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1. Inleiding________________________________________________ 
 

Als we in het Reestdal kijken is het moeilijk 
voor te stellen dat de dat de ooievaar als 
broedvogel in Drenthe in 1976 was 
verdwenen en dat in 1984 het laatste 
broedgeval in Nederland was 
gesignaleerd.1 De ooievaar ( Ciconia 
ciconia2)  heeft een spanwijdte van 195 tot 
215 cm en ze kunnen wel een hoogte van 
95 tot 110 cm bereiken.3 
Ooievaars hebben een wit en zwart 
verenkleed met een rode snavel en lange 
rode poten.  
Jonge ooievaars verschillen van de 
volwassen ooievaars door een donkere     
snavel en donkere poten.                                       
De ooievaar is vanouds een bekende Nederlandse broedvogel en hoorde thuis in vochtige 
weidegebieden.  
Om te voorkomen dat de ooievaar geheel uit Nederland zou verdwijnen is door de Vogelbescherming 
in 1969 een herintroductieproject begonnen. Dit project begon met een kweekprogramma met 
ooievaars in gevangenschap in het Liesveld en vervolgens werden er ooievaars bij verschillende 
ooievaars buitenstations uitgezet4. In de Wijk is in 1981 zo’n buitenstation gevestigd dat wordt 
beheerd door Stichting De Lokkerij5. Dankzij deze ooievaars buitenstations kwamen er 
langzamerhand steeds meer lokale ooievaarspopulaties in Nederland. De uitkomst is dat de ooievaar 
weer terug is van weggeweest. Er zijn weer honderden broedparen in Nederland6.  
Volgens de Vogelbescherming gaat het goed met de ooievaars en kan het herintroductieproject als 
een succes worden beschouwd. Dat was reden voor de vogelbescherming om zich terug te trekken 
uit het herintroductie project en voor de oprichting van Stichting STORK.7 
 
Ondanks het succes van het herintroductie project waardoor de ooievaar zich als broedvogel weer 
heeft gevestigd in Nederland zijn er aanwijzingen dat het de laatste jaren helemaal niet zo goed gaat 
met de ooievaars in Nederland.8 In 2015 hebben Hope Wicks en Jannieke Berg onderzoek gedaan 
naar de broedresultaten in Zuid-West Drenthe. Hieruit is gebleken dat de ooievaarspopulatie is Zuid-
West Drenthe niet stabiel is. Wanneer de broedresultaten van Zuid-West Drenthe werd vergeleken 
met de stabiele ooievaarspopulatie in Polen, was te zien dat de broedresultaten van Zuid-West 
Drenthe ver onder die van Polen liggen. De ooievaars gaan, als de leefomstandigheden hetzelfde 
blijven, weer een kritische periode tegemoet.9 
 
In opdracht van drs. Jan Hooimeijer, vogeldierenarts van de Adviespraktijk voor Vogels en ruim 30 
jaar betrokken bij het herintroductieproject van de ooievaar, is onderzocht of er concrete 

                                                           
1 “Symposium verdwenen dieren terug in de natuur” Meppel 2006 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ooievaar; 22-02-‘16 
3 http://ooievaar.info/kenmerken-ooievaar; 22-02-‘16  
4 http://www.vwg-deijsselstreek.nl/voorproefje.php?menu=Ooievaarsbuitenstation/Herintroductie; 22-02-‘16  
5 http://www.delokkerij.nl/; 22-02-‘16 
6 http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/landelijk_gebied/weidevogels/ooievaar; 22-02-‘16   
7 http://www.ooievaars.eu/x1200/publicaties/artikel%20vogelnieuws.pdf 18-02-2016 
8 http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/104472/Hoe-gaat-het-met-de-ooievaar-in-Nederland; 22-02-‘16 
 

Afbeelding 1 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ooievaar
http://ooievaar.info/kenmerken-ooievaar
http://www.vwg-deijsselstreek.nl/voorproefje.php?menu=Ooievaarsbuitenstation/Herintroductie
http://www.delokkerij.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/landelijk_gebied/weidevogels/ooievaar
http://www.ooievaars.eu/x1200/publicaties/artikel%20vogelnieuws.pdf
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/104472/Hoe-gaat-het-met-de-ooievaar-in-Nederland
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aanwijzingen zijn voor de veronderstelling dat het niet goed gaat met de ooievaar in Nederland. Er is 
gekeken of de broedresultaten in Zuid-West Drenthe nog steeds ver onder die van Polen liggen.  
  
Naast het vergelijken van de broedresultaten uit het onderzoek van Hope Wicks en Jannieke Berg 
met de broedresultaten uit de periode 2010-2015 en het vergelijken van de broedresultaten van 
Zuid-West Drenthe met die van Polen, was er de behoefte aan een methode voor het bepalen van de 
lichamelijke conditie van jonge ooievaars als graadmeter om te kunnen beoordelen of het goed gaat 
met de ooievaar in Nederland. Hierbij richten wij ons op de veerkwaliteit door het kijken naar de 
kleur, glans, structuur en groeistoornissen van de veren.  

2. Hypothese______________________________________________ 
 
Volgens de conclusie uit het onderzoeksverslag van Hope Wicks en Jannieke Berg is de 
ooievaarspopulatie in Drenthe een kwetsbare populatie en dus niet stabiel. De broedresultaten in 
Zuid-West Drenthe zijn ook erg laag in vergelijking met de broedresultaten uit Polen.9 

Zonder aanpassingen aan de leefomgeving van de ooievaar, gaat de ooievaar weer een kritische 
periode tegemoet en blijven de broedresultaten laag.  
Volgens onze opdrachtgever, Drs. Hooimeijer, zijn er geen aanpassingen geweest. Daarom is onze 
hypothese dat het nog steeds slecht gaat met de ooievaar in Nederland.  

