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Voor It Eibertshiem begon 2016 dramatisch want op 29 maart werden we totaal
onverwacht opgeschrikt door het overlijden van “onze” Jan. De man welke al jaar en
dag zorgde voor de live beelden welke op onze website staan. Met hart voor de ooievaars
en een topgevoel voor alles wat beeld betreft, wist hij als geen ander de ooievaars goed
live voor de lens te krijgen en die beelden werden dan ook internationaal gevolgd.
Kortom ooievaars-life.
Wat ook gelijk boven kwam was het ooievaarsproject in vroegere tijden. Want Jan was
mijn trouwe metgezel naar alle landelijke vergaderingen van Vogelbescherming welke
we destijds bijwoonden. We hebben dus samen heel wat ooievaarskilometers gemaakt.

In de ban ……..
Het lijkt in eerste instantie dan weer lastig om de overgang naar een ander thema te
maken maar vanuit de gedachtegang: In de ban van de ooievaar, valt dat ook weer reuze
mee. Vanuit onze passie voor vogels en ooievaars in het bijzonder is alles mogelijk. Het
is dit jaar ook al weer 30 jaar geleden dat onze nestor Cornelis Jacob Anton Wijnaendts
kwam te overlijden. Zijn enorme passie heeft hij op ons weten over te brengen. En zijn
ooievaarspassie was niet de eerste vogel waarvoor hij warmliep. Door het jarenlang
ringen van purperreigers heeft hij een analyse mogelijk gemaakt van de
populatieschommelingen en de achteruitgang van de purperreiger in Nederland. Hij
ringde in totaal maar liefst 7277 jonge purperreigers. In Friesland ringen wij nu
jaarlijks zo’n 70 ooievaars dus we kunnen nog even vooruit voordat we op 7200 zitten.
Van purperreigers naar ooievaars, voor Wijnaendts dus. Wij hebben nu naast de
ooievaar ook de stap gezet naar de roerdomp (zie ook verslag 2015) en Jan Koopmans
was daar de initiator van. In het verslagjaar zijn er, om een beter biotoop te krijgen,
duizenden stekjes waterriet gepland en wij hopen dat die dusdanig gedijen zodat vriend
roerdomp zich daar straks thuis voelt, met dank aan Jan.
Passie voor vogels brengt dus veel teweeg. Een ander mooi voorbeeld zo kunnen zijn
Tseard Geales de Vries. (1879-1958) De Vries was een van de beste kenners van
vogeleieren die Nederland rijk is geweest. Zijn grote verzameling van rond 9000 eieren
bevindt zich nu in Leiden en ik ervoer het toch echt als heel bijzonder dat ik die eieren
in 2016 nog te zien kon krijgen. Het ei van bijvoorbeeld een witgatje, gevonden in
Earnewâld in 1927!
Dezelfde passie ontwaarde ik dit voorjaar ook nog bij een lezing van Albert Beintema
welke in Portugal op een paar hectare 30.000 grutto’s zag. En een paar maanden later
loopt hij enkele kilometers bij mij vandaan met Murk Nijdam mee om daar 117
broedparen van de grutto in de weilanden van Durk te treffen. Maar passie heeft soms
ook iets treurigs en in het geval van de grutto gaat dit zeker op. Lang geleden waren er
in Nederland nog 120.000 paar grutto’s en alleen al in Friesland waren er meer dan
40.000 paartjes. Maar nu telt Nederland geen 40.000 paar meer. En als Murk geen
passie had waren er bij Wommels geen 120 paar grutto’s!
Daarom ben en blijf ik ook blij met de passie voor ooievaars. Bijna verdwenen maar
dankzij mensen met passie welke in de ban raakten van de ooievaar kunnen wij in elke
provincie van ons land ooievaars zien.

