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Wie zijn wij en wat wij doen 

De Vogelwerkgroep Vliegvlug is in 1996 gestart met het beschermen van weidevogels. In de jaren 

daarop is het aantal activiteiten en het aantal vrijwilligers gegroeid. Op dit moment houdt de 

werkgroep zich bezig met o.a. weidevogels, visdiefjes, zwaluwen, uilen, roofvogels, nestkastjes en 

bijeneters. Deze activiteiten worden gerealiseerd  door op dit moment 26 vrijwilligers. De 

activiteiten vinden plaats in de gemeentes Meppel, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Westerveld 

en de Wolden. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de gemeente Meppel. Het bestuur van 

de stichting wordt voorgezeten door de oprichter Hilbert Folkerts. Daarnaast hebben Bert Robbe, , 

Henk van der Waal, Henk Tebberman en Wil Kouwenhoven zitting in het bestuur. 

Jaarlijks wordt er hard gewerkt om de vogelstand in Meppel en omgeving in kaart te brengen. De 

activiteiten worden vermeld in het jaarverslag. Voor actuele informatie zijn er twee websites: 

vliegvlugmeppel.nl en bijeneters.nl. De werkgroep bijeneters werkt landelijk en krijgt daarom 

aandacht via een aparte website. 

 

Aanleiding zwaluwwandproject 

Al jaren broeden in de gemeente Meppel oeverzwaluwen. Het aantal broedparen schommelt 

tussen de 300 en 500. Deze enorme aantallen zijn te danken aan de hoeveelheid water in en 

rondom onze gemeente. Bij de zandwinningslocatie aan de Bremenbergweg broeden elk jaar een 

flink aantal zwaluwen in het zanddepot. De zandwinning loopt echter op zijn eind. Niet alleen in 

Meppel maar ook op tal van andere plaatsen. Daarom hebben wij naar een oplossing gezocht om 

het aantal broedparen in onze gemeente te behouden. Vorig jaar heeft Vliegvlug daarom een berg 

grond op het industrieterrein Noord II geschikt gemaakt voor oeverzwaluwen. Dat had tot gevolg 

dat er vorig jaar 40 paartjes zwaluwen tot broeden zijn gekomen. De huidige wand is echter niet 

duurzaam. Om tot een structurele oplossing te komen willen we een betonnen zwaluwwand 

realiseren - analoog aan de zwaluwwand bij Tweeloo.  

 

De gekozen locatie is ideaal voor oeverzwaluwen. Door de aanwezigheid van wandel- en 

fietspaden kan het publiek van de aanwezigheid van de zwaluwen genieten en de wand van 

afstand observeren. Tevens is het een versterking van de natuur op het industrieterrein. Een 

tegenwicht aan de industrie, zodat er meer balans tussen natuur en industrie komt waardoor 

duidelijk wordt dat ze samen kunnen gaan. 

 

Doelstellingen bij het realiseren de zwaluwwand en de directe omgeving 

a. Het aanleggen van een structurele en veilige broedmogelijkheid voor oeverzwaluwen in de 

nabijheid van open water. 

b. Het vergroten van de ecologische waarde van dit deel van het industriegebied door aanplant 

van meidoorn of sleedoorn en het verwijderen van te hoge houtopstand. 

c. Het aanpassen van een gedeelte van de groenstrook bij de retentieplas op het industrieterrein 

Noord II. 



 

d. Het opzetten van een samenwerkingsverband van vrijwilligers van de Stichting 

Vogelwerkgroep Vliegvlug en vertegenwoordigers van de gemeente. Door samenwerking 

willen wij de natuur- en recreatiewaarden van het gebied vergroten. 

e. Het betrekken van leerlingen van basisscholen uit de omgeving met als doel het vergroten van 

hun kennis van en betrokkenheid bij de natuur.   

 

   

Projectomschrijving 

a. Het aanleggen van 24 meter oeverzwaluwwand, bestaande uit 2½ meter hoge 

betonelementen met voorgevormde nestgaten. De nestgaten bevinden zich aan de kant van 

de vijver. Voor de wand bevindt zich een obstakelvrije uitvliegruimte bestaande uit een 

verhard (betonklinkers) schouwpad van 2½ meter breed en een strookje natuurlijke oever. 

