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INLEIDING 

 

In de 19e en begin 20e eeuw waren er veel ooievaars te vinden in Nederland en sierden 

zij het landschap van beekdalen en weidegebieden. De ooievaar, ook wel uiver, eiber of stork 

genoemd, is een grote witte vogel. Hij kan wel een grootte bereiken van 1,10 meter hoog en 

een spanwijdte hebben van 2,15 meter1). Deze statige vogels verrijken het Nederlandse 

landschap met hun prachtige nesten en hun geklepper. In de tweede helft van de 20e eeuw 

kwam daar verandering in. De ooievaar verdween langzaam uit het Nederlandse landschap en 

natuurbeschermingsverenigingen maakten zich ernstig zorgen. In 1969 werd door 

Vogelbescherming Nederland besloten een herintroductieprogramma op te zetten voor de 

ooievaar om te voorkomen dat deze uit Nederland zou verdwijnen. Langzamerhand dook de 

bijna verdwenen ooievaar weer boven water en werden boerderijen en weiden versierd met 

prachtige nesten. Ook vandaag de dag is de ooievaar in de landelijke gebieden in Nederland te 

zien. 

De Lokkerij in De Wijk is een onderdeel van het herintroductieproject van de 

ooievaar, het is een zogenaamd ooievaars-buitenstation. De Lokkerij is volledig afhankelijk 

vrijwilligers en één daarvan is drs. Hooimeijer. Als vogeldierenarts en als vrijwilliger is drs. 

Jan Hooimeijer al ruim 30 jaar betrokken bij de herintroductie van de ooievaar. In 2014 is 

door drs. Jan Hooimeijer een begin gemaakt aan een onderzoek naar de conditie en 

broedresultaten van de ooievaar in Drenthe met de bedoeling om dit uit te breiden naar heel 

Nederland. In opdracht van hem hebben wij een kleiner onderdeel van dit onderzoek 

uitgevoerd voor ons profielwerkstuk. We hebben deze kans met beide handen aangegrepen, 

omdat we beiden erg geïnteresseerd zijn in biologie. Verder sprak het bijzondere onderwerp, 

de ooievaar, ons erg aan. Wij wisten hier zelf van te voren nauwelijks iets vanaf. Daarnaast 

leek het ons een waardevolle ervaring om deel uit te maken van een groter onderzoek.   

De ooievaar heeft in de 20e eeuw een kritische periode meegemaakt en is onderdeel 

geweest van een herintroductieproject. De grote vraag is nu hoe het écht gaat met de ooievaar 

in Drenthe. Gaat het wel zo goed als veel mensen veronderstellen? Moet er iets veranderen 

om te voorkomen dat de ooievaar weer in een dergelijk kritische periode terecht komt? 

Deze vragen vormen de basis van ons onderzoek. In dit onderzoeksverslag is getracht 

antwoord te geven op de vraag hoe het met de ooievaar in Drenthe gaat. Deze 

onderzoeksvraag is beantwoord door middel van het beantwoorden van wat kleinere vragen, 

de deelvragen. Er wordt antwoord gegeven op de vraag in wat voor omgeving de ooievaar het 

liefst leeft en ook welke factoren ervoor hebben gezorgd dat de ooievaar half 20e eeuw bijna 

verdwenen was uit Nederland. Ook de vraag wat het verschil is in de optimale 

leefomstandigheden en de huidige situatie van de ooievaar en wat er eventueel veranderd kan 

worden zijn twee belangrijke vragen in dit onderzoek. De factoren die bepalen hoe goed of 

slecht het met een ooievaar gaat zijn belangrijk om te weten en zijn dus verwerkt in dit 

onderzoek. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de broedresultaten van de 

afgelopen jaren onderzocht en vergeleken. Als laatste is het verschil tussen de ooievaar in 

Nederland en de ooievaar in Polen onderzocht. In Polen is namelijk de ooievaarspopulatie al 

jaren stabiel. 
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Na het vormen van een conclusie wordt deze nog ter discussie gesteld en worden 

eventuele onbetrouwbaarheden en/of zwakke plekken in het onderzoek besproken. Verder 

wordt er na elk hoofdstuk de gebruikte literatuur weergegeven. Als laatste volgt een 

dankwoord. 

 

Hypothese 

 Verwacht wordt dat het goed gaat met de ooievaar in Drenthe. Volgens 

Vogelbescherming gaat het goed met de ooievaar, en ziet diens toekomst er gunstig uit.2) 

De Vogelbescherming is in 1969 gestart met een herintroductieproject om de ooievaar terug te 

laten keren in Nederland. De Vogelbescherming heeft zich inmiddels uit het 

introductieproject getrokken en taken overgedragen aan Stichting Ooievaars Research & 

Knowhow , STORK, omdat het volgens de organisatie goed gaat met de ooievaar in 

Nederland, en de ooievaar geen hulp meer nodig heeft van de vogelbescherming.3) 

 

Materiaal en methode 

 Om tot antwoorden op onze vragen te komen was veel informatie nodig. Deze 

informatie was nauwelijks te verkrijgen via experimenten, maar vooral via het bestuderen van 

literatuur. De jaarverslagen van de Lokkerij gaf ons een goed beeld van de situatie van de 

ooievaar in Drenthe door de jaren heen. Hier konden conclusies uit worden getrokken die 

vergeleken konden worden met de situatie van de ooievaar in Polen, te vinden in The White 

Stork in Poland (Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak). Ook wist onze 

opdrachtgever en vogeldierenarts, drs. Hooimeijer, ons veel te vertellen over de ooievaar in 

Drenthe en zijn ervaringen ermee. Door zijn nauwe samenwerking met de Lokkerij, was het 

voor ons makkelijk om in contact te komen met de beheerders van de Lokkerij, de fam. 

Koopman, en alle vrijwilligers die daar rondlopen. Zij konden ons veel vertellen, wat weer 

gebruikt kon worden in ons onderzoek.  

 Instanties als de Lokkerij, Vogelbescherming Nederland, SOVON en STORK zijn 

geschikte organisaties om informatie vandaan te halen. Wij hebben hun dan ook benaderd en 

verschillende informatie van hun ontvangen. Tevens zijn bepaalde gegevens op internet 

gebruikt om sommige dingen te verduidelijken. 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding voorkant) Commongs.wikimedia.org, White Stork Weißstorch Ciconia ciconia 
1) http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooievaar 
2) http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/158  

05-02-2014 
3)http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/landelijk_gebied/weidevogels/ooievaar 

Vogels beschermen; laatst bezocht 03-11-2014 
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HERINTRODUCTIEPROJECT 

 

 Om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie van de ooievaar moet eerst gekeken 

worden naar de situatie van de ooievaar door de jaren heen en naar eventueel uitgevoerde 

onderzoeken en projecten rond de ooievaar. Een groot project rond de ooievaar was het 

herintroductieproject van de ooievaar in Nederland met De Lokkerij als het grootste 

ooievaarsbuitenstation in Drenthe. 

In 1934 waren er in totaal 17 bewoonde ooievaarsnesten in het veenweidegebied in 

Ruinerwold en langs de benedenloop van de Reest. Dhr. K. van der Veen uit Meppel, 

opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussee, heeft in de periode 1932-1961 zeer 

nauwkeurig de ontwikkeling van de ooievaars bijgehouden in de eerder genoemde gebieden. 

In 1960 schreef Dhr. K. van der Veen een brief aan de directeur van Staatsbosbeheer waarin 

hij vertelde dat er jaren waren dat er 40 tot 50 jonge ooievaars zijn grootgebracht. In hetzelfde 

jaar waren er slechts twee jongen grootgebracht in het desbetreffende gebied4). Hij vreesde dat 

de ooievaar aan het uitsterven was. 

Het uitsterven van de ooievaar dreigde in heel West- Europa werkelijkheid te worden. 

In België, Groot- Brittannië, Zweden en Zwitserland was de ooievaar compleet uitgestorven. 

Na het uitsterven van de ooievaar is Zwitserland begonnen aan een herintroductieprogramma 

voor de ooievaar met de bedoeling om de weidevogel weer terug te krijgen in eigen land. 

