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Weinig ooievaars in Nederland in 1966

Door H.L. Schuilenburg - R.I.V.O.N.

Op de nesten gingen hiervan 12 jongen verloren (1965 = 5), zodat er 42

jonge ooievaars uitvlogen (1965 = 45).

Er werden 4 bebroede eieren uitgeworpen en 27 onbevruchte eieren, waar-

van 5 in Friesland, Overijssel 11, Gelderland 7 en in Noord Brabant 4.

Er werden 6 nesten door solitairen bewoond (1965 = 7) en 20 nesten wa-

ren tijdelijk in gebruik (1965 = 9), terwijl er om 7 nesten gevechten plaats-
vonden (1965 = 8). In totaalwerden dus 53 nesten gebruikt (1965 = 45).
Het aantal ter beschikking staande ooievaarsnesten bedroeg 228 (1965 =

237), per provincie als volgt verdeeld; Groningen 15; Friesland 37; Dren-

te 35; Overijssel 37; Gelderland 41; Utrecht 9; Noord-Holland 5; Zuid-

Holland 29; Zeeland 1 en Noord-Brabant 19.

Er verdween in Friesland 1 nest, in Drente 4, Overijssel 1, Gelderland 2,
in Utrecht 1 en 3 in Noord Brabant.

Er kwam 1 nest bij te Rouveen (Ov), 1 te Goudswaard (Z.H.) en 1 in

Loosdrecht (Utr), alle gebouwd met adviezen van de Ned. Ver. tot Be-

scherming van Vogels te Amsterdam.

De volgende nesten werden gerestaureerd: in Groningen te Niekerk door

A. v. d. Kloet en het nest te Haren van Prof. Dr. J. H. P. Janxis.

Door het aanvankelijk slechte weer, de koude en de talrijke voorjaars-

stormen kwamen veel ooievaars later aan dan gewoonlijk, zodat het ge-

beuren in de ooievaarswereld zich in de aanvang niet hoopvol liet aanzien.

Al zijn er 5 nesten minder door paren bewoond geweest dan in 1965, er

vlogen toch nog 42 jongen uit (1965:45), zodat het eindresultaat toch

lichtelijk is meegevallen.

Er waren 27 nesten bewoond door paren (1965= 32) waarvan 18 door

broedparen (1965 = 17) en 9 door niet-broedende paren (1965 = 15).

Voor zover bekend werden er 65 eieren gelegd (1965 = 58) waarvan er 7

niet uitkwamen (1965 =8). Uit de 58 eieren werden in totaal 54 jongen

geboren (1965= 50).
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In Zuid-Holland de nesten in Papendrecht, Oudewater en Wijngaarden,

eveneens alle drie door vorengenoemde vereniging.

In Bergambacht werd het nest door de gemeente gerestaureerd.

In Noord-Brabant werd te Hank eveneens het nest gerestaureerd door

dezelfde vereniging.

In Gelderland werd het nest van G. v.d. Streek Jr. te Oldebroek vernieuwd.

Veel ooievaars vertrokken zeer laat en zelfs bleven enkele exemplaren
achter.

Na de cijfers over 1966 kom ik aan de bijzonderheden toe. De mutaties van

bewoonde nesten zijn talrijk, het aantal uitgeworpen eieren en dode jongen

is groot; het aantal zwervende ooievaars is groter geweest dan voorgaande

jaren.

Daarom heb ik gemeend per provincie een beknopt overzicht te moeten

geven van de belangrijkste binnengekomen gegevens, waarbij opvalt, dat

de toestand in de provincies Utrecht, Groningen en Overijssel wel zéér

slecht is.

Groningen:

Bij G. Jipping te Bellingwolde kwam, nadat er jarenlang een paartje had

gewoond, slechts een solitair op het nest.

Bij P. Zwart te Doezum/Grotegast zijn 4 bebroede eieren verloren gegaan.

Hierdoor is de provincie Groningen dit jaar zonder jonge ooievaars ge-

weest.

