Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Epe en Heerde
vinden het belangrijk om u te informeren over ondemerpen die betrekking hebben op de natuur en waarbij de
relatie tussen mens en natuur tot uiting komt. Staatsbosbeheer is naast agrariërs eigenaar en beheerder van
veel gebieden langs de Gelderse IJssel. h een aantal reservaten van Sraatsbosbeheer zijn de laatste jaren
nesten mor ooievaars geplaatst.
Staatsbosbeheer heeft deze nesten geplaatst, omdat uit waarnemingen bl@ktdat steeds meer ooievaars in
het vroege voorjaar in de uitenwaarden verbl~jven.
De KNNV afdeling Epe en Heerde is bekend door de ~ b r i e k'Tussen Heuvels en Rivier'die wekelijs in de
Zwolse Courant verschijnt Daarnaast worden door veel leden van de KNNV gegevens verzameid van planten, zoogdieren, amfibieën, paddestoelen en vogels.
Beide organisaties werken steeds vaker samen, met name op het gebied van het venamelen van natuurwetenschappelijkegegevens.
Deze brochure is een gezamenlijke uitgave en wil u informeren over Ooievaars en is tevens een handleiding
voor wie zelf een nest wil bouwen. h het tweede deel van deze brochure komt de bespreking van het
materiaal en komen de bouwtechnischeeisen voor het bouwen van een nest aan de orde.
In 2000 is reeds een flyer verschenen met specifieke informatie over het paar Ooievaars in de Vorchtewaarden te Heerde. In deze bmchure vindt u aanwllende informatie en is de tekst aangepast mede naar aanleiding van de reactibs op de eerste flyer.

Relatie mens en
Ooievaar
Nog steeds zijn geboortekaartjes
met afbeeldingenvan Ooievaars
in trek. En dat niet alleen in Nederland, maar vrijwel in geheel
Europa. OP het platteland wordt
na de geboorte van een kind een
Ooievaar in de tuin geplaatst met
in de snavel een luier met een
pop. Het tekent de sterke verbintenis tussen mens en Ooievaar.
Zonder de mens kunnen Ookvaars nu eenmaal niet leven.
InVorchten was in 2000ter hoog-

te van het ooievaarsnest een
'babyboom' . Maar liefst drie
babv's werden aeboren OD
. noaafstand van 500 meter van
het nieuw geplaatste en bezette
ooievaarsnest,
Ooievaar in de omgeving van
de mens werkt blijkbaar aanstekeliik voor vruchtbaarheid,

de komst van de lente. Als de
g het nest verOoievaar t e ~ op
scheen, was de lange, donkere
en koude winterperiode voorbij.
De boeren haalden het vee uit de
stal en de akkers werden bewerkt.
Het was alsof de grote mart-witte
vogel de lente meebracht.

&k zijn er volksverhalen waarin
wordt gesproken over de terugkeer van de lente wanneer de
Opievaar weer op het nest kleppert. Eeuwenlang was de terugkeer van de Ooievaar é6n van de
meest opvallende signalen voor

Een ander volksverhaal vertelt dat
het huis waarop de Ooievaar als
'geluksbrenger' zijn nest bouwt,
was gezegend en vrij bleef van
onheil. De bewoners zouden geen
ziekten of ander onheil rneemaken.
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Hoe komt de
Ooievaar aan
zijn naam?

Broedtijd en nestbezetting
De broedtijd is van eind maart tot in juni. Er is één legsel dat van 29 tot
34 dagen wordt bebroed. De jongen blijven circa 53-55dagen op het
nest. Het aantal eieren bedraagt in de regel 3 tot 5 en met uitzondering
7 stuks. De eleren zijn verschillend van vorm, van elliptisch tot buikig,
glad en soms glanzend, wit met een geelachtige doorschijning van de
inhoud.
Het aangeboden nest wordt door het broedpaar zelf aangevuld met
takken en de nestkom wordt aangekleed met grond, gras en kuilvoer.