 Na het zien van het succesvolle herintroductieprogramma in Altreu, Zwitserland nam 

de Vogelbescherming, in 1969, het initiatief om het uitsterven van de ooievaar in Nederland 

te voorkomen. Het Liesvelt in Groot Ammers werd opgericht als “ooievaarsdorp” waar 

ooievaars in gevangenschap werden gehouden met de bedoeling dat er jonge ooievaars in 

gevangenschap geboren werden om 

daarmee een nieuwe populatie in 

Nederland op te bouwen. Door de jaren 

heen werden buitenstations opgericht in 

Nederland waar de ooievaars, geboren 

in het Liesvelt, werden uitgezet, in de 

hoop dat deze ooievaars zich permanent 

zouden vestigen in Nederland5).  

 Eén van de buitenstations is De 

Lokkerij in De Wijk, Drenthe. In 1981, 

het jubileumjaar van de 

natuurbeschermingsvereniging IJhorst-

Staphorst, wilden zij zich ook aansluiten 

bij het plan om de ooievaar in 

Nederland te redden. Daarom werd er Afbeelding 1, Plaats “De Lokkerij”. 

in 1981 gezocht naar een plek voor een buitenstation. De geschikte plek was hetzelfde jaar 

gevonden, het Reestdal bij De Wijk. De familie Koopman stelde hun boerderij De Lokkerij 

beschikbaar voor een aantal ooievaars. Het buitenstation begon met 2 broedparen in kooien en 

10 jonge ooievaars6). De twee broedparen waren afkomstig uit het herintroductieprogramma 
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uit Zwitserland. Deze ooievaars waren in gevangenschap geboren. Er werd rekening mee 

gehouden dat deze vogels de drang hadden om terug te keren naar hun moederland. Het idee 

was dat de jongen van deze ooievaars vervolgens Nederland als hun moederland beschouwen 

met de hoop dat deze ooievaars uiteindelijk weer zouden terugkeren naar de regio waar ze 

geboren waren. De jonge vogels kregen dan ook de vrijheid. Het toenemen van het aantal 

ooievaars in Drenthe was afhankelijk van deze ooievaars. De hoop was dat de vogels een 

partner zouden vinden om voor nakomelingen te zorgen. Aan het succes van De Lokkerij te 

zien is het ze gelukt. In 2014 waren er bij De Lokkerij 47 nestparen. In de regio waren er nog 

eens 61 nestparen7). 

 Doordat De Lokkerij zo succesvol was geworden in de loop van de jaren, is er in 1990 

gekozen om Stichting Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij op te richten. Samen met de 

beheerders, dhr. en mw.  Koopman, houden de vrijwilligers van de stichting het buitenstation 

draaiende. Ze geven voorlichting, zamelen geld in, houden lezingen en verzorgen en 

bestuderen de ooievaars. 

             Vogelbescherming had zich al een aantal jaren teruggetrokken uit het 

herintroductieproject en om de ooievaars een plek te geven is in 2009 Stichting Ooievaars, 

Research & Knowhow opgericht, beter bekend als STORK. Dat was niet alleen omdat De 

Lokkerij op eigen benen moest staan, maar ook omdat ze in een aantal opzichten van mening 

verschilden. Zo wilde Vogelbescherming zich meer richten op de populatie in plaats van het 

individu. De Lokkerij vindt het echter noodzakelijk om zich ook te richten op het individu. 

Dat doen ze door middel van het bijvoeren van de ooievaar waar nodig is8). Stichting De 

Lokkerij heeft, als ooievaarsbuitenstation, van de overheid vergunning om gewonde en zieke 

ooievaars op te vangen, te verzorgen en weer uit te zetten. Daarmee is Stichting De Lokkerij 

ook een officieel ooievaarsopvang adres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1) Google maps  
4)  Bertil Zoer. De Ooievaar. Het Drentse Landschap 1999; 1: 12-13 
5)  http://www.delokkerij.nl/index.htmDe Lokkerij; laatst bezocht op 29-10-2014 
6) Koopman F. en E. Jaarverslag Broedseizoen 2013. De Wijk: De Lokkerij;2013. P. 24 
7) Interview Anna Voorbergen, stadsvogeladviseur bij Vogelbescherming 
8) http://www.ooievaar.eu/frame.htm Historie; laatst bezocht 29-10-2014 
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OPTIMALE LEEFOMSTANDIGHEDEN 

 

 Om de omstandigheden waar de ooievaar tegenwoordig in leeft te beoordelen, is het 

noodzakelijk te weten wat de optimale leefomstandigheden van de ooievaar zijn. Waar broedt 

en leeft een ooievaar het liefst? En waar kan hij het beste genoeg voedsel vinden?  

 De Ciconia ciconia is een vogel uit de familie Ciconiidae uit de orde Ciconiiformes. 

De weidevogel is een bekend beeld in Nederland en siert met zijn geklepper en 

indrukwekkende nesten onder andere het landschap in het Reestdal. De ooievaar kiest zijn 

leefgebied nauwkeurig en broedt niet zomaar op een paal in het eerste beste grasland. 

 Open gebieden, dat zijn de plekken waar de ooievaar te vinden is. De ooievaar kiest 

altijd voor een gebied waar relatief veel voedsel te vinden is, maar factoren als bodemtype, 

waterhuishouding, landschap, landgebruik en graslandkwaliteit zijn daarbij bepalende 

factoren. Moerassen en drassige weidegebieden vormen het favoriete terrein van de 

ooievaar9). 

 Al deze factoren hebben invloed op één heel belangrijk onderdeel voor de ooievaar: 

voedsel. Voedsel is het allerbelangrijkste om jongen te krijgen, deze in leven te houden en 

zelf in leven te blijven. Ooievaars eten (grote) insecten zoals kevers, krekels, sprinkhanen, 

emelten en regenwormen. Bij gebrek aan genoeg voedsel zijn ooievaars gedwongen over te 

gaan op slangen, kikkers, muizen en mollen. Alleen als een ooievaar geen andere keus meer 

heeft gaat hij over op de grotere dieren10). Er zijn verhalen over jonge weidevogels die ten 

prooi zijn gevallen aan een ooievaar. Drs. Hooimeijer heeft als vogeldierenarts de afgelopen 

30 jaar enkele honderden secties gedaan op dode ooievaars: “In de 30 jaar dat ik secties heb 

verricht op dode ooievaars, ben ik nog nooit een aanwijzing tegengekomen in de maaginhoud 

dat de ooievaar een wilde vogel heeft gegeten. Ook in braakballen die ik heb onderzocht is tot 

op heden geen aanwijzing gevonden dat ooievaars als predator fungeren van wilde vogels. 

Het kan dan ook alleen als uitzonderlijk worden beschouwd. Bij observaties in de natuur is 

gebleken dat wilde vogels zoals kieviten en tureluurs wel alarm slaan bij het naderen van een 

buizerd, een kiekendief of een kraai, maar geen alarm slaan bij het naderen van een 

ooievaar.”11). Daarnaast is er, door SOVON Vogelonderzoek Nederland, in 2005 een 

uitgebreid onderzoek gedaan naar de predatie op de weidevogels. De ooievaar wordt daarin 

genoemd als een predator en zou samen met een aantal andere vogels verantwoordelijk zijn 

voor hooguit enkele procenten van de predatie op weidevogelkuikens. Het curieuze hieraan is 

dat de ooievaar wordt neergezet als predator maar er wordt helemaal geen bewijs geleverd. 

Nergens in het onderzoeksrapport wordt aangetoond met cijfers of voorbeelden dat een 

weidevogelkuiken ten prooi is gevallen van een ooievaar12).  

 Als de leefomgeving voor de ooievaar optimaal is, heeft dit een gunstig effect op de 

broedresultaten van de ooievaar. Wanneer alle factoren heel gunstig zijn kan het vrouwtje wel 

7 eieren leggen maar dit is uitzonderlijk13). Normaliter legt de ooievaar onder gunstige 

omstandigheden 4-5 eieren en deze komen dan ook allemaal uit en de jongen vliegen dan 

meestal ook uit. Dit is echter onder optimale leefomstandigheden. De vraag of het goed gaat 

met de ooievaar hangt onder andere af van de broedresultaten, dus hoeveel eieren worden 

gelegd, hoeveel er daarvan uitkomen en hoeveel van de jongen uitvliegt en volwassen wordt.  
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9) Schulz, H. (1993). Der Weiβstorch: LebensweiseundSchutz. Augsburg: Weltbild Verlag GmbH 
10) http://www.ooievaars.eu/0310ooievaars_witteooievaar/default.html Witte ooievaar; laatst bezocht 

op 10-11-2014 
11) Quote drs. Hooimeijer, vogeldierenarts en vrijwilliger bij de Lokkerij 
12)  SOVON Vogelonderzoek Nederland. (2005). Predatie bij weidevogels: Op zoek naar de mogelijke 

effecten van predatie op de weidevogelstand.  
13) Vos, R. de (04-10). Ooievaar eindelijk op eigen benen. Vogels, p. 41-45 



 

8 Hope Wicks en Jannieke Berg                       De blikvanger van Drenthe 

 

BEPERKENDE FACTOREN 

 

 De ooievaar heeft in de 20e eeuw een kritische periode meegemaakt in Nederland. 