3. Materiaal en methode____________________________________ 
 
Om te kunnen beoordelen of het goed gaat met de ooievaar is het belangrijk om gegevens te 
verzamelen over de actuele gegevens die beschikbaar zijn over de ooievaar. 
Belangrijke daarbij zijn gegevens over het aantal broedparen in Nederland, over de broedresultaten 
en over het aantal jongen dat per broedpaar uitvliegt. 
Voor de broedresultaten van Zuid-West Drenthe hebben we gebruik kunnen maken van de 
jaarverslagen van afgelopen jaren van Stichting de Lokkerij. Dankzij deze jaarverslagen kregen we een 
goed beeld van de broedresultaten.  
Als deze gegevens bekend zijn kunnen de uitkomsten worden vergeleken met de gegevens van een 
andere ooievaarspopulatie waarvan bekend is dat het gaat om een stabiele broedvogelpopulatie. 
Op advies van de opdrachtgever is gekozen om de uitkomsten te vergelijken met de 
ooievaarspopulatie in Polen. In Polen is er een grote broedvogel populatie van 54000 broedparen.  
Van deze populatie is bekend dat deze stabiel is en dat er tot op heden nooit 
beschermingsmaatregelingen nodig waren.9 

Voor de broedresultaten van Polen hebben we gebruik kunnen maken van jaarverslagen van de 
afgelopen jaren. Deze gegevens zijn ter beschikking gesteld door Marcin Tobólka.  Marcin Tobólka is 
ecoloog en zoöloog en is op dit moment medeverantwoordelijk om de broedresultaten van Polen in 
de gaten te houden.  
Daarnaast is de vraag of er aanwijzingen zijn dat de jonge ooievaars in een goede lichamelijke 
conditie zijn.  
Drs. Hooimeijer heeft ons meegenomen naar Stichting de Lokkerij. Daar heeft hij ons opgevangen 

jonge ooievaars laten zien, waarbij we in het echt konden zien hoe bij jonge ooievaars de lichamelijke 

conditie kan worden beoordeeld. Het gaat daarbij vooral om het beoordelen van de bevedering. Op 

basis van meegekregen veren konden we onderzoeken of er een manier is om een objectieve 

methode te kunnen ontwikkelen voor het beoordelen van de lichamelijke conditie van jonge 

ooievaars.  

Vervolgens wordt gekeken naar de factoren en omstandigheden die bepalen of het goed gaat of niet 

met de ooievaar. 
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4. De broedresultaten in Zuid-West Drenthe_____________________ 
 

Om te bepalen hoe het nu met de ooievaar gaat in Nederland, is er ook gekeken naar de voorgaande 

jaren. Dit PWS borduurt voort op het PWS van Hope en Jannieke (2015), waarbij is gekeken naar de 

resultaten van 2010 tot en met 2015. Uit dit PWS is te concluderen dat het niet goed gaat met de 

ooievaarspopulatie en dat als er niet wat zal gaan gebeuren, de ooievaars weer een kritische periode 

tegemoet zullen gaan. 9 

In onderstaande grafiek is dan ook duidelijk te zijn dat er een sterk dalende lijn is. In het eerste jaar is 

te zien dat alle gelegde eieren uit zijn gekomen, dit is het gevolg van het herintroductieprogramma. 

Het herintroductieprogramma is in het leven geroepen, omdat de ooievaars op dat moment 

nagenoeg verdwenen waren in Nederland.10 In de beginperiode na het herintroductieprogramma is 

te zien dat de percentages ieder jaar erg verschillen. Vanaf 2001 wordt het iets stabieler en wijken de 

percentages niet veel van elkaar af, al blijft er wel sprake van een lichte daling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2 Percentage van het aantal uitgekomen eieren van de gelegde eieren in de  

                      periode van 1984 tot en met 2010 in Zuid-West Drenthe. 4  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 PWS Hope Wicks en Jannieke Berg De blikvanger van Drenthe 2015; p.21 
10 http://www.delokkerij.nl/geschiedenis/ 20-02-2016 

http://www.delokkerij.nl/geschiedenis/
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Om te zien of deze daling zich voortzet is er gekeken naar de jaarverslagen van de Lokkerij over de 

periode van 2010 tot en met 2015. Door middel van het bestuderen van de jaarverslagen van 

Stichting de Lokkerij, is het mogelijk geworden om de gegevens ervan in een grafiek uitgezet. Om zo 

te kunnen zien hoe het de laatste jaren met de ooievaars gaat. 

 

 

 

 Afbeelding 3 Percentage van het aantal uitgekomen eieren van de gelegde eieren in  

                        Zuid-West Drenthe in de periode van 2010 tot en met 2015.11 

 

In de bovenstaande grafiek is te zien dat het aantal eieren die gelegd worden lang niet allemaal 

uitkomen. Uit de grafiek blijkt dat zo’n 40% van de eieren niet uitkomt. Wat opvalt is dat het 

percentage aantal eieren dat uitkomt nu ongeveer stabiel is. Sinds 2008 zet de trend van rond de 

60% zich voort. Dus kijkend naar de laatste 10 jaar is er de eerste jaren sprake van een lichte daling, 

maar daarna blijft het gemiddeld aantal gelegde eieren dat is uitgekomen 60%. 

