
 
Tussentijds verslag september 2018 
In ons tussentijds verslag van 8-2017 spraken we van een extreme droogteperiode van ca. 8 weken. Wel, 2018 was, 
zeker in onze regio Zuidwest Drenthe, nog extremer: een droogteperiode die zich uitstrekte over de maanden mei t/m 
juli 2018. Wij hebben ook zeer hoge temperaturen gemeten. De hoogst gemeten temperatuur in de schaduw op ons 
station gaf aan 36,1 graad Celsius. In mei in onze regio maar 13 mm regen, in juni iets minder en ook in juli stelde het 
weinig voor. Augustus werd wat beter, maar nog is het te droog. Met de opgedane ervaring uit 2017 nog vers in het 
geheugen, hebben wij tijdig aktie ondernomen in de vorm van extra bijvoedering en zeer regelmatige verversing van de 
op het station aanwezige vijvers, voornamelijk met leidingwater, omdat het grondwater onbereikbaar werd. Dit zal wel 
een pittige rekening aan waterverbruik opleveren. Wat de aankoop van ooievaarsvoer betrof: half augustus waren we 
reeds door ons jaarbudget heen. Nu moet de winter nog komen. Onze reserves, ook voor andere voorzieningen, zijn nu 
ongeveer uitgeput. De toevloed in 2018 van hulpbehoevende jonge eibers a.g.v. de extreme weersomstandigheden 
veroorzaakte wel behoorlijke krapte in de opvangruimtes. Wij overwegen derhalve om de ruimte uit te breiden met een 
grotere uitloop. Ruim 20 ooievaars in een kleine ruimte is onwenselijk en de voorspellingen voor extreme situaties in 
de komende jaren nemen wij serieus. De financiën voor deze voorziening ontbreken op dit moment. Wat wij in ieder 
geval hebben bereikt is een positief broedresultaat van 2,21 jonge ooievaars per bewoond nest. Zie hieronder.  

 
Resultaten 2018 
Aantal ooievaarsnesten op De Lokkerij 49 
daarvan permanent bewoond door ooievaars 47 
hiervan 1 nest bewoond door solitaire ooievaar 
Aantal ooievaarsparen met broedsel 44 
Aantal ooievaarsparen zonder broedsel 2 
Aantal ooievaarsparen met succesvol broedsel 38 
Aantal ooievaarsparen zonder succesvol broedsel 8 
Aantal volgroeide jongen 104 (2017: 71) 
Waarvan geringd 67 (= 65%) 
In buitengebied geringd door ons 6 
In de verzorging zijn nog 42 ooievaars van elders geringd.  
(3 jongen waren bij opname in onze opvang reeds elders geringd).   
 
Aantal uitgevlogen jongen in 2018 in 2017 
per bewoond nest (47) 2,21  1,69  (42) 
per bebroed nest (44) 2,36  1,87  (38) 
per succesvol nest (38) 2,74  2,15  (32) 
 

In het broedseizoen 2018 een zeer hoog aantal bij de Lokkerij opgevangen jonge ooievaars: totaal 61 exemplaren, 
waaronder vijf jongen van nesten van de Lokkerij. Van al deze opgevangen en verzorgde jongen hebben 13 de 
eindstreep niet gehaald. Tot 3 september waren van de totaal 147 jonge ooievaars 5 exemplaren nog niet op trek 
gegaan. De oorzaken van het hoge opvangpercentage zijn de volgende: verhongering, verdorsting, voortijdig van het 
nest, onverzorgd alleen gelaten door oudervogels, van het nest geworpen/gevallen en één nest heeft het begeven. De 
maandenlange extreem droge periode heeft hierin veel teweeggebracht.  
De specificatie per jong vindt u later in het jaarverslag. De dierenambulances hebben het er erg druk mee gehad, vooral 
die van de regio Zuidwest-Drenthe. Onze volle waardering voor die grote inzet. De beheerster Els Koopman heeft met 
deze opvang en alles wat hierbij nog komt kijken haar handen meer dan vol gehad, soms tot in de late avonduren.   



Korte berichten 

 Een bijzondere gebeurtenis is die van ooievaar 7408 (Spanga 2005). Dit was het mannetje op het nest te IJhorst 
bij de pastorie. Het paar verzorgde 4 jongen. 7408 werd vermist sinds 16 mei of misschien iets eerder. Op 18 
mei teruggevangen op de Lokkerij. De ooievaar was in een muskusratklem terecht gekomen en dit ding 
bengelde nog aan de linker poot. Het kostte veel moeite om deze van de poot te verwijderen. De poot was niet 
gebroken maar vertoonde een heel lelijke wond tot op het bot. Op 19 mei door onze vogelarts drs. Jan 
Hooimeijer behandeld. Daarna wekelijks herhaald. Gelukkig voor de vogel en tot grote voldoening van de 
betrokkenen kon 7408 volkomen hersteld worden vrijgelaten op 27 juni. Alles goed en wel, maar er waren 4 
jongen en het vrouwtje op het nest. Zij was niet in staat om de jongen voldoende te voeden: reageerde niet op 
bijvoedering en wij besloten in ieder geval 3 jongen over te brengen naar de Lokkerij op 22 mei. De 
verwachting dat het vrouwtje wel 1 jong zou grootbrengen werd niet vervuld. Zij keek niet meer om naar dit 
jong. Daarom ook nr. 4 naar de Lokkerij op 24 mei. Alle 4 (4E 937 t/m 940) zijn inmiddels op trek.  

