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Eibertshiem.! 
 

 

 



 

 

Voorwoord. 

 
In het jaarverslag van Vogelbescherming begint het 

voorwoord met het prominente nieuws van enkele rosse 

grutto’s welke non-stop van Alaska naar Nieuw-Zeeland 

vliegen. Een recordvlucht van meer dan 10.000 

kilometer. Tijdens de vogeltrek, waar ook ter wereld, 

ondervinden vogels talloze bedreigingen, maar de 

belangrijkste bedreiging ligt wel in het verdwijnen 

van geschikte leefgebieden waar trekvogels van 

afhankelijk zijn. De pleisterplaatsen onderweg waar 

de vogels kunnen uitrusten en bijtanken. Maar ook op 

de uiteindelijke plaats van bestemming moet voldoende 

voedsel, veiligheid en rust gewaarborgd zijn. 

Vogelbescherming op de bres voor de status van 

belangrijke internationale vogelgebieden. Maar ook 

voor de stadsvogel, de akkervogels en vogels van het 

kleinschalig natuurlandschap, kortom op de bres voor 

natuur die zichzelf kan zijn. En dat dit een absolute 

must is zal niemand gaan bestrijden, sterker nog, 

vanuit de werkers aan het ooievaarsproject is en 

blijft de hartenkreet: Blijf werken aan het biotoop. 

Alhoewel het natuurlijk met de ooievaars qua 

aantallen fantastisch gaat, weten we ook allen hoe 

kwetsbaar we eigenlijk nog steeds zijn. Er zijn in 

Nederland op de keeper beschouwd nog steeds maar 

enkele plaatsen waar de ooievaar in staat is zich 

zelfstandig te handhaven en zelfs daar is het 

broedsucces statistisch gezien nog steeds te laag om 

succesvol te kunnen overleven. 

Het ooievaarsproject begon zo’n 40 jaar geleden en in 

die zin is het eigenlijk triest te moeten constateren 



dat mogelijk de ooievaar nog 40 jaar moet dienen als 

metafoor voor de teruggang van het Nederlandse 

landschap. Maar een oud gezegde is Wie slagen wil, 

die slagen zal. Laten we die uitdaging dan ook aan 

gaan, de ooievaar is terug in Nederland en nu: het 

bijpassende biotoop nog! 

 

 

  Resultaten It Eibertshiem 2007. 

 
In het afgelopen jaar hadden we te maken met 

tegenvallende resultaten. Alhoewel het aantal paren 

wel toeneemt is het uiteindelijke resultaat lager dan 

de afgelopen jaren. Er waren 12 paartjes actief en er 

werden vermoedelijk meer dan 35 eieren gelegd. Het 

aantal uitgevlogen jongen bleef met 10 dan ook achter 

bij de verwachting. 

Zetten we de afgelopen jaren een in schema, dan 

levert dit het volgende overzicht op: 

 

2000     2001   2002   2003    2004    2005   2006   

2007 

      7         11         7         3        14        

12       13       10 

 

Het aantal vogels wat bij ons overwinterd blijft 

bijzonder laag en zit zo rond de 5 ooievaars. Ook is 

bij de afgelopen wintertelling opnieuw bevestigd dat 

het aantal in ons land verblijvende overwinterende 

ooievaars gelukkig nog steeds dalende is. Landelijk 

zijn er nu zo tussen de 400 en 450 overwinterende 

ooievaars. 

 

 



 
( De lichtmasten blijven volop in trek. Mei 2008.) 

 

                       
 

Nieuws uit ‘Fryslân’. 
 

Het aantal nesten zat ook in 2007 in de lift. Er 

kwamen in Earnewâld 3 nieuwe boomnesten bij en 

hetzelfde beeld kregen we in Beetsterzwaag. Kortom 

uitbreiding op de bestaande locaties. Uiteraard hopen 

we dat we langzaam groeien naar nesten op nieuwe 

plaatsen want we willen graag dat de ooievaar zich 

gaat verspreiden over Friesland. 

 

In Leeuwarden (Aqua Zoo) werden 5 jongen groot, 

Akkrum was dit jaar ook succesvol met 2 jongen, ook 

in Uitwellingerga zijn 2 jongen uitgevlogen. In 

Veenklooster en Tietjerk werd wel gebroed maar zijn 

geen jongen uitgevlogen. In Buitenpost daarentegen 

vlogen wel 2 jongen uit en in Beetsterzwaag vlogen 12 

jongen uit. 

 

  Landelijke resultaten. 
 

Er was dit jaar wederom sprake van een lichte 

stijging van het aantal paren (643), jammer genoeg 

waren er een kleine 40 paartjes zonder eieren, zodat 



er uiteindelijk ruim 600 broedparen gezamenlijk ruim 

950 jongen groot brachten. 

 

Zetten we landelijk het aantal jongen op een rij dan 

geeft dit het volgende beeld: (bij benadering) 

 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

  500    580    680    500    950    800    680    

950 

 

Het aantal uitgevlogen jongen is daarmee de laatste 4 

jaar dus redelijk stabiel maar zet je dit af tegen 

het aantal paren van 640 en tegen de gemiddelde score 

van 2,7 jong per paar uit de jaren 1930-1940 dan zie 

je dat er nog steeds sprake is van een wankele basis 

voor onze ooievaars. 

We zitten in 2007 dus op ruim 1,4 jong per paar wat 

moet groeien naar ruim 2 jongen per paar. 

En gaan we dan even naar Polen, het koninkrijk van de 

ooievaars dan zien we dat daar 41.000 paartjes zorgen 

voor een kleine 100.000 jongen, waarmee men dus net 

de kritische grens van 2 jongen per paar gepasseerd 

is. 

                          
                                                                 

 

              

  Actueel nieuws.  
 

a) Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan het 
nieuwe bezoekerscentrum van It Fryske Gea, wat in 

kader van het Nationale project de Alde Feanen 

wordt opgezet in Earnewâld. De vertrouwde 

Reitplûm is definitief gesloten en in 2008 moet u 

het dus even stellen zonder de life beelden uit 

het ooievaarsnest, wat het lukt niet om dat ook 

in 2008 al te realiseren. Als troost laten we u 

echter vast weten dat in 2009 u de beelden ook 

gewoon via www.ooievaars.nl kunt volgen. Het 

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen 

opent haar deuren op zaterdag 31 mei! Adres: 



Koaidyk 8A, Earnewald. Openingstijden: Ma-Za 

10.00-17.00 en op Zondag van 13.00-17.00 uur. 

b) Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag (half 
mei) lijkt het uitstekend te gaan met de 

ooievaars in Friesland want er is nadrukkelijk 

sprake van een stijging van broedparen op diverse 

plaatsen in de provincie. Nieuwe locaties zijn 

daarbij gesignaleerd in Rottum, Opeinde (Sm) en 

De Veenhoop. Vervolgens zien we in Tietjerk nu 

ook 2 paren en in Beetsterzwaag zijn wederom meer 

boomnesten. Ook in Earnewâld nieuwe 

nestgelegenheid op Cuba. En in Hommerts -Jutrijp 

een poging tot broeden. 

c) Tot slot willen we u voor het laatste nieuw graag 
verwijzen naar onze website: www.ooievaars.nl 

Daar kunt u overigens ook terecht voor bv. een 

tekening hoe je een nest kunt bouwen, een 

informatieboekje over de ooievaar of een leuke 

verjaardagskalender. 

 

Mei 2008-05-15 Stichting It Eibertshiem, H.Folkertsma 

 

 


