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Geachte ooievaarsvrienden,

Er is alweer een jaar voorbij! Daarom is het hoog tijd voor

een jaarverslag. 

Het is een bijzonder jaarverslag, want dit is het 

vijfentwintigste verslag sinds de start van It Eibertshiem.

In het lopende jaar vieren we ons 25-jarig bestaan, en wel

op 8 mei 2005. 

Uiteraard komt deze feestelijke gebeurtenis verderop in dit

verslag nog aan bod. Ik begin daarom dit verslag met een

woord van dank aan al diegenen die het mogelijk gemaakt

hebben dat stichting It Eibertshiem zich al 25 jaar kan

inzetten voor de ooievaars. Een woord van dank aan U!
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De Weidevogels
O, kon ik toch de heerlijke Hollandsche weiden schilderen zooals ze er uitzien in Juni,

kort voordat de maaier zijn blinkende zeis slaat in de bonte bloemen. De onmetelijke

blauwe hemel welft zich erover heen; trillend lichtgrijs aan den horizon, blinkend wit

waar de stralende zon staat en daartegenover donkerblauw met enkele vlokkige wol-

kenstreepjes er door. Daaronder stooft het wijde veld, dicht opeen schieten aren en

pluimen omhoog van vossestaart en timothee, beemdgras, zwenkgras, dravik en zorg-

gras, in allerlei tinten van groen en rood, hier dichte fluweelige donkergroene cilin-

ders, ginds een fijn gespeel van luchtige blauwige bloempakjes, elders mooie pluimen

van fijn rozerood. Goudgele boterbloemen en donkerroode zuring schijnen hier en

daar het gras zelve te verdringen, elders is het weer klaver of groote gele plekken van

ratelaars. En de tallooze slooten, die het land doorsnijden, hebben ieder hun rand van

riet met groote, geelbloeiende lisschen er tusschen of ’t zwaar gebladerte van smeer-

wortel en waterzuring, de hooge bloeikolven der lischdodden en de heele bonte wereld

der oever en moerasplanten. Overal leeft het van de vogels. Reigers vliegen af en aan

met holle vleugels en ingetrokken nek, een ooievaar komt van heel uit de verte aanglij-

den op roerloos uitgespreide zwart-met-witte vlerken, de lange hals recht uitgestrekt,

de roode pooten achteraan: hij glijdt zoo wel een kilometer ver, in lang gestrekte rech-

te lijn langzaam dalend. Voor de meeste menschen is de weidevogel bij uitnemendheid

nog altijd de ooievaar!

Zo lyrisch schrijft Jac. P. Thijsse in 1904 over de weidevogels en over de ooievaar in

het bijzonder. En nu, 100 jaar later, kunnen we gelukkig nog steeds lyrisch worden van

het kijken naar weidevogels en ooievaars. Toegegeven, de omschrijving van het wijde

veld zullen we stevig moeten aanpassen maar de reigers en ooievaars zien we nog

steeds vliegen. Niet overal, maar langzaamaan wel op steeds meer plaatsen. De ooie-

vaar zit in de lift!

Het is zeker met het oog op 25 jaar It Eibertshiem een goede zaak om dat nog eens te

onderstrepen, want wie vandaag de dag door onze provincie trekt en de ogen goed de

kost geeft ziet weer met regelmaat ooievaars. Wie echt goed oplet, ziet zelfs hier en

daar weer bewoonde nesten en dat was 25 jaar geleden wel even anders.

In 1972 broedden er voor het laatst ooievaars in Friesland. Reden temeer om in 1979

te starten met de voorbereiding van het eerste Friese buitenstation. Want: Lyk as de ljip

is de earrebarre in fûgel dy’t it omtinken hat fan it hiele Fryske folk, fan de stedtsjer

likegoed. Evenals de kievit is de ooievaar een vogel die de aandacht heeft van de hele

Friese bevolking, inclusief de stedeling. Zo vertaal ik maar even de woorden van

G.Bosch, zoals hij ze schreef in 1970, in ‘Earrebarren yn Fryslân’. Welke insteek je

ook kiest, in ieder geval was er toen voldoende reden om je het lot van de ooievaars

aan te trekken. 

