
 



VERENING VOOR NATUUR – EN VOGELBESCHERMING "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 
H.J.S.Verkade  voorzitter  Van Limburg Stirumstraat 40 
C.M.J.Verweij secretaris  Westerbaan 7 
J.C.Veefkind  penningmeester Van Limburg Stirumstraat 4a  
W.Baalbergen  lid   Schoolstraat 10   
Mevr.M.Bos  lid   Duinweg 81 
Mevr.S.v.Kekeren lid   Hendrik Vinkhof 49 
D.Passchier  lid   Egmonderstraat 45 
 
CONTRIBUTIE ƒ 10,-- per jaar (min) Contributie JEUGDLEDEN ƒ  6,-- per jaar 
DONATIE ƒ  5,-- per jaar (min)      
 
GIRONUMMER VAN DE PENNINGMEESTER 
257 37 95 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk", te Noordwijk 
 
LEDENADMINISTRATIE: 
Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden e.d. graag naar: 
Mevr. H.J.M.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk. 
------------------------------------------------------ 

STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 
M.v.d.Niet  voorzitter  Lombok 8 
E.Aartse  secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Northgodreef 27 
H.van Duijn  lid   J.Molegraafstraat 10 
C.M.J.Verweij lid   Westerbaan 7  
 
DONATIE bedfraagt minimaal ƒ 5,-- per jaar, te storten op GIRO 359 87 55  
t.n.v. Stichting Vogelasiel "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Het vogelasiel is gelegen achter het politiebureau. 
Vogels die gevonden worden kunnen afgegeven worden aan het  
politiebureau, Oude Zeeweg 10. 
------------------------------------------------------ 

I.V.N. (Instituut voor Natuurbeschermingeducatie) AFD. NOORDWIJK  
 
BESTUUR 
D.Passchier        voorzitter  Egmonderstraat 45 
E.v.d.Zwan         secretaris  Northgodreef 37 
J.J.Eeman          penningmeester Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
M.Gielen   lid   Duinweg 89 
Mevr.S.v.Kekeren  lid   Hendrik Vinkhof 49 
Mevr.S.A.v.d.Oever lid       Van Panhuysstraat 34 
Mevr.J.v.Sambeek  lid   Linnaeuslaan 12, Voorhout 
------------------------------------------------------ 

JAN VERWEY NATUURCENTRUM 
Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade naast de Openbare Bibliotheek  
in Noordwijk. In het Centrum treft u een tentoonstelling aan over de natuur  
in en rond Noordwijk. Daarnaast is er een uitgebreide natuurbibliotheek, die 
voor iedereen toegankelijk is. 
 
OPENINGSTIJDEN 
Woensdagmiddag, Zaterdagmiddag en Zondagmiddag van 14.00 – 16.30 uur. 
------------------------------------------------------ 

     

ISSN:2589-2762 print    ISSN: 2589-2770 online



- 1 - 
 

 
 

 
(Koninklijk goedgekeurd bij  

K.B. d.d. 6-5-'74 nr. 38) 
 

Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Cees Verweij.  
Redactieadres: C.v.Dijk, L.Hellenberghof 32, 2202XT Noordwijk, tel. 01719-10833  
           

18e jaargang 1986 
 (extra nummer) 

----------------------------------------------------------- 
 

INHOUD         BLZ 
 

Inhoud          1   
 Inleiding          2 

Grasduinen in oude Strandloper      3 
 
Eerste mededelingsblad van de 
  Vogelwerkgroep "Noordwijk"       5 
Strandlopers, door W.Baalbergen      7 
Het Liesveld        10 
De Ooievaars van de bollen- en oude 
  Rijnstreek in vroeger eeuwen, door 
  H.Verkade         11 
Ooievaars te Noordwijk en omgeving, 
  door C.M.J. Verweij       16 
Ooievaars, door F.v.d.Berg      17 
Ooievaars buiten de grenzen, door 
  J.van Dijk        21 

      
 
 
 



- 2 – 
 

Inleiding 

   Ter inleiding op dit speciale themanummer van De Strandloper willen 
wij gaarne eerst een toelichting geven op dit initiatief. Allereerst 
speelt bij dit initiatief mee het twintig-jarig bestaan van onze vereni- 
ging. Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke gebeurtenis alleszins 
rechtvaardigt iets bijzonders te organiseren. Welnu, dat gaat dan ook 
gebeuren. Een van onze leden suggereerde onlangs bij deze gelegenheid de 
Ooievaar centraal te stellen. Eerlijkheidshalve moet hier worden bij 
vermeld, dat deze suggestie bij een aantal met de nodige scepsis werd 
onthaald. Niet dat de Ooievaar niet interessant genoeg is, maar, vroeg 
men zich hier in Noordwijk af, welke taak zou een twintigjarige vereniging 
kunnen hebben ter bescherming van een van onze meest karakteristieke 
vogels in Nederland? Gelukkig waren er ook anderen die opmerkten, dat 
sedert geruime tijd dank zij Het Liesveld nieuwe kansen worden geschapen 
voor Ooievaars. Het zal bij de meesten uwer bekend zijn, dat daar in 
gevangenschap Ooievaars worden gefokt, die na een bepaalde tijd worden 
losgelaten in de hoop, dat ze zich in het wild zullen gaan vestigen. Er 
zijn al gevallen bekend, dat dergelijke exemplaren, na te zijn gepaard 
met een wild exemplaar, in het wild tot broeden zijn geraakt. Tevens 
zijn er al broedparen bekend, waarvan beide vogels van Het Liesveld af- 
komstig zijn. Voorwaarde hiertoe is echter, dat er behoorlijke nestge- 
legenheid aanwezig is. Zij stellen enig voorwerk van de mens gaarne op 
prijs. Juist op dit laatste willen wij graag inhaken door op 1 maart a.s. 
een ooievaarsnest op te richten in de zogenaamde Hoogeveense Polder. 
Misschien, dat we hiermee een ooievaarspaar kunnen interesseren voor een 
blijvende vestiging in onze streek. Hiermee wil echter niet gezegd zijn 
dat ons initiatief persé zal slagen, maar in elk geval wordt de nestge- 
legenheid voor de Ooievaar in onze streek hiermee vergroot. 
   Zoals uit de verdere inhoud van dit nummer zal blijken, hebben er 
zich in het verleden steeds Ooievaars in onze omgeving opgehouden en 
worden zij ook nu nog bijna jaarlijks gezien. Enig succes is, zo dacht- 
en wij, niet uitgesloten. Bovendien hopen wij hiermee in de richting 
van het publiek iets van onze beschermingsgedachte tot uitdrukking te 
brengen. 

   De Ooievaar staat verder centraal bij een tekenwedstrijd, die deze 
maand op verschillende scholen in Noordwijk en omgeving wordt georgani- 
seerd. De prijswinnaars krijgen een excursie aangeboden naar de zo 
juist genoemde ooievaarskweekplaats Het Liesveld. De bekroonde tekeningen 
zullen in de maand maart in het Natuurcentrum "Jan Verweij" worden ten- 
toongesteld. 
   Ten slotte wijzen wij hier alvast op de interessante lezing met 
diabeelden van Dick Jonkers op vrijdag, 28 februari a.s. om 20.00 uur 
in het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
Dick Jonkers is ondermeer de schrijver van het boek "Ooievaars in 
Nederland" en mag op het gebied van Ooievaars als een groot deskundige 
gelden. 

   Om onze lezers wat meer vertrouwd te maken met ons centrale thema 
van het twintig-jarig bestaan van onze vereniging hebben wij gemeend er 
goed aan te doen deze extra editie van De Strandloper" uit te geven, 
waarin verschillende aspecten van de Ooievaar worden belicht. 
Daarnaast wordt een korte terugblik gegeven op onze activiteiten in de 
afgelopen twintig jaar. 
 

Het bestuur van de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming 
"Noordwijk" 
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Grasduinen in oude Strandlopers. 
 
   De bedoeling van het volgende stukje is niet om een nauwkeurige 
geschiedschrijving te geven, maar om impressies uit het verleden op te  
doen en soms te vergelijken met het heden. De impressies werden opge- 
daan uit drie jaargangen Mededelingenblad van de vogelwerkgroep 
Noordwijk en vijf jaargangen Strandloper. 

   Iets vertellen over het ontstaan van onze vereniging is niet moge-  
lijk zonder de namen te noemen van Jan Hoek, Johan Moerkerk en Kees  
v.d.Luyt. Drie natuurbeschermers en vooral ook natuurliefhebbers van  
het eerste uur. Zij vormden van het begin af de harde kern van de  
"Vogeltjesclub". 
Toch ook nog een andere naam, die van Kees Deelder. Werkzaam bij het  
Staatsbosbeheer leidde hij vogelzangexcursies en vormde een aantal  
mensen die vogeltjes in de kooi hielden tot natuurliefhebbers. Nog twee  
namen, dan stoppen we ermee, en wel die van Arie Cramer en Jan Glas- 
bergen. Een paar apart (nog steeds) die onafhankelijk van de eerstge- 
noemden naar vogels keken. 
Op een tochtje naar Zeeland, op zoek naar ganzen, kwam de gedachte op.  
Laten we een soort vogelwerkgroep oprichten. Een man (of mens moeten  
we tegenwoordig zeggen) of 15 werden bij elkaar getrommeld en in het  
vroegere verenigingsgebouw werd een oprichtingsvergadering belegd.  
Regensburg-de Mooy en Van Dongen uit Den Haag gaven wat adviezen.  
Hoe het verder ging is dan te lezen in het Mededelingenblad en later  
De Strandloper. 