 In april 2018 is de brochure “Herintroductie van de Ooievaar: Een project om trots op te zijn” beschikbaar 
gekomen. Het behandelt 3 hardnekkige misverstanden omtrent de ooievaar. Deze brochure is samengesteld 
door drs. J. Hooimeijer t.b.v. Ooievaarsstation De Lokkerij”. Brochure op aanvraag nog beschikbaar.  

 In de dependane te Odoorn heeft vrijvliegend paar 3T363DEW+ongeringde partner 4 jongen gekregen, 
waarvan er een (5E481) ter plekke is opgevangen en verzorgd. Dit jong was door een van de oudervogels 
aangepikt. De nrs. van de andere jongen  5E192, 5E194 en 5E480: deze drie zijn op trek gegaan. In de 
dependance bevinden zich nog de niet vliegvaardige ooievaars 7598, 8216, 3E894, 8368 en 8378 (de laatste 
twee sinds 13-7-2018 vanuit Barneveld). 

 De eerste lichting jonge ooievaars in 2018 geringd op 2 juni.  

 Trekdata dit jaar 4-16-20-21-23-30 augustus. Ook op 13-8 vertrokken ca. 50 ooievaars, doch die waren op 14-8 
's avonds alweer terug. Nog in de buurt tegen slecht weer aangebotst? 

 Terwijl onze trekkende ooievaars nog ten dele aanwezig waren arriveerden al de eerste als overwinteraars 
herkende volwassen ooievaars in ons station. Wel heel erg vroeg dit jaar. In totaal lazen wij tussen 22 augustus 
en 2 september 72 “vreemdelingen” af. Een deel, denken wij, doortrekkers. Bij de eindejaarsaflezingen zullen 
wij het zeker weten.  

 De eerste terugmelding van een jong 5E018 (op trek) uit 2018 kwam uit Tilburg. Aflezing op 3 augustus 2018. 
Door ons geringd te Meppel aan de Tuinweg 73.  

 Onze tijdelijk opgevangen gehandicapte zwarte ooievaar kreeg eind augustus bezoek van 2 soortgenoten: 1 
volwassen ooievaar en een juveniel. Zij bleven slechts een paar dagen en hebben daarna hun reis vervolgd. 

 Op bermen langs de snelwegen A6, A28 en A32 zijn deze zomer veelvuldig fouragerende ooievaars 
waargenomen. Het voedselgebrek in graslanden, bosranden enz noopte de ooievaars om op ongebruikelijke 
plekken hun geluk te beproeven. Dit heeft geleid tot meerdere doodmeldingen op A6 (2 x), op A28 (7x) en op 
A32 (4x). Er zullen ongetwijfeld meerdere slachtoffers te betreuren zijn. Een van de ooievaars betrof een 
broedvogel op de Lokkerij, nr. 7597. Wij hopen dat bij het aantreffen van een geringd slachtoffer het 
ringnummer wordt doorgegeven: dit gebeurt helaas maar sporadisch.  

 Op 11 januari 2018 in de omheining van het station  gevonden het kadaver van nr. 1871 (Spanga 1992).  

 Verkeersslachtoffer aan de Lankhorsterweg, gem. Staphorst op 8 mei 2018: ooievaar 5159 (De Lokkerij 2001). 
Niet bekend als broedvogel in 2018.  

 Ooievaar 5256 was gehandicapt aan de linker poot, vervorming van de tenen. In het struikgewas langs het 
station gevlogen: 5256 heeft zich niet kunnen bevrijden. Dood aangetroffen. 

 Op 1 september zagen wij in het station ooievaar 7031. (Oldebroek, Noordeinde 2004) met aan de rechterpoot 
een identieke verwonding als bij 7408. Waarschijnlijk ook in een klem gelopen. Deel van tenen en voet al 
zwart verkleurd: een slecht teken.  

 

Met ingang van 1 september sloot ons bezoekersseizoen. Voor onze vrijwilligers en beheerders breekt dan een zeer 
drukke periode aan: onderhoudswerk, herstelwerk, heide maaien, wilgentenen snoeien (hebben we dringend nodig), 
onderhoud aan veel nesten enz. enz. Het is een dure tijd met weinig inkomsten. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte 
welkom: voor volgend jaar dringend versterking van ons voorlichtersteam nodig.  
 
Dit tussentijdse bericht hebben wij zoveel mogelijk per e-mail verzonden. Waar wij niet over een e-mailadres 
beschikten verzonden wij het via de post. Als u het bericht via de post ontving, maar ook beschikt over een e-mailadres 
en wij dit mogen benutten, wilt u het ons dan doen toekomen?  Het levert enige kostenbesparing op. 
Bij voorbaat dank.  
 
De beheerders   
Frits en Els Koopman 