Bij vogels is bekend dat het aantal eieren dat gelegd wordt en het aantal eieren dat uitkomt, bepaald 

kan worden door het beschikbare voedselaanbod. Als een hoog percentage van de eieren dus niet 

uitkomt moet er rekening mee gehouden worden dat de lichamelijke conditie van het vrouwtje 

onvoldoende is. Het gevolg is dat de kwaliteit van het ei onvoldoende is waardoor de eieren niet 

bevrucht zijn of dat het jong al op jonge leeftijd in het ei sterft.  Het afsterven in het ei kan ook het 

gevolg zijn van ongunstige omstandigheden tijdens het broeden.12   

   

 

 

 

 

 

                                                           
11 Jaarverslagen van de Lokkerij van de broedseizoenen 2010 tot en met 2015 
12 Drs. J. Hooimeijer 
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Onderstaande grafiek laat zien dat in de periode tussen de geboorte en het ringen menig jonge 

ooievaar dood gaat. Er zijn alleen resultaten van 2011 tot en met 2014. Sinds 2015 is er een nieuwe 

regel met betrekking op het ringen. Hiervoor werden alle jonge ooievaars geringd en dat werd 

bekostigd door de Vogelbescherming. Vanaf 2015 moeten de ringen worden betaald door de ringers 

of door degene waar het ooievaarsnest zich bevindt. Per jonge ooievaar zal er 15 euro moeten 

worden betaald.13 Veel mensen hebben dit geld er niet voor over, waardoor veel jonge ooievaars niet 

worden geringd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 4 Het aantal geboren jong ooievaars uitgezet tegen het aantal geringde jonge 

                       ooievaars in Zuid-West Drenthe in de periode van 2011 tot en met 201414 

Het grote verschil tussen het aantal jongen dat geboren is en het aantal geringde jongen is niet van 

deze laatste jaren. In de eerste jaren na het starten van het herintroductie programma was het 

verschil nihil, maar zo’n 7 à 8 jaar later ontstond er wel degelijk een verschil. Dit is ook te zien in de 

onderstaande grafiek. 

 
Afbeelding 5 Het aantal geboren jongen ten opzichte van het aantal geringde jongen 

                       in de periode van 1984 tot en met 201015 

                                                           
13 Drs. J. Hooimeijer 
14 Jaarverslagen van de Lokkerij van de broedseizoenen 2011 tot en met 2014 
15 PWS van Hope Wicks en Jannieke Berg De blikvanger van Drenthe 2015; p.19 
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De jonge ooievaars worden geringd op de leeftijd van 5-6 weken. Kijken we naar de gegevens dan 

zijn er tussen het uitkomen en het moment van ringen rond de honderd ooievaars verdwenen/dood 

gegaan.  Ook hierbij kunnen de omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen.  

 

Op basis van de bevindingen van secties die gedaan zijn in de Adviespraktijk voor Vogels is een 

bekende doodsoorzaak van jonge ooievaars een overvulling van de 

maag met zand en gras. Dit wordt vooral gezien in een periode van 

droogte waarbij er onvoldoende regenwormen en emelten beschikbaar 

zijn. De ooievaars pakt dan met name kleine insecten zoals kevertjes 

waarbij tegelijkertijd gras en zand wordt opgepikt en vervolgens aan de 

jongen gevoerd. 16 

De ervaringen binnen de Adviespraktijk voor Vogels zijn dat er bij jonge 

ooievaars die geringd worden allerlei aanwijzingen gevonden kunnen 

worden die laten zien dat de lichamelijke conditie onvoldoende is. 

 

 

 

Bij Stichting de Lokkerij zijn er ervaringen met de opname van jonge ooievaars vanwege lichamelijke 

problemen. Er zijn veel verschillende redenen waarom een jonge ooievaar opgenomen zou moeten 

worden. Zo is op 26-07-201217 een jonge ooievaar in een shocktoestand opgenomen bij Stichting De 

Lokkerij na een ongelukkige landing in een vijver. Op 09-08-201318 kwam er een jong binnen met een 

bijzondere reden. Hij had een schop van een paard gehad waardoor hij erg onstabiel was geweest. 

Daarnaast had hij zijn tenen niet geheel onder controle. Een jonge ooievaar die op 05-08-201419 werd 

binnengebracht. Ze hadden het dier in shock aangetroffen in de berm. Daarnaast had het dier een 

pijnlijke rechtervleugel en enkele ontvellingen. Al deze jonge ooievaars zijn hersteld en weer 

vrijgelaten. Het kan ook verkeerd aflopen. Zo werd er op 26-05-201120 een jonge ooievaar 

opgenomen die naast het nest lag.  Deze jonge ooievaar had een slechte conditie en als gevolg 

daarvan een schimmelinfectie en verwondingen aan het achterlijf. Het dier is uiteindelijk 5 dagen 

later doodgegaan. 

Volgens de gegevens komt 40% van de gelegde eieren niet uit en gaat 20% - 30% van de geboren 

jongen dood tussen het uitkomen uit het ei en het uitvliegen uit het nest. Dat betekent dat van de 

100 eieren er 60 jongen worden geboren waarvan er uiteindelijk 45 jongen uitvliegen. In de 

bijgaande grafiek (afb. 7) wordt aangegeven hoeveel van de geboren jongen er in de periode van 

2011 – 2015 uitvliegen.   

 

                                                           
16 Adviespraktijk voor vogels te Meppel 
17 Jaarverslag van de Lokkerij van het broedseizoen 2012 
18 Jaarverslag van de Lokkerij van het broedseizoen 2013 
19 Jaarverslag van de Lokkerij van het broedseizoen 2014 
20 Jaarverslag van de Lokkerij van het broedseizoen 2011 

Afbeelding 6 Sectie gedaan op jonge  

                        ooievaars.10 
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Afbeelding 7 Het aantal geboren ooievaars uitgezet tegen het aantal uitgevlogen jonge  

                       ooievaars in Zuid-West Drenthe in de periode van 2011-2015.21 

 

Uit bovenstaande grafiek is af te leiden dat er vanaf 2011 een groot verschil is tussen het aantal 

jongen dat geboren is en het aantal jonge ooievaars dat uitvliegt. Dit houdt in dat er in 2 à 3 

maanden tijd een heleboel jonge ooievaars doodgaan. De uitkomst van 2015 is duidelijk gunstiger en 

hopelijk zet deze tendens zich de komende jaren voort. 

