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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
Bij de afwerking van de zandafgraving Berkendonk is behalve het recreatiegedeelte ook een stuk 
natuurgebied aangelegd. Een onderdeel van dit natuurgebied was de aanleg van een zwaluwenwand. Het 
natuurgebied neemt de afgelopen jaren in kwaliteit toe. Twee jaar geleden heeft het hermeanderen van de 
Oude Aa en Kaweische Loop overgaand in de Bakelse Aa hier nog een dimensie aan toegevoegd. 
 
Het lijkt ons zaak dit gebied te beschermen door activiteiten die de natuur schaden te weren. Dit kan door de 
juiste maatregelen te treffen, toezicht te houden en de regels te handhaven. Helaas schort het daar aan. Zie 
onder meer het artikel “Rijpelberger hekelt wangedrag rond Berkendonk in Helmond” in het Eindhovens 
Dagblad van 12 mei jl. 
 
VRAGEN 

1. Kunt u onderzoeken of het mogelijk is maatregelen te treffen waardoor de zwaluwwand 

onbereikbaar wordt (behalve bijvoorbeeld over water)? 

2. Wilt u door middel van vriendelijk verzoek-borden mensen vragen rekening te houden met de 

aanwezige dieren, met name in het broedseizoen? 

3. Wilt u met name in het broedseizoen, voor zover dat nog niet gebeurt, beter toezicht houden en 

daaraan gekoppeld handhavend optreden? 

 
Namens de SP-fractie, 
Ed Islaratoeboen 
 

 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
 

1. Het onderzoek waarom u vraagt is onlangs al uitgevoerd. Aanleiding was een melding van 

vrijwilligers van Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KVVN) over vandalisme en 

verstoring van de broedende oeverzwaluwen. In april zijn in overleg met KNNV afspraken gemaakt 

hoe de oeverzwaluwwand beter kan functioneren. De volgende maatregelen worden uitgevoerd: 

a)  schilderen betonwand (graffiti verwijderen en in een schutkleur schilderen); 

b)  van het schiereiland waar de oeverzwaluwwand op staat een eiland maken; 

c)  verwijderen van het grindstrand voor de oeverzwaluwwand. Het water komt 

dan tot aan de wand. Voor onderhoud is de wand te bereiken met lieslaarzen; 

d)  plaatsen extra bebording met de tekst ‘Let op! broedende vogels’. 

 

Uitvoering van deze werkzaamheden is gepland voor het najaar. Eerder is niet mogelijk om andere 

broedende vogels niet te verstoren. Consequentie van deze maatregelen is dat het eiland en de 
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wand minder makkelijk te onderhouden zijn. Wij zijn echter van mening dat het belangrijker is de 

oeverzwaluwen een goed onderkomen te bieden. De maatregelen bieden geen garantie dat er geen 

vandalisme of verstoring meer zal plaatsvinden, maar de verwachting is wel dat de situatie zal 

aanzienlijk verbeteren. 

 

2. In de bossen en natuurgebieden in Helmond, ook rond Berkendonk, staan de reguliere borden 

‘Opengesteld’.  Op een paar locaties rondom Berkendonk zijn deze borden weer terug gebracht. 

Nabij een locatie waar veel honden in het water worden gelaten is een extra bord geplaatst. 

Het bord ‘Let op broedende vogels’ plaatsen we aanvullend bij de oeverzwaluwwand.  

 

3. De Stadswacht heeft voor 2018 400 uur per jaar beschikbaar voor handhaving in natuur- en 

bosgebieden. Uitgangspunt daarbij is dat men afgaat op meldingen die gedaan worden. De praktijk 

rond Berkendonk is anders dan in overige natuurgebieden in Helmond. Er is goed contact tussen de 

wijkagent, de beheerder van de recreatieplas en de Stadswacht. In dat contact worden veel zaken 

snel en adequaat afgehandeld. De Stadswacht heeft naar aanleiding van het artikel in het 

Eindhovens Dagblad contact opgenomen met de melder en afspraken gemaakt over hoe meneer 

snel en effectief meldingen kan doen. 

Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 