Nu, 25 jaar later, kunnen we met tevredenheid vaststellen dat onze gezamenlijke

inspanning voor de ooievaars succesvol is: we kunnen nog steeds volop genieten van

de gracieuze verschijning van de ooievaar. 

En ik kan op een willekeurige dag op meerdere plaatsen in onze provincie getuige zijn

van het volgende:

Op één van de daknesten pikt een paartje zachtjes in elkaars veren. Op een ander staat

een vrouwtje te flirten met haar hoog in de lucht cirkelende partner. Ze laat zich door

de poten zakken, richt haar staart op en laat de vleugels half langs haar lichaam han-

gen. Ze buigt haar kop tot op de rug achterover en laat een ratelend geklepper horen.

Tegen zulk uitdagend gedrag is haar man niet bestand. In een schitterende zweefduik

komt hij naar haar nest. Nauwelijks geland begint ook hij te klepperen. Daarna volgt

er  veel geklapwiek en even later is de paring een feit.ja
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Prachtig toch dat ook ik in 2005 nog lyrisch kan schrijven over de ooievaars. En dan te

bedenken dat u er misschien nog geen beeld bij hebt. Met beeldmateriaal kijkt elke

vogelliefhebber in verwondering toe, en wie niet van vogels houdt gaat van vogels

houden en ervan genieten. 

Wij hebben in dit jubileumjaar ons uiterste best gedaan om de beeldvorming rond de

ooievaar duidelijk voor het voetlicht te brengen. Met de brochure die u gelijktijdig met

dit verslag ontvangt kunt u de prachtige foto’s van ooievaars bekijken. Vandaar dat we

u met dit verslag niet alleen veel leesplezier wensen, maar vooral veel kijkplezier!

Resultaten It Eibertshiem 2004
In vergelijking met vorig jaar is 2004 een topjaar geweest voor de ooievaars. Niet

alleen in Earnewâld, maar ook landelijk is het aantal ooievaars gestegen. 

Op It Eibertshiem waren in het voorjaar zeven paren actief. Bij zes paren resulteerde

dit in een groot aantal eieren en er werden in totaal 19 jongen geboren. Van die 19 jon-

gen gingen er 5 dood: 14 vogels verlieten vliegend het nest. In vergelijking met de drie

jongen van 2003 is dat een stijging van 366%! Vanuit die insteek is het zeker een top-

jaar te noemen. De stijging in procenten is maar ter illustratie maar 11 jongen meer is

een fantastisch resultaat.

Na 25 jaar Eibertshiem zijn er in totaal 142 jongen groot geworden. Van ongeveer 50%

van die jongen hebben we niets meer vernomen, ruim 20% wordt broedend gesigna-

leerd en wat verder opvalt, is dat ruim 40% in het buitenland wordt waargenomen!

Topper daarbij is Spanje. Ook op dit moment (april 2005) zijn er weer 7 paren gesig-

naleerd en de eerste eieren zijn gelegd.   
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Landelijke resultaten
Ook landelijk was het een topjaar voor de ooievaars. Met een kleine 500 broedparen

komen we in 2004 zeer dicht in de buurt van 1000 jongen. De telling van 2004 is nog

niet geheel compleet maar zeker is wel dat we in ieder geval de 900 passeren. Zodra

het beeld compleet is zullen we die cijfers op onze website zetten.

Van ooievaars is bekend dat ze graag gezamenlijk op trek gaan. En met zo’n groot aan-

tal jongen leverde dat dit jaar dan ook spectaculaire foto’s op, van groepen ooievaars

van meer dan 300 stuks. In de zomer is het aantal ooievaars in ons land daarmee geste-

gen tot boven de 2100 stuks, in de winter zijn er de laatste jaren gemiddeld genomen

ongeveer 500 ooievaars gesignaleerd. Het lijkt er daarom op dat ondanks de stijging

van het totale aantal ooievaars, het aantal overwinterende ooievaars niet toeneemt.
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De laatste jaren maken we apart melding van de

situatie in Beetsterzwaag. In 1947 broedde hier

voor het laatst een ooievaar tegenover de van

Harinxmastate. In de 50 jaar die daarop volgde

werd het nest altijd in stand gehouden, maar

helaas zonder ooievaars. 

