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Ook 1965 was heel slecht jaar voor de ooievaars

Door H.L. Schuilenburg (Staatsbosbeheer)

Het aantal ooievaarsnesten onderging ook een verandering. In Groningen

verdwenen 2 nesten, in Friesland 3, in Drenthe 3, in Overijssel 1, in Gel-

derland 6, in Utrecht 6, in Noord-Holland 1, in Zuid-Holland 3, in Noord-

Brabant 5 en in Limburg 1 nest.

Er werd, op kosten van de eigenaar, een nieuw nest gebouwd te Voorscho-

ten. Te Sliedrecht werd voor rekening van de gemeente een nieuw nest

gebouwd. Het nest te Buren werd op kosten van de gemeente verplaatst,

terwijl op het gerechtsgebouw te Tiel een wagenwiel werd geplaatst door de

conciërge van genoemd gebouw. Ook werd het nest te Genemuiden, bij

Huize de Ketting, verplaatst.
Gerestaureerd werden de nesten van F. Wouda te Nieuwerkerk/Oldekerk,

Dr. A. Daan te Voorst, te Montfoort bij de heer Doesburg (Ned. Ver. t.

Besch. v. Vogels), terwijl het nest op het kerkdak te Bergambacht door de

gemeentewerd gerestaureerd. Op slechts 17 nesten werd dit jaar met succes

gebroed en op 14 nesten zonder resultaat. Tesamen dus 31 door paren

bewoonde nesten (1964 - 28). Hoewel er dus 3 nesten méér door paren

werden bewoond, waren er toch 15 jongen minder. Het aantal tijdelijk

bewoonde nesten was slechts 9, tegenover23 in 1965, terwijl er om 8 nesten

werd gevochten (1964 - 6). Het totaal aantal gebruikte nesten daalde van

1964 = 58, tot 45 in 1965.

Zo ziet men over de gehele linie een achteruitgang. Ik hoop niet, dat dit

de eindfase wordt in het bestaan van de ooievaar in Nederland. De cijfers

wordenevenals in andere jaren in de tabellen weergegeven.

Hier volgen nog enige mededelingen en bijzonderheden. In het overzicht

Het ooievaarsbroedseizoen 1965 is op een zeer grote teleurstelling uitgelo-

pen. Dit jaar vlogen er slechts 45 jonge ooievaars uit (1964 = 60), een

getal zó laag, als in Nederland nog nooit is voorgekomen.

Alvorens tot bijzonderheden over te gaan, wil ik nu eerst een overzicht

geven van de verschillende getallen over 1965. Er werden, voor zover

bekend, slechts 58 eieren gelegd (1964 - 73), hetgeen een teruggang

betekent van 15 stuks. In 1964 gingen slechts 2 eieren verloren, nu 8 stuks.

Van de jongen gingen er 5 verloren, n.l. 4 in Friesland en 1 in Zuid-

Holland. Van een nest in Drenthe werden eerst 5 eieren uitgeworpen en

daarna nog eens 3.
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van de bewoonde nesten door paren, vindt men in plaats van de naam

van Mevr. v. d. Meer-v. d. Meer, N. Brabant, de naam van de Fam. Ten

Horn. Eerstgenoemde is n.l. verhuisd en het pand wordt nu bewoond door

Fam. Ten Horn, die dus als berichtgeefster optreedt. Het betreft het oude

nest te Raamsdonksveer. Onze dank aan Mevr. v. d. Meer, die jarenlang

een trouwe berichtgeefster is geweest.

Op het nest van H. Doedens te Roderwolde (Dr.), heeft voor het eerst

sinds jaren 5 dagen een paartje genesteld, dat daarna echter verdween.

Het bekende ooievaarsnest te IJsselstein is verdwenen. Het nest van de

heer Doesburg te Montfoort bleef wederom onbewoond, terwijl het nest

van de heer Schrijvers te Terwolde (Gld.) voor het eerst weer door een

paartje werd bewoond, zij het zonder broedresultaat.

Op 22 juni is te Tiel een ooievaar geland op de schoorsteen van het

gerechtsgebouw. Enige dagen later voegde zich daar een tweede ooievaar

bij. De conciërge, de heer P. van Linge, heeft toen met de hulp van de

aannemer Verberne een wagenwiel op de schoorsteen aangebracht. Er zijn

een paar takken op aangebracht, maar de ooievaars zijn toch verdwenen

naar de schoorsteen van het postkantoor ter plaatse. Daarna zijn, ze niet

meer gezien.

