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AANLEIDING 

 
Bij de beëindiging van de exploitatie van de site Callemoeie-Papelenvijver als 
monostortplaats voor baggerspecie wordt de site ingericht. In het inrichtingsplan worden 
twee oeverzwaluwwanden voorzien. Hiervoor zou zand van Sint-Joris-Beernem gebruikt 
kunnen worden. Te Sint-Joris-Beernem zijn boringen uitgevoerd. Voor de verschillende 
bodemstalen werd de samenstelling en korrelverdeling bepaald (zie bijlage). 
 

 

VRAAGSTELLING 
 
Kan op basis van de gegevens van de bodemstalen nagegaan worden of dit zand 
bruikbaar is voor de aanleg van een oeverzwaluwwand? 
 
 

TOELICHTING 
 
Op basis van de resultaten van de bodemanalyses blijkt dat de zandige fractie het 
grootst is. De resterende fractie kleiner dan 63 µm schommelt van 8.8 - 52.8% met een 
gemiddelde van 24.51 ± 11.49 % (zie onderstaande beschrijvende statistiek). Twee 
stalen blijken een vrij grote fractie te bevatten met bodemdeeltjes kleiner dan 63 µm (zie 
figuur 1). 
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Figuur 1: Gehalte deeltjes kleiner dan 63 µm van de bodemstalen genomen te Sint-Joris-Beernem. 

 

 

Figuur 2: Beschrijvende statistiek betreffende het gehalte deeltjes kleiner dan 63 µm van de 
bodemstalen genomen te Sint-Joris-Beernem. 
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De gemiddelde waarde van het gehalte aan deeltjes kleiner dan 63 µm (zie figuur 2) van 
komt overeen met de gegevens uit literatuur (Heneberg, 2001, Wieringa, 1985, Leys, 
1992, Heylen, 1994) en experimenteel onderzoek (Raman et al., 2008). Oeverzwaluwen 
graven bij voorkeur hun nestgangen in wanden opgebouwd uit zand en lemig zand, op 
plaatsen met bodemmateriaal waarbij de grootste fractie zand is (2000-50 µm) met een 
gering aandeel aan leem (50-6 µm) en klei (6-0.4 µm). De fractie leem, lutum of 
organische stof is nodig als kleefmiddel, opdat de grondsoort genoeg aan elkaar zou 
klitten bij het graven van de nestgangen en –holen. Lokaal kan een grotere kleifractie 
aanwezig zijn. Oeverzwaluwen zullen echter zelf de meest geschikte plaatsen van de 
wand opzoeken. 
 
Het bodemmateriaal is voornamelijk geschikt voor de wand gericht naar het zuidoosten. 
Zonnewarmte en schrale winden spelen bij zandgronden minder een rol dan bij 
kleigronden. Zoals weergegeven in Raman et al. (2009) kan best gestart worden met de 
inrichting van één wand: nl. de wand op de landtong gericht op het zuidoosten. Voor de 
noordoostelijke expositie wordt meer kleiig materiaal aangeraden. 
 
Om nestgangen te kunnen graven, mag de bodem niet te sterk gecompacteerd zijn, 
maar wel voldoende ingeklonken (zakken van de bodem). Indien nieuw aangevoerde 
grond wordt gebruikt dient deze eerst voldoende in te klinken. De nieuwe zandhoop kan 
laag per laag aangedrukt worden. Telkens nadat een nieuwe laag zand op de 
aangedrukte laag is aangebracht, rijdt de hydraulische rupskraan erover en drukt de 
kraan het zand stevig aan met de tandenloze graafbak (Raman et al., 2009). 
 

 

Foto 2: Aanleg van twee verschillende wanden met behulp van een hydraulische rupskraan © Kris 
Decleer. 

 
 

CONCLUSIE 
 
Het bodemmateriaal is geschikt voor de opbouw van de oeverzwaluwwand te Callemoeie-
Papelenvijver. De wanden die zijn gecreëerd of worden beheerd volgens de voorwaarden 
en de richtlijnen zoals gesteld in Raman (2009) zullen in regel een grotere kans op 
slagen hebben. Het is echter nooit een garantie dat oeverzwaluwen in deze wand 
(onmiddellijk) zullen broeden. Het al dan niet koloniseren van een wand is afhankelijk 
van een complex aan factoren waarvan enkele belangrijke zijn beschreven, maar 
waarvan vermoedelijk niet alle gekend zijn. Eens een wand wordt ontdekt en bewoond, is 
het belangrijk ervoor te zorgen dat deze wand elk jaar geschikt blijft. Meer richtlijnen 
hiervoor zijn te vinden in Raman et al. (2009). 
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BIJLAGEN 
 

o Plan boringen. 
o Beproevingsverslag analyse van 103 monsters grond St-Joris-Beernem. 
o Resultaten bodemanalyses mengstalen St-Joris-Beernem: deel 1-3. 

 