Belangrijk is te weten waardoor het precies kwam dat het slecht ging met de ooievaar in 

Nederland om te weten of de leefomstandigheden tegenwoordig weer zouden kunnen leiden 

tot een kritische periode. 

 Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is het ideale leef- en broedgebied van de 

ooievaar een open, gevarieerd landschap met veel diversiteit aan plantensoorten en 

bodemgebruik. Ook moet er dicht bij het nest genoeg vochtige graslanden te vinden zijn. In 

het verleden was dit veel te vinden in het Nederlandse landschap. Hooilanden, 

veenweidegebieden en de beekdalen zijn uitstekende leef- en broedgebieden voor de ooievaar. 

Deze landschappen waren vroeger veel aanwezig in het Drentse landschap. Door het opkomen 

van de moderne landbouw in Nederland veranderde het landschap in Drenthe. Hooilanden en 

veenweidegebieden moesten plaats maken voor akkers. Hierdoor veranderde het leefgebied 

van de ooievaar enorm. Het opkomen van de moderne en grootschalige landbouw is daardoor 

ook één van de grootste factoren waardoor de ooievaar nauwelijks meer te zien was in de 

natuur.  

Niet alleen het landschap veranderde door de moderne landbouw, maar ook de 

grondwaterstand. In de van oudsher natuurlijke landschap was de grondwaterstand zo hoog 

dat deze gebieden onbruikbaar waren voor intensieve landbouw. Hierdoor werden vele 

stukken grond als hooiland gebruikt14). Om de hooilanden geschikt te maken voor landbouw 

moest de grondwaterstand worden aangepast. Dit gebeurde door middel van drainage. Bij dit 

proces wordt water afgevoerd over en door de grond met als doel: het verlagen van het 

grondwaterpeil. Door drains, greppels of kleine sloten wordt het water afgevoerd naar grotere 

watergangen. Deze watergangen zijn er voor de afwatering15). Na de drainage van de velden is 

de grond droog genoeg, hierdoor ook stevig genoeg, om de zware landbouwmachines te 

dragen. Door het draineren van de velden is de grondwaterstand drastisch naar beneden 

gegaan. Hierdoor konden er minder plantensoorten overleven in de droge gebieden, de 

diversiteit van planten in het gebied nam extreem af. 

Vanouds liepen koeien in de wei en waren de bekende koeienflatsen een extra bron 

van insecten. Een ongunstige verandering in de melkveehouderij is dat steeds meer koeien 

van sommige boerderijen permanent op stal worden gehouden en de weilanden als bron van 

gras wordt gebruikt waarbij de weilanden met regelmaat worden gemaaid. Dit maaibeleid is 

desastreus voor alle weidevogels. Ook wordt de mest van de koeien geïnjecteerd in de bodem. 

Als gevolg daarvan nam de diversiteit van insecten en het bodemleven af, de voornaamste 

voedselbron van de ooievaar en andere weidevogels. Door het nieuwe landbouwbeleid in 

Drenthe werd indirect het aanbod van voedsel voor de ooievaar drastisch ingeperkt. Het 

gevolg hiervan is minder ooievaars in Nederland, door een tekort aan voedsel.  

Het opkomen van de moderne landbouw in Nederland kan worden beschouwd als de 

belangrijkste reden van de achteruitgang van de ooievaar en de andere weidevogels. 

Daarnaast waren er ook andere factoren die een rol hebben gespeeld, namelijk de 

modernisering van de huizen. In nieuwbouwhuizen werd voornamelijk centrale verwarming 
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geïnstalleerd. Schoorstenen werden dus overbodig en verdwenen langzamerhand. Dit heeft 

een negatief effect op de ooievaar omdat ze de schoorstenen als broedpalen gebruikten. 

Bovenop de schoorstenen werden nesten gebouwd. Maar door de relatief snelle verdwijning 

van de schoorstenen moesten de ooievaars zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Dit hielden 

niet alle ooievaars niet bij16). 

Tijdens de trek naar warmere gebieden, voornamelijk in het westen en langs de 

oostkust van Afrika, lag nog een gevaar op de loer. Namelijk botsingen met 

hoogspanningsleidingen langs de trekroute. Vele ooievaars stierven onderweg naar hun 

overwinteringsgebied door hoogspanningskabels. Voor kleine vogels zijn 

hoogspanningskabels geen gevaar, want de vogel moet twee kabels tegelijkertijd raken om 

een hevige stroomstoot te krijgen. Voor de ooievaar 

met een spanwijdte van circa twee meter is de kans 

groot dat bij een botsing met een kabel de vogel een 

stroomstoot van 110.000 volt krijgt17). De 

elektrocutie vindt voornamelijk plaats in Frankrijk 

waar het grootste gedeelte van het elektriciteitsnet 

boven de grond is. 

Langs de trekroute van de ooievaar ligt nog 

een gevaar, namelijk de jagers. In Zuid – Europa is 

de plezierjacht een probleem. Een aantal ooievaars 

overleven dit gedeelte van de route niet. Wanneer 

de ooievaar door trekt naar West – Afrika is er de 

kans dat ook daar jagers op hun staan te wachten. 

Overigens is dit niet voor de plezierjacht, maar voor 

de consumptie van de vogels18). 

Afbeelding 2, Trekroutes ooievaars vanuit     

   Europa. 

 

Niet alleen liggen de gevaren langs de trekroute, de lange vlucht is zelf ook  

gevaarlijk, vooral de overtocht van Gibraltar naar Afrika. De ooievaar is geen goede vlieger. 

Om grote afstanden te overbruggen zijn ooievaars zijn afhankelijk van thermiek. Tijdens het 

vliegen zoeken ze naar opwaartse luchtstromen en zweven als het ware. Het zweven kost vele 

malen minder energie dan daadwerkelijk vliegen. Het punt is dat bij de oversteek van 

Gibraltar naar Afrika de vogels geen gebruik kunnen maken van het zweven. Dit komt omdat 

er boven de zee geen thermiek is. Hierdoor halen niet alle ooievaars de overkant19). 

De oorzaken van het drastisch teruggelopen aantal van de ooievaar liggen dus niet 

alleen in eigen land, ook in de overwinteringsgebieden zijn er problemen. Na een intensieve 

en gevaarlijke trek voor de ooievaars naar Gibraltar of West- Afrika moeten ze weer op 

krachten komen. De ooievaars voeden zich met grote insecten waaronder sprinkhanen, die in 

de warme streken in overvloed zijn. De sprinkhanen zijn in zulke grote aantallen aanwezig dat 

de sprinkhanen plagen vormen, ze worden bestreden door middel van overmatig gebruik van 

hevige pesticiden. De ooievaar voedt zich met de sprinkhanen en wellicht overige bestreden 
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insecten waardoor het dier zware metalen binnenkrijgt. Deze pesticiden kunnen zich ophopen 

in het lichaam, accumulatie, waardoor het dier sterft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2) Vogelwerkgroep “De IJsselstreek” 
14) Zoer, B. De Ooievaar. Het Drentse Landschap 1999; 1: 12-13 
15) http://www.bodemsnl/canon/venster-12.php Drainage; laatste bezocht 28-10-2014 
16) http://www.noorderbreedte.nl/pdf/90504.pdf Laatst bezocht 28-10-2014 
17) http://www.ooievaars.eu/bladzijden%biologie/witte%20ooievaar.htm#overleving Overleving; 

laatst bezocht 28-10-2014 
18) http://www.ooievaars.eu/faq/faqtrek.htm Laatst bezocht 29-10-2014 
19) http://hetreestdal.nl/?p=2522 Thermiek; laatst bezocht 29-10-2014 

http://www.bodemsnl/canon/venster-12.php
http://www.noorderbreedte.nl/pdf/90504.pdf
http://www.ooievaars.eu/bladzijden%25biologie/witte%20ooievaar.htm#overleving
http://www.ooievaars.eu/faq/faqtrek.htm
http://hetreestdal.nl/?p=2522
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VERSCHIL OPTIMALE LEEFOMSTANDIGHEDEN EN HUIDIGE SITUATIE 

 

 Om te bepalen hoe het met de ooievaar gaat in Drenthe, is het van belang de 

verschillen van de huidige situatie en die van vroeger goed in kaart te brengen. Leeft de 

ooievaar tegenwoordig in eenzelfde omgeving als in zijn kritische periode? Wat zijn precies 

de verschillen en waar komt dat door?  

