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ONZE OOIEVAARS OOK DIT JAAR WEER GERINGD
In eerste instantie was niet duidelijk of het 
traditionele ringen van jonge ooievaars in 
Schoonrewoerd wel door kon gaan. Door 
de coronacrisis moest de chef van onze vei-
ligheidsregio toestemming geven aan het 
brandweerkorps van Leerdam om hiervoor 
een uitruk te doen met de hoogwerker. Deze 
toestemming kwam na enkele dagen, met als 
verplichting dat ik als hulpje van de ringer een 
goedgekeurd mond/neuskapje zou dragen. 
De brandweerman die verplicht mee omhoog 
moet, moest zelfs een persluchtmasker dra-
gen.
Zo gingen we dus bij vier verschillende nesten 
in het dorp gezamenlijk in het bakje omhoog 
om de jongen van het nest te halen. Na het 
wegen, meten en ringen brachten we ze weer 
in het nest terug.
Voor er sprake was van corona keken er al vele 
mensen via de webcam mee naar het liefdes-
leven van het oude vertrouwde paartje op het 
paalnest achter De Schaapskooi. Hier werd al 
op 18 maart een eerste ei gelegd, er volgden 
er nog vier. Dan volgt een periode van wach-
ten, men ziet alleen de oudervogels bij toer-
beurt de eieren bebroeden en verzorgen.
Het eerste kuiken komt op 23 april uit het ei 
en de vijfde op 27 april, dan is het altijd weer 

spannend om te kijken hoeveel jongen er 
vliegvlug worden. Bij koud nat weer kan het 
gebeuren dat alle jongen sterven aan onder-
koeling en of longontsteking. Hiervan was dit 
jaar geen sprake, maar toch waren al vrij snel 
drie van de jongen verdwenen. Dit gebeurt 
eigenlijk ieder jaar weer, de ouders slagen 
er domweg niet in om voldoende voedsel te 
verzamelen voor vijf van die hongerige jon-
gen. Maar twee zijn er groot geworden en 8 
juni kregen zij een ring om hun poot geklikt, 
ze staan nu geregistreerd als 6E 510 en 6 E 
511. Daarna gingen we nog naar drie nesten 
in het dorp en ringden nog zeven kuikens. 
Op alle nesten zagen de jongen er gezond en 
weldoorvoed uit, sommigen wogen al bijna 
vier kilo. Helaas konden we deze keer geen 
belangstellenden meenemen, we hadden de 
datum dan ook geheim gehouden.

Maar zo goed als in Schoonrewoerd gaat het 
niet altijd, want in Vianen ging het helaas 
weer mis. Na het weekend van 6 en 7 juni 
bleken de twee al vrij grote jongen plotse-
ling verdwenen, wat er is gebeurd weten we 
niet. Maar feit is dat dit een bijna jaarlijks 
fenomeen is, dit ouderpaar krijgt al weer 
verschillende jaren geen jongen groot. Vorig 
jaar is gezien dat de kuikens zwaar werden 
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mishandeld door misschien wel een vreemde 
ooievaar, maar het kunnen ook nog de ouders 
zelf zijn geweest, de jongen hebben dat toen 
niet overleefd.  Bij de gemeente VHL heb ik 
de filmbeelden van de webcam opgevraagd, 
maar deze worden helaas slechts zestien uur 
bewaard. Piet van Andel van ooievaarsopvang 
Herwijnen en ondergetekende hadden graag 
gezien wat hier is gebeurd.
Eind juni dreigde op het nest van De Oude 
School in Schoonrewoerd ook een drama. Ik 
werd gebeld door een oplettende inwoner dat 
een oudervogel een plastic tas aan zijn poot 
had hangen en hierdoor nauwelijks kon vlie-
gen. Het arme beest was al een dag niet meer 
gezien en de andere ouder ging niet meer van 
het nest, de jongen dreigden te sterven door 
honger en dorst. Na overleg met Piet van An-
del werd besloten om de jongen van het nest 
te halen en in de opvang te brengen. Maar net 
voor de brandweer werd ingeschakeld kreeg 
ik bericht dat beide ouders weer op het nest 

aanwezig waren en de jongen voedsel hadden 
gekregen.
Een oplettende volger van ons eigen ooie-
vaarsnest schreef in de ooievaarsblog dat de 
twee jongen 9 juli voor de eerste keer het 
nest hebben verlaten. Daarna kwamen ze nog 
enkele malen terug om te rusten of te slapen 
maar nu zijn ze verdwenen en mogelijk al met 
soortgenoten op trek naar het zuiden. 
Vanaf deze plek willen wij Case Electronics te 
Arkel hartelijk danken voor het gratis uitzen-
den van de videobeelden, velen hebben ook 
dit jaar weer genoten van de perikelen op het 
nest. Het bestuur denkt voor volgend jaar na 
over een nieuwe, betere camera mogelijk met 
microfoon. Verder hopen wij bij een volgen-
de ringactie weer zonder mondkapje te mo-
gen werken en dat er dan meer ooievaarfans 
meekunnen om het ‘live’ te beleven en foto’s 
te maken. Alle foto’s bij dit artikel zijn van 
Hans Lemcke.

Arie Versluis
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