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Peter verzorgt al 29 jaar twee ooievaarsnesten in Heemstede. Ze staan op 50 meter 
voor zijn huis zodat hij de Ooievaars en het nestgedrag goed kan monitoren. Hij 
heeft de basis van de nesten zelf gemaakt met een ring van wilgentenen. De Ooie-
vaars bouwen hier ieder jaar met nestmateriaal hun nest op. Om de paar jaar, als 
het bouwwerk te hoog wordt, schoont hij het nest op en haalt oud materiaal weg.
De Ooievaars die hier nestelen blijven het gehele jaar in Nederland. De laatste zeven 
jaar heeft hetzelfde paar genesteld op een van de nesten, daarvoor waren en af en 
toe partnerwissels. Het tweede nest is in sommige jaren gebruikt, maar is dit jaar 
leeg gebleven.
Er zijn dit jaar drie eieren gelegd: het eerste op 7 april, vervolgens om de dag nog 
een ei.
De broedperiode is vijf weken en het eerste jong is uitgekomen op 12 mei. De jongen 
blijven nog bijna drie maanden op het nest en zijn uitgevlogen op 5 augustus. Dit 
is twee weken eerder dan het afgelopen jaar.
Rond de 40e dag zijn ze geringd. Door de hoogte van het nest is dit niet eenvoudig 
en een klus die met meerdere vrijwilligers gedaan is. De ringen geven ons de kans 
om de jonge Ooievaars te volgen. Een van de eerdere jongen is, samen met een  
partner, neergestreken in Wassenaar. Wie weet waar deze jongen nog eens terecht 
komen !

■ Jolanda van der Marel

Drie jonge Ooievaars erbij !

Peter den Elzen zorgt al jaren voor de ooievaarsnesten in Heemstede. En ook dit jaar 

heeft dat weer geresulteerd in een succesvol broedresultaat op een van de nesten.

Succesvol broedseizoen Ooievaars Heemstede

Het Ringen van de drie jonge Ooievaars. Foto: Esmeralda Dams
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