Dat er iets niet klopt is wel duidelijk, want de afgelopen jaren zijn erbij altijd wel zo’n honderd jongen 

overleden. Dit wil zeggen dat er iets meer dan 1/3 van de geboren het niet overleeft. Hierdoor zal de 

populatie dus afnemen. De redenen hiervan hebben voor het grootste deel te maken met de 

omgevingsfactoren. Als dit niet het geval is dan kan het zijn dat de jonge ooievaar door zijn ouders is 

verstoten, waardoor het geen eten krijgt of dat het jong bijvoorbeeld uit het nest is gevallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Jaarverslagen van de Lokkerij van de broedseizoenen 2011 tot en met 2015 
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Om de ooievaarspopulatie in Nederland, en dus in Zuid-West Drenthe, in stand te houden moet er 

ieder jaar 10% tot 15% van de weggetrokken ooievaars terugkeren. Dit houdt in dat het aantal 

jongen dat uitvliegt per nest 2,5 tot 3 zal moeten zijn.22 In de grafiek hieronder is het aantal 

weggetrokken jonge ooievaars per nest te zien. 

 

 
Afbeelding 8 Het aantal weggetrokken jonge ooievaars per broedpaar in Zuid-West Drenthe 

                       in de periode van 2010 tot en met 201523 

Volgens de gegevens is het broedresultaat in Nederland, in de periode tussen 2010 en 2015, 1,2 - 2,0 

jong per nest dat uitvliegt. Volgens de gegevens van Stichting De Lokkerij zijn de broedresultaten in 

Zuid-West Drenthe dat er 1,2 - 1,9 jong per nest uitvliegt. Dit betekent 0,3 jong per nest meer dan 

het landelijk gemiddelde.  

Dat de broedresultaten in Zuid-West Drenthe beter zijn dan in de rest van Nederland zal 

waarschijnlijk met de leefomstandigheden te maken hebben. De leefomstandigheden in Zuid-West 

Drenthe zullen dichter bij de ideale leefomstandigheden voor de ooievaar liggen, dan in de rest van 

Nederland het geval zal zijn. Door deze betere omstandigheden zal het voedselaanbod beter zijn, 

waardoor dus de ooievaar gezonder zal zijn en daardoor de broedresultaten hoger. Dit is een 

aanname en dus niet met zekerheid te zeggen. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Drs. J. Hooimeijer 
23 Jaarverslagen van de Lokkerij van de broedseizoenen 2010 tot en met 2015 
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5. De broedresultaten in Polen________________________________ 
 

Het land van de broedende ooievaar, oftewel Polen. Polen heeft een enorm grote 

ooievaarspopulatie, van circa zo’n 52.500 broedparen. Ooievaars zijn er dan ook een echt 

karakteristiek onderdeel van het Poolse landschap, hetzelfde zoals dit in Nederland ook altijd was. Er 

zijn in Polen zelfs zoveel ooievaars dat ze speciale platformen bij de elektriciteitskabels hebben 

gemaakt. Op de platformen kunnen ze hun nesten bouwen en zullen deze nesten de 

elektriciteitskabels niet verstoren.24 

In Polen gaat het dan ook heel goed met de broedresultaten. Ze zijn al jaren stabiel. De 

ooievaarspopulatie neemt zelfs toe. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Afbeelding 9 Het aantal broedparen in het Łomża Landscape Park of the  

                       Narew Valley in Polen in de periode van 2010 tot en met 201425 

 

In de bovenstaande grafiek is het aantal broedparen van het Łomża Landscape Park of the                     

Narew Valley in Polen zichtbaar. Aan de trendlijn (de zwarte lijn tussendoor) is te zien dat het aantal 

broedparen gemiddeld genomen stijgt. Dit wil dus zeggen dat er in Polen genoeg jongen vliegensvlug 

zijn, zodat de ooievaarspopulatie niet krimpt, maar eerder groter wordt. Dit is natuurlijk maar één 

van de vele gebied uit Polen waar de ooievaars voorkomen. In ieder gebied zullen de aantallen niet 

gelijk zijn. Maar het is zeer zeker dat daar ook een stijgende lijn in het aantal broedparen zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 https://en.wikipedia.org/wiki/White_stork 13-12-2015 
25 Zbyryt A. 2014 Bocian bialy LPKDN i jego otulinie w latach 1999-2014  
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Als deze trend zich zo voort blijft zetten zal de ooievaarspopulatie in Polen gelijk blijven of groeien. 

Dat dit het geval is, is ook te zien aan onderstaande grafiek. Hierin is te zien dat de ooievaars in Polen 

gemakkelijk komen aan de grens van 2,5 tot 3 uitvliegende jongen per paar. 
 

 
Afbeelding 10 Het aantal uitvliegende jongen per broedpaar in 2 verschillende gebieden in Polen  

                         daarnaast is het gemiddelde daarvan genomen in de periode van 2010 tot en met  

                         2015.26 27 

In deze grafiek zijn de broedresultaten in Polen zichtbaar. Deze gegevens zijn van twee gebieden in 

Polen. 

Als de gegevens van Polen naast die van Nederland worden gelegd, is gelijk zichtbaar dat er een 

groot verschil is het aantal uitvliegende jonge ooievaars per broedpaar. 