Friesland:

Voor de tweede maal heeft een ooievaar overwinterd in de omgeving van

F. Nauta aan de Hemdijk bij Abbega. De vogel leefde van visafval.

Tabel I

Tabel II

De aantallen jongen per nest:

Jaren 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Nesten door paren be-

woond met resultaat 52 43 40 26 30 40 24 23 17 18

Nesten door paren be-

woond zonder resultaat 21 13 10 22 16 10 9 6 15 9

Nesten door solitairen

woond 16 14 10 19 13 10 11 6 7 6

Nesten tijdelijk bewoond

of in gebruik 22 26 16 9 14 16 14 23 9 20

Nesten waarom gevochten
werd 24 10 14 11 8 15 4 6 8 7

nesten met 1 jong = 2 = 2

fi if
2 jongen = 9 = 18

if if
3

a
= 6 = 18

if a
4

fi
= 1 = 4

M fi
5

a
= 0 = 0

Totaal 18 nesten met 42 jongen.
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Bij D. J. Maat, Luxwoude/Opsterland is dit jaar voor het eerst een paartje

op het nest geweest. Er werden 3 eieren uitgeworpen; 1 jong vloog uit.

Bij R. de Vos, Gorredijk/Opsterland waren 3 jonge ooievaars. Opeens zag

men er maar 2. Op 18-6 werden deze twee nog gevoerd, maar even later

namen de ouders een vreemde houding aan. Nadien zijn er geen jongen

meer gezien. Ze zijn nadien door de vogelwacht uit het nest gehaald (de

oude vogels hadden ze er niet uitgeworpen), maar waren zo ver verteerd

dat geen onderzoek naar de doodsoorzaak is ingesteld. De oude vogels ble-

ven op het nest en gingen zelfs weer paren. Het is hiet bekend of er op-

nieuw eieren zijn gelegd.

Het nest van K. Krol, Tjalleberd is méér dan 40 jaar achtereen bewoond

geweest. Nu was er slechts enkele dagen een paartje; daarna geregeld

een solitair.

Mevr. E. Kijlstra, Oudega/Smallingerland meldt dat 2 onbevruchte eieren

werden uitgeworpen.
In Oudega is 1 jong in een sloot terecht gekomen maar gered.

In Rijperkerk is 1 jong door een auto doodgereden (van het nest van

Mevr. Riedstra).

Drente:

Het eerste paartje is dit jaar aangekomen bij D. J. Bulthuis, Zuidlaren,

n.l. op 13 en 14 april. Na enige tijd werd een bebroed ei uitgeworpen.

Weer een paar dagen later lag er een lege dop onder het nest. Eind mei

verdween het vrouwtje. Half juni kwam er een tweede vrouwtje. Er werd

niet meer gebroed.

Bij L. C. Binsbergen, Kolderveen/Nijeveen werd 1 dood jong onder het

nest gevonden.

Overijssel:

Het nest van J. J. Arendshorst, Giethoorn, is na 9 jaar door een paartje
bewoond te zijn geweest nu slechts door een solitairbewoond.

Bij B. O. Wolters, Marle/Wijhe, werden 4 onbevruchte eieren uitgeworpen

na aankomst van het mannetje. Daarna werden weer 2 eieren gelegd, die

niet zijn uitgekomen.

Het nest bij G. J. Last, Grafhorst/IJsselmuiden, werd door een solitair

vrouwtje bewoond. Dit legde 7 onbevruchte eieren die uit het nest werden

geworpen.

H. Oldeman, Ommen meldt; te Nieuwebrug werd een ooievaar met ge-

broken poot gevonden. A. Vos uit Ommen zou de vogel naar het Noorder

Dierenpark te Emmen hebben gebracht.

Bij F. v. Dijk te Zalk, was wel een paartje, maar er werd niet gebroed.

Gelderland:

Bij R. Schrijver, Terwolde/Voorst, werden 4 onbevruchte eieren uitgewor-

pen na aankomst van het mannetje. Er werd weer 1 ei gelegd, maar dit is

niet uitgekomen.
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Het nest van H. J. E. Breukink, Bronkhorst/Steenderen is 5 dagen door

een paartje bewoond geweest.

Bij W. Driessen te Duiven is van 16/5 - 8/7 een paartje geweest. Daarna is

een ex. vertrokken. Van 8/7 tot 20/8 is een solitair op het nest geweest.

Ook bij Mevr. Veldman te Duiven is tijdelijk een solitair geweest.

Utrecht:

De eerste ooievaar bij Mulder te Utrecht kwam op tijd. Maar het duurde

zo lang eer een tweede arriveerde, dat er van broeden niets is terecht ge-

komen.