 Zoals te lezen is in de inleiding en het hoofdstuk “Optimale leefomstandigheden” heeft 

een gevarieerd menu als die van de ooievaar een specifiek landschap waar dit voedsel ook 

degelijk te vinden is nodig. Van oudsher waren er in Drenthe veel van dit soort gebieden te 

vinden: beekdalen en veenweidegebieden. Door de hoge grondwaterstand was intensieve 

landbouw op deze gebieden onmogelijk en werd het gebruik ervan beperkt tot hooien. 

Hierdoor bleven deze landschappen ongerept en geschikt voor de ooievaar. Het Reestdal waar 

De Lokkerij gevestigd is, is zo’n typisch beekdal dat geschikt is voor de ooievaar3).  Maar in 

de landbouw en waterstandbeheer is veel veranderd. Door moderne landbouw zijn drassige 

weidelanden weinig te vinden. Doordat er veel gebruik wordt gemaakt van grote machines en 

tractoren in de landbouw, is het voor deze sector niet geschikt om drassige landen te hebben. 

Machines zakken er in weg en gewassen verdrinken. Daarom wordt de grondwaterstand 

bijzonder goed in de hand gehouden. In landbouwgebieden wordt de grondwaterstand laag 

gehouden, terwijl de ooievaar juist voorkeur heeft voor hoog wisselende waterstanden. De 

grondwaterstanden in Nederland worden nauwkeurig bijgehouden en bepaald.   
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In de onderstaande grafiek is de grondwaterstand in de middenloop van de Reest te 

zienAfb.3). Hieruit valt duidelijk op te merken dat sinds 1968 de grondwaterstand drastisch 

gedaald is. Er zijn echter wel grote verschillen in de grafiek te zien. Dit kan verklaard worden 

doordat er simpelweg in een bepaald jaar relatief veel neerslag is ten opzichte van voorgaande 

jaren. Maar over het geheel is er een duidelijke daling te zien van ruim vijftig centimeter. 

Zo’n groot verschil in grondwaterstand is cruciaal voor de biotoop rondom de Reest. Een 

mogelijke oorzaak hiervoor is het landbouwbeleid. Zoals eerder genoemd in dit hoofdstuk zijn 

de grondwaterstanden en landbouw nauw met elkaar verbonden. De grondwaterstanden in het 

Reestdal liggen dus ver van de optimale leefomstandigheden van de ooievaar af.  

 

Afbeelding 3, Verlaging van grondwaterstanden in de middenloop van het Reestdal. 

  

In de landbouw wordt veel gebruik gemaakt van één soort gras: Engels raaigras. Engels 

raaigras is een voor vee voedselrijk gras en wordt dus veel gebruikt voor het maken van hooi 

voor het vee van boeren20). Maar Engels raaigras is ook een dominant grassoort. Andere 

soorten planten krijgen geen kans in deze weilanden, wat betekent dat de graslanden weinig 
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diversiteit bevatten. Hierdoor zijn er weinig insecten te vinden in deze gebieden want voor 

insecten is dit landschap niet geschikt om te overleven. Als gevolg daarvan kan de ooievaar in 

moderne landbouwgebieden, net als andere weidevogels, weinig voedsel vinden en zijn 

jongen ook niet voorzien in hun behoeften21). 

 In de huidige landbouw wordt ook veel gebruik gemaakt van gewasbeschermings-

middelen. Grote oppervlakten land worden beneveld met pesticiden. Voor geen enkel dier zijn 

deze middelen gezond en zo ook niet voor de ooievaar, zie hoofdstuk “Beperkende factoren”.  

Het verschil tussen de optimale leefomstandigheden van de ooievaar en de huidige 

situatie komt neer op een aantal factoren. Ten eerste speelt de grondwaterstand een grote rol. 

Deze wordt tegenwoordig relatief laag gehouden in agrarische gebieden, terwijl de ooievaar 

voorkeur heeft voor hogere waterstanden. Verder is de biodiversiteit aan planten, kruiden en 

insecten veel lager dan dat deze zijn in een optimale leefomgeving voor de ooievaar. Dit zijn 

gevolgen van de modernisering van de landbouw in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3) Ir.D.P. As, Ir.P. van Bergen, Ing. H. Post en Drs. U. Vegter, Hydrologische aspecten van het 

systeemonderzoek Reestdal: aanbevelingen voor integraal beheer van een beekdalsysteem uit H20, 

Maart 1994, p. 122-127 

20) http://wilde-planten.nl/engels%20raaigras.htm Engels raaigras; laatst bezocht 27-10-2014 
21)Os, B.L.J. van. Weidevogels en overige fauna in agrarische landschappen in Drenthe, Rapport van 

de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe 

 

http://wilde-planten.nl/engels%20raaigras.htm
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AANPASSINGEN IN LEEFGEBIED OOIEVAAR 

 

Zoals u in het vorige hoofdstuk heeft kunnen lezen zijn er verscheidene factoren die 

aangepast kunnen worden om het leefgebied van de ooievaar te verbeteren. Meestal hoeft er 

maar een kleine aanpassing te worden gemaakt waardoor het met vele diersoorten veel beter 

gaat. Indirect profiteert de ooievaar van de aanpassing. Zo ook bij de volgende genoemde 

aanpassingen. 

 Eén van de belangrijkste factoren die zorgde voor het bijna uitsterven van de ooievaar 

is de grondwaterstand, zie hoofdstuk “Verschil optimale leefomstandigheden en huidige 

situatie”. Om het voedselaanbod van de ooievaar weer toe te laten nemen moet de 

grondwaterstand verhoogd worden. Hierdoor krijgen meer plantensoorten de kans om zich te 

vestigen in het Drentse landschap, wat zeer voordelig is voor insecten. Een grote diversiteit 

aan kruiden in het land zorgt namelijk voor veel insecten. Het voedselaanbod wordt dus door 

een kleine aanpassing voor meerdere groepen voordelig. Dit geldt voor de planten, insecten, 

slakken, bodemleven, ooievaars maar ook andere weidevogels. De andere weidevogels 

hebben een soortgelijk dieet, namelijk van insecten en wormen. Ook hun leefgebied zal erop 

vooruit gaan door de verhoging van de grondwaterstand22).  

 Niet alleen de grondwaterstand zorgt voor een beperkte diversiteit in planten. Waar 

veel boeren zich wellicht niet bewust van zijn is dat het te vroeg maaien van bermen en sloten 

nadelig is voor weidevogels. Wanneer de bermen en slootkanten te vroeg gemaaid worden 

hebben de planten niet tijd genoeg om zich te vermeerderen of zaden te vormen. Dit zorgt 

ervoor dat het volgende jaar minder (soorten) planten te vinden zijn aan de slootkanten of 

bermen. Dit heeft weer hetzelfde effect op insecten, en dus ook op de ooievaars en overige 

weidevogels. De slootkanten en bermen kunnen het beste gemaaid worden in oktober, 

hierdoor hebben de planten genoeg tijd om zich te vermeerderen en zaden aan te maken23). 

Ook bij deze kleine aanpassing hebben vele soorten hier voordeel aan.  

 Pesticiden zijn een bekender voorbeeld van een schadelijk factor voor dieren. Deze 

maatregel van de boeren is bedoeld om insecten te verdelgen en hun gewassen te beschermen 

tegen ziektes en plagen. Maar wat er ook indirect gebeurt is dat het voedselaanbod van 

weidevogels, waaronder de ooievaar, wordt verkleind. Ook kunnen de vogels ziek worden van 

de pesticiden als ze bespoten insecten hebben gegeten. Wanneer er minder vogels zijn, zijn er 

ook minder vogels die de insecten van de gewassen halen. Dit is dus een negatief effect voor 

zowel de weidevogel, als voor de boer. Door te minderen met pesticiden, of gebruik te maken 

van de natuurlijke vijand van de plaaginsecten is dit niet alleen veel beter voor de 

weidevogels, maar ook is het duurzaam24).  