   In het eerste nummer van het Mededelingenblad (dat in dit jubileum- 
nummer is bijgevoegd) zien we de ledenlijst en de bestuurssamenstelling.  
Willem Baalbergen is voorzitter en er wordt vermeld dat dit bestuur  
voorlopig voor één jaar is benoemd, maar ja als vogelaar verlies je  
soms het gevoel voor tijd. Let u ook eens op bij het stukje Waarnemingen.  
Alle leden kunnen gaan waarnemen. Ook het Vogelasiel geeft acte de  
presence, terwijl excursies van het eerste moment af in het programma  
worden opgenomen. 
In het tweede nummer komt het stookolieprobleem ter sprake. Er is nog  
niets veranderd. 
Een jaar later is er sprake van een groep jeugdleden, de voorlopers  
van de latere jeugdclub. Zij blijken Gierzwaluwtellingen gedaan te heb- 
ben. Wist u dat in het nieuwe raadhuis een aantal speciale gierzwaluw- 
kasten zijn ingebouwd, waarvan de eerste door onze vereniging geschon-  
ken is?  
De naam van Dick Passchier komt ook naar voren. Hij gaat een begin  
maken met het kaartsysteem, waarop nog steeds alle waarnemingen vermeld  
worden. 
In het derde nummer van de derde jaargang wordt de nieuwbouw van het  
asiel aan het Dompad vermeld. Dit zal echter nog lang niet het grootse  
complex worden dat er nu staat. 

   In maart 1969 verschijnt het eerste-nummer van de Strandloper. De  
werkgroep is inmiddels een vereniging geworden. Ook de tekening van  
de strandloper als embleem van de Vereniging doet dan zijn intrede. 
Redactiecommissie: J.Vink, K.Verwey en J.v.Dijk. Kijkt u eens in dit  
nummer naar de redactie van nu. Jelle vult een groot deel van het num- 
mer met een gedegen verhandeling over de Kievit, compleet met litte- 
ratuurlijst. 
In de volgende nummers zien we dat de jeugdgroep polderinventarisatie  
gaat doen en dat de aankomst van zomergasten bijgehouden gaat worden.  
Ook zeetrekwaarnemingen staan in de belangstelling, gezien een artikel 
over de trek van sternen, geschreven door......  Jelle van Dijk. 
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   De tweede jaargang begint, traditiegetrouw, met een oproep om de  
contributie te voldoen. Toet 6 gulden. In dit jaar wordt er ook een 
accent gelegd op natuurbehoud. Willem Baalbergen schrijft een aantal keren 
onder het motto: Duinweg...... weg duinen. 
   De derde jaargang wordt gekenmerkt door een steeds veelvuldiger gaan  
schrijven van Dick Passchier. 
   Het eerste nummer van de vierde jaargang, trekt direct mijn aandacht  
als penningmeester. Ees Aartse is inmiddels de verenigingsgelden gaan behe- 
ren en voor het eerst verschijnt er een financieel overzicht. Het saldo  
blijkt in 1971 teruggelopen te zijn van 1000 naar 700 gulden. De Strand- 
loper kostte toen ongeveer 243 gulden, terwijl het vogelasiel met 370  
gulden iets duurder was. Vergelijk dat eens met nu. 
Het blijkt dat voor excursies vervoer gehuurd moest worden, er waren nog  
niet zoveel autobezitters onder de leden. In dat jaar wordt ook een excur- 
sie naar Texel gehouden. Dit blijkt het begin te zijn van de Waddentra- 
ditie. 
Ook wordt gesproken over het bestemmingsplan buitengebied o.a. de Noord- 
duinen. Met dit bestemmingsplan zal de vereniging nog veel te maken krij- 
gen. Motel, strandafgangen en Cosmocenter. 
   De vereniging krijgt langzamerhand meer bekendheid. In de vijfde jaar- 
gang lezen we dat er al in de gemeenteraad over de vogelvereniging gespro- 
ken wordt. Vraag van de geachte afgevaardigde de heer Alkemade: "Hoe tel  
je 4000 exemplaren van één soort op een dag". Het betreft hier zoals u  
zult begrijpen trekwaarnemingen. Antwoord van de voorzitter: "Het gaat  
om een schatting". 
Het gat van Pasma (kent u het nog) blijkt dat jaar gedicht. 
   Als De Strandloper zijn vijfde jaargang begint, blijkt de vereniging  
in een discussie gewikkeld te zijn over de doelstellingen. Wat hoort nu  
wel en wat niet op ons terrein. Alles wat met leefbaarheid te maken heeft  
of alleen toegespitst op natuur en direct daarmee samenhangende milieu- 
zaken. Deze discussie duurt geruime tijd en langzamerhand komt de vereni- 
ging naar voren zoals wij die nu kennen. 
Onze vereniging richt zich op natuurbescherming en de daarmee gepaard  
gaande milieubescherming. Hoe belangrijk andere zaken omtrent leefbaar- 
heid ook zijn, men kan niet alles en daar zijn dan weer andere vereni- 
gingen voor. 

   Al lezende kom ik tot de conclusie, dat de vereniging na drie jaar  
werkgroep en vijf jaar zelfstandig nu zijn huidige karakter gekregen 
heeft. Natuurlijk heeft zich een schaalvergroting voorgedaan, maar wezen- 
lijk veranderd, nee. Daarom lijkt dit een goed moment om het grasduinen  
in Strandlopers te staken. Trouwens, als u meer wilt lezen, in de biblio- 
theek kunt u de oude Strandlopers inzien. 
 

Jan Veefkind 
 

 
-------------- 

 
 

De ooievaar, hij is de kinderbrenger.  
Daarop doelt het rijmpje uit de folklore 

" Uiver, uiver, pielepoot 
  Breng een kindje in moeders schoot " 
 
 

-------------- 
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DE WOLF EN DE OOIEVAAR 
 
Een wolf was vraatzuchtig en gulzig geweest 

en bij het schrokken op een uitbundig feest 

was een been hem in het keelgat gebleven.  

Dat kostte hem op een haar na het leven. 

Spreken of roepen kon hij niet meer. 

Daarom sloeg hij met zijn poot heen en weer. 

Een ooievaar die daar juist voorbij kwam 

was de eerste die er notitie van nam. 

Hij begreep meteen wat moest worden gedaan 

en vatte terstond de operatie aan. 

Met zijn snavel heeft hij het been gevat, 

waarna de wolf weer volop adem had. 

Van betalen wilde de wolf niets weten. 

Hij heeft woedend van zich af gebeten: 

"Hoe durf je mij om geld te vragen? 

Je bent de eerste die het durft te wagen 

zijn kop in mijn muil te steken. 

Dat vind ik onbeschaamde streken. 

Verdwijn dus, of het zal je berouwen 

en wacht je voortaan voor mijn klauwen. " 
 
                                         Uit: 100 fabels van 
                      La Fontaine, jaar 1694 

 
 
 
Afdeling van de Vereniging 
Vogelbescherming, Den Haag 
en Omstreken. 
 
 
 

 
Op de eerste werkvergadering gehouden de 13e 

april, werd voor de tijd van één jaar benoemd een  
bestuur bestaande uit: 
W.Baalbergen,  Schoolstraat 31,  voorzitter 

A.Cramer,    Sluispad 5,    secretaris 

en een technische commissie bestaande uit de heren: 

J.Deelder,   Duinweg 81 

J.Moerkerk,  Golfweg 1 

J.Vink,   Wilhelminastraat 63. 

Vogelasiel: 

J.Hoek,   Schoolstraat 4. 

 

Als LEDEN zijn op 1 mei ingeschreven: 

C.v.d.Luit,  Duinweg 33 
J.Hoek,   Schoolstraat 4 
J.Glasbergen,  Rijnsburg 
Q.v.d.Meulen,  Irenestraat 2 
P.Choufour,         Pr.Bernhardstraat 42 
D.Hoek,   De Ruiterstraat 5 
J.H.Brinkhuis,  Hoogwakersbosstraat 59 
J.Bedijn,   Margrietstraat 11 
W.v.d.Linden,  Noordwijkerhout 
L.Bedijn,   Boekerslootlaan 75  
M.Verwey,  Vinkenlaan 23 
 

 
 
 

 
 

M E D E D E L I N G E N. 
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J.Verwey, Vinkenlaan 23 
C.v.d.Wiel,  de la Basse Courcaenstraat 12,  
C.Selhorst, Margrietstraat 24. 
 

