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Terugblik broedseizoen 2020 

 

 

Terwijl de wereld worstelt met een gemeenschappelijk vijand, wat ons afleidt van alles wat anders zo 

normaal was, gaan de processen in de natuur gewoon door. Het broedseizoen is inmiddels voorbij, 

de trekkende jongen en broedvogels hebben Nederland verlaten. Een goed moment voor een 

terugblik op Broedseizoen 2020. 

In februari en maart kwamen de eerste ooievaars terug op hun nesten. Soms leidde dat tot wat 

problemen. In de buurt van Meppel kraakte een ooievaarspaar één van de portalen van de 

spoorwegen en begon voortvarend aan de bouw van een nest. Dit veroorzaakte een gevaarlijke 

situatie. Vallende takken kwamen tussen de rails terecht en gaven problemen bij het omzetten van 

wissels. ProRail kreeg vergunning om de ooievaars te verjagen. Ooievaars kiezen zelf hun nestplaats, 

dat is wel weer duidelijk geworden.  

De aantal broedgevallen neemt toe. Steeds meer ooievaars kiezen ervoor om hun nest in een boom 

te bouwen. Dit geldt inmiddels voor meer dan de helft van de broedgevallen. Het is een mooie 

ontwikkeling. De keuze voor de nestplaats wordt bepaald door het aanwezige voedsel en de 

beschikbare nestgelegenheid.  

De eerste legsels waren vroeger dan anders. Een goede 

graadmeter is het moment waarop de eerste jongen 

geringd kunnen worden. Dat was dit seizoen ruim een week 

vroeger dan anders. In de loop van het broedseizoen bleek, 

dat de broedparen die in maart zijn begonnen met 

broeden, succesvoller waren dan zij die in april tot broeden 

kwamen. Dit soort verschillen zien we vaker. 

Weersomstandigheden tijdens de broedperiode spelen een 

belangrijke rol. Het is bepalend voor de natuurlijke 

beschikbaarheid van het juiste voedsel op het juiste moment. 

Het aantal broedparen neemt toe, het wordt steeds moeilijker om nauwkeurige aantallen te 

noemen. We schatten op basis van alle informatie die we krijgen en verzamelen, dat het aantal 

broedparen de 1300 is gepasseerd. Het totaal aantal uitgevlogen jongen ligt rond de 2000. Een deel 

hiervan is geringd.  

De coronabeperkingen hebben invloed gehad op de ringinspanning. In een enkele regio is dit jaar 

helemaal niet geringd. In de regio’s waar wel is geringd, kon met bijna dezelfde dekking geringd 

worden als andere jaren.  

De najaarstrek verliep zoals normaal. De meeste ooievaars verzamelden zich in augustus en 

september en vormden daarbij grote groepen. Veel mensen hebben genoten van dit mooie en 

jaarlijks terugkerende fenomeen. 