 Het bemesten van het land heeft ook effect op de hoeveelheid van de insecten. 

Wanneer de boer gebruikt maakt van ruige strorijke mest wordt het land al snel rijk aan 

wormen en insecten. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van het dieet van de ooievaar en 

overige weidevogels. Niet alleen wordt de grond een ideaal leefgebied voor de worm, ook 

wordt de bodem hierdoor een vruchtbare grond. Dit is zeer gunstig voor het krijgen van een 

gevarieerde structuur van de graslanden25). 
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 De boeren kunnen op nog een andere manier een verschil maken voor de ooievaars. 

Het grasland bestaat nu voornamelijk uit Engels raaigras, dat is een plantensoort die zeer 

dominant is. Hierdoor wordt het voor andere plantensoorten vrijwel onmogelijk om te 

overleven naast het Engelse raaigras. Als de boeren in plaats van Engels raaigras gebruik gaan 

maken van een andere, minder dominante grassoort heeft dit een positief effect op de 

soortenrijkdom van planten in het grasland. En dus ook op de verschillende soorten insecten, 

de voedselbron van ooievaars26). 

 Behalve factoren aan te passen die indirect ten gunste komen van de ooievaars, zijn er 

ook een aantal mogelijke opties die direct invloed hebben op het welzijn van de ooievaar. 

Deze factoren zijn overigens alleen gunstig voor de ooievaars, andere dier- of plantensoorten 

hebben geen baat bij deze aanpassingen.  

 Door de opkomst van centrale verwarming in nieuwbouwhuizen verdwenen de 

schoorstenen uit het stedelijk aanzicht. Dat was nadelig voor de ooievaar want de 

schoorstenen op huizen waren en zijn nog steeds geschikte plekken om een nest op te 

bouwen. Door het verdwijnen van de schoorstenen moesten de ooievaars zoeken naar nieuwe 

geschikte plekken. Dit lukte niet altijd, nesten zakten in of gingen kapot omdat ze niet op een 

goede ondergrond gebouwd werden27). Dit was een probleem. Men kan de ooievaar helpen 

door een ooievaarsnest te plaatsen. Het kant- en klare nest is vrij simpel, de ooievaar moet dus 

als het ware zelf zorgen voor de finishing touch. Veel gemeentes kopen zo’n ooievaarsnest, in 

de hoop de gracieuze broedvogel in hun stadsaanzicht te krijgen. Vaak lukt dit ook 

daadwerkelijk. Een ooievaarsnest is niet alleen beschikbaar voor gemeentes, maar voor 

iedereen. Alle mensen kunnen een steentje bijdragen aan de leefomgeving van de ooievaar. 

 Vroeger stierf er een relatief groot aantal ooievaars tijdens hun trekroute naar hun 

overwintergebieden. Dit kwam doordat ze in aanraking kwamen met hoogspanningskabels. 

De ooievaars braken botten, of kregen een heftige stroomschok. In meeste gevallen 

overleefden de vogels deze gebeurtenis niet. Inmiddels zijn er vele onderzoeken gedaan hoe 

men het aantal aanvaringen met hoogspanningslijnen kan reduceren. Een oplossing daarvoor 

is de zo gehete vogelflappen, dit zijn draadmarkeringen waardoor vogels in de meeste 

gevallen de draden kunnen opmerken en kunnen uitwijken. Door deze oplossing wordt het 

leven van vele ooievaars gespaard28). Ook komt een steeds groter deel van het 

hoogspanningsnet ondergronds. Dit is de beste oplossing voor de vogels, want hierdoor is het 

helemaal niet meer mogelijk om in aanvaring te komen met de kabels. Helaas is het nog niet 

overal het geval dat het hoogspanningsnet ondergronds is. Voornamelijk in natuurgebieden of 

steden is het wel ondergronds. Deze oplossing klinkt heel mooi voor de ooievaar, maar er 

hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan29). 

 Er zijn een hele hoop factoren waar de mens aan mee kan werken waardoor het 

leefgebied van de ooievaar een beter gebied zal worden. Onder andere het verhogen van de 

grondwaterstand in een aantal gebieden zal een grote invloed hebben. Ook het verminderen 

van het pesticidegebruik, het plaatsen van nesten en het aanpassen van het hoogspanningsnet 

zal een grote invloed hebben. 
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22) Zoer, B. De Ooievaar. Het Drentse Landschap 1999; 1: 12-13 

23)http://www.scherper.nl/content/view/3583/131/ laatst bezocht 29-10-2014 

24)http://www.ooievaars.eu/bladzijden%20stork/home2.htm laatst bezocht 29-10-2014 

25)Bos, J. Een nieuwe aanpak. Weidevogelboerderijen  2011; 1: 7 
26) http://wilde-planten.nl/engels%20raaigras.htm. laatst bezocht 27-10-2014 
27)http://www.noorderbreedte.nl/pdf/90504.pdf Laatst bezocht 28-10-2014 
28) J.C. Hartman, A. Gyimesi, H.A.M. Prinsen. Zijn vogelflappen effectief als draadmarkering in een 

hoogspanningslijn?. Culemborg: Bureau Waardenburg; 2010. P. 69 
29) http://www.hoogspanningsnet.com/over-hoogspanningsmasten/luchtlijnen-grondkabels/kan-alles-

niet-ondergronds/laatst bezocht29-10-2014 

 

http://www.scherper.nl/content/view/3583/131/
http://www.ooievaars.eu/bladzijden%20stork/home2.htm
http://wilde-planten.nl/engels%20raaigras.htm
http://www.noorderbreedte.nl/pdf/90504.pdf
http://www.hoogspanningsnet.com/over-hoogspanningsmasten/luchtlijnen-grondkabels/kan-alles-niet-ondergronds/
http://www.hoogspanningsnet.com/over-hoogspanningsmasten/luchtlijnen-grondkabels/kan-alles-niet-ondergronds/
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FACTOREN GESTELDHEID OOIEVAAR 

 

Om de gesteldheid van de ooievaar goed te kunnen bepalen, is het van belang om te 

weten welke factoren de gesteldheid bepalen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke 

factoren van belang zijn bij het bepalen van de gesteldheid van een ooievaar. 

Door drs. Jan Hooimeijer van Stichting de Lokkerij worden elk jaar weer ooievaars 

onderzocht. Er wordt dan bepaald of het goed gaat met de ooievaar. Er wordt dan gelet op 

veerkwaliteit en gewicht. Ook de broedresultaten van een ooievaarspopulatie zeggen veel 

over hoe het gaat met deze ooievaars. 

De veerkwaliteit van een veer van de ooievaar wordt beoordeeld waarbij wordt 

gekeken naar de kleur, de glans, de structuur en naar de aanwezigheid van 

groeistoornissen/armoestrepen. De veren van een gezonde ooievaar zijn duidelijk zwart en 

wit, niet bruinig, hebben een paars/blauwe glans, zijn niet vuil en hebben geen armoestrepen. 

‘‘Groeistoornissen/armoestrepen laten zien dat er problemen hebben gespeeld of nog steeds 

spelen met de algehele conditie tijdens de ontwikkeling van de veren’’30). 

 

 
Afbeelding 4, veren van gezonde ooievaar.  Afbeelding 5, veren van gezonde ooievaar. 

 

 
 

Afbeelding 6, veren van ongezonde ooievaar.    Afbeelding 7, veren van ongezonde ooievaar. 

 

Afbeelding 4 en 5 tonen de veren van een gezonde ooievaar. De kleuren van de veren 

zijn mooi zwart en wit. De veren vertonen geen armoestrepen, hebben de normale 

veerstructuur en zijn niet vies. Afbeelding 6 en 7 tonen de veren van een ooievaar met 

conditieproblemen. Zoals te zien zijn de zwarte veren niet echt zwart, zijn de veren vies en 

zien de veren er rommelig uit. Ook zijn er armoestrepen te zien in de veren. De veren van een 
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ooievaar ontwikkelen zich naarmate een ooievaar ouder wordt. Wanneer een ooievaar een 

periode meemaakt waarin hij bijvoorbeeld niet genoeg of alleen maar onvolwaardige voeding 

kan vinden, kan de ooievaar niet genoeg groeien. De veren van die ooievaar vertonen dan 

groeistoornissen/armoestrepen. 

