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1. Inleiding 
 

De Zijtaartse Reiger en d' Eerdse Ooiver 

De inwoners van Zijtaart heten 'Reigers'. De gemeenschap is als het ware verenigd onder het  symbool van 

de reiger. Aanvankelijk zal dat wel een spotnaam geweest zijn, maar later werd het een positief 

gewaardeerde naam. De naam duikt nogal eens op in Zijtaart. Op een foto uit 1949 draagt een lid van 

Jong Nederland een schild met daarop een reiger. Rond 1966 bestond in Zijtaart een wandelclub die 'De 

Reigertjes' genoemd werd. In 1971 koos de Carnavalsclub de naam 'De Reigers'. In 1974, werd de nieuwe 

kleuterschool 'Het Reigersnestje' genoemd, in 1982 werd ponyclub 'de Reigertjes" opgericht en in 1989 

korfbalclub 'De Rappe Reigers'. Ook is er eethuis 'De Reiger' en een woonhuis met de naam 'De Reigers'. Er 

is zelfs een reigersvlag die voor de pastorie wappert.  

Hoe oud is de naam? De naam 'Reigers' voor de inwoners van Zijtaart wordt vermeld in in een 1980 

uitgebracht boek over volksverhalen in Noord-Brabant. Daarin wordt verwezen naar een in 1920 

geschreven artikel over spotnamen van Noordbrabantse plaatsen. Dat is de oudst gevonden vermelding 

van de 'Zijtaartse Reiger'. De naam zal wel ontstaan zijn na de oprichting van de parochie in 1872, dus 

tussen 1872 en 1920. Evert Bosch vertelde dat hij van Driek Opheij en ook van zijn vader Martinus Bosch 

gehoord heeft dat er destijds veel reigers zaten in de beemden langs de Aa en Zuid-Willemsvaart 'Achter 

Zijtaart', en dat mensen die naar de kerk in Veghel gingen vanwege de vele reigers naar dit gebied 

refereerden als 'het reigerland'. Er vlogen ook veel eksters en mussen rond in Zijtaart, waarom dan de 

bijnaam 'reiger'? Een verklaring kan zijn dat de reiger in Zijtaart veel meer voorkwam als elders, dat het in 

dat gebied een opvallende vogel was in tegenstelling tot bijvoorbeeld mussen en eksters die men bijna 

overal wel zag. Maar waarom zou men de inwoners dan de spot- of bijnaam 'reigers' gegeven hebben? 

Dat de vogel er veel voorkwam is nog geen aanleiding om de mensen zo te noemen. Er is een mogelijke 

verklaring. De inwoners van Eerde hadden eind negentiende eeuw de bijnaam 'Ooivers' gekregen. Eerde en 

Zijtaart zijn twee naburige kerkdorpen van de gemeente Veghel. De ooievaar en de reiger lijken wel wat op 

elkaar. Het is mogelijk dat de bijnaam 'ooiver' voor de inwoners van Eerde er toe bijgedragen heeft dat de 

inwoners van Zijtaart ook een bijnaam van een vogel kregen, en wel die van de vogel die daar veel gezien 

werd. 

Geschreven door: Martien van Asseldonk, Bron: http://www.oudzijtaart.nl/Thema's/De%20Reiger.html  

In het artikel hierboven worden de reiger en de ooievaar allebei als bijnaam voor twee naburige 

dorpen gebruikt. Het is niet vreemd dat specifiek deze twee vogels als bijnaam worden gebruikt 

omdat beide vogels volgens de sage tranen kunnen storten, zijn ze ook een zinnebeeld van Christus 

op de Olijfberg; ook zijn ze allebei een verdelger van de 'duivelse' slangen en behoren ze volgens de 

profeet Jeremia  tot de vogels die hun vaste tijden kennen. Geen toeval dus.1,2 

De ooievaar en de reiger lijken op het eerste gezicht heel erg veel op elkaar. De afstammingslijst3,4 

van de ooievaar en de reiger komen dan ook aardig overeen met elkaar. De gemeenschappelijke 

stappen in de evolutie zijn groen gemarkeerd. 
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Afstammingslijst van de Ooievaarachtigen Afstammingslijst van de Reigers 

 
Ooievaarachtigen     
Duikers   
Struisvogelachtigen  
Tandmeeuwen  
Tandduikers  
Patagopteryx  
Vroege vogels  
Archaeopteryx  
Hagedisheup-dinosauriërs  
Procompsognathus  
Krokodillen  
Oerkrokodillen  
Brughagedissen  
Oerreptielen  
Oeramfibieën  
Oerkwastvinnigen  
Stekelhaaien  
Oerhaaien  
Rattenstaartpantservissen  
Prikken  
Kaakloze pantservissen  
Slijmprikken  
Conodontendieren  
Lancetvisjes  
Manteldieren  
Hoefijzerwormen  
Oerplatwormen  
Planula's  
Eencelligen met complexe zweephaar  
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)  
Oer-archaebacteriën  
Oerbacteriën  
Ontstaan van het leven  

Reigers  
Steltloperachtigen   
Duikers  
Struisvogelachtigen  
Tandmeeuwen  
Tandduikers  
Patagopteryx  
Vroege vogels  
Archaeopteryx  
Hagedisheup-dinosauriërs  
Procompsognathus  
Krokodillen  
Oerkrokodillen  
Brughagedissen  
Oerreptielen  
Oeramfibieën  
Oerkwastvinnigen  
Stekelhaaien  
Oerhaaien  
Rattenstaartpantservissen  
Prikken  
Kaakloze pantservissen  
Slijmprikken  
Conodontendieren  
Lancetvisjes  
Manteldieren  
Hoefijzerwormen  
Oerplatwormen  
Planula's  
Eencelligen met complexe zweephaar  
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)  
Oer-archaebacteriën  
Oerbacteriën  
Ontstaan van het leven 

 

Er zijn verschillende soorten ooievaars5 maar alleen de witte ooievaar broedt in Nederland. In het 

kader van dit profielwerkstuk gaat het dan ook om de witte ooievaar die verder “de ooievaar” wordt 

genoemd. Ook zijn er verschillende reigerachtigen die in Europa voorkomen6 maar in het kader van 

dit PWS gaat het om de Blauwe reiger die verder als “de reiger” wordt genoemd. 

Door de grote overeenkomsten in afstamming ligt het voor de hand dat de ooievaar en de reiger veel 
gemeenschappelijke kenmerken hebben.  
Tegelijkertijd is het voor de hand liggend dat er ook duidelijke verschillen zijn tussen ooievaars en 
reigers. Deze verschillen hebben betrekking op bijvoorbeeld anatomie, leefomgeving, 
foerageergedrag en het voedselpatroon.  
Bij dit onderzoek richten we ons op de verschillen en op de overeenkomsten. 
De hypothese van dit onderzoek is dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn  tussen 
ooievaars en reigers. Hierbij wordt gelet op de anatomie, de leefomgeving, het voedselpatroon, het 
foerageergedrag, de voeding, het gedrag bij de tuinvijver en het trekgedrag. 
 