 
(Algemeen) 

 
Voorts werd besloten, dat alle leden kunnen  

gaan waarnemen. En dat deze waarneming (betreffen- 
de minder algemene soorten, in het oog lopende  
veranderingen, grote verplaatsingen, grote concen- 
tratie, enz.) binnen de grens van het Noordwijkse  
grondgebied, kunnen worden verzameld en schrifte- 
lijk bij de heer Moerkerk kunnen worden ingeleverd,  
alwaar de mededelingen worden beoordeeld en even- 
tueel gepubliceerd. 

Bij een eventuele opgave steeds: aantal,  
soort, plaats, tijd datum en verdere bijzonder- 
heden vermelden! 
Dit is een opdracht dus voor alle leden! 
 

 
 

Ten einde een goed overzicht te krijgen van  
de vogelstand in de duinen benoorden Noordwijk  
tot aan de Duindamse Slag, werd besloten dit ge- 
bied te gaan inventariseren. 

Voorlopig wordt dit gebied in 8 kavels ver- 
deeld, genummerd van 1 tot 8 en onder de volgende  
mensen verdeeld: 
Kavel 1: C.v.d.Luit 
  "  2: J.Deelder 
  " 3: J.Moerkerk 
  " 4: J.Vink 
  " 5: A.Cramer 
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Kavel 6: J.Glasbergen 
  " 7: J.Hoek 
  " 8:  W.Baalbergen. 
 

Hiermee wordt begonnen op 1 mei. Wij hopen  
het aantal waarnemers door middel van cursussen in  
de komende winter te kunnen uitbreiden, aangezien  
het te onderzoeken terrein nu wel erg klein gehou- 
den moest worden. 

Verder kan een ieder die hiervoor interesse 
heeft zich bij één van bovengenoemden vervoegen, 
teneinde mee te gaan waarnemen. 
 
V O G E L A S I E L. 
 

Van de Mij. N.V. Zeebad, Noordwijk, hebben  
we een hoekje grond in bruikleen gekregen, alwaar  
we aan het bouwen zijn aan een onderkomen voor  
onze vogels die hulp nodig hebben. 

De leiding hiervan berust bij J.Hoek. 
 

E X C U R S I E S. 
 

Op zaterdag 14 mei a.s. te 7.-- uur v.m. kunt 
U mee doen aan onze 1e "Vogelzang" excursie.  
     Verzameld wordt bij het begin van het fiets- 
pad (Duinweg). De leiding hiervan is in handen van 
de heer Deelder.  

Voorts kan nog worden deelgenomen aan een 
excursie naar de meeuwenkolonie te Wassenaar op 28 
mei.  

Aanmelden hiervoor bij: 

W.Baalbergen, Schoolstraat. 
 

 
Dit was het nieuws. Het ligt in de bedoeling 

U iedere 2 maanden op de hoogte te gaan houden,  
door middel van dit mededelingenblad.  

Bewaar dit exemplaar zuinig. 
 

A.Cramer, secretaris. 
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Strandlopers 
 
Strandlopers, die nijverige lopertjes langs de vloedlijn. Altijd op zoek  
naar iets eetbaars. Uitwijkend voor iedere aanspoelende golf. 
De Strandloper is ook de naam van het blad van de Natuur- en Vogelbescher-  
ming "Noordwijk". De vogelclub in de volksmond. Ook hier geldt, hier en  
daar wat oppikkend van datgene wat er op natuurbeschermingsgebied voorhanden  
is. 

Terugbladerend in de jaargangen komt er weer wat boven van 20 jaar bezig  
zijn. Op de bres staan voor natuurbehoud en natuurbescherming in Noord- 
wijks omgeving. 
Het begon in een cafeetje in Zierikzee, waar gewacht werd op, de veerboot  
naar Noord-Beveland. Veerboten spelen trouwens in de vereniging een grote  
rol, vooral die van Harlingen naar Vlieland en Terschelling. Het jaar- 
lijkse vogelweekend naar één van de waddeneilanden, meestal gehouden in  
de eerste week van september, en verblijvend in het Posthuis op Vlieland  
of in de Redschuur op Terschelling. 
Op de boot voel je je al een ander mens. Of je van de bewoonde wereld  
wegvaart, het avontuur tegemoet. Avonturen vooral met vogels. Zoals het  
verhaal van de Roodpootvalk. De groep was voor dag en dauw vertrokken  
naar de Boschplaat, het schorrengebied van Terschelling. Sjouwend langs  
het wad, zo nu en dan tot je middel door een slenk. Genietend van het  
landschap, de plantjes en de vogels. Deze laatsten wat rondlummelend op  
het wad, klaar voor vertrek naar het zuiden. Grote groepen Bonte strand- 
lopers, Kluten en Scholeksters. Een geweldig gezicht, zo rustend tegen  
een duintje, deze vogels met eb en vloed bezig te zien. Bij laag water  
op zoek naar voedsel. Bij komend water steeds opvliegend en als alles  
onder water staat werden de hoogwatervluchtplaatsen in de kwelder opge- 
zocht, wachtend op betere tijden. 
Wat later op de dag wordt er doorgestoken naar het strand terug richting  
Redschuur. Uitgeteld en vol indrukken valt de horde daar aan het eind  
van de middag weer binnen, verwelkomd door Jan Hoek, die het die dag wat  
rustiger aan had gedaan, met de mededeling: "Er zit al de hele dag een  
bijzonder roofvogeltje hier in de buurt. Ik denk dat het een Roodpoot- 
valk is". De klap komt dan wel hard aan. De hele dag gesjouwd terwijl de 
bijzonderheden thuis waren te zien. "Geen nood", zegt Jan, "Het beest  
hangt hier al de hele dag rond, die komt wel terug". En zowaar, amper  
uitgesproken komt het valkje op de nok van het dak van de Redschuur zit- 
ten. Inderdaad een Roodpootvalk, voor de meesten de eerste waarneming  
van hun leven. 

Ook op Vlieland waren bijzondere waarnemingen gedaan tijdens een excur- 
sie. Althans, in de Strandloper wordt gesproken van een stel Witgatjes  
dat op het strand was gesignaleerd. Uit een naschrift van de redaktie  
blijkt dit echter een aantal leden van de groep te zijn geweest; ze  
waren "nakend bilsie" in zee gedoken. 

Het vogelasiel is ook nogal eens in het nieuws. In een nummer van de  
Strandloper wordt voorzichtig geïnformeerd naar een Fazant die is binnen- 
gebracht. Noch op de lijst van losgelaten vogels, noch op die van de  
overleden dieren, wordt het beest genoemd. Wel was er op een zondag een  
heerlijke geur van wildbraat in de Schoolstraat te bespeuren. Gesugge- 
reerd werd dat er misschien verband tussen het een en ander zou kunnen  
liggen. Van de asielbeheerder werd ook eens de opmerking genoteerd  
(het was bij het schoonmaken van een zwaan met stookolie): "Wat een  
poten heeft dat beest. Het lijken wel bijzettafels". 

Excursies stonden nogal eens op het programma. Naar de ganzen in Fries- 
land, naar de Knardijk in Flevoland en naar de Biesbosch. Deze laatste  
excursie vond plaats in de tijd dat dit natuurgebied nog de invloed van  
eb en vloed ondervond. 
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Dat van die eb en vloed hebben we geweten. Midden in de rietmoerassen  
liepen de roeiboten vast in de modder en moesten bij gebrek aan water  
voortgeduwd worden. Strompelend door een halve meter modder. Eindelijk  
in wat beter vaarwater gekomen, liep een van de boten steeds uit het  
roer. Geen nood. Een andere roeiboot werd er voor gebonden om de boot  
op koers te houden. Helaas, de kwaliteit van de riemen was hier niet op  
berekend. Bij een flinke slag brak een van de riemen en tuimelde de on- 
fortuinlijke roeier, tot grote hilariteit van de rest, achterover in de  
boot. Uitgelachen en met een bult op z'n kop werd de rest van de tocht  
al pagaaiend afgelegd. 

Strijbos was een vaste gast in Noordwijk. Elk najaar kwam hij naar Noord- 
wijk met een film en een praatje. Een boeiend verteller over datgene wat  
hij op zijn reizen had gezien. En dat was niet gering. 
Jan P. had de gave ook wat minder algemeen geïnteresseerden te pakken.  
Zijn verhaal was niet alleen voor de fanatieke vogelaars.  
Spreekwoordelijk is zo'n vertelseltje over de Texelse schone die een  
kreek moest oversteken. Ze moest daarbij haar rokken wat optillen onder  
de ogen van verschillende vogels. Strijbos noteerde dan hun reacties.  
De Bergeend; "foei-foei-foei", de Tureluur: "tu-tu-tu-tu", de Zilver- 
meeuw: "ach-ach-ach-ach", de Grutto "o-grut-o-grut". 