 

 De ooievaar is een dier dat veel rondloopt in graslanden, daarom is het niet raar om te 

bedenken dat de veren van de ooievaar wel eens vies kunnen zijn. Echter een gezonde 

ooievaar zal nooit bruinige veren hebben door viezigheid, gezonde ooievaars zorgen er voor 

dat de veren schoon blijven. In afbeelding 7 op blz. 17 is een duidelijk voorbeeld te zien van 

het verendek van een ongezonde ooievaar. In plaats van een mooie witte kleur en gladde 

veren zijn de veren permanent vervuild en zitten er oneffenheden in de veren. 

 Ook het gewicht van een ooievaar zegt veel over zijn situatie. Het gewicht van een 

gezonde ooievaar ligt tussen de 2,3 en 4,4 kg 31). Wanneer een ooievaar onder dit gewicht zit, 

betekent dat in de meeste gevallen dat de ooievaar ondergewicht heeft. Ondergewicht kan een 

gevolg zijn van voedseltekort. Door problemen in de ontwikkeling kan een ooievaar ook te 

klein blijven. Dan is een ondergewicht niet altijd een teken dat de vogel te mager zou zijn.  

Voedseltekort en onvolwaardige voeding kan leiden tot groeistoornissen, verminderde 

broedresultaten en zelfs tot sterven. 

 Om de gesteldheid van een populatie ooievaars, zoals de ooievaars in Drenthe, te 

bepalen zijn de broedresultaten het meest representatief. Om de broedresultaten te kunnen 

beoordelen wordt gekeken naar het aantal succesvolle broedparen, het aantal gelegde eieren, 

het aantal uitgekomen eieren, het aantal geringde jongen en het aantal uitgevlogen jongen. 

Een gezond ooievaarsbroedpaar zal onder optimale omstandigheden 3-6 eieren leggen. 

Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, zullen er gemiddeld 3 tot 4 jongen uitvliegen en het 

nest verlaten. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van voedseltekort kan het aantal eieren 

minder zijn en zullen minder jongen het overleven en uiteindelijk uitvliegen.  Op deze manier 

kunnen de  broedresultaten van een ooievaarspopulatie worden beoordeeld. Broedresultaten 

van De Lokkerij zijn te vinden vanaf blz. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Afbeelding 4, 5, 6, 7) Drs. J. Hooimeijer, Adviespraktijk voor vogels  
30) Quote  Drs. J. Hooimeijer, Adviespraktijk voor Vogels 
31)http://www.ooievaarsnesten.nl/ooievaars.html  Paspoort, laatst bezocht 01-12-2014 
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DE OOIEVAARSPOPULATIE IN DRENTHE DOOR DE JAREN HEEN 

 

  Om goed te kunnen bepalen hoe het anno 2014 gaat met de ooievaar, is het van belang 

om recente gegevens te vergelijken met gegevens uit het verleden. Daarom zijn in dit 

hoofdstuk verschillende jaarverslagen van 1984 – 2010 van de Lokkerij bestudeerd en zijn 

gegevens in een grafiek uitgezet. Om de gesteldheid van de ooievaars anno 2014 te bepalen 

moet er eerst gekeken worden naar het verleden.       

Afbeelding 8, aantal jongen uitgezet tegen aantal jongen nog in leven bij ringen in de periode 1984 tot 

2010. 

Uit afbeelding 8 blijkt dat in circa 25 jaar het aantal jonge ooievaars met 500% is gestegen. 

De Lokkerij heeft daar vanaf 1980 een belangrijke bijdrage aan geleverd en heeft er voor 

gezorgd dat de ooievaar weer terug is in het Drentse landschap. Het aantal ooievaars is in 

vergelijking met 1984 fors gestegen, maar in de grafiek is te zien dat in de loop van de jaren 

steeds minder van de uitgekomen jongen nog in leven zijn bij het ringen. 

  Uit de grafiek in afbeelding 8 is dus af te lezen dat steeds meer jonge ooievaars al 

dood zijn voordat ze geringd worden. Het ringen gebeurt meestal tussen de 7e en 10e  week na 

het uitkomen van de eieren. Steeds meer jonge ooievaars overleven de eerste cruciale fase van 

hun leven niet. Wanneer er zoveel jonge ooievaars in de eerste periode sterven is dat een 
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slecht teken. Er vliegen hierdoor veel minder jonge ooievaars uit. Dit heeft weer gevolgen 

voor de groei van de populatie. Als er minder jongen uitvliegen, groeit de populatie minder 

snel en veranderd de leeftijdsopbouw binnen de populatie.   

 Ook valt er het een en ander te zeggen over de ooievaars die het ringen wel gered 

hebben. Namelijk dat ze niet zo gezond zijn als dat ze zouden moeten zijn op hun leeftijd. 

Normaliter zijn er altijd een aantal jongen die het ringen niet halen. Deze jongen zijn 

bijvoorbeeld uit het nest gevallen. Maar wanneer er grofweg 150 jonge ooievaars van de 525 

geboren jongen het ringen niet eens redden is er wel iets mis. De meesten zijn overleden door 

voedseltekort, of doordat ze het voedsel wat ze krijgen niet kunnen verteren/ binnen krijgen. 

Zo is op 07-06-2012 een jonge ooievaar dood aangetroffen op het nest. De oorzaak van zijn 

dood was een maagobstructie en een te laag gewicht. Een maagobstructie ontstaat wanneer er 

onvoldoende geschikt voedsel beschikbaar is. Er vormen (grote) braakballen in de maag 

bestaande uit onder andere zand, steentjes, grashalmen en dergelijke. Omdat het jong door de 

volle maag weinig bedelt, treed verhongering op of is de bal zo groot dat het hart in gedrang 

komt32).  

Op 18-06-2010 zijn er 3 jongen van het nest gehaald door De Lokkerij om ze op te vangen. Ze 

zijn opgenomen omdat ze alle drie ziek waren door verkeerd voedsel. 1 jongen heeft het 

uiteindelijk nog overleefd na een intensieve behandeling33).  

Op 20-06-2007 is het kleinste jong op nest 108 (op De Lokkerij) dood aangetroffen, oorzaak 

daarvan: verhongering34). 

 Verder is er voorgekomen dat de jonge ooievaars stikken in hun voedsel. Het dieet van 

jonge ooievaars bestaat voornamelijk uit wormpjes. Doordat er niet genoeg voedsel te vinden 

is, zijn de volwassen ooievaars noodgedwongen hun kroost te voeden met overig voedsel. Dit 

kan ernstige gevolgen hebben voor een goede ontwikkeling van de ooievaars of zelfs fataal 

worden. 
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Afbeelding 9, percentage uitgekomen eieren van de gelegde eieren in de periode 1984- 2010. 

 

In de bovenstaande grafiek is te zien dat in het begin van het herintroductieproject alle 

eieren die de broedparen op dat moment hadden gelegd zijn uitgekomen. Maar door de jaren 

heen wordt dat steeds minder. Toen in 1984 100% van de eieren zijn uitgekomen, is dat in 

2010 “slechts” 63,4%. Er is dus een afname in het percentage uitgekomen eieren in de loop 

van de jaren van bijna 40%. Ook is op te merken dat er vroeger relatief goede en slechte jaren 

voor de ooievaars waren. Vanaf 2002 lijkt het vrij constant gebleven maar er is toch duidelijk 

een dalende lijn zichtbaar. 

 

Er wordt in dit hoofdstuk niet alleen gekeken naar het verleden van de ooievaarspopulatie in 

De Wijk en omstreken. De ooievaarspopulatie uit deze regio wordt ook vergeleken met het 

landelijk gemiddelde. Hierbij is er gekeken naar gemiddeld aantal uitgekomen eieren en 

uitgevlogen jongen. Door deze twee gegevens tegen elkaar uit te zetten wordt het duidelijk 

hoe goed de ooievaarspopulatie in De Wijk en omstreken het doet ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde. Op blz. 22 en 23 zijn deze grafieken en de bespreking ervan te vinden. 
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Afbeelding 10, gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedpaar, landelijk en Lokkerij 

vergeleken. 