Bronnen: 

1) (23-02-2016) http://www.vrijmetselaarsgilde.eu/Maconnieke%20Encyclopedie/RMAP~1/R-S10~1.HTM 

2) (23-02-2016) http://www.vrijmetselaarsgilde.eu/Maconnieke%20Encyclopedie/OMAP~1/O-

S10~1.HTM#ooi  

3) (23-02-2016) http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000516.html  

4) (23-02-2016) http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000480.html   

5) (23-02-2016) http://www.ooievaars.eu/0310ooievaars_witteooievaar/default.html  

6) 23-02-2016 http://www.vogelvisie.nl/familie/reigers.php  

http://www.vrijmetselaarsgilde.eu/Maconnieke%20Encyclopedie/RMAP~1/R-S10~1.HTM
http://www.vrijmetselaarsgilde.eu/Maconnieke%20Encyclopedie/OMAP~1/O-S10~1.HTM#ooi
http://www.vrijmetselaarsgilde.eu/Maconnieke%20Encyclopedie/OMAP~1/O-S10~1.HTM#ooi
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000516.html
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000480.html
http://www.ooievaars.eu/0310ooievaars_witteooievaar/default.html
http://www.vogelvisie.nl/familie/reigers.php
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2. Anatomie  
 

Op het eerste gezicht lijken de reiger en de ooievaar best veel op elkaar, maar is dat ook zo als er wat 
aandachtiger naar deze vogels wordt gekeken? 
 
Hieronder staat een tabel met daarin algemene informatie van beide 
vogels.  

Witte ooievaar2,3 Blauwe reiger1 

Gemiddeld 102 cm lang 
Spanwijdte: 225 cm 
Gemiddelde gewicht: 4 kilogram 
Gemiddeld 35 jaar oud 

Gemiddeld 114 cm lang 
Spanwijdte: 165 cm 
Gemiddelde gewicht: 1,8 kilogram 
Gemiddeld 25 jaar oud 

 
De ooievaar lijkt groter te zijn dan de reiger. Dit komt doordat de spanwijdte van een ooievaar wel 
langer is dan die van een reiger. Met spanwijdte wordt de afstand van de ene vleugeltip naar de 
andere vleugeltip bedoeld.10) 

 
Het meest opvallende verschil tussen een reiger en een ooievaar is natuurlijk de kleur. De kleuren 
van de veren van een reiger zijn wit, lichtgrijs -tegen blauw aan- en zwart. De ooievaar heeft zwarte 
en witte veren. Het voornaamste doel van veren is de thermoregulatie. Donsveertjes houden lucht 
vast en reguleren de temperatuur. Zo kan de lichaamstemperatuur van beide vogels van 41 graden 
Celcius gehandhaafd blijven. 
Reigers hebben een zwarte wenkbrauwstreep die over gaat in sierveren op het achterhoofd. 
Ooievaars hebben deze niet. 
 
Overige uiterlijke kenmerken worden hieronder weergeven: 

Witte ooievaar2,5,6 Blauwe reiger 1,5 

o Dof bruine/ grijze ogen 
o De ooievaar heeft een lange rode snavel 

van  +/- 18 cm lang 
o De binnenrand van de snavel is glad 
o Rode lange poten 

o Gele ogen 
o De blauwe reiger heeft een gele 

dolkvormige snavel van +/- 12 cm lang. 
o De binnenrand van de snavel is gekarteld 
o Gele lange poten 

 
De poten van reigers en ooievaars zijn lang en stevig gebouwd zodat beide vogels goed door het 
water kunnen lopen. Ook een opvallende overeenkomst tussen de poten van een reiger en de poten 
van een ooievaar is dat er tussen hun tenen gedeeltelijk zwemvliezen zitten zodat ze niet wegzakken 
in de modder tijdens het foerageren.3,8,9 

 
Vogels hebben gedeeltelijk holle beenderen en zelfs in de snavel komen luchtruimtes voor . Het 
voordeel daarvan is dat vogels daardoor relatief  licht zijn.  Vogels hebben behalve 2 longen een 
bijzonder luchtzaksysteem Binnen dit luchtzaksysteem circuleert de ingeademde lucht waardoor 
maximaal gebruik wordt gemaakt van de zuurstof in de lucht.  Dit is nodig omdat vogels een hoge 
stofwisseling hebben en daardoor extra zuurstof nodig heeft. Het efficiënt gebruik maken van de 
beschikbare zuurstof is ook belangrijk als vogels op grote hoogte, in 
ijle lucht, vliegen met een laag zuurstofgehalte.7 

 
Tijdens het vliegen buigt de reiger zijn nek in een S-vorm2 en houdt 
hij zijn poten naar achteren.  Een ooievaar houdt zijn nek juist 
gestrekt, in combinatie met gestrekte poten. 
 

Reiger                                                 Ooievaar 
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Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat er grote verschillen in uiterlijk zijn tussen 
de ooievaar en de reiger. Het meest opvallende verschil tussen de ooievaar en de reiger is de kleur. 
De snavel van een ooievaar is langer dan de snavel van een reiger en de snavels verschillen ook qua 
kleur en vorm. De poten en de ogen verschillen ook van kleur.  
Er zijn ook opvallende overeenkomsten tussen reigers en ooievaars, bijvoorbeeld dat er tussen de 
tenen van beide vogels zwemvliezen zitten. Qua lengte zijn de vogels ongeveer even lang. 
 
Er zijn dus veel verschillen maar zeker ook overeenkomsten met betrekking op anatomie tussen 
ooievaars en reigers. 
 

Bronnen: 

1) (23-02-2016 )http://www.welkevogelisdit.nl/blauwe-reiger  

2) (23-02-2016 )http://ooievaar.info/kenmerken-ooievaar  

3) (23-02-2016 )http://www.geologievannederland.nl/fossielen/vogels/ooievaar  

4) (23-02-2016 )http://dier-en-natuur.infonu.nl/vogels/147261-blauwe-reigers-en-grote-

zilverreigers.html  

5) (23-02-2016 )http://www.ooievaarszegveld.nl/?page_id=102  

6) (23-02-2016 )http://www.ooievaars.eu/0310ooievaars_witteooievaar/default.html  

7) (23-02-2016 )http://hetreestdal.nl/?p=2522  

8) (23-02-2016 )https://www.avifauna.nl/Uploaded_files/Zelf/Park/PDF/europese_ooievaar.pdf 

9) (23-02-2016 )http://www.nvddierentuinen.nl/wp-content/uploads/2011/06/ooievaar.pdf  

10) (23-02-2016 )http://www.encyclo.nl/begrip/spanwijdte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.welkevogelisdit.nl/blauwe-reiger
http://ooievaar.info/kenmerken-ooievaar
http://www.geologievannederland.nl/fossielen/vogels/ooievaar
http://dier-en-natuur.infonu.nl/vogels/147261-blauwe-reigers-en-grote-zilverreigers.html
http://dier-en-natuur.infonu.nl/vogels/147261-blauwe-reigers-en-grote-zilverreigers.html
http://www.ooievaarszegveld.nl/?page_id=102
http://www.ooievaars.eu/0310ooievaars_witteooievaar/default.html
http://hetreestdal.nl/?p=2522
https://www.avifauna.nl/Uploaded_files/Zelf/Park/PDF/europese_ooievaar.pdf
http://www.nvddierentuinen.nl/wp-content/uploads/2011/06/ooievaar.pdf
http://www.encyclo.nl/begrip/spanwijdte
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3. Leefomgeving & trekgedrag  
3.1 De ooievaar 
Oorspronkelijk gaf de ooievaar de voorkeur aan vochtige grond met een grote variatie aan planten, 
kruiden en bloemen. Hier is namelijk een grote variëteit aan prooien voor de ooievaar te vinden. Hoe 
gevarieerder de weilanden zijn, hoe groter ook de variatie aan prooien is. In gevarieerde  weilanden 
zijn volop insecten/kevers, wormen,  slakjes, emelten en muizen te vinden.  
In hoog gras kunnen ooievaars minder gemakkelijk prooidieren vinden. Vooral als het gras net is 
gemaaid, zijn er veel ooievaars te zien in het weiland. In lager gras kan de ooievaar namelijk 
gemakkelijker prooidieren vinden. Insecten en muizen kunnen zich dan niet meer verschuilen voor de 
ooievaar.  Meer informatie over de prooien van de ooievaar is te vinden in hoofdstuk 4: 
voedselpatroon.  
De laatste jaren hebben ooievaars noodgedwongen de broedgelegenheid in de buurt van weilanden 
gedeeltelijk ingeruild voor meer stedelijke leefgebieden. Het is regelmatig te zien dat een ooievaar 
gebruik maakt van de broedgelegenheden op palen. Dit is veroorzaakt door het teruggelopen 
agrarisch grondgebruik en de verstedelijking. De ooievaar wordt een cultuurvolger genoemd en  is 
vanouds te vinden op plekken van agrarische activiteit.  Ooievaars zijn dan ook gewend aan de 
aanwezigheid van mensen en storen zich in het algemeen niet aan menselijke activiteit. 
 
