
 

 

 

IT EIBERTSHIEM 
JAARVERSLAG 2020         
 

In het afgelopen jaar kwam de viering van het 40-jarige bestaan in een 

wat ander daglicht doordat we niet zo gemakkelijk bij boeren op bezoek 

konden en onze stimulans voor het herstel van kruidenrijk grasland 

bleef dus op de plank. Ooievaars hadden gelukkig geen weet van 

beperkingen en het broedseizoen verliep succesvol. Ook ons rietproject 

lijkt erg aan te slaan want er waren meer dan 25 paartjes roerdompen in 

deze regio.                                                                                                      

En de belangstelling voor de ooievaars blijft ongekend want er kwamen 

60.000 bezoekers op onze site (en de webcam) en bij facebook hebben we 

ondertussen meer dan 70.000 volgers. Dus genieten van ooievaars! 
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                    In vogelvlucht 2020. 

Het was een bijzonder jaar, heel Nederland half op slot door een virus. En tal van activiteiten konden 

niet doorgaan. Ons jubileumplan viel dan ook volstrekt in duigen. We hadden ons voorgenomen om 

langs een vijftal agrariërs te gaan welke zich inzetten voor het herstel van het kruidenrijke grasland in 

combinatie met kringlooplandbouw. En deze boeren wilden we dan de ooievaarspluim geven. Dit om hun 

initiatief te ondersteunen en te promoten, want immers ook de ooievaar profiteert daar weer van en kan 

mooi als boegbeeld fungeren. Maar onze pogingen strandden jammerlijk door het bekende virus. We 

hebben dit doorgeschoven naar een later tijdstip en op het moment dat ik dit schrijf is het nog volstrekt 

onduidelijk of dit in 2021 wel kan lukken. Maar het gaat zeker lukken, we hebben ondertussen al zeker 

ruim 25 geselecteerden welke we deze pluim wel gunnen! Hoe het ook zij, we blijven ons inzetten voor het 

specifieke weidevogel biotoop met haar van ouds rijke biodiversiteit. Want dit maakt het gehele 

ecosysteem waar de ooievaar gebruik van maakt, alleen maar sterker. 

Het verslagjaar was wat betreft de ooievaars een gemiddeld jaar. In Earnewâld hadden we 24 nesten met 

27 jongen en we konden hier 19 jongen van een ring voorzien. In Beetsterzwaag hadden we 51 nesten met 

71 jongen waarvan we er 56 hebben geringd. Een gemiddeld resultaat maar met onderling sterke 

schommelingen. Zo waren er bij hotel Lauswolt 11 nesten maar nog maar 5 levende jongen en 

hemelsbreed een kilometer verder bij het tolhuis 9 nesten met 16 jongen. En ook in Earnewâld hadden 

we die grote verschillen. Wat ook nieuw was, was het grote leeftijdsverschil. Op een paar nesten konden 

we niet ringen omdat de jongen te groot waren en in 3 nesten lagen nog eieren en werd er nog gebroed. 

Dit dus op 18 juni en op 1 van deze nesten zijn de jongen nog uitgevlogen ook. 

Voor de ooievaars leverde het bijzondere jaar 2020 geen beperking op en allen konden van volstrekte 

vrijheid genieten, vogels hebben dus wat voor op ons. Het was in 2020 ook geschikt weer voor de 

ooievaars, alhoewel de extreme droogte de vogels hier en daar wel parten speelde, maar in andere regio’s 

speelde dit sterker dan in Fryslân. 

                       

                             Ons bijzonderste nest en de waterbrenger in het warme juni. 



                Ringen. 

Ook in 2020 weer ruim 70 jongen van een ring voorzien en zodoende hopen we dus steeds meer over de 

ooievaars aan de weet te komen. Met name de trek en waar ze overwinteren is voor ons van groot belang. 

Daarnaast willen we natuurlijk ook graag weten waar onze ooievaars broedden. Dit jaar kregen we 

mooie foto’s uit Frankrijk waar een van onze ooievaars op het nest zit en 3 jongen grootbrengt. Van alle 

door ons geringde ooievaars hebben we nu een 2000 meldingen en 10% daarvan komt uit het buitenland.  

Spanje is goed voor 80% van die meldingen en verder komen ze uit Portugal, Frankrijk, België, 

Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Engeland. Vanuit Frankrijk, Duitsland en Denemarken hebben 

we de bevestiging dat ze daar ook broedden.  

Guinee-Bissau geeft onze meest verre ooievaar weer (6500km) en er is 1 melding uit Marokko en 1 uit 

Algerije. En dit zijn de enigste meldingen uit het Afrikaanse werelddeel. De kans dat ooievaars daar 

afgelezen worden is dus uiterst klein. Gaan we naar de situatie betreffende heel Nederland dan hebben 

we ondertussen 37186 terugmeldingen maar nog geen 86 uit het Afrikaanse werelddeel. Vanaf 

geboortejaar 2000 zijn er nog geen 10 aflezingen! Je zou dus bijna gaan denken dat er eigenlijk geen 

ooievaars meer naar Afrika trekken maar de gezenderde ooievaars logenstraffen dit. In Duitsland zijn 7 

van een zender voorzien en 5 daarvan zitten op het Afrikaanse continent. Vanuit België zijn er ook 7 

geringd en daarvan zitten er 2 op het Afrikaanse continent en ook vanuit Polen zijn er meerdere welke 

naar Afrika zijn vertrokken, maar deze volgen de vliegroute via de Bosporus en de anderen gaan via 

Gibraltar. 

