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Paradijsvoorboerenzwaluw
Campagne van Agrarische Natuurvereniging werpt vruchten af
HARMELEN | Een campagne van de Agrarische
Natuurvereniging om de
boerenzwaluw de ruimte
te geven, werpt vruchten
af. Steeds meer agrariërs
nemen maatregelen.
Het gaat vaak maar om
kleine dingen: een gat in
de muur maken of een
half ruitje verwijderen.
Daardoor kan de boerenzwaluw weer nestelen.
DOUWE ANNE VERBRUGGE

Ze scheren met duizelingwekkende
vaart de schapenschuur in en uit.
De boerenzwaluwen op het erf van
Jan en Jeanette Doornenbal in Gerverscop zijn in hun sas. ,,De omstandigheden hier zijn perfect,’’ meldt
Annelies de Hoop van de agrarische
natuurvereniging De Utrechtse
Venen.
De Agrarische Natuurvereniging
(ANV) voert sinds 4 jaar campagne
om het boerenzwaluwen naar de zin
te maken op boerenerven. De Hoop:
,,We voeren campagne en doen onderzoek naar de resultaten. Het enthousiasme en het aantal agrariërs
dat maatregelen neemt ten behoeve
van de boerenzwaluw, groeit.’’
Hoewel het niet echt nodig is,
hebben Jeanette en Jan de aanbevelingen van de ANV ter harte genomen. ,,Het kapotte stalraam repareren we niet en de schuurdeur en het
oude luik in een andere deur staan
dag en nacht open. Zo kunnen ze in

Z Boerenzwaluwen nestelen
graag in boerenschuren. Daar
dankt de vogel zijn naam aan.
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Z Jan

en Jeanette Doornenbal in de schapenschuur waar vijf boerenzwaluwen hun nest hebben.
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en uit vliegen,’’ zegt Jeanette Doornenbal.

Tocht
Boerenzwaluwen zijn gek op oude
boerenschuren, weet Jan Doornenbal. ,,In die hoge nieuwe stallen en
schuren kan meer wind en tocht
zijn. En onder de stalen kap van een
hooiberg is het te heet, alleen de

‘Gekke groenten
smaken net zo goed’
N De ‘winkeliers’ van
Kromkommer: Josca
Snoei, Chantal Engelen
en Mila
Teule (vlnr).
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UTRECHT | Kromkommer, een

organisatie tegen voedselverspilling, opent maandag een
pop-upshop op winkelcentrum
Hoog Catharijne in Utrecht.
Onder het motto ‘krom is het
nieuwe recht’ wil Kromkommer
consumenten laten zien dat imperfectie bij groenten nog niks zegt
over de smaak.
De medewerkers van de organisatie hebben een andere naam
voor deze groenten. ,,Gekke groenten. Zo noemen wij alle groenten
die ons bord niet halen, maar dat
eigenlijk wel zouden moeten doen.
Consumenten zijn verwend geworden en er gewend aan geraakt dat
groente er ‘perfect’ uit hoort te
zien. Met als gevolg dat 5 tot 10
procent ervan wordt weggegooid,”
zegt mede-oprichtster Chantal Engelen.

In de pop-upshop komen groenten
te liggen die, vanwege afwijkende
vormen, niet gewenst zijn bij supermarkten. ,,Denk aan kromme
sperziebonen, ingedeukte aardappelen of tweebenige wortels,” zegt
Engelen. ,,De natuur maakt nu
eenmaal geen eenheidsworst. Hoe
gek de groente er ook uitziet, de
smaak is niet anders. In dit geval
zit schoonheid echt van binnen.”
Het andere deel van de groente bij
Kromkommer betreft overschot
van telers.

Bewustwording
De pop-upshop is twee weken
open en is bedoeld om bewustwording te creëren bij consumenten.
,,We willen geen landelijke winkelketen worden, maar hopen dat bestaande supermarkten hierna
gekke groente gaan verkopen.”

schaduwkant van zo’n hooiberg zoeken ze wel eens op. Nee, een oud
laag schuurtje met dakpannen of
riet: dat is ideaal voor de boerenzwaluw.’’
Jan Doornenbal beaamt dat het
ene jaar het andere niet is. ,,Maar
dat heeft vaak te maken met een
koud voorjaar. Dan komen de zwaluwen later uit Afrika terug en

komen ze soms niet verder dan één
broedsel. Bij normale weersomstandigheden hebben ze ieder jaar wel
twee nestjes, heel soms drie.’’

Vrolijk
De familie Doornenbal weet niet
beter dan dat er altijd boerenzwaluwen op zijn erf zitten in Gerverscop,
een buurtschap tussen Kockengen

en Harmelen. ,,Vroeger waren het er
wel meer. Het wemelde er echt van.
Nu hebben we zo’n vijf nestjes. Op
het moment dat ze uitvliegen is het
hier wel weer een drukte van belang.’’
Maar waar het bij de familie
Doornenbal vooral om draait, is de
liefde voor de boerenzwaluw. ,,Je
wordt er zo vrolijk van. Soms ga ik
een halfuurtje buiten zitten om naar
de zwaluwen te kijken. Die enorme
behendigheid en dat gekwetter en
getwiet, zo gezellig. Ze vergaderen
ook echt met elkaar. ’s Avonds in de
schuur hoor ik dat ze om en om met
elkaar praten,’’ vertelt Jeanette.
,,Als ze begin september naar
Afrika teruggaan, is het hier plots
oorverdovend stil. Dan weet ik: de
zomer is voorbij.’’

