
Onze ooievaars in 2019 

Onze ooievaars waren er vroeg bij dit jaar, het vrouwtje met ringnummer 3E 037 en een niet 
geringd mannetje knapten het nest op, ze baltsten en paarden al voor half maart. Het resultaat 
van al die inspanningen liet niet lang op zich wachten, een eerste ei werd 19 maart gelegd.
Op 27 maart waren er al 5 eieren en daar bleef het bij, we konden het allemaal volgen via de 
webcam. Precies volgens verwachting werd 24 april het eerste kuiken geboren en op 29 april 
waren er al 4, daar is het bij gebleven, een vijfde jong is niet waargenomen.
Dan wordt het spannend voor de vele volgers, hoeveel jongen er groot worden en uit zullen 
vliegen is niet te voorspellen, dit is sterk afhankelijk van het weer en het voedselaanbod.
Maar het gaat prima, de 11de juni worden 3 jongen geringd, zo zijn ze herkenbaar gemaakt 
met de ringnummers 5E 865, 866 en 867. Diezelfde avond worden op het dorp nog 9 jongen 
geringd op 3 verschillende nesten, een prima gemiddelde en een record voor de laatste jaren.
Een oplettende volger meldt dat de jongen op 27 juni voor de eerste keer het nest hebben 
verlaten, daarna zijn ze nog regelmatig te zien. Maar ze blijven steeds langer weg o.a. om te 
leren voor zichzelf te zorgen en hun vliegspieren te trainen. Vanaf half augustus zullen zij met
soortgenoten verzamelen en op trek gaan. Maar enkele dagen eerder kreeg ik te horen dat een 
dood exemplaar op het nest van het oude gemeentehuis te Schoonrewoerd zou liggen.
Helaas bleek dit ook zo te zijn, beneden vandaan was niet te zien of het een jong of volwassen
exemplaar betrof. Na overleg met een deskundige van de ooievaarsopvang is besloten het dier
daar te laten liggen. Mogelijk vinden we volgend jaar een pootring in het nest.

Ook dit jaar waren er weer vele volgers van het stelletje achter de Schaapskooi. De 
streamingsdienst die het doorzenden van de webcambeelden mogelijk maakt, werd ons ook 
dit jaar weer aangeboden door Case Electronics te Arkel, hiervoor ook namens de kijkers 
onze welgemeende dank. Het aantal kijkers is ook dit jaar weer toegenomen. Volgens onze 
webmaster keken in de periode van 01-04 tot 23-07 honderden mensen in totaal ongeveer 
7000 keer naar de webcambeelden.

Ook elders in de regio groeiden her en der jongen op, maar op het gemeente huis van Vianen 
ging het weer eens mis. Vrijdag 31 mei wordt ik gebeld door gemeente Vijfheerenlanden met 
de mededeling dat de daar aanwezige jongen ernstig worden belaagd door een volwassen 
ooievaar. Men vraagt of ik iets kan doen, de dierenambulance staat al paraat. Ik vertel dat 
zoiets wel vaker gebeurt en dat hier maar weinig aan te doen is. Het komt voor dat ouderparen
hun jongen mishandelen, doden, overboord zetten of zelfs opeten. Voorbeelden hiervan zijn 
op YouTube volop te vinden. Maar ik besluit toch even naar Vianen te gaan en zie nog net dat
2 jongen door brandweerlieden naar beneden worden gehaald. Vervolgens worden zij door 
medewerkers van de ambulance naar de ooievaarsopvang te Herwijnen gebracht. Helaas 
waren zij zodanig gewond dat ze niet meer te redden waren. Het ouderpaar te Vianen met de 
ringnummers 3630 en 9244 hebben wij nu 7 seizoenen gevolgd, in die periode hebben zij 
slechts 5 jongen vliegvlug gekregen. Dit stelletje brengt beduidend minder jongen groot dan 
andere paartjes in de regio, wat de oorzaak hiervan kan zijn weet ik niet. De ringer van 
STichting Ooivaars Research and Knowhow hoefde ook dit jaar niet naar Vianen te komen.

Voornoemde ooievaarsopvang vierde in maart van dit jaar zijn 40-jarig jubileum, in eerste 
instantie was het een fokstation. Samen met nog 10 stations verspreid over Nederland kregen 
zij eenjarige vogels en broedparen aangeleverd door Ooievaarsdorp Het Liesvelt.
Daar was 10 jaar eerder een fokprogramma gestart om de bijna uitgestorven ooievaar in 
Nederland terug te brengen. Het project werd 10 jaar geleden succesvol afgesloten er waren 
toen weer ongeveer 750 broedparen in Nederland. Vanaf dat moment gaat het station verder 



als opvang voor noodlijdende ooievaars en voorziet zeker in een behoefte. In de landelijke 
pers is regelmatig geschreven over vooral jonge vogels die naar Herwijnen werden gebracht.
Van een doodgeschoten exemplaar werden zelfs de eieren aangeboden, deze zijn uitgebroed 
en de kuikens doen het prima. Net als vorig jaar zijn ook deze keer ruim 20 vogels in asiel 
genomen en door de vrijwilligers grootgebracht. 
Dit brengt wel heel wat kosten mee, want elke dag zijn dan ongeveer 2 dozen met 
diepgevroren eendagskuikens nodig voor de snelgroeiende jonge ooievaars. De opvang is 
geheel afhankelijk van giften en kreeg het financieel niet meer rond. Naar aanleiding hiervan 
heeft het bestuur van onze vereniging besloten een geldbedrag te doneren.

Bent u ook nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over Ooievaarsopvang Herwijnen 
kijk dan eens op www.facebook.com/ooievaarsopvangherwijnen                                               
Hier vind men o.a. een Jaarbericht over 2018 en de contactgegevens van de werkgroep.
Als u het werk van dit groepje zeer bevlogen mensen financieel wil ondersteunen, kunt u een 
bijdrage doen via het bankrekeningnummer dat in de jaarbrief staat aangegeven.
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