Ooievaar in Wewwelstad doodgeschoten

Een zwarte bladzijde in de 25 jarige geschiedenis van de Ooievaars in Losser en ik denk ook in de
geschiedenis van de herintroductie van de ooievaar in Nederland.
In de nacht van 3 op 4 mei 2019, werden de bewoners van Wewwelstad opgeschrikt door een drietal
schoten. Direct daarna reed een zilverkleurige auto met hoge snelheid weg uit het weiland waar
recent, door ProRail, een nieuw paalnest was geplaatst.
Toen de bewoners bij het paalnest gingen kijken vonden ze een van de Ooievaars dood onder het
nest.
Het bleek het mannetje te zijn van het broedpaar. Terwijl het vrouwtje plat op het nest zat om de
eieren warm te houden, heeft het mannetje waarschijnlijk op de rand van het nest gestaan en was zo
een makkelijke prooi voor de laffe schutter.
De Ooievaar, met ringnummer DEW 8X060, is op 13 juni 2013 als nestjong in Nordhorn geringd.
Hij werd door ons voor het eerst gezien als broedvogel op het oorspronkelijke paalnest langs de
Dinkel bij Wewwelstad in 2015. In dat jaar en de twee volgende jaren wist dit ooievaarspaar 9 jongen
groot te brengen.
In 2018 is er niet gebroed omdat het mannetje toen geen partner had.
Ergens in de tweede helft van 2018 of begin 2019 is de bijna 15 jaar oude nestpaal langs de Dinkel
omgevallen en toen 8X060 in het voorjaar 2019 terugkeerde naar zijn broedgebied bij Wewwelstad zat
hij zonder nestgelegenheid.
Met zijn partner zocht hij toen een uitvlucht op een van de portalen van de bovenleiding boven de
spoorlijn Oldenzaal-Bad Bentheim.
Na 3 vergeefse pogingen van ProRail om de Ooievaars op andere gedachten te brengen, kreeg dit
broedpaar van de spoorbeheerder op 2 april een heus nieuw nest aangeboden op een paal in het
weiland naast de spoorlijn.
Alles leek uiteindelijk toch nog goed te komen. Met enige vertraging begon het ooievaarspaar aan hun
broedseizoen en ze zaten amper 3 weken op de eieren toen het noodlot alsnog toesloeg en het
mannetje werd doodgeschoten.
De politie heeft de dode Ooievaar opgehaald en stelt een onderzoek in. Behalve de bewoners, zullen
het bestuur van de vogelwerkgroep Losser en ook ProRail aangifte doen van verstoring van een
broedsel en het doden van een Ooievaar.
Het broedsel moet als verloren worden beschouwd. Instinctief blijft het vrouwtje nog op de eieren
zitten omdat ze wacht tot ze afgelost wordt, maar uiteindelijk zal de honger haar van het nest
verdrijven en zal het broedsel mislukken.
Noch steeds kunnen we deze zinloze daad niet bevatten en met ons vele anderen. We hebben veel
belangstelling gehad van regionale en nationale media en hebben bij alle verslaggevers dezelfde
reactie van ongeloof en verontwaardiging gehoord.
Dit broedsel van Wewwelstad, waar door zoveel mensen, maar vooral door de Ooievaars zelf, zoveel
energie is ingestoken, is voor 2019 mislukt.
We hopen dat volgend jaar een ander broedpaar de weg naar Wewwelstad weet te vinden en dat er in
2020 weer jongen Ooievaars van Wewwelstad uitvliegen..
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