Er zijn verschillende versies die
allemaal te maken hebben met

Status
In Nederland is de status van vogels opgenomen in de Rode Lijst.
De Rode Lijst geeft een overzicht van soorten die in een bepaald gebied in de problemen zitten. Voor natuurbeschermers geeft een Rode
Lijst aan waar de prioriteiten voor de bescherming van vogels liggen.
De Ooievaar heeft de status van verdwenen en bijna verdwenen broedvogels. Volgens de eerste telling in Nederland (in 1910 toendertijd een
unicum) waren er zo'n 500 bewoonde ooievaarnesten. Reeds toen
werd al gesproken van een afname. die zich in de loop van de jaren
heeft doorgezet. Begin jaren zestig broedden nog enkele tientallen
paren in ons land, in de jaren zeventig slonk het aantal broedparen tot
minder dan tien paren en in 1991 werd voor het eerst geen enkel "wild"
broedpaar in Nederland vastgesteld. Het lijkt erop dat vooral de combi-
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Bij de geboorte van een kind
spreekt de symboliek!

het baren van kinderen. Er zijn
streken waar de naam Ooievaar
ontleed wordt in twee delen; een
samenvoeging van de woorden
'geluk' (ode) en 'brengen' (baren).
Er is ook een verklaring dat het
woord Ooievaar afstamt van een
heel oud Germaans woord
udufaran : 'moerasganger'. Met
andere woorden: een vogel die in
drassige gebieden loopt.
Een oud Duits woord voor Ooievaar (dat lijkt op het oude Nederlandse woord) is odobero. Dat
betekent 'geluksdrager'.
De Ooievaar is al eeuwen het
symbool van geboorte en geluk.

paar. Hoewel we het goede spoor hebben gevonden om Ooievaars te
beschermen, zullen we nog veel aandacht moeten besteden aan het
verbeteren van de leefgebieden waar Ooievaars voldoende voedsel
kunnen vinden om jongen groot te brengen.

Ooievaar is terug als Nederlandse
broedvogel
Vogelbescherming Nederland te Zeist heeft een evaluatie uitgevoerd
naar de herintroductie van de ooievaar, die in 1969 is gestart. Deze
herintroductie vond plaats vanuit de regionale ooievaarstations waar de
ooivaars bijgevoerd werden; één van de dichtstbijzijnde stations ligt op
de rand van de Ravenswaarden te Gorssel.
De come-back van de Ooievaar in Nederland heeit echter lang geduurd. In het begin van de zestiger jaren leefden nog maar enkele tientallen ooievaar-broedparen in Nederland, maar volgens de laatste tellingen zijn er circa 400 broedparen, zodat we kunnen constateren dat
het vooralsnog goed gaat met de Ooievaar in Nederland.
Het netwerk van ooievaarsstations lijkt de afgelopen dertig jaar een beslissende rol gespeeld te hebben in het behoud van de Ooievaar in
-Nederland. Want met zekerheid kan deze stelling niet onderschreven
worden.
Immers al voor 1940 varieerde het aantal Ooievaars in Nederland sterk
en was de populatie sterk afhankelijk van sprinkhanenplagen in de

overwinteringsgebiedenin Afrika. Ook veranderingen van het klimaat,
zoals een toenemende regenval in West-Afrika, na een lange periode
van droogte fot aan de jaren zeventig, spelen een rol in de toename.
Daarnaast lijkt het erop dat het landbouwkundig beheer van onze graslanden gunstig is voor de voedselsituatievan de Ooievaar. De Ooievaar is een opportunist die nooit uitsluitend van kikkers moest leven.
maar zich schijnt aan te passen aan een monocultuur van regenwormen.
Naast deze éénzijdige voedselbron neemt ook het aanbod aan voedsel
in de uiterwaardentoe, vanwege de toename van natuurlijk beheerde
graslanden, waardoor goede leefgebieden worden gecreëerd voor
grote insecten en amfibieën. De combinatie extensief beheerde uiterwaarden met slenken en plassen en binnendijk intensief beheerde
graslanden lijkt op dit moment succesvol voor de herintroductie van de
Ooievaar in het rivierengebied.