De Strandloper stond soms vol met verslagen, zoals inventarisaties van  
planten en vogels en verslagen van trekwaarnemingen. Deze laatste vooral  
van de trek langs de kust. Leden van de Club van Zeetrekwaarnemers doen  
verslag van hun bevindingen. Bij deze waarnemingen gaat het er om hoe- 
veel vogels per soort en per uur voorbij trekken. De zogenaamde uurtota- 
len. Cramer verzuchtte eens: "Ik vind het bekijken van de zeetrek de  
aardigste vorm van waarnemen. Je verontrust niets, je jaagt niets op. De  
kreet: natuurliefhebbers zijn de grootste bedreigingen voor de natuur,  
gaat in elk geval voor deze vorm van liefhebberij niet op. Maar toch,  
die 1/3 Zeekoet per uur uit de verslagen heb ik nog nooit voorbij zien  
vliegen". 

De Noordduinen liggen de vogelaars na aan het hart. Als er dan ook  
sprake is van het aanleggen van een weg met een parkeerplaats door dit  
gebied, komt men in de benen. Letterlijk met handtekeningenacties langs  
de deur en figuurlijk met het schrijven van allerlei bezwaarschriften.  
De sfeer van de gevoerde actie, trouwens ook van de latere acties, blijft  
echter ontspannen. De artikelen in De Strandloper over deze zaak zijn wat  
ludiek en vaak doorspekt met een grapje zoals: Meester op school: "jon- 
gens welke bomen groeien er nog in Noordwijk". Jantje. "Parkeermeters,  
meester". 
Deze boomsoort werd ik elk geval in de Noordduinen niet aangeplant. De  
actie voorkwam de aanleg van weg en parkeerterrein. 

Zeg niet dat de Noordwijkers niet leergierig zijn! Vanaf 1972 werden er  
door leden van de vereniging of door huurlingen natuurcursussen gegeven.  
Groepen van tientallen blokkende mensen in een zaaltje vormden daarbij  
geen uitzondering. Zelfs werd een poging gedaan het naburige Katwijk te  
"kerstenen", overigens zonder merkbaar resultaat. 

Meer resultaat en meer belangstelling ondervonden de gehouden tentoon- 
stellingen "Nog natuur in Noordwijk" en "Natuurlijk Noordwijk". Beide  
keren was de kapel in de Hoofdstraat volgestouwd met allerlei natuur- 
lijke zaken. Van polderlandschappen tot een oud tuinschuurtje. 
Jan Verweij en Jan P.Strijbos, beide natuurbeschermers van het eerste  
uur, openden deze exposities. Beiden waren nauw met Noordwijk verbon- 
den, vooral in hun jeugd. 
Ze haalden ter gelegenheid van deze exposities oude herinneringen op  
van een Noordwijk dat nog een schat aan natuur herbergde. Waar het  
Bontbekje nog op het strand en de Grauwe kiekendief nog in de noord- 
duinen broedde. 
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Toch ondanks deze achteruitgang toch nog natuur in Noordwijk. Van die  
resterende natuur werd in allerlei publicaties verslag gedaan. "De  
vogels van Noordwijk", "De Flora van Noordwijk", "Strandgids", "Rond- 
wandelingen door de duinen" noem maar op. Men spreekt zelfs een mondje  
buiten de deur. In dit geval Duits. In de taal van onze oosterburen  
werden enkele uitgaven vertaald. De "Strandgids", samengesteld door  
Ees Aartse, werd in het Duits "Strandführer". Het is nog wel even wen- 
nen. 

Strandlopers, zoals de Drieteenstrandloper, moeten steeds meer plaats  
maken voor de tienteenstrandloper, de mens, schrijft Jelle van Dijk  
ergens in een verslag. Zal het Drieteentje straks alleen nog maar op  
de omslag van het verenigingsblad zijn te zien? 
 
 
De strandloper      Wim Baalbergen 
 
 
 

-------------- 
 
 

DE VOS EN DE OOIEVAAR  

De ooievaar vertelt: 

Laatst werd ik door Reinaart de Vos  
ten dis genodigd aan de rand van het bos.  
Er werd soep geserveerd op een platte schaal.  
Natuurlijk was dat voor mij geen maal. 

Reinaart slobberde luidruchtig en blij  
alles op. Er was geen drup voor mij,  
want met mijn lange snavel  
kon ik niets vangen aan zo'n tafel. 

Maar ik heb heerlijk wraak genomen.  
Als mijn gast heb ik hem laten komen  
en fijn gebraden vlees en brokjes kaas  
opgediend in een lange vaas. 
 

Uit: 100 fabels van la Fontaine  
     jaar 1694. 

 
 
 

RIJMPJE UIT MAARSSEN 

Ooievaar, lange poot 
Haal de kikkers uit de sloot,  
Steek ze in je lange bek,  
Maak ze dood met trekke, trek,  
Tot ze roepen: Kwekke, kwek 
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HET LIESVELD 
 
Dank zij het initiatief van de Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels werd  
in 1971 in Groot-Ammers het ooievaarsdorp 
"Het Liesveld" geopend. Het doel ervan is  
het kweken van ooievaars en deze in speci- 
fieke ooievaarsgebieden weer uit te zetten.  
Dit is mogelijk doordat in gevangenschap  
gehouden ooievaars na verloop van enige  
jaren hun trekdrang verliezen en dus zonder  
vrees voor wegvliegen kunnen worden losgelaten. De jongen van deze  
ooievaars zullen echter wel weer willen trekken. 

Het kweken van ooievaars is niet zo moeilijk. Het vraagt alleen  
veel geduld. Per leeftijd worden de gekortwiekte vogels in afge- 
rasterde vakken gehouden. In zijn vierde levensjaar wordt de  
ooievaar geslachtsrijp en vanaf die leeftijd komen alle dieren  
bij elkaar i.v.m. de paarvorming. Is er een paar gevormd dan wordt 
dit naar een broedkooi overgebracht. Tevens wordt dan hun vlieg- 
vermogen niet meer belemmerd. Wanneer een dergelijk paar in de  
kooi heeft genesteld en jongen heeft grootgebracht, worden de  
vogels losge1aten daar er dan voor wegvliegen geen vrees meer  
hoeft te bestaan. Dit loslaten geschiedt altijd in het voorjaar  
zodat de vogels direct met de nestbouw kunnen beginnen. 

Door het oprichten van zogenaamde "buitenstations", dependances  
van "Het Liesveld" wordt getracht in gebieden die nog een goed  
voedselgebied voor ooievaars vormen, ook daar de ooievaar als  
broedvogel terug te brengen. Vanaf 1979 tot 1983 kwamen er buiten- 
stations gereed te Herwijnen, Eernewoude, Zegveld, de Wijk, Gorssel,  
Haastrecht en Leek. Vanuit de eerste stations vliegen en broeden  
de eerste vrijgelaten paren daar nu in volle vrijheid. 

 

Voor dit experiment 
om een voor Neder-  
land uitgestorven 
broedvogel weer 
terug te krijgen is 
steun nodig. De ex-  
ploitatie van het 
ooievaarsdorp kost 
Vogelbescherming 
veel geld. U kunt 
zich aanmelden als 
"Vriend(in) van de 
Ooievaar" voor mini-  
maal ƒ 10,-- per jaar. 
Ook is het mogelijk om 
bijvoorbeeld een ooie-  
vaar te adopteren 
(ƒ 100,--). 
Opgave of inlichtingen 
bij Vogelbescherming – 
Ooievaarsfonds, Antwoordnr. 
1974, 3700 WB Zeist. 

Het ooievaarsdorp kan 's-zomers bezocht worden (13.00 - 17.00 uur, 
behalve op maandag). Excursies volgens afspraak: A.W.Smits, 
Polderstraat 20, 2965 BA Nieuwpoort, tel. 01843 - 1553 (tussen 
19.30 en 20.00 uur). 

Redaktie 
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De Ooievaars van de bollen- en oude rijnstreek in vroeger eeuwen. 
 
