet de locatie Engbergen.

Wij als VAL hebben dan ook 
goede hoop dat de huiszwaluwtil 
ook daad-werkelijk betrokken 
gaat worden door huiszwaluwen. 

We hopen natuurlijk dit voor-
jaar al, dan kunnen we allen van 
nabij het schouwspel van jonge 
huiszwaluwen aanschouwen, die 
met hun koppies buiten het nest 
schreeuwen om voedsel.

Rob Geerts
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 Dankzij de hulp van diverse sponsoren 
en enthousiaste ondernemers is dit zwa-

luw-project gerealiseerd

VAL Oude IJssel maakt het landschap mooier!
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