Als we het over Ooievaars hebben dan bedoelen we de Ooievaar zoals
wij die in ons land kennen, namelijk de Witte ooievaar. Er is ook een
Zwarte ooievaar maar die heeft zijn leefgebied vanaf de Elbe oostwaarts.
Uit de veldwaarmeningen van Ooievaars blijven drie beelden op het
netvlies hangen; de sierlijk zwevende grote vogel, de statig voortschrijdende voedselzoeker en de klepperende druktemaker op het nest.
Ooievaars hebben een langzame vleugelslag, maar met hun ruim één
meter lange lichaam en twee meter brede wijd uitgespannen vleugels
heeft de Ooievaar weinig moeite om op te stijgen.
Een Ooievaar heeít geen kleurenrijk verenkleed. De hoofdkleur is wit tot
vuilwit, alleen de langste schouderveren en de grote dekveren aan de
einden van de vleugels zijn bruinzwart.

Snavelverhalen
Vroeger toen iedereen nog geloofde dat Ooievaars alleen kikkers aten,
diende de rode snavel als lokmiddel. De Ooievaar zou de snavel in de
sloot steken, de kikkers werden dan onweerstaanbaar aangetrokken
door de rode kleur. Hetzelfde gold voor de rode poten. Een pracht
verhaal voor wie het gelooft.
Er zijn vogelwaarnemers die zeggen dat er een subtiel verschil is tussen de snavel van het vrouwtje en het mannetje. Man Ooievaar heeft in
de regel een langere snavel, die aan de basis dikker is. Bovendien
heeit de ondersnavel bij de man, vlakvoa de spitse punt, een scherp
omhoog gerichte knik, terwijl de vrouwelijke snavel datzelfde licht gebogen knikje niet heeit Het zijn kenmerken v w r de echte liefhebber,
die met een telescoop die tot 40 keer vergroot, zich te buiten gaat aan
het plezier van het waarnemen van individuele Ooievaars.

Voedsel
Het idee dat Ooivaars zich hoofdzakelijk moeten voeden met kikkers berust op een misverstand.
Waar moeten dan al die kikkers
leven voor zo'n grote vogel die
heel wat kilo's voedsel nodig
heeft. Behalve een kikker die natuurlijk wel wordt verschalkt, leven
Ooievaars van veldmuizen, woelratten, mollen, hagedissen, salamanders en vissen. Naast deze
voor ons gemakkelijk waar te nemen diersoorten. staan ook regenwormen, sprinkhanen, krekels en
andere insecten op de menulijst
van de Ooievaar.

Hoe oud kan een Ooievaar worden? Om te kunnen bepalen hoe
oud Ooievaars kunnen worden is
het noodzakelijk dat jonge Ooievaars in het nest worden geringd.
Terugmeldingenvan gevonden
Ooievaars leveren informatie over
de ouderdom van de geringde
vogel op. Dat ringen in andere
werelddelen, zoals in Afrika waar
de Ooievaar overwintert, in trek
zijn als neusring voor de plaatse
lijke bevolking. zal u niet verbazen. Zo kan het voorkomen dat

Ooievaars die in Nederlandworden geringd, in Afrika worden geschoten, vanwege de ring die als
neusversiering wordt gebruikt.
Van de wel geretourneerde ringen
weten we dat Ooievaars wel meer
dan 15 jaar oud kunnen worden.
Maar er zijn ook buitenbeentjes
die in de omgeving van ooievaarsdorpen met een continu aanbod van voedsel, wel meer dan
25 jaar oud zijn geworden.
In het leven van de mens is dit
gemiddeld genomen meer dan
een kwart van een mensenleven.