   In de jaren dertig van deze eeuw verdween het laatste broedpaar  
Ooievaars uit onze omgeving. Ondanks het jaarlijks stijgende broedbe- 
stand tijdens dat decennium in Nederland bleek onze streek niet meer  
interessant als leefgebied voor de Ooievaar. 
   Nog geen 25 jaar daarvoor, in 1909, waren er in de omgeving van  
Bloemendaal nog 12 nesten te vinden. Dat ook de bollen- en de oude  
rijnstreek ten zuiden van Bloemendaal vertrouwd is geweest met Ooievaars  
blijkt uit de geografische namen als "ooievaarsnest" in Bennebroek en 
"ooievaarsland" in Noordwijk. Het laatstgenoemde land is te vinden  
direct ten noorden van het landgoed Offem. Op dit ooievaarsland was  
begin deze eeuw nog een paalnest aanwezig. Tot wanneer dit in gebruik  
is geweest is mij nog niet bekend geworden. 
   Een ander soort aanwijzing over de aanwezigheid van Ooievaars in onze  
omgeving is te vinden in het fraaie gebouw van het Hoogheemraadschap  
van Rijnland in Leiden. Tegen het plafond van de grote vergaderzaal zijn  
oude schilderingen met daarop de algemene vogels van Rijnland afgebeeld.  
Op twee van de zes schilderingen staat de Ooievaar, eenmaal gewoon vlie- 
gend en andermaal in gevecht met een soort kraai. 
   In diezelfde stad Leiden werd het in 1549 verboden om Ooievaars te  
schieten en de jongen met netten te vangen vlak voordat zij naar hun  
winterkwartier vertrokken. 
   Toch is een deel van de vroegere nesten terug te vinden in de tal- 
rijke prentenboeken die over de streek zijn verschenen. Hierin staan  
vele afbeeldingen van kerken, abdijen, kastelen en buitenplaatsen. Op  
bijgevoegde kaartjes zijn de ooievaarsnesten op dergelijke gebouwen  
ingetekend uit het begin van de zeventiende en begin achttiende eeuw.  
Vermeld kan worden dat eind achttiende eeuw bewoonde nesten werden aan- 
getroffen op de kerkjes van Voorhout en Oegstgeest. In beide perioden  
kwam het aantal gemakkelijk boven de tien. 
   De nesten in dorpen, op palen, boerderijen en boven in bomen zijn  
veel moeilijker te achterhalen omdat er bijna geen plaatmateriaal van is.  
Het is aannemelijk dat er ook nog een aantal van dit soort nesten  
bestonden, omdat het broedbiotoop hier toen tamelijk gunstig was. Moge- 
lijk lag het totaal aantal bewoonde nesten per jaar gemiddeld boven de  
20 in de zeventiende en achttiende eeuw. Deze schatting betreft de  
noord-west-hoek van Zuid-Holland boven de lijn Wassenaar - Voorschoten –  
Koudekerk. Het gunstige biotoop is vooral op het gevarieerde landschap  
gebaseerd. De afgelopen vijftig jaar waren de beste ooievaarsgebieden  
van Nederland het grote rivierengebied en de rand rondom het Drents  
plateau. Laatstgenoemde landstreek kent duidelijk overeenkomsten met  
het landschap van de bollenstreek. Beide streken kenmerk(t)en zich door  
een grote afwisseling tussen zandgronden en de lager gelegen weidegebie- 
den, met een halfopen tot open karakter. In de bollenstreek stroomt dan  
ook nog de Oude Rijn dwars door dit landschap, omzoomd door vele gras- 
landen. Een voorbeeld vormt de omgeving van het kasteel Dever bij Lisse.  
Het is gelegen op de rand van de strandwal (zand). Ten oosten ervan  
lagen tamelijk droge weilanden overgaand in steeds veniger en moeras- 
siger hooi- en graslanden in de Roversbroek en Lisserbroek eindigend in  
de Haarlemmermeer. De verschillende soorten weilanden zorgden voor een  
gevarieerd voedselaanbod, ook in natte en droge perioden. Geen wonder  
dat op vrijwel iedere prent van Dever in de 17e en 18e eeuw een bewoond  
ooievaarsnest te vinden is. 
   Opvallend in dit geheel was het ooievaarsnest op het dak van de kerk  
in Katwijk aan Zee. Alleen al de wind was een geduchte tegenspeler van  
een dergelijk broedpaar. Bovendien was de directe omgeving, met name  
duinen en strand ongeschikt als fourageergebied. Hooguit gebruikten deze  
vogels het moerasgebied "Die Plas" tussen Katwijk en Noordwijk als voed- 
selbron. Meer waarschijnlijk is het dat we hier met een soort "stads-  
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  : Dorp met kerk, waarvan enkele met ooievaarsnest 

 
 

: Kerk, kasteel of buitenplaats met bewoond ooievaarsnest 

  
: ooievaarsnest niet in genoemde periode maar wel in 
  een andere periode geconstateerd 

 
 

: Wel een ooievaarsnest maar geen ooievaars geconstateerd 

 
ooievaars" te maken hadden. Aangevoerde vis, visafval e.d. zouden dan 
een belangrijk deel van het voedsel uitgemaakt hebben. 
   In 1468 werd al melding gemaakt van 6 ooievaarsnesten rond de vis- 
markt in Den Haag. Deze dieren werden door de vissersvrouwen vaak nog 
bijgevoerd met visafval. 
   Het nest in Katwijk aan Zee staat zowel afgebeeld op een prent 
uit het begin van de achttiende eeuw als één uit 1775. Vele tientallen 
jaren en misschien wel langer is het een vertrouwd beeld geweest in  
het vissersdorp. 
   In de negentiende eeuw zijn er minder nesten te vinden op prenten 
van landhuizen en kerken e.d. Zo is rond 1855 op Dever nog wel één 
maar zonder ooievaars getekend. Misschien is het toeval maar in die 
tijd werd de Haarlemmermeer drooggelegd. Dit zal zeker een verandering 
van de waterhuishouding in de omsloten Lisserbroek en ook in de  

Noordwijk   Zee 

Situatie in de eerste 
helft van de 17e  eeuw 
(ca. 1600) 

Hillegom 

Haarlemmermeer Noordwijkerhout 
Lisse 

Sassenheim 
Voorhout 

Warmond 

Oegstgeest 

Rijnsburg 

LEIDEN 

Leiderdorp 

Rijn 
Koudekerk 

Voorschoten 

Wassenaar 

Valkenburg 

Katwijk a d Rijn 

Katwijk     Zee 

Noordwijk Binnen 
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Roversbroek tot gevolg gehad hebben. 
   Het moerasgebied "Die Plas" tussen Katwijk en Noordwijk welke in  
1746 nog staat aangegeven op de kaart, blijkt in 1850 geheel cultuur- 
land te zijn. De intensivering van de landbouw kwam op gang gevolgd  
door de omzetting van droog, en later ook omspuiting van nat gras- 
land tot bollenland. Een veranderend cultuurland dat steeds onaantrek- 
kelijker voor Ooievaars werd. Langzamerhand werd de Noordzijderpolder  
ten noorden van Noordwijk bijvoorbeeld geheel omgevormd tot bollen-  
land. Het vroegere grasland aldaar behoorde tot het voedselgebied  
van het ooievaarspaar op kasteel Boekhorst te Noordwijkerhout. 
   Naast deze veranderingen moet dan ook nog de meedogenloze jacht  
in Frankrijk en de steeds slechtere winterkwartieren in West-Afrika  
in ogenschouw worden genomen. Al deze faktoren en ook de algemene  
verslechtering van het klimaat in onze streken waren er de oorzaak  
van dat begin deze eeuw de ooievaars in het uiterste westen van ons  
land uitgestorven zijn. 
   In oostelijk Nederland hebben zij nog zo'n 50 jaar langer stand  
kunnen houden omdat de intensivering van de landbouw zich wat later  
voltrok. Daar kwam nog bij dat die Ooievaars merendeels niet over  
Frankrijk en Spanje, maar over de Bosporus en Turkije naar Oost-Afrika  
trokken. Die route was veiliger en leidde naar wat betere winterkwar- 
tieren. 
   Het is bijna uitgesloten dat wilde Ooievaars in de toekomst tot  
broeden zullen komen in onze regionen. Alle hoop voor het ooievaars-  
 

Situatie in de eerste 
helft van de 18e   
eeuw (ca. 1725) 

Hillegom 

Noordwijkerhout Haarlemmermeer 
Lisse 

Noordwijk   Zee 

Noordwijk Binnen 
Sassenheim 

Voorhout 

Katwijk     Zee 

Katwijk a d Rijn 

Valkenburg 

Warmond 
Rijnsburg 

Oegstgeest 

LEIDEN 

Leiderdorp 

Koudekerk 
Rijn 

Voorschoten 

Wassenaar 
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nest in de (nog) grasrijke Hogeweg is dan ook gericht op zoge- 
noemde projectooievaars. Dit zijn vogels afkomstig uit het ooievaars- 
dorp "Het Liesveld" in de Alblasserwaard. Het trekinstinct is hen  
afgeleerd en het type voedsel is wat meer afgestemd op ons veranderd  
cultuurland. 

   Ik houd mij van harte aanbevolen voor verdere inlichtingen over  
alle typen ooievaarsnesten en geografische namen in de bollen- en  
oude rijnstreek. Misschien kan er dan in de toekomst een vollediger  
beeld van de vroegere bestanden gepubliceerd worden. 
   Tot slot wil ik Kees Verweij en het Hoogheemraadschap van Rijnland  
bedanken voor hun medewerking aan dit artikel. 
 

Hein Verkade 
 
Geraadpleegde literatuur: 

Dallinga H. e.a. Populatieveranderingen bij de Ooievaar (Ciconia  
   ciconia ciconia) in de periode 1850-1975. Zeist 1984. 

Fockema Andreae, Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in  
   Rijnland, 1952. 

Jong de, Holland in prent, 18e eeuwse prenten. Zaltbommel 1964. 
 