Kortom reden genoeg om een deel van onze ooievaars van een ring te voorzien want het geeft ons in de 

loop der jaren een steeds duidelijker beeld van trek en broedgebied.  (Foto: onze gast in Frankrijk) 

 



Wereldwijd zijn er nu ongeveer 250.000 paar en de grootste concentraties zien we in Spanje, Polen en de 

Oekraïne, want daar zijn per land ruim 35.000 broedparen. En in Spanje zijn ook zeker een 50.000 

ooievaars die daar overwinteren danwel het jaar rond verblijven. Er zijn zoals altijd per land dus grote 

verschillen. Nederland telt nu ruim 1200 paartjes en kijken naar onze buurlanden zien we dat er in 

Duitsland een 7000 paar zijn en in België 140 paar (maar in België broedden ook al een 100 paar zwarte 

ooievaars) Opmerkelijke verschillen dus, maar de ooievaars verdwenen als broedvogel in België al in 

1895 om er in de 50 jaren terug te keren. Ook internationaal dus interessant om de ooievaars te volgen en 

ook om bijvoorbeeld te ontdekken dat ze in Spanje veelal overwinteren op de vuilnisbelt of op de 

rijstvelden. En om internationaal te blijven, op de rijstvelden doen ze zich dan tegoed aan de 

Amerikaanse rivierkreeft. 

 

 

 

 



     Beheersplan Roerdomp. 

Ruim 5 jaar geleden zijn we gestart met het beheersplan roerdomp. Vanuit It Fryske Gea kregen we toen 

het verzoek om hieraan mee te doen en binnen onze stichting was de roerdomp al meerdere keren ter 

sprake gekomen dus dit sloot prachtig aan. Bovendien had Vogelbescherming Nederland met het 

actieplan redt de grote karekiet eenzelfde soort plan om meer waterriet aan te leggen, dus een mooie 

combinatie en een kans. Als stichting hebben we meer dan 30.000 rietstekken aan laten planten en we 

hopen dat dit bijdraagt aan de stijgende populatie van de roerdomp. Er zitten zeker al 2 paartjes in dit 

gebied. Prachtig om bijvoorbeeld te lezen in Broedvogels in Nederland van Sovon 2018: in het oog 

springen vooral de Oude Venen in Friesland met 16 territoria. En ondertussen weten we van It Fryske 

Gea dat er meer dan 25 paartjes zitten. En nu nog afwachten of de grote karekiet ook terugkeert. 

 

  



    Ooievaarsspreiding in Fryslân. 

Wat de spreiding van broedende ooievaars in onze provincie betreft is er in vergelijking met de jaren 30 

niet veel veranderd behalve dan dat er nu aanmerkelijk meer paartjes in onze provincie broedden. Toen 

waren er 63 paartjes en nu een 160. Op veel plaatsen zijn er solitaire nesten en natuurlijk zijn er de 

grotere groepen maar de gehele kuststrook laten de ooievaars liggen, net als vroeger. 

 

  (Mogelijk kan ik ze thuis nog lokken, maar ik denk dat het beter is om rustig af te wachten) 

                         



     Onze ooievaars in het nieuws. 

Ook in dit verslagjaar blijven de ooievaars mateloos populair. Vogelbescherming Nederland laat weten 

dat er een recordaantal mensen keken naar 1 van de vogels van Beleef de lente en zoals elk jaar was ook 

de ooievaar 1 van de toppers. Ook wij merken nog steeds een groeiende belangstelling voor onze site en 

de webcam. Hoewel er natuurlijk heel veel concurrentie is want wereldwijd kunnen we meer dan 450 

ooievaars volgen. De site www.ooievaars.nl was goed voor 60.000 bezoekjes en via facebook waren er 

meer dan 1 miljoen kijkers en er zijn nu ruim 70.000 volgers, dus op naar de 100.000. 

Leuk is ook om te zien dat de belangstelling internationaal is, want de kijkers zitten in meer dan 100 

landen en via facebook zijn er al meer dan 15 landen met 1000 volgers of meer. En men let ook nog eens 

scherp op want in juni was er een hele discussie over de kleur van 1 onzer jonge ooievaars welke voor de 

webcam zat. 

   

http://www.ooievaars.nl/


            Tot slot. 

Hopen we dat u ons ook in 2021 blijft volgen en dat ook dan de ooievaars weer voor prachtige beelden 

zorgen, namens stichting It Eibertshiem: Haye Folkertsma.        www.ooievaars.nl 

 

                  Dit jaar voor het eerst 5 jongen in een nest waargenomen in Earnewâld. 