Groot was dan ook de opluchting toen er in 1999

voor het eerst sinds 52 jaar weer een ooievaar tot

broeden kwam. De jaren daarop zagen we een

gestage uitbreiding van het aantal nesten en paren.

In 2004 werden er acht nesten gesignaleerd en er

werden tien jongen groot. 

In april 2005 is het aantal nesten reeds toegeno-

men tot een aantal van tien en dat maakt de situa-

tie in en rond Beetsterzwaag bijzonder. De bio-

toop is daar dus bij uitstek geschikt voor de ooie-

vaar. Verder is het ook erg speciaal dat het meren-

deel van de ooievaars zelf een nest in een boom

maakt. Vooral de statige beuken zijn erg in trek. 

Nieuws uit Fryslân
Vraagt u zich af of er nog meer plaatsen in Friesland zijn waar ooievaars zitten?

Jazeker. Naast de buitenstations in Spanga en Akmarijp zijn er ook broedende ooie-

vaars bij Aqua Zoo (Leeuwarden), Tytsjerk, Uitwellingerga en Buitenpost. 

In Aqua Zoo waren zes nesten en werden 12 jongen groot. In Tytsjerk werden twee

jongen groot en in Uitwellingerga één. In Buitenpost broedden tot 1955 ooievaars en

ook daar werd het nest altijd in stand gehouden. Groot was dan ook de verassing dat

ook daar na ruim 40 jaar de ooievaars het opnieuw gingen proberen. Helaas is het in

2004 niet goed afgelopen want de jongen gingen dood.

Ander ‘nieuws’
1) Zoals ik in het begin van dit verslag al aangaf vieren we dit jaar ons 25-jarig jubi-

leum: op 8 mei. Samen met dit verslag ontvangt u een uitnodiging om dit met ons te

‘vieren’. In deze uitnodiging kunt u de aanvullende informatie lezen.

2) De landelijke ooievaarsdag 2005 werd dit jaar gehouden in Beetsterzwaag. Omdat

we op dit soort dagen steeds het land doorkruisten hadden we met het oog op ons

jubileumjaar aan de Vogelbescherming voorgesteld om deze dag in Beetsterzwaag te

organiseren. 

Na de inleiding van Dhr. de Gelder (dir.VBN) was het Graaf F. d’Ansembourg uit

Beetsterzwaag die ons vertelde over de foerageergebieden van de ooievaars in deze

omgeving. Dhr. G.Schievink, van SBB, vertelde over het beheer van Van Oordt’s

Mersken. In de middagsessie namen beiden ons mee op excursie in en rond

Beetsterzwaag.

3) De uitbreiding qua nestgelegenheid gaat ook onverminderd door. Er zijn uiteraard

veel particulieren die geheel zelfstandig nestgelegenheid bieden aan onze ooievaars.

Maar er komen ook adviesaanvragen betreffende nestbouw binnen. Deze vragen

komen uit eigen provincie maar ook uit Zuid-Holland en Limburg. Soms komt men

een nest kopen maar we krijgen ook regelmatig verzoeken om een compleet nest te

plaatsen. Zo is onlangs in Boelenslaan nog een nest geplaatst. Overigens krijgen de

kopers er geen garantie op ooievaars bij!ja
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4) ‘Adverteren doet verkopen’. Deze uitdrukking kennen we allemaal en er zit een

hoog waarheidsgehalte in. Onze website, in de lucht vanaf 2002, had het eerste jaar

250 bezoekers. In 2004 hebben we met een reclamecampagne de pr opgevoerd.

Door middel van advertenties hebben we onze stichting onder de aandacht gebracht.