De ooievaar komt het meest voor in Oost-Europa en Spanje. In Noord-West Europa is er de afgelopen 
40 jaar een sterke daling van het aantal broedparen opgetreden. In Engeland heeft de ooievaar zich 
nooit gevestigd. De ooievaar geeft de voorkeur aan een warm tot gematigd klimaat. Bij lagere 
temperaturen is er namelijk niet voldoende klein, dierlijk voedsel (zie hoofdstuk 4; voedselpatroon).2 

 
Al vanaf begin augustus trekken jonge ooievaars weg uit Nederland 
om zich bij een groep aan te sluiten en te overwinteren in Zuid-
Europa of West-Afrika. De ooievaars zijn genoodzaakt weg te 
trekken uit Nederland doordat er een voedseltekort dreigt in de 
winter. De ooievaars volgen hierbij voornamelijk de westelijke 
route. Deze loopt via Frankrijk en Spanje naar Gibraltar. Veel 
ooievaars maken dan de oversteek naar Zuid-Afrika. Vroeger werd 
ook de oostelijke route gevolgd. Deze loopt via de rivier de 
Bosporus. De laatste jaren zijn  er vrijwel geen meldingen meer 
binnengekomen van ooievaars die via de oostelijke route zijn 
getrokken.1 

 

De route die de ooievaars afleggen is grotendeels afhankelijk van 
de ligging van zogenoemde pleisterplaatsen. De ooievaars doen 
deze plekken onderweg aan en het is dan ook van groot belang dat 
er hier voldoende voedsel aanwezig is.  
In Spanje verblijven de ooievaars voornamelijk in de buurt van 
grote vuilstortplaatsen door het grote aanbod van voedsel. Op de open vuilstortplaatsen leven veel 
prooien van de ooievaar, zoals insecten en muizen.  
 
De laatste jaren zijn er ook steeds meer ooievaars die blijven overwinteren in Nederland. Zolang het 
niet wekenlang achter elkaar vriest, kan de ooievaar zich prima redden. In het Reestdalgebied  
worden de ooievaars in de winter vaak ook bijgevoerd door mensen. 3 

 
 
 
 
 

Trekroutes van de oostelijke en 
westelijke populatie 
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3.2 De reiger 
De reiger leeft vooral in vochtige gebieden. Hij bouwt zijn nest over het algemeen in de buurt van 
(ondiep) water en het liefst ook bij soortgenoten. Zo ontstaan de zogenoemde kolonies. Er is ook 
vaak te zien dat een reiger aan de waterkant van bijvoorbeeld een sloot of een meertje staat. In 
vochtige gebieden vindt de reiger namelijk zijn prooien. Daarnaast bevindt de reiger zich soms ook in 
vochtige en droge weilanden of in het Waddengebied.4 

 

De leefomgeving van de reiger wordt bedreigd 
door het verdwijnen van kolonies en een gebrek 
aan actief beheer. Als broedkolonies verdwijnen, 
zal de ooievaar ook in de stad gaan broeden.  
Door bijvoorbeeld te maaien kan voorkomen 
worden dat de belangrijkste biotopen waar de 
reiger zijn voedsel kan vinden zullen verdwijnen. 
Na verloop van tijd worden rietkragen langs 
sloten en rietmoerassen steeds ruiger. Dit zorgt 
ervoor dat de biotopen minder geschikt worden 
voor de reiger.7 

 
De reiger wordt tegenwoordig dus ook wel 
gesignaleerd in de steden. Er is bekend dat er 
verschillende kolonies in Amsterdam broeden. De 
reiger wordt in de stad vaak gezien langs wateren. 
In deze ondiepe wateren is veel vis te vinden. In 
de binnenstad gebeurt het ook wel dat een reiger 
staat te wachten bij huizen of viskramen. Hier 
worden de dieren regelmatig gevoerd.7 

 
De reiger heeft zich in de loop van de jaren in een groot deel van Europa, maar ook in de rest van de 
wereld, gevestigd. De blauwe reiger broedt van Spanje tot de Polen. Sinds enkele maanden heeft de 
reiger zich ook in het zuiden van Italië gevestigd.5 

Als er gekeken wordt naar het gehele verspreidingsgebied van de reiger, is de dichtheid van 
reigerkolonies in Nederland het hoogste. 
 
Het grootste deel van de reigers in Nederland zijn standvogels. Ze overwinteren dus in Nederland. 
Een klein deel van de blauwe reigers trekt in de winter weg uit Nederland naar delen van Europa met 
minder koude winters. Wanneer in Nederland een periode van strenge vorst aanhoudt, hebben de 
blauwe reigers het wel moeilijk. Als sloten bijvoorbeeld zijn bevroren, heeft de reiger geen 
mogelijkheid meer om vissen uit de sloot te halen. Het is dan zeker nodig dat de reigers bijgevoerd 
worden.6 In de winter gebeurt het ook wel dat reiger zich meer in de stad bevinden. De stad biedt 
namelijk wat meer beschutting tegen het slechte weer en de wind. Er is hier ook meer voedsel te 
vinden. 
 
 
 
 
 
 

 

Reigerkolonies in Amsterdam 
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3.3 Conclusie 
Er zijn duidelijk grote verschillen tussen de leefomgeving en het trekgedrag van de ooievaar en de 
reiger, maar er zijn ook enkele overeenkomsten.  
Zowel de ooievaar als de reiger leefde vroeger vooral in landelijke gebieden. De reiger geeft de 
voorkeur aan waterrijke gebieden, maar ook de ooievaar wordt waargenomen in gebieden met 
vochtige grond. Beide soorten hebben er  mee te maken dat hun broedgelegenheid wordt bedreigd. 
Hierdoor worden de ooievaar en de reiger tegenwoordig ook gesignaleerd in steden.  
 
De ooievaar zal niet waargenomen kunnen worden in koudere gebieden doordat er dan niet 
voldoende voedsel is te vinden voor de ooievaar. Daarentegen heeft de reiger zich over de hele 
wereld verspreidt.  
 
