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Nestgelegenheid
Aanleg van een kunstmatige oeverzwaluwwand is nodig,
zodat de diertjes jaren na elkaar op een veilige plaats kunnen broeden. De aanwezigheid van een waterplas aan de
voet van de wand kan de toegankelijkheid voor mensen en
predatoren verminderen en het veiligheidsgevoel voor de
vogels verhogen. De wanden kunnen bestaan uit aangevoerd zand maar na enige jaren zakken die in en raken ze
overgroeid. Die zijn dus minder geschikt tenzij ze jaarlijks
worden onderhouden door ze recht af te steken. Duurzamer is het creëren van een betonnen wand met uitgespaarde gaten, waarachter er zand wordt gestort. De
meeste kans dat de zwaluwen de wand accepteren is als
zo’n wand nabij een al dan niet verdwenen bestaande
broedplaats wordt aangelegd. De nestingang is bij voorkeur gericht op het zuiden of het oosten. Een noordelijke
oriëntatie is wegens koude minder geschikt en een westelijke oriëntatie is meer onderhevig aan erosie door wind en
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Oeverzwaluwen in vlucht bij een waterplas

Bouw de steilwand in de buurt van open water waar de
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vogels voldoende insecten kunnen vinden.
Rust
De aanleg van kunstmatige wand kan bijvoorbeeld op een
bouwterrein, maar tijdens de broedperiode mag er in de
buurt van de wand dan natuurlijk niet gewerkt worden. De
beste locaties zijn langs grote meren of voormalige zandafgravingen.
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