Het eindresultaat bestaat uit een wand met in totaal ongeveer 200 nestingangen voor de 

zwaluwen. Er is dan een veilige broedplaats voor de oeverzwaluwen waar gezien de ligging de 

kans op verstoring klein is. Tevens is deze locatie aan het water een ideale plaats voor de 

voedselvoorziening van de zwaluwen. Deze leven namelijk van insecten die boven het water 

te vinden zijn. Het nabijgelegen bosstruweel is een goede rustplaats voor deze vogels. 

b. Door het verwijderen van enkele wilgen, elzen en berken en herplant van stekelige beplanting 

zal er een functionele groenstrook ontstaan. Ter voorkoming van eventuele vernieling en 

verstoring zal, vooral aan de zijkanten van de wand, meidoorn en sleedoorn aangeplant of 

bijgeplant worden. 

c. Door samenwerking met de afdeling onderwijs (milieueducatie) zal er aandacht geschonken 

worden aan dit project. Daarmee zal de betrokkenheid van leerlingen van o.a. basisscholen uit 

Meppel bij de zorg voor de natuur vergroot worden. 

d. Het project wordt voorbereid in een samenwerkingsoverleg tussen de gemeente Meppel en 

de Vogelwerkgroep Vliegvlug. Deze samenwerking zal blijvend zijn door de gezamenlijke 

aanpak van het jaarlijks onderhoud van de wand. Daardoor is een structurele instandhouding 

van de wand gewaarborgd. 

 

Uitvoering 

In 2021, na het broedseizoen van de oeverzwaluw, zal de wand aangelegd worden. De aanleg zal 

met behulp van een kraan door een lokale loonwerker gedaan worden. Vrijwilligers van de 

vogelwerkgroep Vliegvlug verwijderen houtopstand en ondersteunen de loonwerker bij zijn 

werkzaamheden. Daarbij mogelijk ondersteund door Gemeentewerken Groen. 

 

Onderhoud 

Elk jaar moeten de oude nestgaten schoongemaakt en gevuld worden met zand. Dit wordt door 

vrijwilligers (o.a. van Vogelwerkgroep Vliegvlug) gedaan. Tevens zal houtopstand voor de wand, en 

op andere plaatsen waar het resultaat van de wand in de weg staat, verwijderd worden. 

Samenwerking de gemeente Meppel, basisscholen, scouting en landschapsbeer Drenthe is daarbij 

het uitgangspunt.  

 



 

Publiciteit 

Via lokale en regionale media en onze website, zullen wij dit project in de verschillende fases 

onder de aandacht brengen. De inhoud van dit projectplan is daarbij de leidraad. De aandacht is 

daarbij gericht op het duidelijk maken van het belang en op degenen die dit project financieel 

mogelijk maken. Aandachtspunt daarbij zal in ieder geval zijn dat Stichting Vogelwerkgroep 

Vliegvlug 25 jaar bestaat. Bij het realiseren van de zwaluwwand hoort ook een bord met daarop 

informatie, maar zeker ook met vermelding van iedereen die de wand financieel heeft mogelijk 

gemaakt. 

 

 

Toekomst 

Na afronding van het project ligt het in het voornemen van de vogelwerkgroep Vliegvlug om de 

wand te schenken aan de gemeente Meppel. De vogelwerkgroep zal de komende jaren het 

onderhoud verrichten. Dit onderhoud zal bestaan uit: 

• Verwijderen niet gewenste houtopstand 

• Vrije uitvliegroute voor de wand continueren (riet verwijderen e.d.) 

• Voorkant van de wand netjes houden 

• Nestgaten vullen 

• Monitoring 

 

Financiering 

Om de wand te kunnen realiseren zijn wij aangewezen op externe partijen. Het is een Meppeler 

Project op het Industrieterrein Noord. Daarom zoeken wij steun bij Meppeler instellingen en 

bedrijven die op Noord zijn gevestigd. De uitvoer van de werkzaamheden wordt gedaan door een 

Meppeler loonbedrijf. 

Voor bedrijven in de buurt van de zwaluwwand is dit een mooie kans om de natuur op hun 

industrieterrein een handje te helpen. Door het doen van een donatie kan uw bedrijf misschien 

zelfs punten halen voor het verkrijgen van een duurzaamheidscertificaat. Wij kunnen hierin 

bemiddelen en in overleg met een ecologische instelling kijken naar de mogelijkheden om de 

natuur in de nabijheid van uw bedrijf te versterken. 

Het totale project wordt begroot op € 24.500. Uw donatie wordt zeer gewaardeerd. Het eerste 

bedrijf heeft al een bedrag van €500,00 gedoneerd en het totaal aan binnengekomen donaties is 

nu €16.000,00.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 




