Welke ooievaar zou niet in De
Lokkerij bij I>e Wijk willen
wonen, een schitterend stukje
natuurgebied in het Reestclal,
net onder Meppel en welke
natuurliefhebber zou daar niet
eens een kijkje willen ïït&tti&xk?
Daar kan het immers nog voorkomen datje op een zonnige
voorjaarsdag getroffen wordt
door 'wildlife' zoals reeei*»
bonte spechten, boomklevertjes en tientallen ooievaars.

L
Sinds 1980 is de familie Kooiman, wonende in De
Wtjk, bezig de ooievaar opnieuw te introduceren
in het gebied waar ze oorspronkelijk voorkwamen.
Het scheelde maar een haar of de ooievaar zou
voor Nederland geheel verloren zijn gegaan.
Van de in 1939 nog 316 getelde 'wilde' ooievaars waren in 1982 slechts 2 paartjes over.
De oorzaak yan het bijna uitsterven is te zoeken
in o.a. de verlaging van de grondwaterstand. Het
voedsel uit de natte weilanden verdween daardoor, zoals kikkers, muizen, mollen, slakken en
tal van insekten. Voor de ooievaar het noodzakelijke voedsel pakket. Ook hoogsparmingsleidingen en de jacht eisten hun tol onder de toch
al geringe populatie.
In Duitsland werd eert opvallende samenhang
gekonstafeerd tussen de verdwijning van de
ooievaar en de afnemende bevolkingsgroei. Zou
het sprookje dan toch waar zijn ..,? Maar neen,
onderzoekers kwamen achter hetclausale
verband. De gigantische hoeveelheden nieuwbouw, met name flatgebouwen, werden voorzien
van centrale verwarming waardoor schoorstenen, die door ooievaars als broedpaien
gebruikt worden, verdwenen. Ook kwam men
erachter dat door de massale aanschaf van
televisietoestellen de invulling van de avonduren
drastisch veranderde.

Ooievaarsstation

De Nederlandse vereniging tot bescherming van
vogels zette een plan op voor een wijdvertakt net
van buitenstatians. Het eerste station 'Het Liesveld' werd in 1971 geopend in Groot Ammers.
Daar werden de ooievaars in gevangenschap
gehouden om voor nakomelingen te zorgen. Het
is uitgegroeid tot een centraal broedstation die
de andere buitenstations va.n nieuwe broedparen
voorziet. Inmiddels zijn er over het hele land
twaalf stations. Een daarvan ïs 'De Lokkerïj' in
De Wijk, tevens ook het grootste buitenstatton.
Pionierstijd

Sinds eind zeventig woont het echtpaar Kooiman
op dat schitterende plekje tn De Wijk, met uitzicht
op het Reestdal. Eenmaal lid geworden van de
Staphorster Natuurvereniging kwam het balletje
aan het rollen. Al een tijd was men op zoek naar
een geschikte lokatie om een ooievaarsstation te
beginnen in Drente of Overijssel, op de trekroute
van de ooievaar. Toen de Natuurveremging bij
Kooiman kwam mét de vraag of hij plek had
voor een ooievaar, bleek dat geen probleem.
Van verschillende instanties kwam men het
terrein keuren en in 1980 was het dan zover. Na
een oriënterende fase — het lezen over ooievaars
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en het bezoeken van reeds bestaande ooievaarsstations - en een mentale voorbereiding van drie
maanden, was de familie Kooiman — zoals ze dat
zelf noemen - besmet met het ooievaarsvirus.
De vogelbescherming zorgde voor een vergunning en de natuurverenigtng kwarn met
vrijwilligers om het terrein in te richten. Nestpalen met karrewielen erop gingen de grond in,
kooien werden gebouwd en een diepvriezer voor
het voer kwam tn de schuur te staan. Het was zo
ver, de ooievaars konden komen, 'Het Liesveld'
leverde 14 uïvers, waarvan twee potentiële paren
en tien jonge vogels.
De eerste jaren wilde het niet zo lukken met de
populatieaanwas. De jongen die uit die twee
paren voortkwamen, vlogen weg en kwamen niet
meer terug. Kooiman stond voor een raadsel.
De tien jonge vogels uit 'Het Liesveld' waren
gekortwiekt, d.w.z. dat een paar slagpennen uit
de vleugels getrokken waren zodat ze niet konden vliegen. Na drie jaar zijn ze geslachtsrijp,
dan is het moment daar om een partner te zoeken. Daar kun je als mens niet in sturen door b.v.
een mannetje en een vrouwtje bij elkaar ih een
hok te zetten. Als het niet klikt tussen die twee
vechten ze zich kapot. De kunst van het versieren
hebben ze in zich en waar ze op selekteren is niet
bekend. Als de vogels een paartje gaan vormen
gaan ze op zoek naar woonruimte. De voorkeur