In Nederland trekken de meeste ooievaars in de winter weg richting Zuid-Europa en West-Afrika. In 
de winter dreigt er namelijk een voedseltekort voor de ooievaars in Nederland. De reiger is in 
Nederland voornamelijk een standvogel. Een klein gedeelte van de reigers trekt wel weg richting 
warmere delen van Europa. De reigers die in Nederland blijven, hebben het wel moeilijk gedurende 
de winter.  
 
 
Bronnen: 

 
1) (23-02-2016 ) http://www.ooievaars.eu/0320ooievaars_trekroutes/default.html  
2) (23-02-2016) 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/158  
3) (23-02-2016 )http://www.ooievaars.eu/0320ooievaars_trekroutes/default.html  
4) (23-02-2016) 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/10  

5) (23-02-2016)http://www.ecomare.nl/ecomare-
encyclopedie/organismen/dieren/vogels/reigers/blauwe-reiger/  

6) (23-02-2016 ) http://artikelen.foobie.nl/natuur/4424-de-blauwe-reiger-in-nederland/  
7) (23-02-2016) https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-amsterdam/ecologie/flora-

fauna/fauna/vogels/blauwe_reiger/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ooievaars.eu/0320ooievaars_trekroutes/default.html
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/158
http://www.ooievaars.eu/0320ooievaars_trekroutes/default.html
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/10
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/organismen/dieren/vogels/reigers/blauwe-reiger/
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/organismen/dieren/vogels/reigers/blauwe-reiger/
http://artikelen.foobie.nl/natuur/4424-de-blauwe-reiger-in-nederland/
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-amsterdam/ecologie/flora-fauna/fauna/vogels/blauwe_reiger/
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-amsterdam/ecologie/flora-fauna/fauna/vogels/blauwe_reiger/
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4. Voedselpatroon 
 

Het verschil in grootte en vorm van de snavel is al een sterke aanwijzing voor een verschil in 
eetgewoonten tussen de ooievaar en de reiger. Het foerageergedrag van de ooievaar en de reiger 
verschilt ook duidelijk van elkaar. Dit wijst ook op een verschil in prooikeuze. 
Tijdens de observaties is waargenomen dat de reiger  vissen en kikkers eet. Er was helaas niet te zien 
wat voor soort vis het was. Verder pikte de reiger een paar keer naar de grond, maar er was niet te 
zien wat de reiger precies at. 
Tijdens de observaties kon er niet waargenomen worden wat de ooievaar precies oppikte omdat de 
prooien hier te klein voor waren.  
 
Er zijn 10 braakballen gebruikt van ooievaars die in de Lokkerij leven en 10 braakballen gebruikt van 
ooievaars die verder van de Lokkerij vandaan leven. We hebben deze braakballen apart onderzocht 
omdat de Lokkerij de ooievaars bij voedt met eendagskuikens. Deze resten zijn ook teruggevonden in 
de braakballen.  
Er zijn 10 potjes met braakbalresten van de ooievaar onderzocht en van 9 potjes kon de inhoud 
gedetermineerd worden. In 1 potje waren de resten te minimaal om gedetermineerd te kunnen 
worden. 
Er zijn 20 potjes met braakbalresten van de reiger onderzocht en van 16 potjes kon de inhoud 
gedetermineerd worden. In de overige 4 potjes zaten erg weinig resten en de resten waren te klein 
om gedetermineerd te kunnen worden. 
 
Uit het onderzoek van de braakballen kwamen de volgende resultaten: 
 

 Ooievaar Lokkerij Ooievaar  Reiger 

Wat? Braakbal aantal Braakbal aantal Braakbal aantal 

Mol  

 Haar 

 Botten 

 
0 
1 

 
0 
0 

 
16 
4 

Eendagskuiken 3 0 0 

Woelmuis  1 1 5 

Slak  1 0 0 

Vliegje  1 0 0 

Libelle  0 0 4 

Wants  1 0 2 

Loopkever    8 10 2 

Waterkever  5 3 6 

Grote spinnende watertor 1 0 0 

Klopkever  1 0 0 

Bladsprietkevers (meikever) 0 0 4 

Haantjes (Colorado kever) 1 1 0 

Veldsprinkhaan  2 3 1 

Planten en aarde 9 10 16 

Schelp  1 0 1 

Plastic  1 0 0 

Glas 0 2 0 

Vis 

 Schubben  
Witte kleur braakbal 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
1 
8 
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Om de overeenkomsten en de verschillen tussen de uitkomsten goed te kunnen bepalen zijn de 
gegevens van het braakballen onderzoek in een diagram verwerkt.  

  
 
De ooievaars die in de omgeving van de Lokkerij broeden worden bijgevoerd met eendagskuikens. 
Er is gekeken naar  de verschillen en de overeenkomsten tussen de voedselresten van de ooievaars 
die wel worden bijgevoerd met eendagskuikens en ooievaars die niet worden bijgevoerd. 
Uit de resultaten van het braakballen onderzoek blijkt dat zowel de ooievaar die wordt bijgevoerd als 
bij de ooievaars die niet worden bijgevoerd,  voornamelijk loopkevers te vinden zijn.  
Opvallend is dat er in de braakballen van de ooievaars die in de omgeving van de Lokkerij broeden 
resten van eendagskuikens zijn gevonden.  
 
De ooievaars die in omgeving van de Lokkerij broeden eten ook meer insecten die dichtbij het water 
leven. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat er in de Lokkerij zelf een vijver is en ooievaars 
dus makkelijk bij een vijver kunnen komen. Uit de resten van de braakballen van de ooievaars die 
niet in de omgeving van de Lokkerij broeden blijkt dat deze ook waterkevers eten. Dat zou er op 
wijzen dat er ooievaars zijn die  ook langs vijvers en/of sloten foerageren.  
 
Verschillen en overeenkomsten tussen de voedselresten van de ooievaar en de reiger 
Uit de resultaten van het braakballen onderzoek blijkt dat ooievaars veel meer loopkevers eten dan 
de reigers. 
Reigers eten meer mollen. Ook eten ooievaars geen vissen en reigers wel. Reigers eten zoals 
verwacht veel meer dieren die bij het water leven dan de ooievaar. Toch eet de ooievaar ook dieren 
die op het water leven, zoals waterkevers. De reiger eet ook vaker grotere prooien zoals de 
woelmuis, vissen en mollen dan de ooievaar. 
Bij onderzoek in de Adviespraktijk voor Vogels is gevonden dat een (volwassen) mol als een 
doodsoorzaak bij ooievaars beschouwd kan worden.   
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Op bovenstaande foto’s is een sectie te zien van een ooievaar die was doodgegaan omdat er een 

volwassen mol was gegeten. De mol had met de voorklauwen ernstige inwendige verwondingen 

veroorzaakt met als gevolg een inwendige bloeding. Het idee dat de mol op het normale menu staat 

van de ooievaar is niet voor de hand liggend. De ooievaar is er niet op ingesteld om prooien eerst te 

doden. Dan is het inslikken van een levende mol letterlijk levensgevaarlijk.  Dit als illustratie dat 

ooievaars zich, heel anders dan de grote snavel suggereert,  hebben toegelegd op kleine prooidieren 

Een kleine/jonge mol zal vermoedelijk geen problemen opleveren zoals ook muizen geen problemen 

opleveren.15) 

Er zijn dus grote verschillen in wat beide dieren eten, de ooievaar eet kleinere prooien dan de reiger. 
Hierdoor moet de ooievaar veel meer prooien eten per dag dan de reiger.  
 