Omvang en kwalifeif
leefgebied
Op het moment dat de jongen het
meeste voedsel nodig hebben
verbruikt een ooievaarsgezin dagelijks tot 3 kiiogram. Om deze
hoeveelheid voedsel te verzamelen heeít een Ooievaar een minimum van 200 tot 300 ha met voldoende voedselgebieden nodig.
Maximaal vliegt een Ooievaar 5
km van zijn nest. Het is belangrijk
dat de voedselgebieden zo dicht
mogelijk bij het nest liggen. In gebieden met veel vochtige weilanden, extensief beheerde landbouwgronden, plassen en geuien
herbergen de beste ooievaarbiotopen. Hoe vochtiger het gebied
en hoe meer de waterstand
schommelt met tijdelijke overstromingen, hoe beter. In deze gebieden vinden we een grote variatie
aan biotopen en dus ook aan potentiele prooidieren.
Bovenstaande informatie is van
belang voor enthousiaste grandeigenaren die zelf een nest willen
plaatsen.
Niet ieder landschap is geschikt
als broedgebiedvoor Ooievaars.
Voor de IJsselstreek geldt eigenlijk dat niet ver van de rivier nesten
.. worden om
-. geplaatst kunnen
<y'---
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Interessantleefgebied voor Ooievaars
van enig succes verzekerd te zijn.
Historische informatie geeft ons
ook een beeld van de verspreiding van nesten dat langs de
IJssel beperkt is tot de landschappen met rivierinvloeden.

Trek
Ooievaars kunnen in Nederland
gedurende de wintermaanden
zonder bijvoedering niet overleven omdat hun voedsel - regenwormen, insecten enzovoorts -,
niet meer beschikbaar is. Daarom
moeten ze in de late zomer hun
broedgebiedverlaten en trekken
ze zuidwaarts naar Afrika
Sommigen blijven in ZuidSpanje,
anderen trekken zelfs tot in ZuidAfrika, over een afstand van
12.000 km! De Ooievaars trachten
tijdens hun reis naar Afrika wateroppervlakten te mijden omdat
overdag boven water geen thermiek is. Om een zelfde reden mijden ze ook uitgestrekte bosgebie&n.
De Nederlandse 0oie;aar.s horen
tot de westelijke vogels en steken

de Middellandse Zee over bij de
straat van Gibraltar in Spanie,
oostelijke vogels steken bij de
Bosporus in Turkije over naar hun
overwinteringsgebiedenin Afrika.
De samenstelling van groepen
trekkende Ooievaars is volkomen
toevallig. Jonge Ooievaars verlaten hun geboorteplaats 1 tot 2
weken voor de ouders. En hoewel
die samen vertrekken, raken ze
elkaar kwijt in Zuid-Europa, waar
de groep zeer groot wordt omdat
vogels uit allerlei gebieden samen
komen.
Gedurende de winter is voedsel in
Afrika schaars en moeten de
Ooievaars vaak grote afstanden
afleggen. Zo bouwen ze onvoldoende reserves op voor de voorjaarstrek. De vogels zijn dan zo
uitgehongerd dat ze alles proberen te eten, van vlinders tot voedselresten op vuilnisbelten.
De voorjaarstrek gebeurt over een
langere periode. De vogels leggen dagelijks kortere afstanden af
omdat de weersomstandigheden

in die periode veelal ongunstig
zijn. Ze komen terug in Nederland
tussen eind januari en medio
maart.

Perspectieven
De vraag hoe leefgebieden voor
de Ooievaar instand gehouden,
dan wel ontwikkeld kunnen worden. is nog niet beantwoord!
In alle uiterwaarden in Nederland
wordt in het kader voor Ruimte
voor de Rivier nieuwe natuur ontwikkeld. Voorbeelden langs de
Gelderse IJssel zijn de Duursewaarden bij Wijhe, de Vreugderijkerwaard ten noorden van Zwolle
en de Ossewaarden bij Deventer.
Naast deze voor Ooievaars gunstige ontwikkeling, zijn ook in de
binnendijks gelegen komgronden
perspectieven voor Ooievaars.
Agrariërs kunnen in een aantal
broekgebieden langs de IJssel
gebruik maken van subsidieregelingen in het kader van het zogenaamde Programmabeheer. In dit
programma dat gericht is op de
instandhoudingvan weidevogelgebieden langs de IJssel, kunnen
agrarigrs in een aantal gebieden
een vergoeding krijgen voor weidevogelbeheer. Voor het aanbod
van voedsel voor de Ooievaar is
deze vergoedingsregeling erg
gunstig, aangezien de graslanden
op de ouderwetse wijze beheerd
worden en het aantal insecten
zich kan uitbreiden.
Hoe natuurlijker een grasland is,
hoe meer hippende en springende amfibieën, gravende zoogdieren, zwevende en vliegende insecten op de dis verschijnen voor
de Ooievaar.

