
recreatie te dicht bij de wand komt want 
daar broedt de oeverzwaluw populatie. 
Om die reden hebben we geadviseerd 
om de bestaande draadafrastering aan 
de achterkant van de steile wand te be-
houden zodat men niet bij de bovenkant 
van de wand kan komen waar de vogels 
aan het broeden zijn.Toeristen kunnen 
dan alsnog wel op een afstand de broe-
dende vogels bekijken met een verrekij-
ker zonder de vogels te verstoren.” 

In Nederland zijn er niet veel plekken 
met natuurlijke zandwanden. Het is dus 
belangrijk dat dat in tact wordt gehou-
den. En het gaat niet alleen om de oe-
verzwaluw maar ook andere vogels die 
zich nestelen in de steile zandwanden. 
De vogelwerkgroep geeft aan: "In een 
nabije zandgroeve zit onder andere de 
Bijeneter, dat is een hele bijzondere vo-
gel die de laatste jaren weer vanuit het 
zuiden in opkomst is. De zandwanden 
zijn dus een win-win situatie voor veel 
meer vogelsoorten.”
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Vogelwerk-
groep Tösse
Bös en Maas

De vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas 
houdt zich bezig met het beheer en 
onderzoek van vogelsoorten. Het werk-
gebied begint aan de oostkant van de 
Maas tussen Venlo en Roermond en 
loopt tot aan de grens met Duitsland. 
Ze zetten zich in voor de bescherming 
van vogels, doen onderzoek met tellin-
gen en adviseren overheden, bedrijven 
en particulieren bij herinrichtingen van 
landschappen en bomenkap. De vogel-
werkgroep beheert ruim 650 nestkasten 
met eigen werkgroepen. Elk seizoen 
bespreken ze de broedresultaten met 
andere werkgroepen en relevante orga-
nisaties. Ook doen ze aan voorlichting 
en educatie door middel van begeleide 
wandelingen, lezingen en cursussen. Ze 
hebben nauw contact met Vogelwacht 
Limburg, Sovon Vogelonderzoek Neder-
land en gemeenten.

Groeve Belfeld wordt in 2026 overge-
dragen aan Staatsbosbeheer. Na 2026 
wordt de groeve opengesteld voor pu-
bliek en is er ook toerisme mogelijk. Nu 
is het nog een afgesloten terrein waar 
werkzaamheden plaatsvinden. De
vogelwerkgroep hierover: “Wij hebben 
samen met Van Nieuwpoort overlegd en 

nagedacht hoe het terrein in de groe-
ve het best ingericht kan worden in de 
toekomst. Zodanig dat ook na 2026 het 
landschap en het toerisme daar goed 
mee gediend is. Daarnaast houden we 
de vogels in het gebied nauwlettend in 
de gaten met het idee dat er zo weinig 
mogelijk verstoring optreedt.”

Het gebied dat direct naast de groeve 
Belfeld ligt is voor toerisme toegankelijk 
en daar worden de oeverzwaluwen ern-
stig verstoord. De vogelwerkgroep legt 
uit: "Wij willen de groeve Belfeld geza-
menlijk zodanig inrichten dat toerisme 

in harmonie samengaat met de natuur. 
Dat is waar wij ons sterk voor maken.” 
Op dit moment doet Tösse Bös en Maas 
tellingen van vogels om een beeld te 
krijgen van welke soorten er aanwezig 
zijn maar ook om te kijken waar de 
vogels mogelijk verstoord worden. In 
het gebied zit de oeverzwaluw maar 
ook een oehoe koppel. De vogelwerk-
groep licht toe: “De oehoe is de grootste 
uilachtige die we in Nederland kennen 
en is vrij zeldzaam. De oehoe zit in de 
buurt van de groeve en is daar actief aan 
het broeden. We maken ons graag sterk 
voor de oehoe zodat deze vogelsoort in 
zijn natuurlijke habitat kan blijven.”

Gevleugelde passie voor vogels

De vogelwerkgroep vertelt: “Aan de hand 
van tellingen van onder ander de oever-
zwaluwen, brengen we in kaart welke 
vogelsoorten er in het gebied aanwezig 
zijn. Die tellingen worden doorgegeven 
aan de Sovon, een landelijke instelling 
die zich bezighoudt met het tellen van 
vogels in Nederland. Zij delen de ge-
gevens van de vogeltellingen ook met 
andere landen. Zo krijgen we een totaal-
beeld van heel West-Europa en hoe het 
nu staat met de vogelstand.”

De vogelwerkgroep vervolgt: “Van 
Nieuwpoort gaat de groeve herinrichten 
om het landschap vrij te geven na 2026. 
In de groeve is een grote steile wand 
van circa 15 meter die 300 à 400 meter 
breed is. Het plan is om aan de overkant 
van de wand water te creëren en 150 
meter van de wand af een fietspad aan 
te leggen. Nu is het allemaal afgeschei-
den maar na 2026 wordt dat helemaal 
open en is het gebied toegankelijk voor 
recreatie. Echter willen we niet dat de 

“Wij doen veel meer dan alleen beheer 
en onderzoek naar vogelsoorten. In 
de omgeving van ons clubgebouw zijn 
we een natuurvriendelijke tuin aan het 
aanleggen. Met de aanplant van wilde 
bloemen willen we de insectenstand op 
een hoger niveau krijgen. Je ziet steeds 
meer dat bedrijventerreinen heel strak 
zijn ingericht. Wij willen naar een land-
schap toe waarin flora en fauna zo goed 
mogelijk gedijen. Als de insecten, bijen 
en muizen goed vertegenwoordigd zijn 
dan gaat het met de vogels ook goed. 
Verder hebben we naast het maken van 
vogelnestkasten en onderhoudswerk 
een roofvogelwerkgroep die zich spe-
ciaal voor de uilen en de torenvalk inzet. 
Wij zijn dus een vogelwerkgroep die op 
veel meer gebieden actief is".

Voor meer informatie over de vogel-
werkgroep Tösse Bös en Maas kan je
de website bezoeken:
www.tossebosenmaas.nl

Toerisme en natuur in 
harmonie

Wanden zijn win-win
situatie voor vogels

Natuurlijke herinrichting

Tellingen

Groeve Belfeld in de
toekomst

Meer dan vogels alleen

Jo Claessen (penningmeester) en Ger Niesen (bestuurslid) met de vogelwerkgroep nestkast

De werkgroep is gevestigd in het voormalige treinstation van Belfeld