Verschillen tussen de uitkomsten van het onderzoek en de prooien van reigers en ooievaars die op 
het internet te vinden zijn 
Er is gezocht naar plaatjes en filmpjes die voldoende kunnen bewijzen dat de ooievaar of de reiger de 
prooi ook echt op eet.  
 
Hieronder staat een tabel met de prooien van de ooievaar. 

Prooi Bron 

Kikker, Salamander, Vis, Worm 

 
 

 
Hieronder staat een tabel met de prooien van de reiger. 

Prooi Bron 

Konijn, Kikker 
 
 
 
 
 
  

Ratten 
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Kuikens 

 eend  meerkoet 
 

 waterhoen Kievit 

 
 
Er zijn dus wel verschillen tussen de uitkomsten van het onderzoek en de prooien die op internet te 
vinden zijn.  
Bij de ooievaar zijn er geen resten van vissen, salamanders, kikkers en wormen terug gevonden in de 
braakballen. Hieruit valt op te maken dat het niet vaak voor komt dat een ooievaar salamanders, 
kikkers en vissen eet.  
 
Een ooievaar zal niet gauw opzoek gaan in het water naar vis. Dit komt doordat snavel van de 
ooievaar een gladde binnenrand heeft waardoor de glibberige prooien makkelijk kunnen 
ontsnappen. Het zijn slechts uitzonderingen. Op de foto kan het gaan om een ooievaar in 
gevangenschap die met een vis is gevoerd.  Het kan ook gaan om een ooievaar uit een gebied in 
Polen waarvan bekend is dat er ooievaars zijn die vis vangen.   
Ook zijn er geen resten terug gevonden van wormen in de braakballen. Er is hoogst waarschijnlijk 
over de borstelhaartjes van de wormen heen gekeken, terwijl ze er wel geweest zijn.  
  
Bij de reiger zijn er geen resten van ratten, konijnen of kikkers terug gevonden. Verwacht wordt dat 
de reigers die gebruikt zijn voor dit onderzoek deze prooien niet zijn tegen gekomen. Als de reiger 
deze prooien wel tegen komt zal hij ze opeten. Er zijn ook geen resten van kuikens gevonden in de 
braakballen van de reiger. Dit komt hoogst waarschijnlijk doordat in de tijd dat er geobserveerd werd 
er ook geen kuikens meer waren. 
 
Het volgende stuk tekst komt uit een onderzoek16) uitgevoerd door Wolf Teunissen, Hans 
Schekkerman en Frank Willems. Hierin wordt gesuggereerd dat ooievaars en reigers weidevogels 
eten. Van reigers is er bewijs te vinden voor het eten van de kuikens van weidevogels. In dit rapport 
wordt echter op geen enkele manier aangetoond op basis van gegevens/cijfers dat ooievaars 
prederen op weidevogels.  Ook is hier verder geen bewijs van te vinden op het internet. Het wordt 
aangenomen zonder enige bronvermelding.  Daarom is er besloten deze gegevens niet verder te 
betrekken bij de conclusie. 
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Het meest opvallende verschil tussen het voedselpatroon van ooievaars en reigers is dat de ooievaar 
grotendeels op zoek is naar kleine prooien. Ooievaars eten voornamelijk wormen als stapelvoedsel. 
Daarnaast zullen ze allerlei andere prooien pakken die niet moeilijk te bemachtigen zijn. De reiger 
daarentegen is op zoek naar grote prooien zoals kuikens, mollen, konijnen en vissen. De ooievaar zal 
best wel een keer uit de band springen door een grote prooi op te eten zoals een mol maar richt zich 
toch echt voornamelijk op de kleine prooien. De reiger zal ook best wel eens kleine dieren pakken 
zoals kevers en vliegjes, maar hij focust zich op de wat grotere prooien. 
 
 
 
 
Bronnen: 

1) (23-02-2016)http://www.koosroggeveld.nl/wetenswaardigheden/braakballen-1/  
2) (23-02-2016)Folder van het bestuur van ‘Stichting De Lokkerij’ 
3) (23-02-2016)http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?t=5691  
4) (23-02-2016)http://www.ooievaars.eu/x1300/verzameld-voedsel.pdf  
5) (23-02-2016)http://www.naarderwoonbos.org/nwb/index.php/de-commissies/groen-

commissie/72-konijnenplaag   
6) (23-02-2016)http://zoom.nl/foto/dieren/reiger-eet-rat.2074302.html  
7) (23-02-2016)https://www.youtube.com/watch?v=jhJAaYX9suA  
8) (23-02-2016)http://www.standaard.be/cnt/dmf20150805_01806101  
9) (23-02-2016)http://www.birdphoto.nl/vogels/Blauwe%20reiger.htm  
10) (23-02-2016)https://koopmansgreenlife.wordpress.com/2015/05/  
11) (23-02-2016)http://www.photodrome.nl/forum/viewtopic.php?f=161&t=51903  
12) (23-02-2016)http://footo.nl/11XyR/reiger-met-prooi  
13) (23-02-2016)http://1.bp.blogspot.com/-tM8eAthPf0I/UBO-

RJYDejI/AAAAAAAAH08/Ty5LnE0e6mo/s1600/stork-12-994.jpg  
14) (23-02-2016)https://www.youtube.com/watch?v=v1JSHkGThJ8  
15) (23-02-2016)Drs. J. Hooimeijer 
16) (23-02-2016)http://www.vwg-deijsselstreek.nl/uploads/files/predatie%20weidevogels.pdf  

http://www.koosroggeveld.nl/wetenswaardigheden/braakballen-1/
http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?t=5691
http://www.ooievaars.eu/x1300/verzameld-voedsel.pdf
http://www.naarderwoonbos.org/nwb/index.php/de-commissies/groen-commissie/72-konijnenplaag
http://www.naarderwoonbos.org/nwb/index.php/de-commissies/groen-commissie/72-konijnenplaag
http://zoom.nl/foto/dieren/reiger-eet-rat.2074302.html
https://www.youtube.com/watch?v=jhJAaYX9suA
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150805_01806101
http://www.birdphoto.nl/vogels/Blauwe%20reiger.htm
https://koopmansgreenlife.wordpress.com/2015/05/
http://www.photodrome.nl/forum/viewtopic.php?f=161&t=51903
http://footo.nl/11XyR/reiger-met-prooi
http://1.bp.blogspot.com/-tM8eAthPf0I/UBO-RJYDejI/AAAAAAAAH08/Ty5LnE0e6mo/s1600/stork-12-994.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tM8eAthPf0I/UBO-RJYDejI/AAAAAAAAH08/Ty5LnE0e6mo/s1600/stork-12-994.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=v1JSHkGThJ8
http://www.vwg-deijsselstreek.nl/uploads/files/predatie%20weidevogels.pdf
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5. Foerageergedrag 
5.1 Inleiding  

Waar eten de Amsterdamse ooievaars? 

We weten nog niet zo veel over hoe ooievaars in de  Amsterdamse regio leven. Wat de 
keuze van de nestplaatsen betreft valt de voorkeur duidelijk op de bebouwde omgeving. 
Soms midden in de binnenstad zoals het nieuwe nest op het  Roeterseiland. Of letterlijk 
midden in een druk bezochte speeltuin zoals bij Frankendael. Er is maar weinig bekend 
over het foerageergedrag van ooievaars. Van het stel dat in het Vondelpark broedt weten 
we uit dagelijkse observatie dat ze buiten het park foerageren. 