Nieuwe nesten
Sinds enkele jaren plaatst Staatsbosbeheer nieuwe nesten langs de
IJssel. Een actie die zeker wordt gewaardeerd door de Ooievaar. Op
een aantal nesten is ai gebroed en gelet op het aantal waarnemingen
van Ooievaars die reeds bezette nesten willen kraken. is er nog ruimte
voor nieuwe nesten.
Het bouwen van een ooievaarsnest is geen sinecure. Vakmanschap is
beslist noodzakelijk voor het bouwen van een nest; een paartje Ooievaars is zeer kieskeurig en bepaalt zeif of een nestplaats geschikt is of
niet.
Voor het bouwen van het nest is een wagenwiel als ondergrond zeer
geschikt. Op het wiel wordt van wilgenteen een nest gevlochten van
meer dan een halve meter dik. De nestkom moet zeer zorgvuldig worden gevlochten en om een gladde nestkom te krijgen wordt een emmewol paardevijgenuitgestreken. Op het nest wordt kalk gesmeerd,
zodat het lijkt of het nest al bewoond is geweest en hierdoor een grotere aantrekkingskracht krijgt voor een nieuw paar Ooievaars. Vervolgens
moet het nest op een hoge paal worden bevestigd. Kortom, geen werkje dat even op zaterdagmiddag uitgevoerd kan worden.
De locatie van de nesten is ook belangrijk. Ogenschijnllk goede locaties worden zonder pardon afgekeurd door Ooievaars die &n dag op
een nieuw nest bivakkeren, maar toch weer vertrekken. Hiervan zijn
diverse voorbeelden; het nest wordt voor het broedseizoen in april

Het ooievaarsnest in de Vorchterwaarden
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ae~laatst:
enkele dagen
- later verschijnt een mannetje Ooievaar, in'
specteei het nest en kleppert enkeledagen om een vrouwtje te lokken. Hoe het vaak afloopt: de Ooievaar vertrekt. Waarom, we willen het
graag weten. Wordt het nest afgekeurd door het mannetje of is er op
dat moment geen vrouwtje in de omgeving of keurt een vrouwtje het
nest af? Allemaal vragen zonder antwoord.
Bij broedparen die éénmaal een nest uitverkoren hebben ligt dit
eenvoudiger, zij keren jaren achtereen terug naar hetzelfde nest.