 
 



- 15 – 
 
Jonkers D. e.a. Ooievaars in Nederland, Haarlem 1982. 

Lutgers P.J. Gezigten in de omstreken van 's-Gravenhage en Leyden  
   1856, fasc.1979. 

Rademaker A. Kabinet van nederlandsche outheden en gezigten.  
   Amsterdam 1725. 

Rademaker A. Rhijnlands fraaiste gezichten. Amsterdam 1732,  
   fasc. 1967. 

Daarnaast diverse prenten uit andere boekwerken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- 16 – 
 
OOIEVAARS TE NOORDWIJK EN OMGEVING 
 
De Ooievaar mag dan wel geen algemene verschijning in Noordwijk zijn,  
geheel onbekend is hij toch ook weer niet, getuige de regelmatige waar- 
nemingen, die de laatste tijd gedaan zijn. Dit geldt dan met name voor  
de laatste 10 jaar. Hiermee wil echter niet gezegd zijn, dat vóór die  
tijd geen Ooievaars in de Noordwijkse omgeving werden gezien, maar naar  
alle waarschijnlijkheid werden toen geen waarnemingen opgeschreven. 

Juist sedert het ontstaan van onze vereniging is dit sterk onder de  
leden en belangstellenden gepropageerd en we mogen ons nu gelukkig prij- 
zen te beschikken over een schat aan gegevens over de laatste 10 à 15  
jaar. 

Het nu volgende overzicht van de verschillende ooievaarswaarnemingen  
mag hiervan een bewijs zijn. 
 
29 maart  1969 

 3 april  1969 

21 maart  1977 

22 maart  1977 
 

30 april  1977 

25 mei  1977 

30 april     1978 
 

13 maart  1980 

 6 mei  1980 

12 mei  1980 

 8 mei  1981 

13 september 1981 

12 maart  1983 
 

 5 juni  1983 

19 juni  1983 

13 november  1983 

2 ex. 

3 ex. 

1 ex. 

2 ex. 
 

1 ex: 

1 ex. 

2 ex. 
 

2 ex. 

1 ex. 

6 ex. 

2 ex. 

7 ex. 

4 ex. 
 

3 ex.  

2 ex. 

1 ex. 

vliegend over de Noordduinen.  

vliegend over de Zuidduinen. 

vliegend over Westeinde Noordwijkerhout. 

op dak Van de Villa Stirum aan de Prins  
Hendrikweg te Noordwijk aan Zee. 

vliegend over Noordwijk.  

polder achter Offem. 

vliegend over Noordwijk in zuidelijke  
richting. 

te Warmond. 

vliegend over Noordwijk-Binnen. 

over Katwijk zuidwaarts.  

vliegend over Valkenburg.  

vliegend over de Noordduinen. 

van Noordwijk-Binnen (Hein) via Noordwijk  
aan Zee (fam.Van Dijk) naar het noorden. 

cirkelend over Noordwijk.  

over Rijnsburg. 

in Boerenburg o.a. bij de vijver en op de  
daken van de scholen. 
 

 
C.M.J.Verweij 
 
 

-------------- 
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De Ooievaar (Ciconia ciconia)  
speelt sedert overoude tijden  
een belangrijke rol in de folk- 
lore van onze gewesten. En geen  
wonder. De grote, langbenige  
vogels broedden ooit in grote  
aantallen overal in ons land  
en veelal zelfs in het centrum  
van steden en dorpen, temidden  
van het drukke volksleven. De  
terugkeer van de eerste Ooie- 
vaar in het vroege voorjaar  
was een feestelijke gebeurtenis  
waarbij in vele dorpen de klok- 
ken werden geluid. Gewoonlijk  
gebeurde dit op heldere en daar- 
door toch al vrolijke dagen.  
Meestal arriveerde het mannetje  
enkele dagen eerder dan het  
wijfje. Met vrolijk snavelgeklep- 
per werd het machtige oude nest  
op het raadhuis of het kerkdak  
weer in bezit genomen. Een  
feest voor de hele gemeenschap  
en vooral voor de dorpsjeugd  

die de graag geziene gast verwelkomde met eeuwenoude volksrijmen en  
wijsjes, zoals deze uit het Groningerland: 
 

"Aaibert, aaibert, Sprikkebain 
 Het gain voader of moader zain: 
 Zien voader is dood, 
 Zien moader is dood, 
 Zien kiender lopen om bôtter en brood. " 
 

of met een kleine variatie uit de omgeving van Zweel in zuidoost  
Drente: 
 

"Luibert, luibert, langbien,  
 Hef zien vaar of moor neet zien.  
 Moeder zat op 't beuntien,  
 Kreeg 'n klein jong zeuntien,  
 Voader was hen Engeland. 
 Heul 'n koar vol keukenzand." 
 

Dat klonk best feestelijk, hoewel al deze versjes, zoals zovele kin- 
derrijmen, inhoudelijk niet zo zinvol klinken. Maar bij zoveel terechte  
vreugde een kniesoor die daarover valt! 
 
 
Belangrijk was in welke toestand men in het voorjaar die eerste  
langbeen zag. Was het een vliegende ooievaar dan zou men de rest van  
dat jaar vrolijk, ijverig en voortvarend zijn. Maar wee degene die  
een zittende ooievaar waarnam: hem wachtte slechts traagheid, luste- 
loosheid en tegenspoed! In Friesland zag men het een tikkeltje anders:  
een staande ooievaar betekende thuisblijven, een vliegende daarentegen  
een jaar van rusteloos reizen en trekken. Ook komt men wel tegen dat  
een ooievaar ter linkerzijde weinig goeds voorspelde, een ooievaar aan de 
rechterzijde daarentegen gold dan als een voorbode van geluk. 
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Allemaal zaken die men gewoonlijk niet in de hand had. 
Onduidelijkheid heerste er overigens ook over het tijdstip van terug- 
Keer. Onze moderne vogelgidsen houden het doorgaans op eind februari,  
begin maart. Vroeger echter gold algemeen het best van Sint-Pieter- 
in-de-winter (dat is 22 februari) als de reguliere aankomstdatum, het- 
geen ook wordt bevestigd door het oude handschrift "Jacht-Bedrijff"  
(1636). Een oud rijmpje beweert echter: 
 

" Met Sint Blas, 
  zit de ooievaar in 't gras.  
  En als hij er niet zit,  
  dan zijn de velden wit." 
 

Met Sint Blas wordt hier bedoeld het feest van Sint Blasius (3 februari).  
Dat is echter onverklaarbaar vroeg. Regel zal dit zeker niet zijn  
geweest. 
 
 
Maar vroeg òf laat, de ooievaar gold algemeen als een gelukbrengende  
vogel. Volgens de etymolegie komt het woord ooievaar van het oud- 
hoogduits odoboro, middelnederlands odevare. ôt of ôd betekent  
geluk, rijkdom en vare of bare betekent brengen, dragen. Letterlijk  
dus "gelukbrenger" of "schatdrager". De odevare was vanzelfsprekend  
dan ook een graag geziene gast die alom werd uitgenodigd om te komen  
broeden, zulks door het plaatsen van wagenwielen op hoge daken of  
palen. 
En wee de onverlaat die het waagde een ooievaar te schieten. Hem  
wachtte niets dan rampspoed, zowel in zijn zaken- als gezinsleven!  
Zeer merkwaardig en geheel in tegenspraak met het hier beschrevene  
schijnt echter het verbod op ooievaarsnesten op zijn dak of erf toe  
te laten, zoals dit is omschreven in de ook voor dorpen geldende  
West-friese stadsrechten (14e en 15e eeuw). Wie de langbeen toch toe- 
liet, riskeerde in die dagen de niet onaanzienlijke poene van 3 harde  
guldens! Wellicht een vroege vorm van "personele belasting", een  
belasting op gelukbrengende zaken? Joost mag het weten. Maar vreemd  
was het wel. 
 
 
Verreweg het bekendste ooievaarssprookje betreft het brengen van de  
kleine kindertjes, een gedachte die afkomstig is uit Neder-Duitsland.  
Blijft de vraag waar de ooievaar ze vandaan haalde. Welnu, onze voor- 
ouders zeiden dat de kinderzielen vertoefden in een waterrijk gebied.  
Ze kwamen òfwel uit het water, uit een kinderbron, een kinderput of  
ook wel uit een kinderboom. Watervogels zoals de ooievaar haalden ze  
daar vandaan en brachten ze over naar de kinderwieg. In Overijssel  
vertelde men, dat de kinderen uit de Amsterdamse putten kwamen. Voor  
de Amsterdammers zelf kwamen ze uit de Volewijk, aan de overzijde  
van het IJ. Zoals op een mooie oude plaat was te zien: 
 

"Jan en Griet, die twee gelijk,  
 varen na de Volewijk." 
 

zittend in een schaars verlichte boot. Ondanks de duisternis echter  
ontwaren zij overal tussen de takken en twijgen de naakte kindertjes  
die, zoals alle Noord-Hollandse kleinen ongetwijfeld geroepen zullen  
hebben: 
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"pluk mijn, pluk mijn, 
'k zal alle dagen zoet zijn." 
 