Er is veel bekend over wat ooievaars en reigers eten. De ooievaar eet voornamelijk kleine prooien als 
insecten, kevers, wormen, muizen, slakjes, mollen en kleine ratten1. De reiger eet ook vaker grotere 
prooien als woelmuizen, vissen en mollen (zie hoofdstuk 4: voedselpatroon).  
Echter, zoals in bovenstaand artikel wordt genoemd is er weinig bekend over waar de ooievaars eten. 
Daarnaast is er ook weinig bekend over het foerageergedrag van de reigers in Nederland. Door de 
ooievaar en de reiger te observeren, kan men meer te weten komen over het foerageergedrag van 
beide soorten.  
 

5.2 Materiaal & methode  
We hebben gedurende de zomer ooievaars en reigers bestudeerd. In de tabel bij de resultaten is 
aangegeven waar er is geobserveerd, op welke datum en hoelang. Voor het observeren hebben we 
bij meneer Hooimeijer een verrekijker en telescoop opgehaald. Bij het observeren van de ooievaars 
en reigers hebben we geteld hoe vaak ze naar de grond pikten in een minuut en ook gekeken wat ze 
oppikten. Met de verrekijker konden we niet goed zien wat er wordt opgepikt. Dit komt doordat de 
prooien van de ooievaar heel klein zijn. Met de telescoop konden we dit al wel wat beter zien. We 
hebben genoteerd hoe vaak er naar de grond werd gepikt en wat er werd opgepikt. Ondertussen 
hebben we ook foto’s en filmpjes gemaakt.  
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5.3 Resultaten  

 
Bij het observeren van de reiger hebben we verschillende vormen van foerageergedrag kunnen 
onderscheiden.  
Als de reiger zijn prooi ziet bewegen, steekt hij zijn kop pijlsnel naar voren. Zijn ogen blijven op de 
prooi gericht. Als de prooi dichtbij genoeg is, strekt de reiger onmiddellijk zijn nek uit en hapt toe. 
Hiernaast heeft een reiger ook nog  andere, minder voorkomende, manieren om te foerageren : 

 De reiger blijft niet op één plek stil staan, maar loopt net zolang tot hij een prooi ziet. Dit is 
dus een meer actieve vorm van foerageergedrag. Als de reiger een prooi heeft gezien, blijft 
hij stil staan en wacht nog even tot de prooi dichtbij genoeg is. Dan hapt de reiger toe.  

 Als er een hoogteverschil is, kan de reiger zijn prooi vanaf boven zien zwemmen. Als de 
reiger een prooi ziet, springt hij erbovenop. De ene keer komt de reiger boven met prooi en 
de andere keer zonder prooi. Als de reiger zijn prooi wel te pakken heeft gekregen, neemt hij 
deze mee naar het land en eet hem hier pas op.  

 De reiger kan net boven het water langs vliegen en zo zijn prooi uit het water pikken. Ook 
dan eet de reiger zijn prooi op het land op. 

 

5.4 Resultatendiscussie  
De waarde van het aantal stappen per minuut wijkt bij ooievaar 13 erg af van de andere waarden. 
Het is waarschijnlijk dat de ooievaar lang heeft stilgestaan en niet actief op zoek was naar voedsel. 
Hierbij vertoonde deze ooievaar dus geen foerageergedrag. Wanneer de waarden bij ooievaar 13 
worden verworpen, verandert het gemiddelde aantal keren naar de grond pikken niet en het 
gemiddelde aantal stappen wordt 1 meer, 36 i.p.v. 35. Het verwerpen van deze waarden zou dus een 
hele kleine invloed hebben op de gemiddelde waarden.  
 

Ooievaar  Aantal keer naar de 
grond pikken per minuut 

Aantal stappen per 
minuut  Waar Wanneer Hoelang 

1 De Wijk 12-08-2015 1,5 uur 10 32 

2 De Wijk 12-08-2015 1,5 uur 12 35 

3 De Wijk 12-08-2015 1,5 uur 13 33 

4 De Wijk 12-08-2015 1,5 uur 9 39 

5 Weiland bij 
de Lokkerij 

11-08-2015 1 uur 10 42 

6 Weiland bij 
de Lokkerij 

11-08-2015 1 uur 13 35 

7 Weiland bij 
de Lokkerij 

11-08-2015 2 uur 15 38 

8 Weiland bij 
de Lokkerij 

11-08-2015 2 uur 8 41 

9 Weiland bij 
de Lokkerij 

05-08-2015 1,5 uur 8 32 

10 Weiland bij 
de Lokkerij 

05-08-2015 1,5 uur 10 32 

11 Meppel 26-07-2016 2 uur 9 35 

12 Meppel 26-07-2016 2 uur 8 38 

13 Haveltermade 04-08-2015 0,5 uur 11 20* 

14 Nijeveen  12-07-2015 2 uur 11 37 

15 Nijeveen 13-07-2015 2 uur 14 40 

Gemiddelde waarden 11 35 
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5.5 Conclusie  
Uit de resultaten blijkt duidelijk dat de ooievaar een veel actievere manier van foerageren heeft dan 
de reiger. Met gemiddeld 35 stappen per minuut loopt de ooievaar veel tijdens het foerageren. Dat is 
ook wel nodig, want de ooievaar eet voornamelijk kleine prooien (zie hoofdstuk 4: voedselpatroon). 
De ooievaar moet dus veel prooien pakken om voldoende voedsel binnen te krijgen.  
De reiger kan tijdens het foerageren een hele lange tijd stil blijven staan. Hij wacht dan net zo lang af 
totdat hij een prooi ziet bewegen. Als de prooi dichtbij genoeg is, steekt de reiger razendsnel zijn nek 
uit en hapt toe.  
De ooievaar moet tijdens het foerageren dus veel meer kilometers afleggen dan de reiger om 
voldoende voedsel binnen te krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) (23-02-2016)http://ooievaars020.nl/waar-eten-de-amsterdams-ooievaars/  

2) (23-02-2016) 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/1

0  

http://ooievaars020.nl/waar-eten-de-amsterdams-ooievaars/
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/10
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/10
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6. Tuinvijver 
6.1 Inleiding 
De laatste jaren wordt de reiger overal waargenomen. Niet alleen in natuurgebieden, maar overal 
waar water is. De reiger heeft ontdekt dat hij gemakkelijk voedsel kan vinden in woonwijken, bij 
kleine tuinvijvers. Mensen met een tuinvijver zullen dan ook het probleem herkennen dat de vissen 
opeens uit hun vijver zijn verdwenen. Er wordt dan al snel gedacht dat de vissen zijn meegenomen 
en opgegeten door een reiger. Er zijn veel verschillende bronnen te vinden die vertellen hoe de 
reiger bij een tuinvijver verjaagd kan worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld fijne draadjes boven de 
vijver worden gespannen. Hierdoor heeft de reiger niet meer de mogelijkheid om te landen. Als de 
reiger de draden aanraakt, zal hij schrikken en gelijk weer wegvliegen. Een andere optie is om tegen 
de vijverrand hoge en dicht op elkaar staande beplanting aan te brengen. Hierdoor heeft de reiger 
niet meer de mogelijkheid om tot dicht bij de vijverrand te komen.1 

Daarentegen wordt de ooievaar veel minder vaak als oorzaak genoemd voor het opeten van de 
vissen uit tuinvijvers.  
 