Toen in 1962 het ooievaars-noodnest te Molenaarsgraaf werd opgeheven,

omdat een nieuw nest was geplaatst op het vernieuwde kerkdak, heeft de

burgemeester het noodnest laten overbrengen naar Wijngaarden, daar

vlakbij gelegen en bestuurd door dezelfde burgemeester. Het werd dit jaar

voor het eerst door een paartje in bezit genomen, maar door een derde

ooievaarontstonden er gevechten en daarna verdwenen alle ooievaars.

De poging om in Gelderland weer een broedend paartje te krijgen mis-

lukte eveneens te Elburg. Op 27 april kwam daar, volgens de heer Hoef-

nagel, 1 ex. op het nest. Op 11 mei arriveerde het tweede exemplaar. Na

lj/2 uur waren zij druk aan het paren en klepperen. Op 12 mei waren zij
druk bezig aan de verdere opbouw van het nest, tot er om ongeveer 11 uur

een derde exemplaar op het nest kwam. De vogels vlogen alle drie onge-

veer een uur boven het nest. Daarna streken er twee weer op het nest,

waarvan één de broedhouding aannam. Maar het derde exemplaar kwam

ook weer op het nest en probeerde met de broedende vogel te paren. Deze

verzette zich en tenslotte zijn alle ooievaars verdwenen.

Bij Driessen te Duiven was wel een paartje, maar er werd niet gebroed.

Bij G. H. Luchtenbelt te Wapenveld werden 3 eieren uitgeworpen en er

werd gevochten met een derde exemplaar. Einde mei vertrokken ook hier

weer alle ooievaars.

Merkwaardig is dat, hoewel er zo weinig nesten door paartjes worden

bewoond, er in verhouding zo veel zwervende ooievaars worden gesigna-

leerd. In Gelderland werden dit jaar zwervende ooievaars gezien te Ochten,

Oldebroek, Warnsveld, Nunspeet, Waardenburg, Hattem, Elburg, Buren,
Tiel en Heerewaarde, hoewel er in deze provincie sinds enige jaren geen

ooievaar meer broedt. In Groningen werden ooievaars gezien in Niekerk en
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Haren. In Friesland in Wolvega, Dantumadeel, Oudega, Oranjewoud en

te Heerenveen. In Drenthe in Ruinerwold, Anloo, Oosterboer, Roderwolde

en Veenhof. In Overijssel in Steenwijkerwold, Ommen en Vollenhove. In

Utrecht werden ooievaars gezien in Woudenberg, Montfoort, en in Woer-

den. In Zuid-Hollandin Schoonrewoerd.

Eveneens merkwaardig is, dat in Ruinerwold op 15-2, in Onna op 22-2,
in Wolvega op 22-2 en op 26-2 in Niekerk, dus de noordelijke provincies
zwervende ooievaars werden gesignaleerd, hoewel het weer slecht was.

De primeur van het eerste paartje was dit jaar voor de heer Raams te

Dussen N.Br., waar de eerste ooievaar op 23 maart arriveerde en de twee-

deop 9 april.

Het nest van de heer K. Visser te Groot Ammers is verplaatst naar de

heer Joh. Mourik, Voorstraat 71, aldaar.

Bij J. Torenbos te Eexterzandvoort werden tijdens twee gerechten 8 eieren

uitgeworpen.
Na het vertrek van de oude en twee jonge ooievaars op het nest op het

dak van de Ned. Herv. kerk te Oudega (Gr.) bleef een jong achter, dat

niet kon vliegen. Na enige dagen is dit jong naar beneden gekomen en

gevangen. De heer Bijlsma te Drachten zal de vogel verzorgen tot deze

hersteld is.

In geen enkel jaar zijn zo veel berichten binnengekomen van troepen ooie-

vaars op de trek. Te Buinen werden er door R. v. Gerner 28 op een weiland

Tabel 11.

Deze tabel geeft een overzicht van de aantallen jongen per nest:

Tabel I. 1957 1958 195.9 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Nesten door
paren

bewoond, met

resultaat 52 43 40 26 33 42 24 23 17

Nesten door
paren

bewoond, zonder

resultaat 21 13 10 22 16 10 9 5 14

Nesten door

solitairen bewoond 16 14 10 19 13 10 11 6 7

Nesten tijdelijk
in gebruik 22 26 16 9 14 16 14 23 9

Nesten waarom

word gevochten 24 10 14 11 8 15 4 6 8

Nesten met 1 jong = 1 = 1

Nesten met 2 jongen = 7 = 14

Nesten met 3 jongen = 6 = 18

Nesten met 4 jongen = 3 = 12

Nesten met 5 jongen = 0 = 0

Totaal =17 = 45 jongen.
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gezien. Te Dronten, Oostelijk Flevoland werden 16 a 20 ooievaars gezien

(krantebericht). Op een weiland van A. Middag aan de Oude Wetering

tussen Laag-Zuthem en Liederholthuis werden 37 ooievaars geteld (Mep-

peler Courant). Bij Wolters te Wijhe werden op 12 aug. 40 exemplaren

geteld. Enige keren hebben ongeveer 20 ex. daar overnacht. In Schelle

(Ov.) hebben 7 ex. in een weiland vertoefd bij J. W. Zweers (Zwolsche

Courant). Ook werden 7 ex. gezien in de Pannerdenschewaard (med. Mevr.

