o1evaars
..

rijgen eigen nest
In het hart van de·
burgemeester
neemt ooievaar
een bijzondere
plaats�n

.
.

• Er moest een kraan aan te ·pas
komen om het nest te
plaatsen.

NOORDWIJK· "Ooievaars spreken
mij aan", zei burgemeester mr. J .M.
Bonnike zaterdagmiddag tegen een
rillend en blauw uitslaand gezelschap
van natuur- en vogelbeschermers
aan de voet van de vele metershoge
paal, waarop sinds kort een ooie
vaarsnest rustte. "Ik ben gisteren
namelijk voor het eerst· grootvader
geworden", legde Noord�ijks eerste
burger ult.

•·

· Even l ater stapte hij sam en met zus- •
ter Mathot in de hoogwerker van de
Noordwijkse brandweer om namens
de dorpsgemeenschap officieel het
ooievaarsnest in gebruik te nemen,
··dat de vereniging voor Natuur- •en
Vogelbeschenning ter gelegenheid
van haar vierde lustrum in de Hoog- ·
eveense polder bad opgericht.
Ludiek was de aanwezigheid van de
bedaagde vroedvrouw. In haar ja
renlange loopbaan had zij honder
den jonge dorpsgenoten van de
"ooievaar" overgenomen. Dapper
was het ook, want het tientallen me
ters omhoog geheven worden in de
snerpende vrieskou kon men be
paald geen.!olletje noemen . De. ce
remonie bestond uit het ledigen ·van
een emmer met ruige mest .in het
uiteraard nog maagdelijke nest van
. takken en twijgen . Met een boog
·
.. wierp. mi.
Bon.nike daarna de em.
;
mer naaï beneden.··
·.
·
Hein Verkade, bestuurslid
van Na
•
tuur- en Vogelbescherming, häd
·
vooraf verteld, dat de vereniging ter

.

.

.

. Ct .

·

de· polder tegen
· een
weer over
·

ooievaarsnest.
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Dit nest werd door burgemees-.
ter Mr. J. M. Bonnike en
mevr. Mathot vorige week za
terdag feestelijk in gebruik gesteld, als één van de aktiviteiten in het kader van het 20-jaiig bestaan van de V-ereniging
voor Natuur- en vogelbeschermi ng Noordwijk.
Burgemeester Botmike ste lde
in zijn toespraak: "Toen de
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NOORDWIJK - Ooievaars
zijn helaas· zeldzame vogels
in .JSederland.
Noordwijk
had vroeger - ·we praten
dan rond de eeuwwisselin
gen - een ooievaarsnest op
bet. ooievaarsveld. Sinds za

gelegenhei<;l van haar lustrum de
ooievaar centraaf had ge:>teld. Vrij
dagavond jl. had .de deskundige Jon
kers een dia- lezing aan deze vogel
gewijd en a a ond zal in het na
tuurcentrum "Jan Verwey' de prijs
uitreiking plaatsvinden in een pro
jektenwedstrijd van de scholen. De
hoofdprijs. is een bezoek aan het
Liesvelt-kamp te Groot- Ammers.
Verkade h pte, dat het zou lukken
om het nest bezet te krijgen. In het
·verleden hielde-n zich in de ·omge·
ving van Noordwijik ooievaars o p ,
aldus Verkade. Het "Ooievaars
land" in de buurt van het Iandgóed
"Offein'� herinnert er aan. Tegen
woonlig worden hier ooievaars ge
zien, afkomstig uit een nest te
Wassenaar:, bleek uit de gegevens
van Verkade, die van de gelegen
heid gebruik maakte aandacht te
vragen v00r de bedreigde weidevo
gels.
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kerk ... .v.erlicht
zou
worden
stuitte dat
van de
. vereniging.
De torenvalken
zouden dan hl,Ul . broedplaats
verliezen. De keil< ·werd aan
de buitenzijde niet verlicht,
maar wél Y<:ln_binnÉ:m en dat is
ook m o . Echter"(fë broedkas
ten .:voor de to en a e wer
den in gebr k genomen door
de spreeuwen. Toen moesten
er zwaluwnesten komen. We
hehbèri'· eç· iîjk:- maar een
groot aantal opgehangen. Dat
vergroot de kans: Nu hebben
we dus een ooievaarsnest. Ik
weet dat er regelmatig ooie
va ars in de polder worden ge
signaleerd. Deze zijn afkomstig
· �!�
het ooievaa-rsdorp ,.Het
Liesveld"· in GrGlot Ammers.
Deze ooievaars trekken ·niet
weg. De kans .dat ze in Noord
wijk gaan ne ele
is niet zo
groof ·
·
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Toch neemt de ooîevaar bij
·mtjeen bijzondere plaats in.
De afgelopen. nacht ben ik
voor het eerste grootvader
geworden", aldus Bonnike.
.
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