6.2 Materiaal & methode 
Als eerste hebben wij een enquête* opgesteld waaruit moest blijken in welke mate mensen met een 
tuinvijver last hebben (gehad) van de ooievaar of de reiger. Vervolgens hebben we deze enquête via 
social media (Facebook) verspreidt. Daarnaast hebben we de enquête ook afgenomen bij een aantal 
huizen met een tuinvijver. In totaal is de enquête onder 50 personen afgenomen. 
Om de enquête betrouwbaar te laten zijn, moesten de personen de ooievaar en de reiger juist 
kunnen herkennen. Daarnaast moeten de personen op dit moment een tuinvijver hebben of vroeger 
een tuinvijver gehad hebben. Vervolgens moesten de personen vragen beantwoorden over of ze een 
ooievaar bij hun tuinvijver hebben gezien en of ze last hebben gehad van de ooievaar. Als deze 
laatste vraag met ja werd beantwoord, kon er ook nog toegelicht worden op welke manier ze last 
hebben gehad van de ooievaar. Dezelfde vragen moesten beantwoord worden over de reiger.  
 

6.3 Resultaten 
De resultaten van de enquêtes die aan de deuren zijn afgenomen hebben we opgenomen bij de 
resultaten van de digitale enquête. ** 
 

6.4 Resultatendiscussie 
Bij een aantal enquêtes bleek dat mensen de ooievaar en de reiger niet juist hadden herkend. Deze 
enquêtes zijn verworpen en hebben we dus niet gebruikt. Ook de laatste enquêtes zijn nog 
verworpen, zodat we precies op 50 enquêtes uitkwamen. Dit heeft nauwelijks invloed gehad op de 
uiteindelijke resultaten.  
Daarnaast is het ook mogelijk dat mensen voor het beantwoorden van de eerste 2 vragen gebruik 
hebben gemaakt van bijvoorbeeld internet, maar dat is erg onwaarschijnlijk. De personen hebben in 
principe geen belang bij het goed of fout invullen van deze vragen.  
Sommige mensen gaven aan dat de vissen uit hun tuinvijver werden opgegeten door de ooievaar of 
de reiger. Als iemand dit persoonlijk tegen ons zei hebben we gevraagd of dit een vermoeden was of 
dat diegene dit daadwerkelijk had gezien. In alle gevallen werd er gezegd dat ze dit zelf hadden 
gezien. Bij de personen die de enquête online hebben ingevuld, konden we dit natuurlijk niet 
navragen. De enquête werd namelijk anoniem ingevuld. Het blijft dus de vraag of deze mensen 
hebben gezien dat de vissen uit de vijver werden gehaald  of dat dit slechts een vermoeden is.  
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6.5 Conclusie  
De reiger wordt veel vaker bij een tuinvijver gesignaleerd dan de ooievaar. Het grootste deel van de 
proefpersonen, ruim 80%, zegt in het afgelopen jaar de ooievaar nooit (0 keer) gesignaleerd te 
hebben bij de tuinvijver. Slechts 2% heeft de ooievaar vaak (5-10 keer) gezien en niemand heeft de 
ooievaar heel vaak (>10 keer) gezien. De overige 16% heeft de ooievaar in het afgelopen jaar soms 
gesignaleerd (5-10 keer).  
Daarentegen heeft  maar 30% de reiger nooit gesignaleerd bij hun tuinvijver. Meer dan een derde 
van de personen heeft de reiger vaak of heel vaak gesignaleerd. Deze twee vormen samen een 
aandeel van 39%. De overige 31% heeft de ooievaar soms gesignaleerd.  
 
De reiger heeft in het afgelopen jaar ook meer overlast veroorzaakt dan de ooievaar. Slechts 8% van 
de personen zegt in het afgelopen jaar last te hebben gehad van de ooievaar. De overige 92% heeft 
dus geen overlast gehad van de ooievaar. 
Bij de reiger is deze verdeling heel anders. 38% heeft geen last gehad van de ooievaar en 62% wel.  
 
Er zijn geen grote verschillen in op welke manier de mensen last hebben gehad van de ooievaars en 
reigers. Een persoonlijke mededeling van één van de ondervraagden, over de overlast die de 
ooievaar veroorzaakt, was de volgende: ‘’ Vissen uit de oude vijver pakken toen wij nog een vijver 
hadden’’. Eén persoon gaf aan dat de ooievaar de vissen opeet, maar daarnaast ook de boel eronder 
schijt. 
Bij de reiger werd ook aangegeven dat ze vissen uit de vijver halen. Er werd door één iemand  
specifiek aangegeven dat de reiger de koivissen uit de vijver haalt. 

 
*  Deze enquête is bijgevoegd in bijlage 1 
** De individuele antwoorden zijn te bekijken via de volgende link: 

https://www.survio.com/p/GQkc_L 

1) (23-02-2016)http://www.tuinadvies.nl/artikels/vijver_reiger.htm  

62% 

38% 

Overlast reiger 

Wel Niet

30% 

31% 

29% 

10% 

Reiger gesignaleerd 

Nooit (0 keer) Soms (<5 keer)

Vaak (5-10 keer) Heel vaak (>10 keer)

82% 

16% 
2% 

Ooievaar gesignaleerd  

Nooit (0 keer) Soms (<5 keer)

Vaak (5-10 keer) Heel vaak (>10 keer)

8% 

92% 

Overlast ooievaar 

Wel Niet

https://www.survio.com/p/GQkc_L
http://www.tuinadvies.nl/artikels/vijver_reiger.htm
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7. Conclusie  
 

Er zijn meer verschillen dan overeenkomsten met betrekking tot anatomie, leefomgeving, 
trekgedrag, voedselpatroon en foerageergedrag tussen de ooievaar en de reiger.  

8. Discussie 
 
Op alle onderzochte gebieden bestaan er grote verschillen: anatomie, leefomgeving, trekgedrag, 
voedselpatroon, foerageergedrag en de tuinvijver. 
 
Wanneer er naar de ooievaar en reiger wordt gekeken, valt het gelijk op dat er veel verschillen in 
anatomie zijn. Het verschil dat het meest opvalt is de kleur van de veren: bij de ooievaar zwart met 
wit en bij de reiger wit, grijs -tegen blauw aan- en zwart.  
 
De verschillen in leefomgeving worden voor een groot gedeelte veroorzaakt door de verschillen in 
voedselpatroon. De verschillen in voedselpatroon wijzen ook op verschillen in foerageergedrag. De 
dieren zijn in hun leefomgeving namelijk afhankelijk van de prooien die ze daar kunnen vinden.  
De ooievaar wordt voornamelijk gesignaleerd in weilanden, omdat de kleine prooien van de ooievaar 
vooral daar te vinden zijn. Om deze kleine prooien te kunnen pakken, kent de ooievaar een actieve 
manier van foerageren. De ooievaar moet veel kleine prooien pakken om voldoende voedsel binnen 
te krijgen en legt dan ook veel kilometers af.  
De reiger leeft over het algemeen in vochtigere gebieden. Hier bevinden de meeste prooien van de 
reiger zich namelijk. De reiger kent een veel minder actieve manier van foerageren. Het dier waakt 
een groot deel van de tijd tijdens het foerageren. Op het juiste moment slaat de reiger toe om zijn 
prooi te pakken.  
 
Het grootste deel van de ooievaars trekt in de winter weg uit Nederland. Hierbij wordt tegenwoordig 
meestal de westelijke route gevolgd om te overwinteren in Zuid-Europa of West-Afrika. Deze 
gebieden kennen namelijk minder strenge winters dan Nederland. 
Daarentegen is het grootste deel van de reigers in Nederland standvogel. Deze dieren blijven dus 
voornamelijk het gehele jaar in Nederland.  
 