 

In de bovenstaande grafiek is het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol 

broedpaar van de Lokkerij uitgezet tegen de landelijke cijfers in de periode 1990-2009. Er is 

te zien dat het gemiddelde van De Lokkerij een stuk hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. 

Uit de grafiek kan ook geconcludeerd worden dat de ooievaarspopulatie van de Lokkerij 

relatief is. Dit is te zien aan de grote pieken en dalen. Een mogelijke verklaring daarvoor is 

dat de desbetreffende ooievaarspopulatie naar verhouding klein is. Hierdoor heeft een 

verandering of afwijking ten opzichte van het standaard aantal uitgevlogen jongen een relatief 

grote impact op het gemiddelde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedpaar  (Landelijk) 

 

Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedpaar  (De Lokkerij) 

Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedpaar (Landelijk) 

Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedpaar (Lokkerij) 
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In de volgende grafiek is het gemiddeld aantal uitgekomen eieren per succesvol broedpaar van 

de Lokkerij uitgezet tegen het landelijk gemiddelde in de periode 1990-2009. Ook hier is op 

te merken dat de Lokkerij over het algemeen het beter doet dan het landelijk gemiddelde. Hier 

is echter wel een jaar te zien dat de Lokkerij het slechter deed dan het landelijk gemiddelde. 

Dit kan komen doordat de Lokkerij nog in de beginjaren was, de Lokkerij had relatief weinig 

broedparen. Wanneer er bij een succesvol broedpaar de eieren niet uitkwamen had dit een 

grote impact voor het gemiddelde van de Lokkerij.  

 
Afbeelding 11, gemiddeld aantal uitgekomen eieren per succesvol broedpaar, landelijk en Lokkerij 

vergeleken. 

 

De Lokkerij doet het dus beter ten opzichte van het landelijk gemiddelde wanneer er gekeken 

wordt naar het gemiddelde aantal uitgekomen eieren en uitgevlogen jongen per succesvol 

broedpaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de omgeving in Drenthe dichter bij de 

optimale leefomstandigheden liggen. Het voedselaanbod is hierdoor groter voor de ooievaars 

en er is voldoende ruimte voor de dieren om zich te vestigen. Een andere verklaring is dat de 

Lokkerij hier zeer betrokken is bij de ooievaarspopulatie. De vrijwilligers werken nauw 

samen om zoveel mogelijk te kunnen doen voor de populatie. Dit laatste is echter niet met 

zekerheid te zeggen 

 
Afbeelding 8, 9, 10, 11) Gebaseerd op de jaarverslagen van De Lokkerij. 1984 - 2009 
32) Jaarverslag De Lokkerij 2012 ; Bijzonderheden bij de broedgevallen  
33) Jaarverslag De Lokkerij 2010 ; Bijzonderheden bij de broedgevallen 
34) Jaarverslag De Lokkerij 2007; Bijzonderheden bij de broedgevallen 

 

Gemiddeld aantal uitgekomen eieren per succesvol broedpaar (Landelijk) 

 

Gemiddeld aantal uitgekomen eieren per succesvol broedpaar (De Lokkerij) 



 

24 Hope Wicks en Jannieke Berg                       De blikvanger van Drenthe 

 

DE OOIEVAAR IN POLEN 

 

 De ooievaar is zo populair in Polen dat het dier het onofficiële symbool is voor het 

land. In Polen is 20% van de Europese ooievaars gevestigd. Daarnaast hebben van alle 

ooievaars 20% zich gevestigd in Polen. Het aantal broedparen wordt geschat op 52.50035). 

Verder is er een zeer lange traditie van het tellen van de ooievaars in Polen. Dit is begonnen in 

1934 en wordt elke tien jaar herhaald. Deze traditie bestaat anno 2014 nog steeds.  

 De ooievaarspopulatie in Polen is al jaren zeer stabiel, maar de broedplek van de 

ooievaars is door de jaren heen wel drastisch veranderd. Er is een grote verschuiving in de 

keuze van de ooievaars om hun nest te bouwen. In 1984 waren de nesten van bijna één derde 

van de ooievaars gebouwd op rieten daken. Door het verdwijnen van de rieten daken 

verdween ook een geliefde broedplek van de ooievaars. In 2001 waren er geen nesten meer 

waargenomen op rieten daken. Niet alleen is er een afname van nesten op rieten daken, maar 

ook van “gewone” daken (van 18.4% in 1984 naar 9.7% in 2001). In dezelfde periode is het 

aandeel nesten op elektriciteitspalen gestegen van 9.6% naar 61.4%. Er is dus sprake van een 

drastische verschuiving van broedplek van de ooievaars in Polen36).    

 In Nederland broeden ooievaars voornamelijk op nestpalen. Deze nestpalen zijn vaak 

neergezet door onder andere gemeentes in de hoop het landschap te verrijken met deze 

prachtige vogels. De ooievaar wordt in Nederland dus als het ware geholpen met het maken 

van hun nest. Dit is in Polen niet het geval37).      

 In Polen komt de ooievaar, net zoals in Nederland, voornamelijk voor op het 

platteland. In het oosten van Polen zijn dat voornamelijk kleinschalige boerderijen. In 

tegenstelling tot boerderijen in Nederland zijn ze klein en maken vooral gebruik van kleine en 

gevarieerde velden. Dit zorgt voor een divers mozaïek in het agrarisch landschap van oost 

Polen. Deze omgeving is ideaal voor ooievaars om zich voort te planten. Door het diverse 

agrarisch landschap is er een hoge plantendiversiteit. Hierdoor zijn er verscheidene 

insectensoorten aanwezig in het landschap. Ideaal dus voor ooievaars38).   

 Dit is in Nederland heel anders. Door de moderne en grootschalige agrarische sector is 

er vrijwel geen plaats meer voor kleinschalige boerderijen. Dit zorgt voor een vele male 

minder divers landschap. Met negatieve gevolgen voor de ooievaar zoals eerder besproken op 

bladzijde 8. Er is dus een groot verschil tussen Polen en Nederland als we kijken naar het 

leefgebied. 
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Afbeelding 12, Aantal broedparen en succesvolle broedparen van de ooievaar in 1984-2005 in Oost-

Polen. 

 

  

 

  

Afbeelding 13, Aantal broedparen en succesvolle broedparen van de ooievaar in 1984 tot en met 2013 

in Drenthe. 

 

In de grafiek van afbeelding 12 zijn het aantal broedparen uitgezet met het aantal succesvolle 

broedparen in de periode 1984 tot en met 2005 van Oost-Polen. Dit is vergeleken met het 

aantal broedparen en het aantal succesvolle broedparen van De Lokkerij en omstreken 

(afbeelding 13).   
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 Wat erg opvallend is, ondanks dat de ooievaarspopulatie al jaren stabiel is in Polen, is 

de verhouding tussen het aantal broedparen en succesvolle broedparen van De Lokkerij hoger 

is dan dat van Oost-Polen. Dit betekent echter niet dat de populatie ooievaars in Polen minder 

succesvol is, aangezien er wordt gekeken naar succesvolle broedparen. Een broedpaar is 

namelijk al succesvol wanneer het minstens één ei heeft gelegd. Ook al komt het 

desbetreffende ei niet uit, toch is het broedpaar succesvol.     

 Een mogelijke verklaring voor het verschil is dat in Oost-Polen het zwaartepunt van de 

leeftijdsopbouw lager ligt. Een ooievaar is pas rond het derde levensjaar vruchtbaar. Zo kan 

het zijn dat een ooievaar van twee jaar al een partner en een nest heeft, maar niet in staat is om 

eieren te leggen. Hierdoor wordt dit broedpaar meegeteld als niet succesvol broedpaar. 

Wanneer er meerdere, zoals net beschreven, broedparen zijn in Oost-Polen, kan dit ervoor 

zorgen voor het grote verschil. 

 Wat ook zeer opmerkelijk is, is het drastische verschil tussen het aantal (succesvolle) 

broedparen in 2010-2011 in Drenthe. Beide aantallen zijn enorm afgenomen. Dit is te 

verklaren door de zeer slechte weersomstandigheden in 2011. Hierdoor hebben vele ooievaars 

het niet gehaald. In een gezonde populatie zijn er altijd lichte schommelingen in het aantal. 