P. Veldman).
Over het algemeen zijn de ooievaars dit jaar wat later vertrokken dan

voorgaande jaren.

*) Dit zijn 2 in Artis geboren jongen, die niet zijn uitgevlogen en derhalve niet

worden meegeteld.

Tabel 111.

Vervolgens dan het overzicht van de doorparen bewoondenesten:

Aantal jonge ooievaars per provincie: ; 1939—1965 Totaal

Aantal

door

paren
be-

Gem.

aantal

jongen
per be-

Jaar Gr. Fr. Dr. Ov. Geld. Utr. N.H. Z.H. N.B.

aantal woonde

jongen nesten

woond

nest

1939 98 168 185 85 99 29 6 64 89 823 316 2.60

1950 42 30 42 24 14 10 - 14 21 197 83 2.32

1955 8 9 26 17 11 3 - 10 10 94 57 1.65

1956 11 13 27 14 8 - - 8 14 95 65 1.46

1957 11 18 31 15 14 12 - 18 24 143 73 2.00

1958 5, 11 29 17 12 6 -
10 21 111 56 2.00

1959 9 5 36 14 11 7 - 12 20 114 50 2.28

1960 2 8 11 4 3
-

- 14 9 51 48 1.06

1961 9 7 12 7 2 - -
11 27 85 46 1.87

1962 7 11 18 16 3 6 (*2) 13 31 107 50 2.01

1963 2 8 10 3 _
5 12 15 55 33 1.60

1964 3 11 10 7 - - - 11 18 60 29 2.07

1965 4 7 5 6 - - -
12 11 45 31 1.45

Groningen : P. Zwart, Doezum
...

4

G. Jipping, Bellingwolde
4

Friesland : R. de Vos, Gorredijk ...
2

R. J. Riedstra, Rijperkerk .... . . . -

K. Krol, Tjalleberd ...

2

Mevr. Kijlstra, Oudega ...
3

7

Drenthe : Torenbos, Eexterzandvoort
....

_

De Klencke, Oosterhesselen
.... ...

1

Mevr. J. J. v. Dijk, Kolderveen . ...
2

D. Bulthuis, Zuidlaren , . -

H. Veld, Nijeveen
...

2

5

Overijssel B. O. Wolters, Marie
...

4

J. Arendshorst, Giethoom
. -

G. J. Last, Grafhorst
...

2

v. d. Laan, Ittersum

6
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Tenslotte een woord van hartelijk dank aan alle nesteigenaren, burge-

meesters, rijks- en gemeentepolitieambtenaren en particulieren, die het ook

dit jaar hebben mogelijk gemaakt, dat dit verslag kon worden samengesteld.

Ook een dankwoord aan de heren Zweeres en Petter van de Nederlandsche

Vereniging tot Bescherming van Vogels te Amsterdam, voor de mede-

werking, die in 1965 is verleend in gevallen, waarvoor advies of hulp door

eigenaren van ooievaarsnesten werd gevraagd. Het RIVON hoopt ook in

1966 weer op aller medewerking te mogen rekenen.

Gelderland Driessen, Duiven
. . -

Schrijvers, Terwoldc . . -

Luchtenbelt, Wapenveld

Utrecht : G. Mulder, Utrecht

Zuid-Holland : Ned. Herv. Kerk, Molenaarsgraaf . . . 3

Stadhuis, Oudewater . . 4

Mevr. A. H. Gort-Ligthart, Kinderdijk . . . 3

Raadhuis, Leerdam . . 2

Mevr. K. Oosterbeek, Papendrecht . . .
-

J. Mudde, Sliedrecht
. . -

— 12

Noord-Brabant: Ned. Herv. Kerk, Drongelen .
. 3

M. Raams, Dussen
.

. 3

Fam. ten Horn, Raamsdonkveer . . . . . 3

Gemeentehuis Dussen
. .

2

Ned. Herv. Kerk, Meeuwen
. .

-

P. Rombout, Almkerk . .

-

— 11

Totaal 45 jongen.