Zuid-Holland:

Op 14/4 werd te Warmond een ooievaar gezien op het nest van Mevr.

A. J. Leeman-Verloren van Themaat en op 15/4 een ex. te Lisse. (meded.

van de hr. Kuiler te Lisse).

Bij Mevr. A. Gort-Ligthart te Kinderdijk is op 24/4 het paar gelijktijdig

aangekomen. De twee jongen overleden plotseling. Ws. vergiftigd voedsel.

Diergaarde „Bijdorp”, meded. van Dr. A. C. V. v. Bemmel: 19/4-1966:
Een gehandicapte ooievaar, die het vliegvermogen had teruggekregen is

spoorloos, nadat de vogel hoog op het dak van de Rivierahal had kennis

gemaakt met een ander. 26/4 vertrokken beide exemplaren. 28/4 kwam

alleen het vrouwtje terug. Leeft nu weer tussen de andere ooievaars. Er

waren 2 dodejongen in gevangenschap.

Door het niet ontvangen van het desbetreffende bericht is van het nest

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

meegeteld.

Tabel III

Aantal jonge ooievaars per provincie 1939-1966
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te Woerden gemeld, dat er 1 ex. was gesignaleerd in 1965, terwijl in wer-

kelijkheid het nest van 14/5 - 24/8 door een paartje bewoond is geweest,

zonder broedresultaat. Er is dus in 1965 1 bewoond nest in Z. Holland

meer geweest. Hierdoor veranderden de cijfers in de tabellen, welke ver-

anderingen in dit rapport zijn aangebracht.

Overigens is het nest weer door kauwen geplunderd. De bouw van een

nieuw nest op een naburig klooster is ontraden wegens slechte aanvlieg-

mogelijkheden. Er was enige dagen toch nog een solitair aanwezig.

Bij L. J. de Jong te Goudswaard werden 5 eieren gelegd. Een hiervan ging

stuk, 2 eieren kwamen niet uit, en 2 jonge ooievaars stierven.

Mevr. K. Oosterbeek-Baardwijk te Papendrecht meldt dat op 9/4 1

ex. arriveerde. Tijdens een sneeuwstorm op 13/4 vertrokken. Nadien kwam

de vogel terug. Even later kwam er een tweede bij die niet werd geaccep-

teerd en verdween. Even kwam deze terug en werd toen wel aanvaard.

Tot half augustus zijn ze gebleven, zonder te broeden.

In Molenaarsgraaf waren oorspronkelijk 4 eieren waarvan er 1 werd uit-

geworpen.

Op het nest op het gemeentehuis te Leerdam waren 3 jongen geboren. Een

daarvan is spoorloos verdwenen. 17/8 vertoefden 8 ex. op de daken van

kerk en gemeentehuis. Bij vertrek van deze 8 vogels is 1 oude van het nest

meegegaan, zodat op 6/9 nog 1 oude+ 2 jonge ooievaars op het nest waren.

Op het nest te Oudewater werden 4 jongen geboren. Een der jongen is

uit het nest gevallen en overgebracht naar het dierenpark te Wassenaar.

Noord-Brabant:

Bij Pastoor J. v.d. Heyden, Hank/Dussen is op 29/4 bijna gelijktijdig een

paar aangekomen. Het is voor het eerst sinds het bestaan van dit nest, dat

er ooievaars op gebleven zijn. Eén jong is in het nest overleden. (Was ± 4

weken oud).

Bij Fam. ten Horn te Raamsdonksveer is alleen een vrouwtje op het nest

geweest, nadat het jarenlang door een paartje bewoond is geweest. Er wer-

den 2 eieren onder het nest gevonden. Meermalen hebben andere ooievaars

getracht op het nest te komen, maar deze werden steeds verjaagd.
L. A. Cové, Sprang/Capelle, meldt dat 8 dagen een paartje op het nest is

geweest en daarna verdween. Van 27/7 tot 17/8 kwam een jonge ooievaar

op het nest slapen.

Na al deze bijzonderheden volgen dan nu, provinciegewijs, enige mede-

delingen betreffende de ooievaars op de trek en zwervende exemplaren:

Groningen:

Niekerk/Oldekerk 26/4, 3/5, 16/5, 18/5 1 ex. (v.d. Kloet)
Haren: 27/3 1 ex. (Prof. Dr. J. H. P. Janxis).