Dit komt omdat er altijd goede en slechte jaren voor de ooievaar zijn. In afbeelding 13 is dat 

duidelijk te zien. Er zijn pieken en dalen, maar het gemiddeld aantal (succesvolle) broedparen 

ligt ongeveer rond de 70. In afbeelding 13 is dat niet het geval, daar is eerst een enorme 

stijging te zien die in 2011 terug loopt tot minder dan de helft ten opzichte van 2010. Wanneer 

de populatie niet stabiel is, kan er een massale sterfte komen door bijvoorbeeld het weer of 

een andere cruciale factor. Uit afbeelding 13 blijkt dus dat tot 2009 er een zeer stabiele 

stijging was, desondanks is de populatie wel erg kwetsbaar. 
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Afbeelding 14, Gemiddeld aantal uitgevlogen jonge ooievaars per broedpaar in de periode 1984 tot en 

met 2005 in Oost-Polen. 

 

Afbeelding 15, Gemiddeld aantal uitgevlogen jonge ooievaars per broedpaar in de periode 1984 tot en 

met 2013  in Drenthe. 

 

Er is duidelijk een verschil te zien tussen afbeelding 14 en 15. Waar het gemiddelde in 

afbeelding 14 rond de 2.70 uitgevlogen jongen per succesvol broedpaar ligt, is dat in 

afbeelding 15 wel anders. Daar ligt het gemiddelde uitgevlogen jonge ooievaars per broedpaar 

1.92, dat is een fors verschil. Niet alleen is het een groot verschil met Polen, maar ook met het 

‘normale’ gemiddelde. Normaliter verlaten gemiddeld zo’n drie jonge ooievaars het nest. In 
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afbeelding 15 is vooral in de eerste jaren een heel laag gemiddelde te zien. Dat komt omdat in 

de vroege jaren van het ooievaarsproject er zeer weinig paren waren, dus ook weinig jongen. 

Wanneer er een jong niet uitvloog had dat een groot effect op het gemiddelde. Maar wanneer 

men niet naar de beginjaren kijkt is het gemiddelde alsnog laag in vergelijking met Polen. Als 

er wordt gekeken vanaf 1990, wanneer het redelijk stabiel begint te worden, ligt het 

gemiddelde op 2.05. Dat is ten opzichte van Polen bijna een verschil van 1 uitgevlogen jong 

per succesvol broedpaar. Dit lijkt misschien niet veel, maar voor de populatie is dit een zeer 

verontrustend verschil. Wanneer er van 100 succesvolle broedparen 1 jong minder uitvliegt, 

heeft dit een zeer negatief effect op de groei van de populatie. Wat ook erg verontrustend is, is 

dat de laatste jaren duidelijk een daling is te zien van het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen 

per succesvol broedjaar in Drenthe. Als deze trend zich voortzet zit het gemiddeld aantal 

uitgevlogen jongen binnen de kortste keren op de helft van het ‘normale’ aantal.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35) Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak. The White Stork in Poland. Introduction p. 7. 

2006 
36) Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak. The White Stork in Poland. Changes in 

population size, breeding success and nest location of a local White Stork Ciconia ciconia population 

in Eastern Poland p. 17-18.  2006 
37) Provinciale Planologische Dienst van Drenthe. Weidevogels en overage fauna in agrarische 

landschappen in Drenthe. 1983. 
38) Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak. The White Stork in Poland. Introduction p. 15-16.        

2006 
Afbeelding 12) Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak. The White Stork in Poland. Introduction 

p. 17. 2006 
Afbeelding 13) Gebaseerd op de Jaarverslagen van De Lokkerij. 1984-2005 
Afbeelding 14) Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak. The White Stork in Poland. Introduction 

p. 18. 2006 
Afbeelding 15) Gebaseerd op de Jaarverslagen van De Lokkerij. 1984-2005 
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DE OOIEVAAR IN DRENTHE, CONCLUSIE 

 

 Hoe goed gaat het nu eigenlijk met de ooievaar hier in Drenthe? Dat is de vraag waar 

het allemaal om draait. Hoe goed het gaat is een abstracte verwoording, maar door te 

vergelijken met voorgaande periodes zijn conclusies te trekken. Na de kritische periode van 

de ooievaar is er een duidelijke groei in ooievaars in Nederland geweest. Dit is te danken aan 

het herintroductieproject van Vogelbescherming Nederland en meewerkende instanties. 

Omdat het herintroductieproject zijn werk goed heeft gedaan, wordt er weer minder aandacht 

besteed aan de ooievaar. Toch is te concluderen dat de leefomstandigheden in Drenthe, mede 

door grondwaterstanden en de moderne landbouw, niet optimaal zijn voor de ooievaar, ook al 

is de ooievaarspopulatie in Drenthe succesvoller dan de ooievaarspopulaties in de rest van 

Nederland. Ook broedresultaten wijzen uit dat steeds meer jonge ooievaars het niet redden tot 

volwassenheid. Dit duidt op omstandigheden waarin ooievaars niet goed genoeg in staat zijn 

tot het opvoeden van hun jongen. De jongen die het wel redden tot volwassenheid hebben 

lang niet altijd een goede gesteldheid. De populatie in Drenthe is een kwetsbare populatie met 

veel pieken en dalen, niet stabiel dus. Wanneer de ooievaarspopulatie in Drenthe werd 

vergeleken met een stabiele ooievaarspopulatie, zoals in Polen, is duidelijk geworden dat de 

broedresultaten in Drenthe ver onder die van Polen liggen. De leefomstandigheden voor de 

ooievaar in Drenthe is, vergeleken met de periode waarin deze bijna verdween uit Nederland, 

nauwelijks veranderd. Dit zou kunnen betekenen dat de ooievaar, mits er niks meer wordt 

gedaan, een nieuwe kritische periode tegemoet gaat. De ooievaar blijft nu overeind door het 

effect van het herintroductieproject, maar de leefomstandigheden van de ooievaar zijn er 

eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan. Gelukkig zijn er verschillende instanties die zich 

bezighouden met de gesteldheid van de ooievaar, maar zonder een aantal aanpassingen zal de 

ooievaar zo weer een moeilijke periode tegemoet kunnen gaan. 

 De ooievaarspopulatie in Drenthe is de afgelopen decennia zeker gegroeid, maar door 

de toenemende veranderingen in het leefgebied van de ooievaar is het noodzakelijk 

aanpassingen te doen. Dit om te voorkomen dat de ooievaar wederom een kritische periode 

tegemoet zal gaan. 
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DISCUSSIE 

 

 De uitkomst van dit onderzoek geeft  zicht op de situatie van de ooievaar in Drenthe 

zoals deze nu is. Toch is de uitkomst niet representatief voor de situatie in heel Drenthe. De 

gegevens die gebruikt zijn, zijn voornamelijk gegevens die gelden voor de ooievaars rond de 

Lokkerij, De Wijk. Dit gebied bestrijkt een klein deel van Drenthe en zelfs een klein deel van 

Overijssel. Om een totaal zicht van Drenthe te krijgen, moeten er meer gegevens van een 

groter gebied in Drenthe bestudeerd worden. Hier was in dit onderzoek niet de tijd en 

mogelijkheid voor.  

 Ook het gebrek aan inzicht over grondkwaliteit, grondwaterstanden en gebieden in 

Drenthe is een beperking geweest voor de uitslag van het onderzoek. Doordat we niet aan de 

grondwaterstanden van voor 1950 konden komen hebben we niet een beeld gekregen hoe de 

grondwaterstanden waren voordat de ooievaar bijna uit Nederland verdween. Wanneer de 

verschillen in optimale leefomstandigheden en huidige leefomstandigheden vergeleken moet 

worden, dient er onderzoek gedaan te worden naar de huidige leefomstandigheden van de 

ooievaar. 

 Waar ook aan gedacht moet worden, is dat we te maken hebben met verschillende 

subjectieve instanties. Omdat in dit onderzoek gebruik is gemaakt van informatie van 

verschillende instanties, is het mogelijk dat er tegenstrijdige gegevens gebruikt zijn. 

 

 Onze hypothese, het gaat goed met de ooievaar in Drenthe, kan niet verworpen noch 

bevestigd worden. Door te geringe gegevens is er geen goede conclusie te trekken. Wel zou 

uit de verkregen informatie verwacht kunnen worden dat het minder goed gaat met de 

ooievaar in Drenthe dan dat er vaak wordt gedacht.  
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