De reiger wordt veel vaker bij tuinvijvers gesignaleerd dan de ooievaar. Ook ondervindt men meer 
last van de reiger dan van de ooievaar. Dat de reigers vissen uit de vijver halen en opeten wordt het 
meest als probleem genoemd. Echter, een klein percentage van de mensen heeft ook last van 
ooievaars die vissen uit hun tuinvijver halen. 
 
Voor een volgend onderzoek zou het interessant zijn om nog meer braakballen uit te pluizen en deze 
gelijk onder een binoculair te bekijken. In dit onderzoek is het braakballen determineren in twee 
gedeeltes opgesplitst. Eerst zijn de braakballen uitgeplozen en daarna zijn de resten meegenomen 
naar het Museum van Brabant. Hierdoor kan het zijn dat wij resten die er wel waren over het hoofd 
hebben gezien zoals de borstelharen van wormen en evenwichtsorganen van vissen.  
 

Ook zou het interessant zijn om in een volgend onderzoek braakballen te nemen uit een ander 

seizoen. In een ander seizoen zijn er andere prooien beschikbaar voor de reiger en de ooievaar, dus 

zullen ze andere prooien eten. Zo kan het voedselpatroon in de verschillende seizoenen met elkaar 

vergeleken worden. 
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Wij hopen dat er in de toekomst meer onderzoek naar de verschillen tussen reigers en ooievaars 

gedaan wordt en dat bij dat onderzoek gebruik wordt gemaakt van onze tips. 

Bronnen: 

1) (23-02-2016 )http://www.welkevogelisdit.nl/blauwe-reiger  

2) (23-02-2016 )http://ooievaar.info/kenmerken-ooievaar  

3) (23-02-2016 )http://www.geologievannederland.nl/fossielen/vogels/ooievaar  

4) (23-02-2016 )http://dier-en-natuur.infonu.nl/vogels/147261-blauwe-reigers-en-grote-

zilverreigers.html  

5) (23-02-2016 )http://www.ooievaarszegveld.nl/?page_id=102  

6) (23-02-2016 )http://www.ooievaars.eu/0310ooievaars_witteooievaar/default.html  

7) (23-02-2016 )http://hetreestdal.nl/?p=2522  

8) (23-02-2016 )https://www.avifauna.nl/Uploaded_files/Zelf/Park/PDF/europese_ooievaar.pdf 

9) (23-02-2016 )http://www.nvddierentuinen.nl/wp-content/uploads/2011/06/ooievaar.pdf  

10)  (23-02-2016)http://www.koosroggeveld.nl/wetenswaardigheden/braakballen-1/  
11) (23-02-2016)Folder van het bestuur van ‘Stichting De Lokkerij’ 
12) (23-02-2016)http://www.natuurshot.nl/forumbb3/viewtopic.php?t=5691  
13) (23-02-2016)http://www.ooievaars.eu/x1300/verzameld-voedsel.pdf  
14) (23-02-2016)http://www.naarderwoonbos.org/nwb/index.php/de-commissies/groen-

commissie/72-konijnenplaag   
15) (23-02-2016)http://zoom.nl/foto/dieren/reiger-eet-rat.2074302.html  
16) (23-02-2016)https://www.youtube.com/watch?v=jhJAaYX9suA  
17) (23-02-2016)http://www.standaard.be/cnt/dmf20150805_01806101  
18) (23-02-2016)http://www.birdphoto.nl/vogels/Blauwe%20reiger.htm  
19) (23-02-2016)https://koopmansgreenlife.wordpress.com/2015/05/  
20) (23-02-2016)http://www.photodrome.nl/forum/viewtopic.php?f=161&t=51903  
21) (23-02-2016)http://footo.nl/11XyR/reiger-met-prooi  
22) (23-02-2016)http://1.bp.blogspot.com/-tM8eAthPf0I/UBO-

RJYDejI/AAAAAAAAH08/Ty5LnE0e6mo/s1600/stork-12-994.jpg  
23) (23-02-2016)https://www.youtube.com/watch?v=v1JSHkGThJ8  
24) (23-02-2016)Drs. J. Hooimeijer 
25) (23-02-2016)http://www.vwg-deijsselstreek.nl/uploads/files/predatie%20weidevogels.pdf  
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9. Dankwoord 
 

Wij willen een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Ten eerste willen wij 
meneer Hooimeijer ervoor bedanken dat we de mogelijkheid hebben gekregen om dit onderzoek uit 
te kunnen voeren. Ook willen we meneer Hooimeijer bedanken voor het lenen van materialen als 
verrekijkers en een telescoop, het beschikbaar stellen van zijn praktijk en materialen voor het 
uitpluizen van de braakballen en de gesprekken die we met hem hebben gehad. Hier hebben we veel 
aan gehad.  
Ten tweede willen we meneer Koopman van ooievaarsstation ‘de Lokkerij’ bedanken voor zijn hulp 
bij ons onderzoek. Meneer Koopman heeft ons braakballen van ooievaars gegeven die hij zelf had 
gezocht en ons uitgelegd waar we een reigerkolonie konden vinden. Hierdoor hebben we de 
braakballen van reigers gemakkelijk zelf kunnen vinden.  
Ten derde willen we mevrouw van der Wiel van het Natuurmuseum Brabant ervoor bedanken dat zij 
ons in contact heeft gebracht met deskundige dhr. Diepstraten op het gebied van het determineren 
van de braakballen. Ook willen we dhr. Diepstraten bedanken voor het helpen determineren van de 
braakballen en het beschikbaar stellen van de materialen van het museum. 
Als laatste willen we ook meneer van Netten bedanken voor het begeleiden van dit onderzoek en de 
adviezen die hij ons heeft gegeven.  
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Bijlage 1 
 

0. Benoem de namen van onderstaande vogels: 
 

 
 

1. Heeft u een tuinvijver?  
 

Ja Nee 

 
 
 

 

 
Als de bovenstaande vraag met ‘nee’ beantwoord is houdt de vragenlijst hier op.  
 

2. Hoe vaak heeft u in 2015 een reiger bij uw vijver gezien? 

 

Nooit (0 keer) Soms (<5 keer) Vaak (5-10 keer) Heel vaak (>10 keer) 

 
 
 

   

 
Als de bovenstaande vraag met ‘nooit’ beantwoord is hoeven de vragen 3 en 4 niet 
beantwoord te worden.  

 

3. Heeft u wel eens last gehad van de reiger? 

Ja Nee 

 
 
 

 

 

Als vraag 3 met ‘nee’ beantwoord is hoeft vraag 4 niet beantwoord te worden. 
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4. Op wat voor manier heeft u last gehad van de reiger? 

 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 

 

5. Hoe vaak heeft u in 2015 een ooievaar bij uw vijver gezien? 

 

Nooit (0 keer) Soms (<5 keer) Vaak (5-10 keer) Heel vaak (>10 keer) 

 
 
 

   

 

Als de bovenstaande vraag met ‘nooit’ beantwoord is hoeven de vragen 6 en 7  niet 
beantwoord te worden.  
 

6. Heeft u wel eens last gehad van de ooievaar? 

Ja Nee 

 
 
 

 

 

Als vraag 6 met ‘nee’ beantwoord is hoeft vraag 7 niet beantwoord te worden. 

 

7. Op wat voor manier heeft u last gehad van de ooievaar? 

 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 


