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Aanleiding
In de weilanden aan de Dommelse kant van de Loonderweg verblijven met enige
regelmaat ooievaars. Voor zover mij bekend hebben wij in Valkenswaard daar geen
nesten voor gecreëerd.

Vraag:
Is er binnen bestaand budget ruimte te vinden om in de weilanden nabij de Dommel
een nestgelegenheid voor ooievaars te creëren? Als die ruimte er is, hebben wij daar
dan eigen gronden? Als er geld is maar we hebben geen eigen gronden, bent u dan
bereid om dit met eigenaren van gronden op die locatie op te nemen?

Antwoord:
Het klopt inderdaad dat er op gemeentelijk eigendom momenteel geen nest(pal)en
aanwezig zijn voor/van ooievaars. Dit komt omdat er op dit moment nog weinig
aanleiding is om zo’n voorziening te plaatsen, want de ooievaar is in Brabant nog niet
zo’n talrijke broedvogel. De verwachting is dat het plaatsen van een nestpaal daarom
minder effect heeft.
Als we kijken naar de waarnemingen sinds 1 januari 2018 (zie bijgevoegde kaart), zien
we enkele waarnemingen ten noorden van de Loonderweg (twee langs de Dommel).
Meer waarnemingen zijn er tussen de visvijvers en het Brugven, langs de Tongelreep.
Ook tussen Opperbos en Achelse Kluis.
We denken dat deze waarnemingen ooievaars zijn die klaar zijn met broeden, en bezig
zijn met een voorraad aan te leggen om vervolgens naar het zuiden te vliegen.
Broedgevallen in Valkenswaard zijn bij ons niet bekend.

Een nestpaal plaatsen kan natuurlijk altijd. De ooievaar is zijn broedgebied aan het
uitbreiden, dus elk jaar is er een beetje meer kans. Echter kan het goed zijn dat de
eerste jaren dit nest leeg zal blijven. De vraag is of dit gewenst is.
Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor een dergelijke voorziening. Zo’n
nestpaal is trouwen een behoorlijke constructie waar ook vergunning voor moet
worden aangevraagd.
Als we toch een paal willen plaatsen, gaat de voorkeur uit naar een plek ergens langs
de Tongelreep, in de omgeving van de Achelse Kluis, maar dat zou dan op grondgebied
van Staatsbosbeheer zijn. De recreatiedruk is daar beperkt.
Momenteel loopt er een project van Waterschap de Dommel dat gaat over de
herinrichting van het beekdal van de Tongelreep (tussen Achelse Kluis en
Driebruggen). In het kader van dit project zullen we het idee van SVV voor een
nestpaal, inbrengen in ons overleg met SBB/Waterschap de Dommel.