 

 
Afbeelding 11 Het aantal uitvliegende jonge ooievaars per broedpaar, Zuid-West Drenthe 

                          uitgezet tegen Polen, in de periode 2010 tot en met 201528 29  

 

                                                           
26 Zbyryt A. 2014 Bocian bialy LPKDN i jego otulinie w latach 1999-2014 
27 Zbyryt_et_al2014_4_240_256 
28 Jaarverslagen van de Lokkerij van de broedseizoenen 2010-2015 
29 Marcin Tobólka 
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6. Invloed van de biotoop op de broedresultaten_________________ 
 
Ooievaars leven vooral in de buurt van vochtige graslanden, oevers en weidegebieden. Daar is 
namelijk voldoende voedsel te vinden. Het voedsel bestaat voornamelijk uit wormen, emelten, 
engerlingen, kevers en allerlei insecten.30 Daarnaast worden ook muizen en mollen genoemd.  
 Bij mollen is het goed om een kanttekening te maken omdat een volwassen mol als prooidier ook 
bekend is als een doodsoorzaak bij ooievaars.31  
Er zijn geen gegevens gevonden waarbij uit onderzoek naar voren is gekomen dat ooievaars, hazen, 
fazanten, konijnen en jonge weidevogels eten. Het is een hardnekkig verhaal en dit lijkt te behoren 
tot de achterhaalde verhalen.32 
Het is goed denkbaar dat ooievaars kunnen wel in de buurt te vinden zijn van dode dieren zoals 
bijvoorbeeld dode fazanten of hazen, omdat er bij dode dieren vaak insecten en maden te vinden 
zijn. 33;33 

Hoe gevarieerder de weilanden, hoe gevarieerder het voedsel en hoe beter het dus is voor de 
ooievaar.32 

 
Door de komst van de moderne landbouw is het waterpeil in de weilanden verlaagd waardoor de 
grasgroei eerder op gang komt en de boeren dus eerder kunnen maaien. Ook zaaien de boeren 
andere gewassen, Engels raaigras in plaats van kruidenrijk grasland. In kruidenrijk grasland zijn heel 
veel verschillende soorten planten, bloemen, kruiden en gras. Hierdoor is er een grotere 
biodiversiteit met een rijker bodemleven en meer insecten.34 Door kruidenrijk grasland te zaaien 
hebben de ooievaar en andere weidevogels een groter voedselaanbod. Ook door het waterpeil weer 
te verhogen, is er een groter en gevarieerder voedselaanbod.35 

 
Door de verlaging van het waterpeil en de eenzijdige flora is de leefomgeving achteruitgegaan en is 
daarmee ook de conditie van de ooievaar achteruitgegaan. Hetzelfde geldt voor andere vogels die 
afhankelijk zijn van een gevarieerde weilanden zoals de grutto.36 Het voedselaanbod is al gedaald 
door het gebruik van Engelse raaigras. Doordat het waterpeil ook nog is verlaagd kunnen de boeren 
eerder gaan maaien. De boeren maaien wanneer de jonge grutto’s nog niet uitgekomen zijn, of net 
uitgekomen zijn en nog rondscharrelen door het gras. Hierdoor maaien de boeren de jongen dood en 
daalt het aantal grutto’s.  
Om de omstandigheden voor de grutto en andere weidevogels te verbeteren is in de omgeving van 
Sneek het waterpeil verhoogd, waardoor de grasgroei later op gang komt en de grutto’s hun jongen 
in hoog gras kunnen grootbrengen. Doordat de grasgroei later opgang komt, wordt het gras pas 
gemaaid wanneer de jongen al weg zijn. Door het Engels raaigras te vervangen door kruidenrijk 
grasland is er ook voldoende voedsel om de jongen, en zichzelf, mee te voeden.37    
 
 
 
 
 

                                                           
30 http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/15; 14-12-‘15 
31 Drs. J. Hooimeijer 
32 http://www.ooievaars.eu/0330ooievaars_faqvoedsel/default.html; 14-12-‘15 
33 http://www.kennislink.nl/publicaties/oog-in-oog-met-de-dood; 14-12-‘15 
34 http://www.melkvee.nl/nieuws/2016/kruiden-gras-nuttig-maar-wat-doe-je-er-mee; 16-12-‘15 
35 http://www.omroepwest.nl/nieuws/2954128/Actie-voor-bedreigde-weidevogels-waterpeil-Duivenvoordse-
en-Veenzijdse-Polder-omhoog;15-12-‘15 
36 http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/82; 16-12-‘15 
37 Haije Valkema, tijdens ons bezoek in Sneek; 10-07-‘15 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/15
http://www.ooievaars.eu/0330ooievaars_faqvoedsel/default.html
http://www.kennislink.nl/publicaties/oog-in-oog-met-de-dood
http://www.melkvee.nl/nieuws/2016/kruiden-gras-nuttig-maar-wat-doe-je-er-mee
http://www.omroepwest.nl/nieuws/2954128/Actie-voor-bedreigde-weidevogels-waterpeil-Duivenvoordse-en-Veenzijdse-Polder-omhoog
http://www.omroepwest.nl/nieuws/2954128/Actie-voor-bedreigde-weidevogels-waterpeil-Duivenvoordse-en-Veenzijdse-Polder-omhoog
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/82
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Ooievaars broeden in Nederland traditioneel in de directe omgeving van de mens omdat de 
leefomgeving van de ooievaar wordt bepaald door de traditionele landbouw.  
In de directe leefomgeving van de mens gebruiken ooievaars daken, schoorstenen als 
nestgelegenheid.  Daarnaast broeden ooievaars ook in bomen.  Ooievaars maken ook gebruik van 
kunstmatige nestpalen.38 
Het komt voor dat mensen deze nestpalen plaatsen op plekken waar relatief weinig voedsel te 
vinden is voor de ooievaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 12 Ooievaar in een woonwijk. Hier is nooit voldoende  
                          voedsel te vinden. 

