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Verdriet om ingestort nestplateau voor ooievaars. De twee jongen overleefden het niet

Ooievaars verliezen kroost
Het ooievaarspaar dat
jaarlijks Santpoort-Zuid
aandoet om er te broeden, zit in verwarring te
klepperen op het dak van
hoeve Middenduin. Even
verderop in het weiland
liggen de resten van hun
nest. Vrijdagmiddag is
het nestplateau waarop
dat lag, afgebroken en
met nest en al naar beneden gestort. Twee ooievaarsjongen hebben
dat niet overleefd. ,,Ik
ben er helemaal verdrietig van’’, zegt Marianne
de Boer, de eigenares van
het plateau.
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Santpoort-Zuid
,,We
werden
vrijdagmiddag gebeld door iemand
van de Brederoodseweg die meldde
dat het plateau op omvallen stond.
We waren zelf niet thuis op dat moment, dus mijn zoon is er direct op
afgegaan. Maar die storm, dat geweld, daar is niks tegen bestand.
Een half uur later is het misgegaan.
Volgende week plaatsen we een
nieuw nestplateau. Ik hoop dat het
ouderpaar - dat hier al jaren komt blijft hangen en er zijn intrek zal nemen. Maar van jongen zal het niet
meer komen dit jaar.’’

Jongen
Onder het enorme nest dat in het
gras terecht kwam, trof Marianne
twee niet uitgekomen eieren en
twee dode ooievaarsjongen. ,,Een
daarvan was veel kleiner dan de ander, dus ik denk dat er uiteindelijk
maar één jong zou zijn uitgevlogen
dit jaar. Maarja, dat gaat helaas niet
door.’’
Het nestplateau staat in het weiland sinds 2011. ,,Onze zoon had het
als verrassing neergezet. En niet
veel later was het direct bezet door
ooievaars. Dat is sindsdien elk jaar
zo geweest, maar de afgelopen jaren
is er telkens hetzelfde ouderpaar’’,
weet ze. De vogels zijn geringd. Dus
we weten dat er eentje in 2014 in Ankeveen is geboren en de ander in
Warmond. Sinds 2016 komen ze
hier.’’
In dat jaar kregen ze een jong,
maar dat heeft het niet gehaald. Het
jaar erop vloog er wel een ooievaarsjong uit. In 2018 zelfs drie jongen.
,,2019 was een bijzonder jaar’’,
zegt Marianne. ,,Het mannetje

Het in de storm afgeknapte nestplateau. Het ooievaarsnest ligt er naast op de
grond.
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Hij vond dat
prima, maar
toen zijn
echte vrouw
aankwam, sloeg
de vlam in
de pan

komt steevast als eerste aan, en dat
was in dat jaar ook zo. Niet veel later
arriveerde er een tweede ooievaar en
het was meteen dik aan tussen die
twee. Maar wat denk je, daarna verscheen een derde ooievaar en die
heeft anderhalve dag gevochten met
het exemplaar dat als tweede arriveerde. Tot bloedens toe. Ze liep

kreupel en had last van haar vleugel.
We hebben kunnen reconstrueren
wat er is gebeurd: Die eerste was dus
het vaste mannetje. De ooievaar die
als tweede kwam was een ’vreemde
vrouw’ Hij vond dat prima, maar
toen zijn echte vrouw aankwam,
sloeg de vlam in de pan. De vreemde
vrouw dolf uiteindelijk het onderspit. Dat jaar zijn er twee jongen uitgevlogen. En in 2020 vloog er één
jong uit.’’

Concurrentie
Er is vaker concurrentie, weet Marianne. Al is het sinds 2019 weer helemaal koek en ei tussen het vaste ooievaarspaar. ,,Elke dag komt er wel
een vreemde ooievaar overgevlogen.
Dat merk je aan het luide klepperen
dat ze dan doen vanaf dat nestplateau. Het is een vorm van verdediging.’’
De nestpaal was aan vervanging
toe, vertelt ze. ,,We wilden sowieso
volgend seizoen een nieuwe plaatsen. Het is heel jammer dat deze het
niet heeft volgehouden. Hopelijk
gaan de ooievaars er in elk geval op
zitten als we volgende week een
nieuwe plaatsen en hopelijk zijn er
volgend jaar weer jongen.’’

De ooievaars op het nestplateau in 20219. Het is niet zeker of de vrouwtjesooievaar op deze foto de echte vrouw is, of de scharrel die kwam aanwaaien.
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