Uit de statistieken kunnen we exact nalezen dat, op de dag dat we de advertentie in

de  landelijke dagbladen lieten publiceren, het aantal bezoekers op de website

omhoog schoot. Ook een foto in de krant over een gebeurtenis met een verwijzing

naar de site heeft zijn vruchten afgeworpen: in 2004 was het aantal bezoekers op

onze website al verzesvoudigd. Verder is het vooral van belang om de site goed bij

te houden en regelmatig te voorzien van het laatste ‘nieuws’, zodat de bezoekers

blijven komen. In 2004 hebben we daarom de ontwikkelingen in het ooievaarsnest

in beeld gebracht waardoor de bezoekers als het ware de jongen konden ‘zien’

groeien.  Onze bezoekers komen voor ruim 90% uit eigen land, voor 3,5 % uit

België, voor 1% uit Duitsland en voor 1% uit de Verenigde Staten. Op het bijgevoe-

de staatje ziet u dan ook dat zowel het Ministerie van Justitie, maar ook onze

Zuiderburen tot onze klantenkring behoren. 

5) Vanuit VBN is in 2004 druk gewerkt om een nieuw plan van aanpak voor de jaren

2005-2008 te ontwikkelen. Het accent van dit vervolgplan blijft liggen op het her-

stel van het leefgebied van de ooievaar, en dan vooral het agrarische gebied.

Overige aandachtsgebieden zijn: internationaal, onderzoek, nazorg, communicatie

en organisatie van het project. Met deze benadering is het streven om in 2010 te

groeien tot een populatie van 300 zelfstandige broedparen in Nederland.

6) Internationaal is 2005 weer een peiljaar, want alle ooievaars worden geteld. We zijn

uiteraard zeer benieuwd hoe wereldwijd de populatie zich ontwikkelt.

7) Bij de populaire woorden van de Nederlandse bevolking blijft het woord ooievaar

goed scoren. Dat bleek vorig jaar bij het Nederlands en dit jaar bij de Friese taal.

Babbelegûchjes won met kleine voorsprong van bargebiten, maar op de twaalfde

plaats eindigde earrebarre!

8) We zetten nog even wat cijfers voor u op een rij. 
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Allereerst het overzicht van het aantal jongen per jaar van onze stichting:

1988 0 1989 4 1990 10 1991 14 1992 8

1993 20 1994 8 1995 8 1996 2 1997 9

1998 9 1999 11 2000 7 2001 11 2002 7

2003 3 2004 14

Het aantal jongen landelijk: 

2000 500  2001 580  2002 680  2003 500  2004 900
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Tot slot:

Dear Stork friends;

Chers amis, chères amies des cigognes;

Liebe Storchenfreunde ;

La Cigüena;

Earrebarrefreonen;

Beste ooievaarsvrienden;

Wij hopen dat u het met ons eens bent dat

we ons blijvend moeten inzetten voor de ver-

betering van het leefgebied van de ooievaars

en alles wat daarmee samenhangt!

Voor meer informatie: 

www.eibertshiem.nl

Of bel/schrijf naar;
H. Folkertsma, Makkum 3, 8635 MV BOAZUM. Telefoon: 0515-521559.

U KUNT ONS STEUNEN DOOR DONATEUR TE WORDEN: 

Bedrag Euro ………… per jaar

Naam:……………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………… Huisnummer…………

Postcode:……………… Woonplaats…………………………………………………

OOK KUNT U ONDERSTAANDE ARTIKELEN BESTELLEN :

Baddoeken (9 euro)Keukendoekset (7 euro)Ansichtkaarten (5 euro)Lepeltjesset (10 euro)  De
zweefvlieger van het platte land, deel 1 (5 euro)deel 2 ooievaars in beeld (5 euro)Stickers (1,50
euro)Ansichtkaart groot formaat (1 euro)

Hierbij bestel ik; …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Naam:……………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………… Huisnummer…………

Postcode:……………… Woonplaats…………………………………………………ja
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