 
Afbeelding 13 Ooievaarsnest bij Stenden 

hogeschool te Meppel 

De meeste ooievaars gaan broeden in de omgeving waar ze geboren zijn, ook al voldoet de 

leefomgeving niet aan de eisen die eraan gesteld zouden moeten worden en is er een voedseltekort. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://www.ooievaars.eu/0900nesten_adviezen/default.html; 22-02-‘16 
 

http://www.ooievaars.eu/0900nesten_adviezen/default.html
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCsZqnlODJAhXEWBQKHZyUDtIQjRwIBw&url=http://wiepkoehoorn.blogspot.com/2014_03_01_archive.html&psig=AFQjCNEBEAOJXIyu67QTWt_FYi9A0o6AXg&ust=1450347661573
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7. Beoordelen van de lichamelijke conditie van jonge ooievaars______ 
 
Binnen de vogelgeneeskunde is de relatie bekend tussen de kwaliteit van de voeding en de kwaliteit 
van de veerkwaliteit. Deze relatie wordt door Drs. Hooimeijer ook gezien bij de ooievaar.  
De afgelopen 30 jaar zijn er in de Kliniek voor Vogels honderden ooievaars onderzocht, zowel levend 
als dood.12 Het biotoop van de ooievaar heeft dus invloed op de kwaliteit van de veren.  
Bij het beoordelen van de lichamelijke conditie kan er naar verschillende facetten gekeken worden. 
Er kan naar het lichaamsgewicht worden gekeken en naar de aanwezigheid van een vetreserve in 
verband met de trek. Ook de algemene indruk wordt beoordeeld waarbij wordt gekeken naar de 
ogen en naar de neusgaten op eventuele uitvloeiing. Ook kan worden gekeken naar de veren rondom 
de cloaca of er bevuiling is door ontlasting of urine. Bij ooievaars kan ook de snavellengte worden 
gemeten en kunnen ook andere gegevens worden verzameld zoals de lengte van de vleugel en de 
poten. 
In het kader van dit onderzoek hebben we ons geconcentreerd op het beoordelen van de bevedering 
van de (jonge) ooievaar. De reden is dat ontwikkeling van nieuwe veren en de kwaliteit van de 
bevedering een goede weergave is van de algehele lichamelijke conditie.39; 40 

 
7.1 Veerkwaliteit  

Aangezien ooievaars in augustus een verre afstand moeten overbruggen tijdens de trek richting Zuid-
Europa en Afrika, zijn de ooievaars afhankelijk van een goede veerkwaliteit. Een goede veerkwaliteit 
is belangrijk om te vliegen maar ook als isolatie om de lichaamstemperatuur op peil te houden en 
vanzelfsprekend om waterdicht te zijn. Voor het bepalen van de lichamelijke conditie is het belangrijk 
om de kwaliteit van de veren te beoordelen.   
Bij het beoordelen van de veerkwaliteit kijken we naar de kleur, de glans, de aanwezigheid van 
groeistoornissen en naar de veerstructuur.  

 
7.2 Kleur van de veren 
De ooievaar is een vogel met zwart met witte veren. Bij een gezonde ooievaar zijn de witte veren 
mooi wit en glanzend.  De zwarte veren zijn niet alleen zwart, maar hebben ook een 
paars/blauw/groenige glans.  
Bij lichamelijke problemen, kunnen we zien dat veren die zich op dat moment ontwikkelen niet de 

mooie witte of zwarte kleur hebben.  De vleugelveren zijn niet meer echt zwart, maar meer 

bruinachtig en de witte veren lijken een beetje smoezelig of zelfs bruin te zijn. 

7.3 Glans van de veren 

De glans op de zwarte veren verschijnt door een dun laagje van een olieachtige substantie. Deze 
substantie wordt 24 uur per dag aangemaakt., door huidcellen aan de basis van de veerpapil. 
Deze substantie wordt tijdens het poetsgedrag uitgesmeerd over de veren. Bij gezonde vogels, in een 
goede conditie heeft deze substantie een optimale samenstelling en hierdoor ontstaat onder invloed 
van zonlicht de glans over de dekveren.   
Als een ooievaar ziek is of onvoldoende en/of onvolwaardige voeding eet, verandert de kwaliteit van 

de vettige substantie. De mooie glans van de veren gaat dan ook verdwijnen. Als de conditie van de 

ooievaar gaat verbeteren komt de glans van de vogels weer terug. Glans is dus een indicatie voor de 

actuele conditie van de ooievaar.42 41 

                                                           
39 Donely B,, Harrison G.J., Lightfoot T.  Physical examination  in :  Harrison H.J. Lightfoot  eds. Clinical Avian 
Medicine ,  2006. 
40 Drs. J. Hooimeijer 
41 Flammer K., Clubb S., Neonatology  in: Ritchie, Harrison and Harrison. Avian Medicine: Principles and 

Application 1994 
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7.4 Groeistoornissen  

