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De ooievaarsstand in Nederland in 1959

Door H.L. Schuilenburg

(Staatsbosbeheer / R.I.V.O.N.)

Het aantal beschikbare nesten bedraagt
thans 271 stuks zodat, vergeleken bij
1958, er een toename is geweest van 14

nieuwe nesten. Door het verdwijnen van

3 bestaande nesten is de totale toename

11 nestelgelegenheden.
In tabel I zijn de nesten per provincie

opgenomen. Nieuwe nesten werden ge-

bouwd te Sleen, Hattem, Gameren,

Werkhoven, Heiloo, Dongen, Bergen

op Zoom, Huisseling en Nieuwendijk
(N. Br.). De meeste hiervan werden ge-

bouwd door of met medewerking van de

Nederlandse Vereniging tot Bescher-

ming van Vogels, de overige door parti-
culieren.

In totaal werden dit jaar 76 nesten be-

trokken, waarvan 40 door paren mét

broedresultaat, 10 nesten door paren

zonder broedresultaat; 10 nesten werden

bewoond door solitairen en 16 nesten

werden tijdelijk gebruikt of bewoond.

Op 14 nesten werden gevechten gele-
verd, waarbij in enkele gevallen ooie-

vaars gewond werden. Ook verongeluk-
ten op andere wijze, helaas, weer ooie-

vaars.

Bij P. Veldman te Duiven is in het be-

gin van de broedtijd een ooievaar tegen

een hoogspanningsdraad gevlogen en

gedood. Het vrouwtje bleef nog even

doorbroeden, maar van het broedsel is

niets terecht gekomen, hetgeen te be-

treuren is, daar hier gewoonlijk ieder

jaar een flink aantal jonge ooievaars uit-

vliegen.
Bij J. Fröling te Bellingwolde werd tij-
dens een gevecht een ooievaar aan de

vleugel gewond, zodat een veearts er

aan te pas moest komen. Na enkele we-

ken kon deze ooievaar gelukkig weer in

vrijheid gesteld worden.

In het Noorder Dieren te Emmen brak

een jonge ooievaar op een oefenvlucht

een poot. Deze werd eerst in het gips

gezet, maar later bleek dat niet te helpen.
Toen werd in het Diakonessenhuis de

poot afgezet en de ooievaar een kunst-

poot aangemeten, waarmede hij zich

goed bewegen kan.

Bij Dr. v. Seventer te Dedemsvaart ver-

ongelukte eveneens een jong exemplaar.
Tabel II geeft, per provincie en in totaal,

een overzicht over de jaren 1956 tot en

met 1959 van het aantal vermoedelijk

gelegde eieren, het aantal dat hiervan

verloren ging, het aantal jonge ooievaars

en het aantal verloren gegane jongen.
Hieruit blijkt, dat er in 1959 voorzover

kon worden vastgesteld, 137 eieren wer-

den gelegd, waarvan er 19 verloren gin-

gen. Door het verloren gaan van 3 jon-

gen bleven er 115 over, hetgeen 20 méér

is dan in 1956.

Zou de achteruitgang werkelijk tot stil-

Tabel I Aantal beschikbare nesten

In totaal werden van de 271 nesten 76 nesten gebruikt
als volgt verdeeld:

40 nesten werden door paren-bewoond met resultaat;

10
„ „ „ „

zonder resultaat;

10
„

bewoond door solitairen;

16
„

„
tijdelijk bewoond of gebruikt;

30
„ „

in 1958 wèl, in 1959 niet bewoond;

12
,, „

in 1958 niet, in 1959 wél bewoond;

14
„

waarom werd gevochten.

In 1957 waren wij verwend met het uit-

vliegen van 143 jonge ooievaars; in 1958

waren het er 111 en in 1959 bedroeg het

aantal 115. Hoewel er dus 4 jongen
méér zijn dan in 1958, blijft het totaal

aantal uitgevlogen jongen toch aanzien-

lijk onder dat van 1957. Niettemin is er

voldoening over het feit, dat het aantal

jonge ooievaars de laatste jaren boven

de 100 blijft en wij hopen het volgende
jaar misschien weer eens een stijging te

kunnen melden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren,
kwam in 1959 in maart geen enkele

ooievaar aan, De eerste exemplaren wer-

den begin april gemeld en de laatste

arriveerde in de eerste decade van mei.

Het hoogtepunt van de aankomende

ooievaars viel dit jaar in de 2e decade

van april.

Provincie

Aantal

bestaande

nesten

Hiervan

nieuw in

1959

Aantal

verdwenen

nesten '58/59

Groningen 18] 2

Friesland 44
—

.

Drente 43 2 —

Overijssel 40 5
—

Gelderland 41 1 ■

Utrecht 17 1 —

N. Holland 4 2

Z. Holland 31 —

Zeeland 1

N. Brabant 31 3 1

Limburg 1 —
—

Totaal 271 14 3
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stand zijn gekomen? Wij kunnen slechts

hopen, dat dit het geval zal zijn.
Werden in 1958 39 eieren uitgeworpen,
die gelegd waren vóór de aankomst van

het mannetje, dit aantal bedroeg dit jaar
slechts 8 stuks.