Kinderbomen waren overal in den lande te vinden. Bekend is in dit  
verband "De dikke boom", een oude beuk in het Slochterbos. In  
Utrecht was het de Munnikenboom in de tuin van het voormalige Kart- 
huizerklooster aan de Vecht. Nadat in 1851 deze kinderboom was  
geveld, bleef niettemin de Utrechtse bevolking gestaag groeien.  
De kleintjes in Zuid-Kennemerland werden door de ooievaars gehaald  
uit de beroemde holle iep van Kraantje Lek. Zo moeten wij althans  
op gezag van de Haarlemse bakers (want die kunnen het weten!)  
aannemen. In Groningerland aan de weg van Tinallinge naar Baflo  
was ook eens een beroemde kinderboom waaronder 's-nachts de witte  
wijven dansten. 
Kinderbomen vond men ook elders in Europa: In Oost-Friesland,  
Westfalen, Hessen, Rheinland, Zwitserland, Tirol, Transsylvanië.  
Hoe moet het nu verder nu ofwel het aantal ooievaars sterk afneemt,  
ófwel de meeste kinderbomen dreigen te bezwijken tengevolge  
van zure regens? Opvoeren van de Rodekoolproduktie? Of gewoon min- 
der kinderen en daardoor geleidelijk weer betere kansen voor bomen  
en vogels? 
 
 
Hoewel de ooievaar dus alom zeer geliefd is, proefde men hier en  
daar in de oude literatuur toch ook wel mededogen met des ooievaars  
slachtoffers, zoals de kikkers. Dat blijkt ook uit een volksrijm  
uit Loosduinen bij Den Haag: 
 

"Ooievaar, kuier je daar, langs de sloot? 
 Trip, trap, zachtjes 
 poot voor poot. 
 Ziet een kikker: kwik kwek kwakt 
 Wip heeft langbeen hem gepakt. 
 Had hij maar gezwegen op de rechte tijd 
 Dan was hij niet z'n leven 
 En z'n kwik-kwak kwijt." 
 

Alsook uit dit Oost-Nederlandse kindervers: 
 

"Ooievaar, wat doe je daar,  
 met de lange poten? 
 Haalt de kikkerts uit de sloten.  
 Leeve kikkerts kwaket maar 
 Weest nie bange veur ooievaar:" 
 

Over ooievaars zijn ooit ook heel veel wetenschappelijke dwalingen  
in omloop geweest. Zo geloofden de oude Grieken dat jonge ooievaars  
hun oude en zwakke ouders zouden voeden en verzorgen. Zij waren  
daarvan zo vast overtuigd, dat zij een wet die de 
staatsburgers verplichtte voor hun ouders te zorgen, Pelargonia  
noemden, naar het woord pelargos = ooievaar. Een soortgelijk  
sprookje betreft het vertrek van de ooievaars in het najaar. Volgens  
oud volksgeloof zouden de vogels zich in augustus verzamelen in  
steeds groter wordende groepen van jonge ooievaars die zich dan  
enige tijd bezighouden met vliegoefeningen. Alle ooievaars die  
daarbij tonen over onvoldoende vliegvermogen te beschikken, zouden  
dan door een bijzonder ooievaarsgericht ter dood worden veroor- 
deeld, welk vonnis daarna snel door middel van enkele welgemikte 
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snavelhouwen zou worden voltrokken........ 
Zoals die aankomst van de ooievaars in de oude lectuur werd gesteld  
op Sint Petrus (in de winter) zo rekende men als vertrektijd 
Sint Petrus Banden, welk best in de Rooms-Katholieke kerk werd  
gevierd op 1 augustus. 
 
 
Ten slotte wil ik graag alle volks- en literatuurnamen van de  
ooievaar nog even op een rijtje zetten: 
 

Adebar  
Aibert  
Earebarre  
Eiber 
Eil-lèver  
Eilever  
Euver 
Heilleuver  
Hoetbar  
Kleppervogel  
Langbien  
Lievenheers- 
 vogel  
Luibert  
Odevare  
Oijevaer  
Ouwevaer  
Sprikkebain  
Stork 

(=schatgraver) 
(Groningen) 
(Friesland) 
(Groningen) 
(Drente, Overijssel, Veluwe) 
(=heilbelover) 
(Betuwe) 
 
 
 
 
 
 
(Drente) 
 
 
 
(Groningen)  
(Zutphen) 

 
Waarvan acte! 
         Frans van den Berg 

 
 
 
 

-------------- 
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Ooievaars buiten de grenzen 
 
