Nestkastjes schoonmaken Venlo Binnenstad
.Rond de jaarwisseling heeft een clubje onder leiding van Jan
Vercoulen de ruim veertig vogelnestkastjes in de binnenstad
van Venlo schoongemaakt en een aantal dat beschadigd was
mee genomen ter reparatie.
Bij het schoonmaken is gebleken dat deze nestgelegenheden
door de vogeltjes vrij intensief gebruikt zijn, zonder dat er
daarbij op gelet is van welke vogels deze nestrestanten waren.
De ervaring heeft echter geleerd dat het in een binnenstad
waar wel begroeiing binnen bereik is dit meestal kool- en
pimpelmezen zijn in de kastjes met een rond invlieggat en
kastjes met een halfopen voorkant meestal in gebruik worden
genomen door roodborstjes.
Gezien het feit dat mensen een groene omgeving op prijs
stellen en het aangenaam vinden om er tussen te vertoeven of
te wonen is aan de andere kant een groene omgeving voor
vogels een absolute voorwaarde want zonder groen en de
insecten die daarin leven kunnen de vogels niet bestaan en al zeker geen jonge vogeltjes
groot brengen. Zelfs zaadetende oudervogels voeren hun jongen de eerste levensweken
overwegend insecten. Daarom is het ook zo belangrijk dat het Wijkoverleg Venlo Binnenstad
alles in het werk stelt om zoveel mogelijk groen in de binnenstad te verwezenlijken en het
mooie daaraan is dan weer dat e.e.a. niet kan zonder de medewerking van de binnenstadbewoners die zo graag een groene omgeving willen zien.
Terug naar de vogels is het wel duidelijk dat de vogels in de binnenstad voor een groot deel
bestaat uit mezensoorten aangevuld met roodbordtjes en heggenmussen.
Maar diverse jaren geleden toen er nog groene platanen stonden op de Oude Markt en de
werkzaamheden aan de Maasboulevard in volle gang waren op de Oude Markt een
putterpaar een nest jongen heeft grootgebracht met het tussen de bouwkranen door vliegen
en op de Kop van de Weerd voedsel voor hun jongen verzamelen. Het was wel heel
bijzonder om dat toen te zien.
Afgelopen jaar in het late voorjaar zijn wij met een groep IVN leden rondgelopen door het
centrum van Venlo om eens te bekijken waar nog uitbreiding van groen zou kunnen komen.
Daarbij hebben wij echter ook gelet op het aantal
huiszwaluwen dat in de binnenstad nestelt en ook
naar het aantal gierzwaluwen dat hier hun jongen
groot brengt. De huiszwaluwen-populatie is duidelijk
stabiel en schijnt zelfs iet toe te nemen maar de
gierzwaluwen hebben het moeilijk want steeds meer
kleine holtes in gebouwen worden weggerenoveerd
en zonder kunnen ze niet. Alles bij elkaar genomen
kent onze binnenstad een redelijke vogelrijkdom die
ik al beschreven heb, aangevuld met slechtvalken,
meeuwen en stadsduiven.
Mijn advies, zet nog wat meer groen en geniet van
die gevederde vriendjes.
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