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Ooievaarsdorp „Het Liesveld” in de

Alblasserwaard

Door H. van Dongen

Het voederen van de ooievaars in Altreu./Foto Max Bloesch.

De heer Bloesch geeft in zijn betoog weer, dat hij door het verdwijnen van de

ooievaar als broedvogel uit Zwitserland er toe gekomen is de ooievaar in ge-

vangenschap tot broeden te brengen en de aldus verkregen nakomelingschap
dit weer in vrijheid te laten doen. Voor dit doel werden uit ooievaars-rijke
streken vogels ingevoerd. Niettegenstaande vele mislukkingen gedurende 8

jaren van het experiment heeft Bloesch door zijn grote toewijding en zijn op
de duur verkregen grote ervaring goede resultaten verkregen en deze waren

voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels aanleiding te

onderzoeken of een dergelijke ooievaarskwekerij ook in Nederland kans van

slagen zou hebben. Nadat alle voor- en nadelen welke aan het plan verbonden

zijn zorgvuldig door het bestuur waren overwogen, werd besloten ook in Neder-

land met het kweken van ooievaars te beginnen, om daardoor te voorkomen

dat de ooievaar als Nederlandse broedvogel verdwijnt.

Daar het bestuur meent dat voor dit doel geen vogelbeschermingsgelden ge-

bruikt moeten worden omdat die zo hoognodig zijn voor het andere werk, is

een kring van „Vrienden van de Ooievaar” in het leven
geroepen en met de

aldus verkregen donaties zal het plan worden uitgevoerd.
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Een prijsvraag onder de jeugd heeft als resultaat opgeleverd, dat onze ooievaars-

nederzetting de naam OOIEVAARSDORP „HET LIESVELD” zal krijgen.
Het Ooievaarsdorp komt in de Alblasserwaard onder de gemeente Groot

Ammers. Het ministerie van CRM en het provinciaal bestuur staan geheel

achter deze plannen en verlenen de grootst mogelijk medewerking. De weten-

schappelijke begeleiding wordt gegeven door het RIVON.

Het is niet uitgesloten dat deze gelegenheid door het Staatsbosbeheer benut

wordt om een wilgenreservaat te creëren.

Particulieren en scholen hebben reeds een aantal ooievaars geadopteerd, d.w.z.,

dat zij tegen betaling van ƒ 50,— resp. ƒ 100,— het peetschap hebben aan-

vaard van een bepaalde ooievaar en regelmatig op de hoogte gehouden zullen

worden van het wel en wee van hun petekind.
Ooievaars kunnen worden verkregen door invoer uit landen waar deze vogel

nog zeer talrijk is, zoals Turkije, Griekenland, Zuid-Spanje of Noord-Afrika.

Het ooievaarsdorp zal op bepaalde tijden en voorwaarden bezocht kunnen

worden, zowel in excursieverband als particulier. Op deze wijze hopen wij het

grote publiek voor de ooievaar, maar ook voor de vogelbescherming in het

algemeen te kunnen interesseren. De kring van Vrienden van de Ooievaar kan

nog sterk worden uitgebreid. Stort daartoe een donatie
op giro 29213 t/n Vogel-

bescherming Amsterdam onder vermelding „Ooievaar”, Binnenkort zal be-

gonnen worden met de werkzaamheden voor de inrichting van het terrein. In

de komende voorzomer hopen wij de officiële opening te kunnen doen plaats-
vinden.
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