Nesten in onze omgeving
Zowel in het verleden als het heden was en is het Usseldal een leefgebied waar Ooievaars graag aanwezig zijn.
De laatste jaren gaat het weer goed met de Ooievaar, na jaren van
vermindering van het aantal broedparen. De jarenlange acties van
Vogelbescherming, de verzorging van Ooievaars in de diverse ooievaarsdorpen (onder andere in Gorssel), de inrichting van nieuwe
natuurgebieden langs de IJssel en het plaatsen van nieuwe nesten.
begint zijn vmchten af te werpen.
Momenteel wordt door Staatsbosbeheer op de Noord-Veluwe een
actief beleid gevoerd voor het plaatsen van nieuwe nesten langs de
IJssel. En dat de plaatsing succes heeft, kunt u zelf volgen. Niet alleen
in de Vorchterwaarden, maar ook in de omgeving van Brummen,
Voorst en Welsum zijn Ooievaars neergestreken op de nieuwe nesten.
Ook bouwen Ooievaars zelf alweer nesten.
Enkele jaren geleden streek een paar Ooievaars neer in een oude
kastanje langs de Dorpsstraat in Voorst. Nadat de eigenaar de toppen
van de kastanjeboom had laten snoeien, ontstond een prima plateau
voor de bouw van een nest. Tevens zijn particulieren aan de slag
gegaan en zijn nesten geplaatst in Herxen, Veessen en Epe!
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Het ooievaarsverleden in Veessen
en Vorchten
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Hoeveel nesten waren er
beeld in de dertiger en veertiger
jaren? Om op deze vraag een
antwoord te krijgen, moeten we
op zoek in de boeken die over
Ooievaars zijn geschreven.
In een boek van Jan Vriends uit
1937 is een kaartje opgenomen
met bewoonde ooievaarsnesten in
Nederland. Uit dit overzicht blijkt
dat in de jaren dat er veel Ooievaars broedden in Nederland
ieder dorp langs de rivier wel zijn
eigen ooievaarpaar had.
Zo waren er in 1934 twee bewoonde ooievaarsnesten in Veessen en Vorchten.
In Veessen bevond zich op één
van de schoorstenen van de voormalige 'Rottenboerderij' een ooievaarsnest. Deze boerderij stond
op de plek, waar thans de opslag
van het Waterschap Veluwe is, ter
hoogte van de Usseldijk richting
Oene. Bij de 'Rottenboerderij'
bevond zich een kolk die veel
ratten aantrok.
In Vorchten was heel lang een bewoond ooievaarsnest in een populier ter hoogte van het pad naar
een boerderijtje van mevrouw
K. Grotenhuis aan de Kerkweg 1,
aan de rand van het Veesserbroek. Het perceel waar de nestplaats was, heette de 'Vier
Morgen' en het huisje aan het
eind van pad ' t ooievaarsnest'.
In latere jaren werd een nest geplaatst op het dak van de boerderij van de familie E. Lugtenbelt te
Werven. In 1984 bracht hier voor
het laatst een paar Ooievaars jongen groot. Dit nest dat via Vogelbescherming was geplaatst is
later in verval geraakt en uiteindelijk verwijderd.

Gedurende de periode 1986 tot

en met 2000 heeft Vorchten een
mievaarsnesi moeten ontberen.
In 1996 is een ooievaarsnest door

de buurtschap Hoorn in het weiland bij de familie Heideveld geplaatst. Dit nest heeít blijkbaar

onvoldoende aantrekkingskracht
voor de vestiging van een broedpaar. Jaarlijks wordt wel een
mannetje gesignaleerd die het
nest inspecteert, maar vervolgens weer vertrekt en het nest
afstaat aan een paartje Nijlganzen.

Het heden
Jaartal
1934
1979
2000

Aantel bewoonde nesten in Gelderland
34 -,periode begin dertigerjaren
6 -,periode 1976/1979
26 -,periode 1998/2000

waarschijnlijk

Chronologie van het

Op 12 maart 2000 wordt door medewerkers van Staatsbosbeheer
(nestenbouwer Harm van Boven)
een nest op een paal geplaatst in
de Vorchterwaarden. Op zondagmiddag 17 maart strijkt een mannetje neer op het nest en trekt de
aandacht door luid te klepperen.
Al op 26 maart is een paartje

Ooievaars druk in de weer om het
nest naar hun eigen inzicht te ordenen en worden er takken aangesleept. Op 1april vindt een
langdurige paring op het nest
plaats; deze intieme mededeling
h q r t nu eenmaal bij een chronologie.
Maar op 17 april begint de eerste