Ooievaar met jong
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gaat uit naar hoge piekken. Vroeger maakten ze
nesten in kruinen van bomen. Dat is nu haast
onmogelijk, omdat oude bomen met kale kruinen
met de kettingzaag neer gehaald worden. Die
passen niet meer m ons kuftuurlandschap. Vandaar dat er broedpalen neergezet worden. Dat
gespreide bedje 'pruimt' de ooievaar wel; alleen
zijn er niet genoeg van die palen, dus de drang
om te nestelen dwingt de paartjes om zelf initiatief te nemen. De zelfgebouwde nesten in en om
'De Lokkerij' vind je dan ook op schoorstenen
van daken. Een bijzonder fraai exemplaar zit op
de Havixhorst, een havensathe op het aangrenzend landgoed Dikninge.
Op enkele zieke en gekweekte ooievaars na, is
de rest geheel vrij. Dat houdt in dat ze hun natuurlijke gang volgen, dus ook eind augustus met
de trek beginnen, richting Afrika. Van de eerste
trek van jonge vogels komt in het algemeen
slechts tien procent terug. Met de jonge 'wilde'
vogels wordt geprobeerd een populatie op te
bouwen die uiteindelijk een natuurlijk evenwicht
moet gaan vormen. Dat is een projekt waar jaren
overheen gaan. De vogels keren na overwintering meestal terug naar het nest van het vorig
seizoen. Het schijnt dat de ooievaar het nest zelfs
belangrijker vindt dan de partner want knijpt er
één van het stel er even tussenuit, dan wacht de
achtergebleven partner niet lang af, maar zoekt
gewoon een ander.

De populatie van 1989

Nadat alle ooievaars die wilden vertrekken ook
op trek gingen en de weifelaars weer terug
kwamen, kwam het aanta! eind 1989 op 62,
waarvan 50 vrijvliegend. Van de 12 in gevangenschap verkerende exemplaren worden in 1990 3
paren losgelaten; de overblijvende vogels kunnen niet meer vliegen en zij blijven voor de rest
van hun leven grondooievaar, wat betekent, dat
ze voor de voortplanting of voor adoptie waardevol kunnen zijn.
Het totale bestand, rond haff augustus geteld,
bedroeg 120 exemplaren, waarvan slechts 13
(ongeringde) zwerfvogels.
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Ooievaars in het Reestdal

zorg af, als de jongen zelf rondvliegen en hun
eigen kostje opscharrelen. 2e blijven dan nog
weken bij de ouders doorbedelen. Vorig jaar
konstateerde Mw. Kooiman dat er kennelijk
onvoldoende voedsel in de buurt aanwezig was
voor de kleintjes. Dit nam zij waar doordat de
ouders onrustig waren en veel te lang wegbleven
met voedsel. De jongen bleven na het voeren
bedelen. Vanwege de aanhoudende warmte was
het Reestdal sterk verdroogd, de ouderparen
moesten de babyhapjes in Friesland vergaren.
Die afstand vormde voor hetfoerageren een
probleem en dan blijkt de noodzaak van een
ooievaarsstation. Want in de keuken worden dan
exklusieve hapjes voor de kleintjes klaargemaakt zoals au bain marie verwarmde wormen
en in stukjes geknipte ingewanden van muizen.
De volwassen vogels worden bijgevoerd met
eendagskuikens.

De dis
Bezoekersruimte

De ooievaar houdt van een afwisselende (vlees)
maaltijd. Grote insekten, regenwormen, kevers,
muizen, mollen, soms een kikker, een visje uit de
Reest. Dit voedsel is niet altijd in ruime mate
voorradig het is afhankelijk van de omgang van
de mens met de natuur en uiteraard van de
'echte' natuurlijke omstandigheden. Als de
jongen uit het ei zijn dient het foerageergebied
vee! klein voedsel op te leveren. Naarmate de
jongen groeien, kan ook het formaat van het
door de oudervogels aangeboden voer toenemen. De ouders zijn pas echt van hun foerageer-

Bij de boerderij van de familie Kooiman is inmiddels een nïeuw gebouw neergezet met keuken,
crèche en informatieruimte. De belangstelling
was zo groot geworden dat het woonhuis daar
geen ruimte meer voor had. Nu kunnen bezoekers rustig de grote hoeveelheid tot zich nemen
en bij slecht weer schuilen.
Het station is voor publiek geopend op woensdag- en zaterdagmiddag van 13 uur tot 175 uur
van 1 april tot 1 oktober. Voor groepen kan een
afspraak gemaakt worden.
•
N O O R D E R B R E E D T E

9 0 - 1 6

0