Je kunt aan de veren van een ooievaar zien wanneer het minder met de ooievaar ging. Dit is te zien 
aan de groeistoornissen of armoestrepen. Dit zijn strepen die haaks op de schacht van de veer staat. 
De veer mist als het ware een strookje veer.  
Groeistoornissen kunnen ontstaan wanneer de ooievaar te weinig voedsel krijgt, ziek is of stress 
heeft, door bijvoorbeeld omgevingsfactoren, zoals bepaalde weersomstandigheden of wanneer de 
ooievaar zich bedreigd voelt. Bij veel ooievaars zijn groeistoornissen ontstaan in de eerste maanden 
van het leven. Dit heeft te maken met te weinig voedselaanbod. Groeistoornissen blijven altijd 
zichtbaar. Dit komt doordat de veer altijd doorgroeit en een verenpak wordt nooit helemaal 
vervangen. Groeistoornissen zijn dus meer een indicatie voor de periode dat de veer werd gemaakt. 
Door de groeistoornissen worden de veren vuil. Er blijft viezigheid in de ‘gaatjes’ zitten. Hierdoor 

krijgen de veren een smoezelige kleur en worden de witte veren geel/bruinachtig en de zwarte veren 

bruinachtig.42; 43; 44; 45 

Afbeelding 14 Gezonde witte staart                                          Afbeelding 15 Paars; blauwe; groene gloed 

 

 

 

 

                                                           
42 Drs. J. Hooimeijer 
43 Flammer K., Clubb S.,  Neonatology  in:   Ritchie, Harrison and Harrison . Avian Medicine: Principles and 

Application 1994 
44 Donely B,, Harrison G.J., Lightfoot T. Physical examination  in: Harrison H.J. Lightfoot eds. Clinical Avian 
Medicine, 2006 
45 Fault bars timing and duration: the power of studying feather fault bars and growth band together. Door 
Roger Jovani en Javier Diaz-Real. 1e publicatie online op 30-04-2012 
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Afbeelding 16 Ongezonde bruinige staart                                   Afbeelding 17 Veren waar vuil aan blijft ‘plakken’ 

 
 
 
 

Afbeelding 18 Op de foto hier links zijn de  
                       verschillende kleuren nog beter te zien. 
                       Aan het begin van het leven van deze  
                       ooievaar had de ooievaar het zwaar. Er  
                       was waarschijnlijk te weinig voedsel  
                       beschikbaar, waardoor hij een slechte  
                       conditie kreeg. Door deze slechte  
                       conditie kreeg de ooievaar  
                       groeistoornissen en de veren werden  
                       vuil en dus geel/bruinachtig. Ook is te  
                      zien dat de conditie van de ooievaar na  
                      een aantal weken verbeterd. Er zijn  
                      minder tot geen groeistoornissen. Ook  
                      zijn de veren witter omdat er minder  
                      vuil blijft plakken als de kwaliteit van de  
                      veren goed is.  
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Afbeelding 19 en 20  De zwarte veren bevatten groeistoornissen. Dit Zijn de lichte strepen, die haaks op de             
schacht van de veer staan. 

 

 

7.5 Structuur 

De structuur van een dekveer en van de 
vleugelpennen en staartpennen wordt bepaald door 
een schacht met regelmatige zijvertakkingen die 
weer met elkaar verbonden zijn door dunne 
vezeltjes die wel de baardjes worden genoemd.  
Deze baardjes haken in elkaar en maken dat de veer 
een geheel is. Deze baardjes fungeren ook als een 
ritssluiting als een veer in de war wordt gebracht 
door er bijvoorbeeld met een vinger tegen de draad 
in langs een veer te strijken. Een veer met een 
goede veerstructuur is vervolgens weer snel in de oorspronkelijke situatie terug te brengen door met 
de draad mee de veer te masseren.  
Bij vogels met een lichamelijk probleem tijdens de aanmaak van een nieuwe veer kan dit fijne 
netwerk van baardjes zich niet goed ontwikkelen zodat de veren rafelig zijn en niet mooi glad en 
aaneengesloten.42 
 
 

7.6 Luizen, mijten en parasieten 

Uitwendige parasieten zoals luizen en mijten kunnen een indicatie zijn voor de lichamelijke conditie 
bij vogels.  Bij minder vitale vogels kunnen meer uitwendige parasieten zichtbaar zijn. 
Voor het overige hebben de bekende uitwendige parasieten bij ooievaars vrijwel geen effect op de 
kwaliteit van de bevedering.42  
 

Afbeelding 22 Schachtmijt 40 x vergroot 

 
 
Afbeelding 21 Luizen op de kop van een ooievaar 
     
 schachtmijt 
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7.7 Hoe ooievaars vliegen 

Grote vogels met brede vleugels, zoals ooievaars, gebruiken thermiek. Dat is ‘vliegen’ door 

zonnewarmte opstijgende lucht. De grote vleugels van de ooievaar zorgen voor meer draagvlak van 

de opstijgende lucht.  

Lucht die door de zon wordt opgewarmd, stijgt op. Zo ontstaan opstijgende luchtkolommen 

(thermiekbellen) op bepaalde plekken boven het land. Vogels die gebruikmaken van thermiek zoeken 

zo'n warme luchtkolom op en laten zich 

door de opstijgende lucht omhoogvoeren. 

Al cirkelend klimmen ze omhoog. Bovenin 

de kolom aangekomen, zweven ze in de 

trekrichting weg, zonder met hun vleugels 

te slaan (thermal soaring flight). Tijdens 

hun langzame daling leggen ze een grote 

afstand af, genoeg om een volgende 

luchtkolom te vinden waarin ze weer 

omhoog kunnen cirkelen. De trekroute 

van thermiekvliegers bestaat dus eigenlijk 

uit een aaneengesloten serie hete 

luchtkolommen.46          
                                                                                          Afbeelding 23                

 

 

8. Conclusie_______________________________________________ 
 

Volgens de gegevens is het broedresultaat in Nederland dat er 1 - 1,5 jong per nest uitvliegt.         