strijd om dit nest; na heftig gebakkelei vertrekken uiteindelijk twee
'vreemde' Ooievaars die het nest
wilden kraken.
Op 24 april is er weer tumult bij
het nest; veerknecht Jan Vahl
meldt ons dat er 4 Ooievaars bij
het nest zijn, maar dat na verloop
van tijd twee 'vreemde' Ooievaars
weer vertrekken.
En dan is het begin mei en kunnen de twee eibers eindelijk gaan
broeden. Zo op het oog begint nu
een periode van rust; een broedperiode duurt 32 tot 35 dagen.
Maar niets is minder waar!
Op 25 mei verblijven er maar liefst
14 Ooievaars in de omgeving van
de Vorchtemaarden. Meri en
Gerard Smit hebben de primeur
van deze belevenis en zien in het
weiland bij hun woning 14 Ooievaars rondstappen. Het broedend
paar Ooievaars op het nest overleeft deze invasie en op 5 juni
worden drie jonge Ooievaars
gemeld.
Op 6 juni worden door Marijke van
Otter100 8 Ooievaars geteld op de
wieken van de Marier molen. Wellicht komen deze Ooievaars
'kroamschudden'.
En dan slaat het noodlot toe!
Op 8 juni is het extreem noodweer
in Nederland. Langdurige neerslag gaat gepaard met felle slagregens; het ouderpaar verlaat het
nest en de drie ooievaarkuikens
verkleumen en gaan dood.
Niet alleen in Vorchten speelt dit
kleine drama. In Nederland verlaten op 8 juni de voor Ooievaars
dramatische dag 27 broedparen
het nest en komen de jonge Ooievaars om. Desoriëntatie is het gevolg.
Na deze ooievaarscatastrofeworden veel Ooievaars waargenomen
op veel locaties in de uiterwaarden.

Marinade Velde telt op 12 juni 14
ooievaars achter de boerderij in
de Marlerenk.
Tot zover de registratie van waarnemingen in de omgeving van het
nest in de Vorchtetwaarden. Vragen blijven er nog bestaan, die
wellicht nooit beantwoord sullen
worden. Volgens Gerard Smit had
één van de Ooievaars een ring
om de poot en de andere was
ongeringd.
Wanneer het lukt om de nummers
van de ring af te lezen dan kan
nagegaan worden of de Ooievaars afkomstig zijn uit een ouievaarsdorp of dat het echte wilde
Ookvaars betreft.

In 2001 is het wel en wee van het
ooievaarpaar natuurlijk weer gevolgd, hoewel de tragedie van de
MKZ zeer ingrijpend was en minder is gecommuniceerd over
Ooievaarsdan in voorgaande
jaren.
Het broedseizoenwas voor het
broedpaar in de Vorchtewaarden
succesvol. Het paar bracht twee
jongen groot en nadat de jongen
begin augustus waren vertrokken,
vertrokken een week later de
ouders richting Afrika.

Waarnemingen
doet u mee?

b
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Alle broedparen in Nederiand
worden geregistreerd. Hiervan
wordt iaarlijks een overzicht
samengesteld. Deze registratie
gebeurt in samenwerking met
Ren6 Rietveld (ooievaardeskundige), Vogelbescherming, de
beheerders van de buitenstations
en de contactpersonen van overige broedplaatsen.
Er blijft nog veel waar te nemen
en te registreren. Het waarnemen
van de eerste aankomst van een
Ooievaar bij een nest is altijd

spannend. Het registreren van
waarnemingen van Ooievaars in
de omgeving van al een bezet
nest is van belang om te besluiten
of er meer nesten in de omgeving
wenselijk zijn.

Waarnemingen nest
Vorchferwaarden
Op 13 maart 2001 was de eerste Ooievaar aiweer present bij
het nest in de Vorchtewaarden. De eerste Ooievaar was
vier dagen vroeger bij het nest
dan in 2000.
En op vrijdagmiddag 17 maart
was een paar Ooievaars aanwezig op het nest.
Om &n voor vijf probeert een
geringd mannetje een ongeringd vrouwtje te treden op het
nest.
Zo zie je dat de chronologie zich
herhaalt en het boeiend blijit om
naar de Ooievaars te kijken.
De eerste Ooievaar van 2002 foerageerde al op 28 februari bij het
nest.

