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GEZINSUITBREIDING OP ONS OOIEVAARSNEST

Arie Versluis, foto’s Henk Looij
Begin maart van dit jaar leverde Case Electro-
nics uit Arkel geheel belangeloos een nieuwe 
webcam voor bij ons ooievaarsnest. Enkele 
technische mannen van onze onderhouds-
ploeg streken de mast, bouwden de camera 
erop en zetten de mast weer overeind. Daar-
na werd een en ander afgesteld en geïnstal-
leerd door een monteur van voornoemd be-
drijf. Vanaf ongeveer half maart kon iedereen 
weer meekijken naar de gebeurtenissen op 
het ooievaarsnest. De beelden van de nieuwe 
camera zijn veel scherper dan van de vorige 
camera, bovendien kunnen we nu ook inzoo-
men en meeluisteren, een enorme verbete-
ring.
Onze ooievaars zijn afgelopen winter in de 
regio gebleven, regelmatig werd het nest als 
slaapplaats gebruikt. Eind februari begonnen 

zij het nest op te knappen, ook werd regelma-
tig gepaard. Zo ongeveer half maart werd het 
spannend en kon een eerste ei worden ver-
wacht. Dit jaar werd het eerste ei op 25 maart 
om 7:19 uur gemeld. Als het tweede ei is ge-
legd, begint het broeden maar dan komen er 
nog enkele bij, het vierde en tevens laatste ei 
wordt door Petra gespot op 1 april om 19:45 
uur. Hierna volgt een periode van betrek-
kelijke rust, de ouders wisselen elkaar af bij 
het broeden zodat zij om beurt kunnen gaan 
foerageren. Er is dan voor de vele volgers niet 
veel te zien, het wordt tegen het eind pas 
spannend en jawel, Petra spot 29 april een 
eerste jong. Riky meld twee dagen later een 
tweede kuiken, een derde is ook gezien maar 
deze nakomeling leefde slechts enkele dagen. 
Een van de eieren is niet uitgekomen, de oor-

zaak hiervan is niet bekend.  
De eerste weken kan slechts 
één oudervogel weg van het 
nest, de achterblijver moet de 
jongen beschermen tegen de 
weersomstandigheden, maar 
ook tegen roofvogels en soms 
zelfs tegen soortgenoten. De 
ouders krijgen het nu steeds 
drukker en vliegen af en aan, 
maar er is voldoende voedse-
laanbod. De twee overgeble-
ven jongen groeien als kool. 
De trouwe volgers konden zien 
dat de meegebrachte prooien 
meegroeiden met de jongen 
en dat de ouders na enkele 
weken soms al beiden op pad 
gingen. 
Als ringdatum werd 13 juni ge-
pland, de jongen zijn dan on-
geveer 44 dagen oud en groot 
genoeg om geringd te worden. 

“Wat is hiervan de bedoeling?”, 
lijken de ooievaars te denken.
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Helaas moest dit door brandweerteam Leer-
dam worden afgeblazen i.v.m. groot onder-
houd aan de hoogwerker. Maar woensdag 15 
juni gaan we wel op pad met brandweerteam 
Vianen, we gaan naar het gemeentehuis op 
de Voorstraat. Daar op 18 meter hoogte zit-
ten twee al grote jongen op het nest. Dit had 
ik enkele dagen eerder al gezien. 
Een week later, 22 juni. De jongen in Schoon-
rewoerd moeten nu echt dringend worden 
geringd, anders zijn ze te groot en kunnen 
ze in paniek van het nest springen als je er-
bij komt. Helaas is de hoogwerker van brand-
weer Leerdam nog niet gereed, maar na een 
belletje rukt het vrijwillige brandweerkorps 
uit Vianen nogmaals met de hoogwerker uit. 
Deze keer worden vier nesten in Schoonre-
woerd bezocht, als eerste het paalnest achter 
De Schaapskooi. We hadden geen twee da-
gen later moeten zijn, want in plaats van zich 
dood te houden (hun normale reflex) gingen 
sommige jongen staan, ik kon ze nog net grij-
pen. 
Beneden gekomen werden de jongen gewo-
gen, gemeten en tenslotte ook geringd door 
Engbert van Oort van STichting Ooievaars Re-
search and Knowhow (STORK). Ook op de ta-
fel wilden de twee kuikens op de vleugels en 
moesten ze door zes handen worden vastge-

houden. Op dat moment wogen de vogels on-
geveer 4 kilo; dat is meer dan een volwassen 
exemplaar, om uit te kunnen vliegen zullen ze 
veel met hun vleugels moeten oefenen. Door 
deze training wordt vet omgezet in spiermas-
sa en verliezen ze ook wat gewicht. Na afloop 
bracht ik onze jonkies in een grote Makrotas 
terug naar hun vertrouwde nest, zij kregen 
de ringnummers 7E 295 en 7E 296. Na enke-
le minuten was ook een van de ouders terug 
op het nest. Daarna reden wij nog naar drie 
nesten in Schoonrewoerd centrum en werden 
nog zes jongen geringd. Er is dan altijd heel 
wat belangstelling van de dorpsbewoners, 
vooral kinderen zijn onder de indruk van deze 
grote vogels. Sommige van hen durven zelfs 
wel zo’n jonge ooievaar aan te raken.
Daarna is het afwachten voor de webcamkij-
kers tot het moment dat de jongen voor de 
eerste keer van het nest zullen gaan. Er is 
genoeg te zien, door de twee jongen wordt 
hard aan hun conditie gewerkt, de ouders ko-
men alleen nog even snel langs om voedsel 
of water te geven. Maar begin juli wordt dat 
voeren wat minder, want ze moeten van het 
nest af, hierdoor krijgen de jongen honger. Ze 
hebben weinig keus maar zijn nu sterk genoeg 
en op 3 juli kiezen ze voor de eerste keer het 
luchtruim, men ziet ze de eerste twee dagen 