 
   In ons land is de Ooievaar nagenoeg verdwenen als een in het wild broedende 
vogelsoort. Eenzelfde ontwikkeling heeft zich elders in West-Europa voorge- 
daan: laatste broedgeval in België in 1895, in Zwitserland in 1949 en in  
Zweden in 1954. Voor het jaar 1990 zal de Ooievaar vermoedelijk verdwenen zijn  
uit Frankrijk, Denemarken en het zuiden van de Bondsrepubliek. Ook in Noord- 
Afrika (Marokko en Algerije), Spanje en Portugal loopt de stand terug. Hoewel  
in deze gebieden tezamen nog 25.000 paren nestelen, is dat maar de helft van  
het aantal dat daar 50 jaar geleden broedde. Ook in het noorden van West- 
Duitsland, in Hongarije en verder zuidwaarts is de Ooievaar sterk in aantal 
teruggelopen. Toch zijn er nog gebieden waar het aantal Ooievaars sinds 1960  
vrijwel gelijk gebleven is of zelfs is toegenomen: DDR, Polen en de Sovjet- 
Unie. Oostenrijk is het enige niet-oostblokland waar de ooievaars het goed  
doen. Het aantal dat daar broedt (400 paren) is echter maar een fractie van de  
naar schatting 85.000 paren in de zojuist genoemde landen. Dat dit frappante 
verschil in populatieverloop de resultante is van verschillende factoren werd 
aangetoond in de studie van Dallinga en Schoenmakers (1984). De gegevens in dit 
artikel zijn voor het merendeel aan deze studie ontleend. 
   Omdat in veel landen de Ooievaars uitsluitend op of bij gebouwen nestelen,  
zijn er van deze soort erg veel gegevens verzameld. Al ver voor 1900, toen de 
natuurstudie langzaam op gang kwam, werd er al over het voorkomen van Ooievaars 
geschreven. Zo maakte de bekende schrijver Jacob van Lennep zich omstreeks  
1850 al zorgen over de achteruitgang van het aantal nesten in Noord- en Zuid-
Holland. Ook was de Ooievaar de eerste soort waarvoor nationale (Strijbos 1913)  
en internationale tellingen (Schüz 1934) werden gehouden. Uit al deze tellingen 
blijkt, dat de stand van de Ooievaar nooit erg stabiel is geweest. Goede jaren 
werden afgewisseld met "rampjaren". Over langere tijd bezien was echter van een 
continue afname sprake. Tussen 1930 en 1940 nam het aantal bewoonde nesten vrij- 
wel overal in West-Europa weer toe, maar na 1950 en vooral na 1970 vindt er  
vooral in West-Europa een snelle vermindering van de aantallen plaats. 
   Uit het prille begin van het ringonderzoek was al gebleken, dat Ooievaars  
een spectaculaire trekgedrag vertonen. De Oost-Europese vogels trekken via de 
Bosporus en Israël naar oostelijk Afrika, terwijl de meer westwaarts broedende 
Ooievaars via Gibraltar naar de Sahelzone van westelijk Afrika trekken. Uit de 
tellingen in Europa bleek steeds duidelijker dat de populatie die over Gibral- 
tar trekt sneller in aantal afnam dan de meer oostwaarts broedende populatie. 
Aanvankelijk werd dit verschil vooral aan de meer intensieve jacht op de weste- 
lijke trekroute geweten, maar de verschillen zijn inmiddels zo opvallend ge- 
worden, dat de hoofdoorzaak in het overwinteringsgebied zelf gezocht moet  
worden. 
   In de Sahelzone van westelijk Afrika overwinteren de Ooievaars uit Noord- 
Afrika, Spanje, Portugal, de Elzas (Fr.), Baden-Würtemberg (BRD) en een deel  
van de broedvogels uit (Nederland), Noord-Duitsland en Denemarken. Zo talrijk  
als de rapporten over Ooievaars in Europa zijn, zo schaars zijn de verslagen  
over Ooievaars in Afrika. Dit geldt niet alleen voor de Ooievaar maar voor  
vrijwel alle soorten trekvogels. Zo zijn er de laatste jaren speciale expe- 
dities naar Senegal en Guinee-Bissau geweest om het gedrag van de Grutto daar  
te bestuderen. Uit de beschikbare literatuur over ooievaars in Afrika blijkt  
in ieder geval wel dat het hoofdvoedsel uit grote insecten en dan vooral trek-
sprinkhanen bestaat. Ook is duidelijk dat door de chemische bestrijding sprink-
hanenplagen na 1960 niet of nog maar op zeer kleine schaal voorkomen. 
   De Ooievaars die via Gibraltar trekken komen in de Sahelzone aan als de  
droge periode begint. Bij gebrek aan sprinkhanen moeten zij naar andere insecten 
uitzien. Deze zijn echter niet meer zo talrijk als aan het begin van de regen- 
tijd. De toenemende droogte in de Sahelzone sinds 1960 zal het er voor de 
Ooievaars ook niet beter op hebben gemaakt. 
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   De vogels die via de Bosporus en Egypte de gebieden ten zuiden van de 
Sahara bereiken, komen daar aan in het begin van de regentijd, Zij profiteren  
van de geweldige opleving van de insectenrijkdom, waardoor zij bij gebrek aan 
zwermen sprinkhanen toch genoeg andere insecten kunnen bemachtigen. In tegen-
stelling tot de Ooievaars die in westelijk Afrika overwinteren, trekken de  
Ooievaars in oostelijk Afrika verder zuidwaarts met het regenfront mee. Veel  
vogels bereiken hierdoor Zuid-Afrika. In het vroege voorjaar trekken ze weer  
met het regenfront in noordelijke richting. 
   In grote lijnen komt het er op neer, dat de overlevingskansen voor de 
Gibraltartrekkers kleiner zijn dan de Bosporustrekkers. Ook mag men aannemen,  
dat de conditie van de West-Afrikaanse vogels bij aankomst in Europa niet zo ge-
weldig is. Een slechte conditie vertaalt zich vrijwel steeds in grote aantallen 
niet-broedende vogels en povere broedresultaten. Dat geldt zeker voor vogels die  
bij aankomst in het broedgebied weinig voedsel kunnen vinden en dus moeten teren  
op de reserves uit het winterkwartier. Bij veel soorten die in het hoge noorden 
broeden is dat de normale gang van zaken. Zo moeten Rotganzen bij aankomst wel  
een maand vasten voordat er eindelijk iets te eten valt. Ook voor de Ooievaars  
die uit West-Afrika komen en hier al in maart terug zijn is schraalhans keuken-
meester. Ze moeten het doen met wat regenwormen, een verdwaalde veldmuis en een 
vroege kikker. Hun soortgenoten die via de Bosporus terugkeren vinden bij aankomst 
in april al beduidend meer voedsel. 
   Uit ringgegevens en uit het verschil in aankomsttijd mag de conclusie worden 
getrokken, dat vroeger de meeste broedvogels van Noord-Brabant, Zuid-holland en 
Utrecht via Gibraltar trokken en dat de vogels van Overijssel, Friesland, Drenthe  
en Groningen voor het grootste deel via de Bosporus trokken. Dat ook de laatst-
genoemde populatie verdwenen is, wijst er op dat er meer aan de hand is dan de 
voedselsituatie in het winterkwartier. 
   Door de enorme veranderingen die de mens sinds de eeuwwisseling in het land- 
schap heeft doorgevoerd, is de hoeveelheid beschikbaar voedsel er voor de Ooie- 
vaars niet groter op geworden. Ooievaars kwamen vooral veel voor in grasland-
gebieden aan de randen van hoger gelegen gronden, zoals bijvoorbeeld de beek- 
dalen en de randen van het Drents plateau en de stroomruggen in het rivierenge- 
bied. In deze gebieden vond de Ooievaar een grote schakering van graslanden met  
een rijke insectenfauna. Ook kwamen in deze gebieden dikwijls veldmuizenplagen  
voor. Door de intensivering van het graslandbeheer, gestimuleerd door de ruil-
verkavelingen en de daarmee gepaard gaande ontwatering, is de voedselsituatie  
sterk verslechterd. Uit onderzoek bij het nest van Schoonrewoerd bleek dat de 
ooievaars bij dit nest veel langere fourageervluchten moesten maken dan bij nesten 
in de DDR en Polen. Een situatie met gemiddeld 40 nesten per 100 vierkante kilo-
meter zoals nu in sommige delen van Polen wordt aangetroffen, kunnen we ons 
nauwelijks voorstellen. Het betekent in ieder geval wel, dat al die Ooievaars  
genoeg prooidieren kunnen bemachtigen. 
Vermoedelijk speelt ook een verandering in het West-Europese klimaat een rol.  
In deze eeuw is het klimaat steeds vochtiger geworden, terwijl de gemiddelde 
temperatuur gestegen is. Deze ontwikkeling heeft zich vooral na 1950 voorge- 
daan. De hogere temperatuur kwam vooral tot stand door een groot aantal zachte 
winters en niet door een stijging van de zomertemperatuur. Veel zomers waren  
koel en nat. Men spreekt dan ook van het meer maritiem worden of de atlantise- 
ring van het West-Europese klimaat. Door deze veranderingen en ongetwijfeld ge-
stimuleerd door het gebruik van bestrijdingsmiddelen is het aantal grote insecten  
in West-Europa schrikbarend afgenomen. Met deze insecten verdwenen ook vogels  
als Roodkopklauwier, Grauwe Klauwier en Hop, terwijl andere liefhebbers van grote 
insecten, zoals Nachtzwaluw en Grauwe Kiekendief moeilijke tijden doormaken.  
Ook de Ooievaar heeft ongetwijfeld met deze situatie de nodige problemen. In  
oude publicaties worden vooral veenmollen en sprinkhanen bij het voedsel genoemd. 
Dat een veenmol een insect is, is nu bij velen al niet meer bekend! 
   Een koud voorjaar met veel regenval heeft ook een sterk negatieve invloed op  
de overlevingskans van de jonge vogels in het nest. Zo was het broedresultaat  
in voorjaren met veel regen in de Elzas beter dan in het Zwarte Woud, omdat de  
Elzas in de regenschaduw ligt bij van het westen binnendrijvende regenbuien. 
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   Bekijken we de situatie in het Oostblok, dan zien we dat daar nog steeds  
veel Ooievaars voorkomen en dat het broedareaal zelfs in noordoostelijke rich- 
ting wordt uitgebreid. In de DDR is van een stabiele populatie sprake, terwijl  
100 km naar het westen nog steeds achteruitgang optreedt (Sleeswijk-Holstein). 
Vermoedelijk speelt de bedrijfsvoering aan beide zijden van het ijzeren gordijn  
toch wel een rol. Het E.G.-systeem met garantieprijzen heeft in West-Europa tot  
een sterke intensivering van het weidebeheer geleid, terwijl de collectieve  
aanpak in de DDR en Polen (nog?) niet geleid heeft tot een dergelijke intensi-
vering. In de tweede plaats moet ook het klimaat worden genoemd. Voor verschil- 
lende vogelsoorten ligt de grens van hun verspreidingsgebied juist door de DDR. 
Hierbij kan gedacht worden aan soorten als Krekelzanger, Noordse Nachtegaal, 
Sperwergrasmus. Ook de Grauwe Klauwier is hier talrijker dan ten westen van de  
Elbe. Toevallig zijn dit ook allemaal soorten die wegtrekken via de Bosporus!  
Het meer maritiem worden van het klimaat heeft zich ten oosten van de Elbe niet 
gemanifesteerd in de vorm van meer regenval in het voorjaar. Wel verschuift de  
6-gradenisotherm steeds verder in noordoostelijke richting. De Ooievaar lijkt  
in de USSR vooral deze isotherm te volgen. Dat het alleen de temperatuur is  
die deze uitbreiding maakt, valt nog te bezien. Door de hogere temperaturen in  
het voorjaar worden namelijk ook andere vormen van grondgebruik in die streken 
mogelijk. Hiervan zou de Ooievaar ook kunnen profiteren. Wellicht dat het nu  
te verschijnen Russische vogelboek in het Duits daar binnenkort meer duidelijkheid  
over verschaft. 

   Gelet op de slechte situatie waarin de via Gibraltar trekkende populaties  
zich bevinden, is het ondenkbaar dat Nederland in de nabije toekomst vanuit  
die populaties weer gekoloniseerd zal worden. Binnen tien jaar zal deze popula- 
tie vermoedelijk beperkt zijn tot het Iberisch Schiereiland en Noord-Afrika. 
Kolonisatie vanuit het oosten is misschien nog mogelijk. Ook nu nog worden  
vrijwel ieder jaar vogels uit Sleeswijk-Holstein in ons land waargenomen. Een  
reële kans maakt zo'n vestiging pas, als eerst de populaties in Noord-Duitsland  
zelf niet verder slinken. Wat dat betreft is er veel meer nodig dan het oprichten 
van nestpalen. Ook de aanwezigheid van een grote populatie in de DDR en Polen  
maakt herbezetting van verloren gegaan gebied in West-Duitsland en misschien  
ook in Drenthe niet geheel denkbeeldig. 
 

Jelle van Dijk 

 
 