Houd ons op de
hoogte!
Wij roepen u op om de waarnemingen van Ooievaars te melden
via tel. nr. 0578-631459 te Vorchten waar de registratievan de
waarnemingen wordt vastgelegd.
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Een kruiwagen paardenmest
voor de nestkom.
Witkalk - watervast.
Nestkom.
Van de paardenmest een nestkom maken. Bij het overeind
zetten van het nest enkele grepen mest boven op het nest
verspreiden en de kalk langs
de randen over de twijgen
sprenkelen.
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Montage
Uzeren gaspijp in het midden
van het ijzeren wiel lassen;
Uzeren strips lassen aan gaspijp en ijzeren wiel;
Betonmat lassen aan ijzeren
wiel;
Vlechtwerk met wilgentakken
laag voor laag bevestigen;
Takken van 2 cm doorsnede
afknippen bij vlechtmat;
steken.

band met de stabilisatie van
5. Voordat het nest overeind
wordt getrokken worden paarden vijgen in de nestkom gedaan en wordt de nestkom afgedekt met voordroogkuihoer.
6. Het insmeren van het nest met
kalk wordt gedaan om Ooievaars het idee te geven dat het
nest eerder bewoond is g e

7. Het opzetten van het nest met
de paal is een activiteit die
voorbestemd is voor een loon-

draad. Het is erg handig om de
lagen per bosje wilgentwijgen
vast te binden (draaien) aan de
betonmat op de hoepel.
1. Begin met de onderbouw op
3.
Laag voor laag wordt opgehet ijzeren frame en neem de
bouwd tot 50 cm. In de bovendikke takken en knip deze met
laag moet een nestkom geeen takkenschaar in stukken
bouwd
worden. Hiervoor dient
van circa 75 cm afhankelijk van
u
de
takkenbossen
in te knipde diameter van de hoepel.
pen,
zodat
door
de
kortere
Leg deze stukken op de nestlengten een nestkom ontstaat.
ondergrond met de dikke einOok
kunt u tie bovenlaag rond
den naar buiten. Hiermee doorvlechten
op de onderliggende
gaan tot u een hoogte van
loodrechte
takkenbossen.
circa 20 cm heeft bereikt en de
eerste laag met wilgentwijgen 4. Het vastbinden en goed aantPekken van de takkenbpssen
naar binnen toe afloopt.
op de ondergrond met ijzerd2 Het is belangrijk dat u laag
raad is erg belangrijk in vervoor laag vastbindt met ijzer-

Opbouw nest met
wilgentwijgen

Toelichfing
construcfiekeningen
1. Doorsnede hoepel of ijzeren
wiel.
2. Constructie hoepel met strips
en betonmat voor ondergrond.
3. Constructie hoepel met aangelaste buis en betonmat rond de
hoepel.
4. Constructie aangelaste ijzeren
strippen.
5. Constructie daknest.

Buis

Samenstelling ooievaarnieuws:
KNNV afdeling Epe en Heerde
Vogelwaarnemingen:
Adrie Hottinga:
Kerkweg 10
8193 KK Vorchten
tel. 0578 631459
e-mail: a.hottinga@tref.nl
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Adressen:
Staatsbosbeheer
Henk Roke, beheer Vorchterwaarden
Ham van Boven, bouwer ooievaamesten
p/a: Wapenveldseweg la
8191 KE Wapenveld
tel. 06-51206934
Beheerseenheid IJSsel
Alexander Mörzer Bruyns, voorlichting
Otterloseweg 116
7 3 3 9 Ughden
~ ~
tel. 055-5337120tst nr. 3
Foto's:
Bert Bijdam
Adrie Hottinga
F. Kloekke -Schaapskooi
Roel Pannekoek

Overige belangrijke adressen:
Vogelbescherming Nederland
Postbus 925
3700 AX Zeist
Vogelinformatiecentrum:
tel. 030-6937777
Nestenbouwer en plaatsing:
René Rietveld
Verlengde Middelweg 5
4147 AP Asperen
tel. 0345-618013

,

Onderbouw nesten (verkoop):
De Lokkerij
Fam. Koopmans
De Schiphorst - IJhorst
tel. 0522-442291
Ooievaar-site:
www.ooievaars.vlaanderen.be
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Nijgh & van Ditmar N.V. Rotterdam.
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