Volgens de gegevens van Stichting De Lokkerij zijn de broedresultaten in Zuid-West Drenthe dat er 

1,2 - 1,9 jong per nest uitvliegt.  Dit betekent 0,3 jong per nest meer dan het landelijk gemiddelde. De 

broedresultaten en het aantal jonge ooievaars dat per nest uitvliegt is in Nederland aanzienlijk lager 

dan 2,5 tot 3 jongen per nest in Polen.  

Kijken we naar de broedresultaten in een gezonde populatie in Polen dan kunnen we ervan uit gaan 

dat het noodzakelijk is dat er minimaal 2,5 - 3 jongen per nest moeten uitvliegen om een gezonde 

ooievaarspopulatie in stand te houden. 

Als de broedresultaten van de ooievaars in Polen worden vergeleken met de broedgegevens van 

ooievaars in Nederland is er alle reden voor om te concluderen dat het niet zo goed gaat met de 

ooievaar in Nederland. 

Als we kijken naar de broedresultaten en de sterftecijfers van de jonge ooievaars in Nederland 

moeten we er rekening mee houden dat een deel van de jonge ooievaars, op het moment van het 

uitvliegen, niet beschikt over een voldoende lichamelijk conditie om de trek te overleven. 

Jonge ooievaars die geboren worden in een onvolwaardige leefomgeving kunnen ondervoed zijn en 

daardoor in een slechte lichamelijke conditie komen. Zo kunnen er steeds meer verzwakte ooievaars 

komen. 

                                                           
46 http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i006303.html 22-02-‘16 
 

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i006303.html
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Als de broedresultaten onvoldoende zijn zal het, gezien de levensverwachting van 30-40 jaar, 

mogelijk nog meerdere jaren duren voordat de achteruitgang van de broedvogelpopulatie zichtbaar 

zal worden. 

De broedresultaten in combinatie met een beoordeling van de lichamelijke conditie van de jonge 

ooievaars kunnen worden beschouwd een goede indicatie voor het beoordelen van de gezondheid 

van de ooievaarspopulatie als geheel.  

Door het verbeteren van de leefomgeving zullen de broedresultaten en de lichamelijke conditie van 

de jonge ooievaars verbeteren. 

De uiteindelijke conclusie is dat de hypothese, dat het met de ooievaar niet goed gaat, is bevestigd 

op basis van de bevindingen.  Er is dan ook alle reden voor om zich zorgen te maken over de 

toekomst van de ooievaar in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Discussie_______________________________________________ 
 

Bij de herintroductie van de ooievaar is de verbetering van de leefomgeving achter gebleven 
waardoor er nu steeds meer ooievaars broeden in een ongeschikte leefomgeving. 
De broedresultaten en de lichamelijke conditie van de jonge ooievaars kan verbeteren door geen 
nestgelegenheid  aan te bieden  op locaties waar geen goede leefomgeving is voor de ooievaar.  
Te overwegen is om nestgelegenheid te verwijderen als blijkt dat de broedresultaten en de 
lichamelijke conditie van de jonge ooievaars onvoldoende is. 
Door de voedselarme omgeving waar de ooievaar leeft, zijn de broedresultaten slecht en kunnen we 
ooievaars verwachten met een slecht veerkwaliteit  
 

Binnen de beschikbare tijd voor het PWS is het uiteindelijk niet gelukt om te komen met een 

uitgewerkt protocol om de lichamelijke conditie van jonge ooievaars te bepalen en vast te leggen.  

Dit zou een mooi project zijn voor een vervolg in de wetenschap dat het beoordelen van de 

lichamelijke conditie van jonge ooievaars een belangrijk hulpmiddel is om de broedresultaten te 

beoordelen. 
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10. Dankwoord____________________________________________ 
 
Met dit dankwoord willen wij ons richten naar iedereen die geholpen heeft bij het in stand komen 
van dit profiel werkstuk. 
 
In de eerste plaats willen wij onze opdrachtgever drs. Hooimeijer bedanken voor alle informatie die 
hij ons heeft gegeven in het gehele onderzoek. Zijn raadgeving en adviezen zijn een grote hulp 
geweest. Zijn hulp bij het maken van het verslag waarderen wij ook ten zeerste. Ook alle leerzame 
gesprekken hebben tot veel informatie geleid. Zonder hem was dit onderzoek naar de veerkwaliteit 
en de broedresultaten van de ooievaar er niet geweest.  
Onze uitstapjes naar Sneek en Stichting de Lokkerij waren erg leerzaam. We weten nu heel veel over 
de ooievaar, maar ook over andere vogels. Hiervoor willen wij hem hartelijk bedanken.  
 
Ten tweede willen wij Marcin Tobólka bedanken voor de broedresultaten uit Polen en het 
beantwoorden van alle vragen. 
 
Ten derde willen wij de Lokkerij bedanken voor de broedresultaten van Zuid-West Drenthe. Ook 
willen wij ze bedanken dat wij daar naar de opgevangen jonge ooievaars mochten kijken. 
 
Ook willen wij Haije Valkema bedanken voor de interessante avond in Sneek. We hebben daar veel 
over de Grutto en andere weidevogels geleerd en de vogels in het wild gezien.  
 
Daarnaast willen wij drs. H. van Netten bedanken. We willen hem bedanken voor alle feedback die hij 
ons heeft gegeven. Ook willen wij hem bedanken voor het in contact brengen met drs. Hooimeijer. 
 
Ook willen wij Milan Terwisscha bedanken voor de inspiratie bij het bedenken van een titel. 
 
Als laatste willen wij Ir. A. P. Brouwer bedanken voor het helpen tijdens de PWS-dagen. 
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