Ooievaars in Nederland.
Het gaat uitstekend met de ooievaar in Nederland en de schatting is dat er nu weer een
1000 broedparen zijn in ons land. Ook in Friesland gaat het voorspoedig met zo’n 150
broedparen. Er komen steeds meer solitaire broedplaatsen bij maar ook de ooievaars
welke in kolonies broeden zoals in Earnewâld, Tietjerk en Beetsterzwaag doen het
uitstekend. Rond Earnewâld zaten nu 22 paar en er werden 19 jongen groot. In Tietjerk
zaten 15 paar. In Beetsterzwaag 33 paar en er werden 50 jongen groot. Het aantal paren
leek in 2016 groter dan in 2015 maar het aantal groot geworden jongen was een stuk
lager. In 2014 werden in Earnewâld 42 jongen groot en in 2015 35. In Beetsterzwaag
hetzelfde beeld, in 2014 werden daar 62 jongen groot en in 2015 63. Ook landelijk is de
schatting dat het aantal groot geworden jongen zo rond de 1000 zit.
Het aantal ooievaars blijft dus de laatste 5 jaar redelijk stabiel. Dit geldt ook voor de in
ons land overwinterende ooievaars. Begin 2016 was even het beeld dat dit fors ging
stijgen maar dat is gelukkig niet het geval.
In 2012 waren er 653 overwinteraars.
In 2014 523,
In 2015 668,
In 2016 750,
In 2017 528.
Een 85% van de ooievaars gaat dus gelukkig op trek en we hopen dat dit percentage
blijft stijgen, zeker als mensen het STORK-advies van “In principe niet voeren” gaan
volgen, maar dat staat nog niet bij iedereen helder voor de bril. En we wonen in
Nederland, dat is een feit!
FEIT. Een boer en een wetenschapper zitten in de auto en de boer kijkt naar buiten en
zegt: Kijk, alle schapen zijn al helemaal geschoren. Helemaal? Vraagt de wetenschapper,
weet je het zeker. Ja, zegt de boer, dat zie je toch? Nou zegt de wetenschapper, dat zou ik zo
een-twee-drie niet durven zeggen. De kant die wij zien is geschoren maar of dat ook voor de
andere kant geldt is nog maar de vraag.
Voor ons (en ook voor STORK) is het een feit dat de ooievaars zich in ons land goed
redden en anderen mogen daar anders over denken, maar jammer is het wel.

Ooievaars in de belangstelling.
De belangstelling voor de ooievaar blijft gelukkig groot. Gennep is wereldberoemd
geworden (zie ook voorpagina) door “beleef de lente” en ook bij ons blijkt een groot
gevoel voor interesse in de breedste zin. Onze website zit de laatste jaren steeds zo rond
de 30.000 bezoekers (dagen met 300 bezoekers komt diverse keren voor en zelfs 1 dag
met meer dan 1000, maar dat is dus zeer uitzonderlijk) Via facebook zijn er meer dan
1000 volgers en via dit medium bereikten we mee dan 300.000 personen. Radio, tv en
schrijvende pers komt ook regelmatig langs. Gelukkig, want we willen graag ons verhaal
kwijt en onze passie delen.
En ook anderszins weet men ons te vinden. Menig scholier komt met vragen en op de
lagere school gaat het ook vaak over de ooievaar en tekeningen komen nog steeds binnen
en informatie gaat de deur uit. Maar ook een bedrijf als Tennet benaderd ons voor
advies als het bv om een nest in hun hoogspanning gaat of de Coöperatie Bosgroep
Noordoost Nederland u.a. in verband met bomenkap in Beetsterzwaag. En natuurlijk
particulieren en of gemeenten bij het opzetten van paalnesten. De leukste mails blijven
natuurlijk die van; ik had een 9 voor mijn spreekbeurt.

(Met dank aan Martin)

Ringen is weten.
Meten is weten en voor ons gaat dat vooral op door het ringen. We krijgen hierdoor een
schat aan gegevens. En als we zelfs nummers aflezen is het natuurlijk heel interessant
om als je bijvoorbeeld in Hemrik of Oss een ooievaar afleest, dat je dan bij thuiskomst
direct kunt zien, hoe oud de vogel is, waar hij geringd is en waar hij (indien van
toepassing) al vaker is afgelezen. Zo werden 4 van onze jongen op 2 september bij
Tilburg gespot, maar ook werden er 8 gespot in Zaragoza. En een andere eenling werd
gezien in Klintevej in Denemarken. Kortom wij proberen zoveel mogelijk ooievaars in
ons gebied te ringen, en mocht u een ring aflezen, laat het ons weten.

Vragen?
Heeft u nog vragen (naar aanleiding van dit verslag) dan horen wij dat graag.

It Eibertshiem.
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