Friesland:

Sonnega/Weststellingwerf 5/6 1 ex. (H. H. Posthumus)
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Oranjewoud/Heerenveen 30/5 1 ex. (Landbouw- en Coöp. Centrum)

Oudkerk, 2 ex. begin maart (Jkvr. v. Baerdt van Sminia)

Gelderland:

Warnsveld 1/4 en 25/4 1 ex. (Het Groot Gaffel).
In grasland in uiterwaarden mondoever van de Rijn bij Spijk en Lobith

2 ex. (van Heek, 15/8).

Laag Keppel 2 ex. 21/8 (M. F. Mörzer Bruijns).

Op 15/8 streken in Ingen/Elst, 17 ooievaars neer waarvan 15 juv. en 2 ad.

ex., in een weiland achter het huis van de hr. Van Dijk. 2 ex. waren ge-

ringd (juv). Na 2 uur gefourageerd te hebben vlogen ze richting Ameron-

gen de Rijn over.

N. Brabant:

Almkerk 20/8 14 ex. op kerkdak (A. Rombout).

Zeeland:

De heer J. P. C. Boot meldt: 24/4 1 ex. boven het Zeepegebied (duinen
van Slot Haamstede) (J. Viergever).

25/4 1 ex. in de ijsbaan, zuidelijk van Zeepegebied (Kneteman e.a.)

5/7 7 ex. richting N.O. - Z.W. boven Oosterscheldebrug (F. Schoonakker).
De ooievaars verdwenen dit jaar zeer onregelmatig en ongelijk. Vele waren

in september nog aanwezig.

Overzicht van de door paren bewoonde nesten:

Groningen: P. Zwart, Doezum 0

— 0

Friesland: D. J. Maat, Luxwoude 1

Mevr. Kijlstra, Oudega 2

R. de Vos, Gorredijk 0

J. Riedstra, Rijperkerk 2

5

Drenthe: De Klencke, Oosterhesselen 3

J. Torenbos, Eexterzandvoort
....

3

H. Veld, Nijeveen 1

D. J. Bulthuis, Zuidlaren 0

L. C. Binsbergen, Kolderveen
.... 2

9

Overijssel: B. O. Wolters, Marie 0

F. v. Dijk, Zalk 0

— 0
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Tenslotte een woord van hartelijke dank aan alle nesteigenaren, burge-

meesters, rijks- en gemeentepolitie-ambtenaren en de vele particulieren,

die door mededelingen het ook dit jaar hebben mogelijk gemaakt dit rap-

port samen te stellen.

Ook dank aan de heer Petter van de Nederlandse Vereniging tot Bescher-

ming van Vogels, De Ruyterkade 100, Amsterdam, voor de medewerking

die in 1966 is verleend in gevallen, waarvoor advies of hulp door nest-

eigenaren werd gevraagd.

Mag ik ook van deze plaats er nogmaals de aandacht van de nesteigenaren

op vestigen, dat zij in geval van noodzakelijk advies of hulp bij nestver-

nieuwing of restauratie, zich rechtstreeks tot vorengenoemde vereniging
kunnen wenden.

Het R.1.V.0.N. hoopt ook in 1967 weer op aller medewerking te mogen

rekenen.

R.1.V.0.N., Laan van Beek en Royen 40-41, Zeist

Gelderland: G. K. Luchtenbelt, Wapenveld ....

2

R. Schrijver, Terwolde

i

0

2

Utrecht: J. Mulder, Utrecht 0

0

Z.-Holland: Gemeentehuis, Oudewater

N.H. Kerk, Molenaarsgraaf ....

Mevr. A. A. Gort-Ligthart

Gemeentehuis, Leerdam

L. J. de Jong, Goudswaard

3

3

0

2

0

J. Mudde, Sliedrecht 2

— 10

N.-Brabant: Mej. S. R. Hermanides, Drongelen(kerk)

B. de Graaf, pastorie, Meeuwen . .
.

M. Raams, Dussen

Gemeentehuis, Dussen

J. v. d. Heijden, pastorie, Hank
. . .

A. Rombout, Almkerk

4

2

3

3

2

2

16

Totaal 42 jongen,


