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Voorjaar 2018

Geachte adoptant, donateur, belangstellende.
Dit jaar is het 40 jaargeleden, dat ik met een aantal enthousiaste mensen de “Werkgroep
Ooievaars in Herwijnen” heb opgericht.
De opzet was om in Herwijnen de eerste dependance, een zgn. Buitenstation, van het
het Liesveld ooievaarsdorp te openen en te beheren.
Naar ons voorbeeld zijn in Nederland 11 buitenstations geopend; niet zo moet het, maar
zo eenvoudig kan het.
Begin jaren ‘80 waren er nog maar 2 paar vrij vliegende ooievaars in ons land; dankzij
het herintroductieproject van Vogelbescherming vlogen vorig jaar meer dan 1000 paar
ooievaars rond, die, zoals de opzet was, een “zelfstandig levende en trekkende
populatie” opleverde waarvan het merendeel in het najaar op trek gaat.
De fase van opfokken en terug wennen in de natuur ligt al weer een flink aantal jaren
achter ons en ook in Herwijnen is ons station nu: een opvang voor ooievaars die tijdelijk
hulp nodig hebben.
Daar meer over in het tweede deel van dit jaarbericht.
De opvang heeft weer volledig aan de opzet voldaan.
Op 1 Maart al werd de eerste ooievaar gebracht, een vogel uit een opvang in Delft.
Waarschijnlijk tegen een muur gevlogen en daar naar toe gebracht, en vervolgens naar
hier om weer uitgewend te worden.
De aankomst was toevallig te zien in een reportage die op die dag bij ons werd gemaakt
voor een uitzending van Vroege Vogels op 21 maart.
Nu nog terug te zien op de site van STORK.EU, rechter kolom: ooievaars
21-3-2017.
Op 12 juni werd een jong van ongeveer 3 weken oud gebracht uit de bij ons zeer
bekende leverancier, dierenasiel Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Ieder jaar komen
daar wel ooievaars vandaan om bij ons uit te wennen voor ze op trek gaan.
Mogelijk is het jong uit een nest gevallen en uitstekend verzorgd in de Vogelklas.
Bij ons geringd en in het najaar op trek gegaan.
Op 1 juli een jonge ooievaar uit een nest bij de fam. Van Ass in Aalst uit een nest
gevallen en in hoog gras terecht gekomen. Opgenomen in een vogelasiel in Someren.
Een tweede jong in dit nest reageerde enkele dagen later niet meer.
Nestcontrôle vanuit een hoogwerker leerde dat het jong nog wel leefde maar zwaar
onderkoeld was. Met een kruik en een warmtelamp bij ons opgeknapt en na enkele
dagen in een uitwenren geplaatst om verder te revalideren.
Beide jongen konden na enige weken verzorging worden geringd en vrij gelaten.
Op 5 juli komt een jong uit de Ooypolder bij Nijmegen, uit een nest van 4 jongen.

Is “overboord” gestapt en heeft verzorging nodig na wat schaafwonden.
Succesvol gerevalideerd en weer vrij gelaten.
Half juli wordt door dierenambulance Vianen een jonge ooievaar uit Zijderveld
gebracht die in een sloot had gezeten en drijfnat en koud was. Ook deze vogel na enige
tijd verzorging weer vrij kunnen laten.
Tot zover de wetenswaardigheden van de opvang.
In januari 2018 is in een vergadering van de werkgroep een nieuwe functieverdeling
afgesproken in verband met onze verhuizing in april naar Berkenlaan5, 4171 AM
Herwijnen. Daardoor is de opvang nu ondergebracht bij Piet van Andel aan de Waaldijk
80, 4171 CG in Herwijnen en is Piet de nieuwe projectleider van de ooievaarsopvang.
Zijn schoondochter, Marieke van Andel-Meerman, heeft aangeboden het secretariaat
over te nemen en daarbij een site op facebook geopend onder: “ Ooievaarsopvang
Herwijnen”. Zij is getrouwd met de zoon van Piet, Jochem en woont in een huis achter
de woning van Piet, en heeft dus een uitstekend zicht op de opvang.
In het volgende deel van dit jaarbericht zal zij, samen met Piet, de nieuwe werkgroep
indeling en de toekomstige werkzaamheden toelichten, waarbij ik als voorzitter toch
nog betrokken blijf bij het geheel.
Mijn mail adres blijft vos.uiver@tiscali en ook het banknr. van de werkgroep blijft:
NL RABO 0328 0099 11.
Met vriendelijke groet,
Kees Vos.
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Geachte adoptant, donateur, belangstellende.
In deel 1 van het jaarbericht heeft Kees verslag uitgebracht van 2017. Dan bent u nu
aangekomen in deel 2 van het jaarbericht geschreven door Piet van Andel en Marieke
van Andel-Meerman. Vanaf nu zullen wij samen met Kees de komende jaarberichten
schrijven. Zoals eerder vermeld is in januari de werkgroep bijeen gekomen en zijn een
aantal zaken besproken. Allereerst is de taakverdeling van alle voorkomende
activiteiten waar de verschillende vrijwilligers zich mee bezig houden besproken. Door
middel van onderstaand overzicht willen wij de nieuwe rolverdeling binnen de
werkgroep uitleggen.
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Wij zijn erg blij, dat Kees ondanks zijn verhuizing voorzitter van de ooievaarsopvang
wil blijven. De primaire taak van de werkgroep is de ooievaarsopvang. Doel van de
ooievaarsopvang is om met name jonge ooievaars die tijdelijk niet in de vrije natuur
kunnen leven op te vangen. Deze ooievaars zullen dan verzorgd worden en krijgen de
gelegenheid om aan te sterken, zodat ze in het najaar voldoende zijn aangesterkt om
mee te gaan op trek naar zonnigere oorden om daar te overwinteren. Naast de
ooievaarsopvang heeft de werkgroep een aantal jaarlijks terugkerende taken. Deze
bestaan uit het controleren van nesten en waar nodig herstellen van de nesten voor
aanvang van het broedseizoen. Daarnaast zullen jonge ooievaars geringd worden en
wordt de biometrie bepaald. Dit betekend, dat de jonge ooievaar gewogen wordt en dat

afmetingen van onder andere snavel, poot en vleugel worden genoteerd. Deze gegevens
worden vervolgens ingevoerd in een landelijke database.
Tijdens het januari overleg hebben we ook in kaart gebracht welke activiteiten er in
2018 zullen plaatsvinden naast de jaarlijks terugkerende activiteiten. Voor begin 2018
wordt de verhuizing van de ooievaarsopvang gepland. Een andere activiteit die voor
het voorjaar van 2018 op de planning staat is het plaatsen van een aantal
ooievaarsnesten in bomen van het ’s Heerenbosch op de uiterwaard. In het jaarverslag
van 2018, dat u volgend jaar zult ontvangen zullen we hierop terugblikken.
Ondertussen kunt u op de hoogte blijven van de ooievaars in Herwijnen via onze
facebookpagina. Deze is te vinden via:
https://www.facebook.com/ooievaarsopvangherwijnen/
Wij zouden het erg leuk vinden als u ons via facebook blijft volgen en onze pagina en
berichten wilt “liken.”
Mocht u contact zoeken met ooievaarsopvang herwijnen dan kunt u ons mailen via
ooievaarsopvangherwijnen@gmail.com.
Wij hopen dat 2018 weer een heel mooi jaar mag worden voor de ooievaars in
Herwijnen.
Met vriendelijke groet,
Piet van Andel 06-20432043
Marieke van Andel-Meerman

