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De naamgeving van de straten van het Villapark kwam bijna en eeuw geleden tot
stand. Geen idee hoe dat in zijn werk ging. Had Anton Philips, de motor achter het ontstaan
van de wijk er de hand in? Bedachten hij en zijn buren, grote ondernemers in hun tijd,
bezitters van grote huizen op nog grotere percelen deze onschuldige namen? Of heeft de
gemeente en daar enkele ambtenaren deze taak opgeëist?
De naam Parklaan is duidelijk en op zijn plaats tussen de parkachtige tuinen met hun
sier aan inheemse en (toen een nieuwigheid) uitheemse bomen. Maar om een fuut te koppelen
aan een stoffige zandweg en andere watervogels als reiger en de uitheemse pelikaan aan een
straat te verbinden, is vreemd. De uiver is mogelijk een knipoog naar de KLM en koekoek,
valk, fazant akkoord! Maar geen roodborst, spreeuw, mus, zwaluw en ook geen gierzwaluw
geven hun naam aan een straat in onze wijk.
Het meest bekende en meest voorkomende vogeltje was de mus, de huismus. Die
tjirpte en kwetterde overal, zat verborgen in struiken met hele kolonies, at de kruimels van het
uitgeslagen tafellaken en nog veel meer, nam een stofbad op de oprijlaan, zat op hekken en
daken en scharrelde en nestelde onder de dakpannen. Tegenwoordig zijn mezen vaker te zien
dan mussen, alhoewel onlangs aan de Parklaan nog een kwetterende groep werd gezien.
Hoewel de hele zomer, bij heldere hemel, zichtbaar en met hun hoogfrequente
geluidjes duidelijk hoorbaar, is de gierzwaluw toch bij velen onbekend. Het silhouet met
mooie ronding van de vleugelbogen, waaruit een klein driehoekje van een koppetje steekt
zwiert en zwenkt insecten vangend door de lucht. Het is een vogel die ook slaapt en paart in
de lucht. Alleen voor de eitjes zoeken ze een spleet in een muur of een plekje onder een dak.
Je moet goed kijken wil je zo’n snelle vlieger in of uit het nest zien gaan. De gierzwaluw
heeft geen pootjes, slechts twee klauwtjes onder de buik, om de nest rand vast te grijpen. Is
het weer slecht, dan vliegen ze even op en neer naar bv zuid Engeland of midden Frankrijk,
als er daar wel insecten te vangen zijn. Die vliegen ze terug naar het nest hier. Wonderlijke
vogels dus.
Over merels, reigers, koekoeken, meeuwen hoeven we ons voorlopig geen zorgen te
maken. We doen dat wel over mussen en gierzwaluwen. Mussen kolonies komen nog wel
voor in de wijk, maar hun aantallen zijn drastisch afgenomen. We zien eigenlijk alleen nog
groepjes van twee of vier mussen. Door inteelt dreigt voor de gierzwaluwen verzwakking en
zelfs uitsterven.
Huismussen en gierzwaluwen waren thuis in onze daken. Daken worden in hoog
tempo geïsoleerd. Daaronder valt niet te nestelen en slechts een enkeling weet dat er
nestpannen bestaan, waarin een mus kan nestelen, op een dak. Voor gierzwaluwen bestaan er
nestpannen en gierzwaluwbakstenen. Bij nieuwbouw zijn die makkelijk te leggen of in te
metselen in een hoge muur, mits de huiseigenaar, de architect, de aannemer en het
bouwbedrijf er aan denken.
Waarom deze lange inleiding over de naamgeving van straten in het Villapark en de
dreigende uitsterving van vroeger veel voorkomende vogelsoorten in het Villapark? Dit
verhaal dient om U te vertellen dat de Werkgroep Vogels van het Villapark sinds kort actief is
en zich inzet voor het behoud van de mussen en de gierzwaluwen in deze wijk.
Enthousiast geworden door een presentatie over stadsnatuur en vogels door Arjan
Ooms (Met U Stadsnatuur, MU-S) tijdens de informatie avond van Buurtvereniging
Villapark, hebben een aantal buurtbewoners de koppen bij elkaar gestoken en de
Vogelwerkgroep Villapark opgericht. De werkgroep wil door het plaatsen van nestkasten en

nestpannen de nestgelegenheid voor deze vogels uitbreiden. Daar mussen en gierzwaluwen in
kolonies broeden zal aangesloten worden bij bekende nestelplaatsen, zoals de Valklaan, de
Pauwlaan en de Merellaan. Nestkasten worden door vrijwilligers gemaakt en geplaatst. De
werkgroep hoopt dat huiseigenaren toestemming geven voor plaatsing van een of meer
nestkasten als hun huis en omgeving daar een ideale plaats voor biedt. Mogelijk wordt U
aangesproken door een van ons om Uw bereidwilligheid te peilen.
Natuurkenner Arjan Ooms heeft, in samenwerking met bewoners, in verschillende
Eindhovense buurten stadsnatuurprojecten uitgevoerd. Een voorbeeld van een al gerealiseerd
project is het plaatsen van 230 dakpannen voor gierzwaluwen in het Vonderkwartier. Ook
voert hij een deel van het Villaparkproject uit in de tuin van de Laak, dit in opdracht van de
provincie Noord Brabant.
Lees meer over stadsnatuur op www.stadsnatuur-projecten-arjan-ooms-eindhoven.nl.
Wat onze werkgroep betreft, binnenkort kunt U op de oost muur van het Apollohuis
een aantal nestkasten zien hangen. Via informele contacten zal de werkgroep haar ideeën
uitdragen. Vindt U het ook leuk om mee te denken over behoud en uitbreiding van
nestelgelegenheid en in het algemeen onze groene leefomgeving, kortom wilt u actief worden
in de Vogelwerkgroep, stuur dan een mailtje naar Anne Tenner, Sperwerlaan 12
e-mail: anne@tenner.nl .