Doordat in Drente 36 van de 115 jonge
ooievaars uitvlogen, hetgeen neerkomt

op een percentage van 31 % van het

totaal, staat deze provincie weer boven-

aan de lijst, waarop Noord Brabant volgt

met 20 jongen (17 % van het totaal).
Deze beide provincies hebben dus sa-

men 48 % van het aantal jongen opge-

leverd. Overijssel en Gelderland volgen
met resp. 16 en 11 stuks; Zuid Holland

met 12, Utrecht met 7, Groningen met 9

en Friesland met 6 stuks.

Groningen heeft 4 jongen méér gehad
dan in 1958 en Friesland 6 minder. Dit

laatste is zeer betreurenswaardig, voor-

al omdat Friesland beschikt over het

grootste aantal nestelgelegenheden, nl.

44. Oorzaken voor deze achteruitgang

zijn moeilijk te noemen.

Uit het bovenstaande kan men de con-

clusie trekken, dat Drente het gunstig-
ste biotoop voor de ooievaar in Neder-

land biedt.

Dit jaar was er slechts één nest waarop

5 jongen werden grootgebracht, nl. bij

J. Torenbos te Eexterzandvoort (Dren-

te).
Zwervende ooievaars werden gesigna-

leerd tussen Uddel en Apeldoorn, Pa-

pendrecht, Woerden, tussen Arnhem en

Nijmegen. Te Boerdonk (gem. Erp Nrd.

Br.) werd als grote zeldzaamheid even-

eens een ooievaar gezien, die tussen de

koeien liep te fourageren. In de omge-

ving van Wanswerd (gem. Ferwerdera-

deel), werd voor het eerst sinds tiental-

len jaren een ooievaar gezien.
Het is bekend, dat in Limburg nooit

ooievaars broeden. Dit jaar kwamen vier

berichten uit deze provincie binnen. Op
17 maart streken 5 ex. neer op het vlieg-
veld Zuid-Limburg. Op 13 mei werden

in de gemeente Havert 2 ex. gezien. Op
7 juni vlogen 3 ex. boven Eijgelshoven
en op 21 juni werd hier weer 1 ex, ge-

zien.

Ook in Denemarken zijn de resultaten

beneden de verwachting gebleven.
In Ribe was van de 6 nesten er maar 1

bewoond, terwijl in Tonder alle nesten

onbezet bleven (med. notaris J. C. M.

Kruizinga, te Vriezenveen, die op een

reis door Dennemarken deze gegevens

bijeenbracht).
Tal van vragen, verzoeken om hulp bij
nestrestauratieof nieuwbouw of om ad-

vies kwamen ook dit jaar binnen en het

R.I.V.O.N. gaf deze door aan de Neder-

landse Vereniging tot Bescherming van

Vogels. Deze gaf in vele gevallen ad-

vies en verleende zonodig financiële

steun uit het Ooievaarsfonds 1956.

Tabel II

In het aantal verloren gegane eieren zijn niet begrepen 8 eieren, gelegd vóór de aankomst

van het mannetje en later uitgeworpen.
N.B. Doordat het maar bij weinig nesten mogelijk is het aantal eieren met zekerheid vast te

stellen, moeten de onder het hoofd „Aantal eieren” vermelde getallen met enige reserve

worden gelezen.

Provincie Aantal eieren
Aantal verloren

gegane eieren

Aantal jonge
ooievaars

C

O

< tal vc

ngc oc

ongel

>icvaa

uktc

rs

1956 1957 1958 1959 1956 1957 1958 1959 1956 1957 1958 1959 1956 1957 1958 1959

Groningen . .

13 14 6 11 2 1 1 2 11 13 5 9 —
2 — —

Friesland. .
.

21 19 13 12 7 1 1 6 14 18 12 6 1 — 1 —

Drente . .
.

36 48 37 39 7 9 4 2 29 39 30 37 2 8 1 1

Overijssel . .
19 25 25 24 5 6 1 8 15 19 24 16 — 4 7 2

Gelderland .
.

12 15 12 11 4 1 — — 8 14 12 11 — — — —

Utrecht . .
.

1 13 7 8 — — 1 1 — 13 6 7 — 1 — —

N.Holland . . — — —
—

—
— — — — — — —

Z.Holland
.

.
10 22 20 12 1 1 3 — 9 21 15 12 1 3 5

Zeeland . .
.

, .
— —

— • ■ — — e— • — — — — ‘ ’

N.Brabant . . 22 34 23 20 6 10 — — 16 24 22 20 2 — 1 —

Limburg . . .

—
—

— — —
—’ — — *— — —

134 190 143 137 32 29 11 19 102 161 126 118 6 18 15 3