Brandweer-
korps Via-
nen en Arie 
in actie. De 
ooievaars 
hebben 
inmiddels 
door dat 
het om hen 
gaat.
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nog een enkele keer op het nest. De ouders 
hebben hun taak volbracht en krijgen einde-
lijk rust, ze knappen het nest wat op en zitten 
soms urenlang op hun gemak. De jongen zor-
gen verder voor zichzelf, na enkele weken be-
ginnen ze jeugdgroepen te vormen en maken 
met elkaar veel vlieguren. Dit als voorberei-
ding op hun verre reis, want in tegenstelling 
tot de oudervogels gaan zij nog wel op trek 
naar het zuiden en zien wij ze pas over twee 
of drie jaar als jongvolwassene in ons land te-
rug.

Wat geschiedenis
Ons ooievaarspaartje met vrouwtje 3 E 037 
en een niet geringde partner veroverden in 
2016 na hevige gevechten het paalnest achter 
De Schaapskooi. Pas twee jaar eerder was zij 
in Apeldoorn geringd, ze was eigenlijk nog te 
jong om al succesvol te broeden, dit bleek dan 
ook. Vanaf 24 april 2016 legde zij vier eieren, 
een maand later dan gewenst. Van dit broed-
sel is niets terechtgekomen, er is slechts 1 kui-
kentje gezien, dit leefde maar heel kort. Maar 
vanaf 2017 gaat het veel beter met het stel: 

er zijn van zes broedsels inmiddels 13 jongen 
uitgevlogen, een prima resultaat.
Het stel wat eerder bij ons broedde en waar-
van een van de ouders is geringd met ring-
nummer 9283, heeft sinds zij in 2016 werden 
verjaagd een fijne plek langs de provinciale 
weg bij Zijderveld. Ook dit stel doet het prima, 
zij kregen in zeven jaar wel 17 kuikens groot.
Gemiddeld twee jongen per jaar lijkt veel, 
maar door het veelvuldig ringen en het vol-
gen van de Nederlandse ooievaars weten 
we dat slechts ongeveer 15 tot 20% van alle 
uitgevlogen vogels volwassen wordt en tot 
broeden komt. Wie meer wil weten over ooi-
evaars moet eens kijken op de site van STORK 
via www.ooievaars.eu. Dit is zeer de moeite 
waard, je kunt daar ook de gratis brochure 
Ooievaar aanvragen, je betaalt alleen ver-
zendkosten.

Dankwoord
Vanaf hier wil ik de volgende mensen bedan-
ken:
• Case Electronics te Arkel voor de belange-

Drie paar handen zijn nodig om een al uit de kluiten gewassen jong in bedwang te houden.
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Hieronder een overzicht met wat cijfers en broedresultaten van onze ooievaars vanaf 2016. Te zien is dat er 
grote verschillen in de periode tussen eileg en uitvliegdatum zijn. Het vrouwtje met ringnummer 3E 037 is in 
2014 geboren te Apeldoorn. Haar partner is niet geringd maar zeer waarschijnlijk wel steeds dezelfde.

jaar
datum 
eerste ei

aantal 
eieren

geboorte 
eerste 
jong ringdatum ringnr. 1 ringnr. 2 ringnr. 3

eerste 
jong van 
het nest

aantal 
vliegvlug

aantal 
dagen op 
het nest

2016 24-apr 4 4-jun

2017 2-apr 6 7-mei 14-jun 5E 336 14-jul 1 68

2018 27-mrt 5 1-mei 11-jun 5E 377 5E 378 5E 379 14-jul 3 75

2019 19-mrt 5 24-apr 11-jun 5E 865 5E 866 5E 867 27-jun 3 66

2020 18-mrt 5 23-apr 8-jun 6E 510 6E 611 9-jul 2 77

2021 25-mrt 4 30-apr 4-jun 6E 545 6E 546 12-jul 2 74

2022 25-mrt 4 29-apr 22-jun 7E 295 7E 296 3-jul 2 66

In Schoonrewoerd waren twee paar handen 
genoeg, al zijn ook deze jongen zwaar – zie de 

meetgegevens .

loos aangeboden streaming van de web-
cam beelden.

• De mannen van het vrijwillig brandweer-
korps Vianen voor het beschikbaar stellen 
en twee keer uitrukken met de hoogwer-
ker.

• Engbert en Gina van Oort, vrijwillige ooie-
vaarringers van STORK, voor de al jaren-
lange prettige samenwerking.

• Al onze ooievaarvolgers, volgens onze 
webmaster is de webcam ruim 16.000 
keer aangeklikt.

• Ook alle mensen die hun bevindingen 
deelden of vragen stelden via de blog wor-
den hiervoor hartelijk bedankt.

• Henk Looij, voor het beschikbaar stellen 
van de foto’s.


