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In het afgelopen jaar konden we redelijk tevreden zijn met de
ontwikkelingen in onze ooievaarsgebieden, zeker als we het afzetten
tegen het landelijke beeld. Het aantal jongen welke het nest verlieten lag
beduidend onder het gemiddelde, maar toch weer hoger dan landelijk
het geval was.
Ook dit jaar mochten we ons weer verheugen in een grote belangstelling
voor de ooievaars. Ruim 60.000 bezoekers op onze site (en de webcam)
en bij facebook hebben we ondertussen meer dan 100.000 volgers. Daar
zijn we trots op, en blij dat men volop geniet van ooievaars!

www.ooievaars.nl

Voorwoord.
In Fryslân hebben we de uitdrukking; tiiden hawwe tiiden, een beetje vergelijkbaar met Bredero zijn;
Het kan verkeren. George Bernard Shaw schreef in 1856 de wijze woorden: Er zijn twee tragedies in het
leven. De ene is, niet te krijgen wat je begeert, de andere is, het wel te krijgen!
De wereld veranderd en dat merken we ook aan het feit hoe sommigen naar ooievaars kijken. Toen we in
1980 begonnen met de ooievaars was er in Fryslân al jaren geen broedpaar meer en Nederland telde er
nog geen 20. Het idee om te starten met een zogenaamd buitenstation, in het kader van het
ooievaarsproject van Vogelbescherming Nederland kreeg de brede steun van de bond van Friese
Vogelwachten (en zo ook de andere 2 buitenstations in Fryslân) Na een jaar of wat stopte dat (logischer
wijs) toen de stations financieel zich redelijk konden redden. Maar de morele steun bleef en er werd
bijvoorbeeld ook altijd aandacht aan besteed in Vanellus (het blad van de BFVW) maar na het vertrek
van Roodbergen, geen letter meer. In 2020, ons jubileum jaar, vroeg ik aan de BFVW of men ons
jaarverslag in dit bijzondere geval aan de plaatselijke vogelwachten wilde sturen, maar de reactie bij
monde van H de Jong was: daar zitten onze afdelingen niet op te wachten. En vervolgens lees je:

Kortom, de wind waait uit een heel andere hoek en ik vrees dan ook dat van de zeearend binnenkort ook
gezegd wordt dat er (te) veel zijn en mogelijk gaat de roerdomp en otter dezelfde weg want er zijn nogal
wat vogelliefhebbers welke ook van vissen houden. De vraag die zich dan ook opdringt is: wat is veel? Als
je bijvoorbeeld naar Fryslân kijkt hebben we het over 1000 broedparen van de reiger en 160 van de
ooievaar. Elke vergelijking gaat mank maar als het hier over salaris of geld zou gaan zou niemand 160
veel vinden.
Is deze reactie uniek in Fryslân, nee zeker niet want overal in ons land spelen dergelijke discussies, we
hebben nu eenmaal snel een mening en zo zie je bijvoorbeeld ook dat er bij een gemeente een
bouwvergunning voor een ooievaarsnest wordt geweigerd omdat er te veel ooievaars zijn en dat er in den
lande plannen zijn om solitaire bomen te rooien zodat er geen ooievaar of buizerd in kan nestelen.

Wij volgen dit soort ontwikkelingen op de voet en waar nodig reageren we. We doen dat vooral vanuit
het besef dat het een voorrecht is dat wij leven vanuit een fascinatie voor vogels. Echter, klimatologische
veranderingen en de deels daarmee verband houdende acties die de mens loslaat op de landschappen
zullen ons, vogelaars, nog vele verrassingen bezorgen. Positief en negatief. De positieve, zoals de stand
van de ooievaar en bijvoorbeeld de groei van het tal roerdompen zullen we ten volle vieren!

In vogelvlucht 2021.
Voor de ooievaars was 2021 een jaar met volop voedsel door een nat voorjaar en veel weidevogels
konden daar volop van profiteren. Voor de ooievaars viel dit wat betreft het aantal jongen tegen. Door de
natte en te koude periode in mei en juni gingen er nogal wat jongen dood en daardoor kwamen we ver
onder het gemiddelde resultaat per nest. In Earnewâld hadden we voor onze webcam 3 nesten in beeld
waarop 13 jongen zaten. In het pinksterweekend gingen we echter van 13 naar 6 jongen, dus dat was
redelijk dramatisch. In totaliteit waren we daarom nog redelijk tevreden met in totaal 116 jongen in
Earnewâld en de regio Beetsterzwaag. Van die 116 hebben we in juni 85 weten te ringen. Ook in de
periode daarop gingen er nog een aantal jongen dood zodoende kwamen we met 80 bezette nesten op een
resultaat van 1,3 jong per nest en getalsmatig is dat erg laag. En dat lage aantal jongen per nest was een
landelijk beeld, ook De Lokkerij in De Schiphorst kwam met lage cijfers en vanuit het Haagse liet men
weten dat de score daar beneden de 1 bleef.
In totaal zijn er nu in Nederland ruim 1250 paar ooievaars en in Fryslân zit dit rond de 160 paar. De
verschillen per provincie zijn en blijven ook groot, zo zijn er in Limburg en Zeeland nog geen 16 paar.
Hetzelfde geldt ook voor onze buurlanden. België telt rond de 200 paren en Duitsland rond de 5000 paar.

In 2021 waren verder weinig bijzonderheden en toch kwamen onze ooievaars veelvuldig in het nieuws. In
de schrijvende pers haalden we weer diverse kranten zowel op papier als digitaal. En ook Omrop Fryslân
kwam gelukkig veelvuldig langs. Ook was er een speciale uitzending gewijd aan ons project rond de
roerdomp en zelfs het NOS-journaal was present.
Onze website werd ruim 60.000 keer bezocht en op Facebook gingen we door de grens van 100.000
volgers/Likes, dus ook wat dit betreft zijn we zeer tevreden.

Winter.
In februari van het afgelopen jaar hadden we ook weer een week winter. Los van het feit of het nu wel of
niet winterweer is, krijgen we steeds vaker de vraag waarom er in de winter ook ooievaars in ons land
zijn. Een duidelijk antwoord hebben we daar niet op, het aanbod van voedsel zal zeer zeker meespelen
gezien de concentratie van de ooievaars rond de plekken waar men voedsel aanbied. De suggestie dat het
mede wordt veroorzaakt door de klimaatsverandering is ook een optie. Wel is het, in dat licht bekeken,
dan wel weer opvallend dat er rond Beetsterzwaag in de winterperiode vaak geen ooievaars te vinden
zijn. Op bijgaande foto’s de ooievaars rond de Schiphorst in februari en rond Oss in november. (Vuilstort)

Tot slot, Blijf genieten van de ooievaars. Namens It Eibertshiem, H. Folkertsma.

