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Tussentijds verslag september 2021

In dit tussentijdse verslag berichten wij U over de periode 1 januari tot oktober 2021.  Allereerst 
natuurlijk de nestel- en broedresultaten: daarnaast nog een keur aan informatie over allerlei voorvallen. 
Begin 2022 publiceren wij het uitgebreide, gedetailleerde jaarverslag 2021. 

Broedseizoen 2021 was voor de ooievaars zonder meer, ook landelijk, een slecht seizoen gemeten naar de
resultaten. Uiteraard zijn er regionaal soms grote verschillen. Oorzaak: voornamelijk de sterk wisselende 
weersomstandigheden op voor de broedsels verkeerde momenten. Heel koud voorjaar, lange droogte-
periodes waarin in het veld een te laag voedselaanbod. Daaraan voorafgaand een koude en zeer natte 
meimaand. Van de kleintjes, tussen 1 en 14 dagen vielen vele ten prooi aan de koude en nattigheid: 
onderkoeling en ondervoeding of ondeugdelijk voer. Deze situaties deden zich ook herhaaldelijk voor bij 
jongen tussen de 3 en 5 weken! Ook op ons station was het geen rozengeur en maneschijn: bekijkt U maar
het voor ons doen tegenvallende eindresultaat. We moeten in onze historie al teruggaan tot in 2013/14 om 
zo schamel te scoren! Opvallend dit jaar ontbraken de vondsten van dode jongen van zeg maar 1 tot 10 
dagen oud, terwijl juist in deze leeftijdsgroep een zeer hoog sterftecijfer moet zijn opgetreden. Door 
oudervogels als voedsel gebruikt? Uit het nest geworpen en door ander gedierte verorberd? In het nest 
achtergebleven en vergaan? Eveneens opvallend dit seizoen de grote toename van de nestbezettingen: dus
meer ooievaarsparen, desondanks minder uitgevlogen jongen.  Dit speelde ook in Duitsland, Zwitserland 
en België. Van 19 nesten buiten de Lokkerij (GR, FR, DR, OV) ontvingen wij meldingen van slachtoffers:
totaal 56 jongen van enkele dagen oud tot wel 5 weken. Ook berichten in de geest van “ze hebben lang 
gebroed, maar er is nu niets meer!”

Broedresultaten 2021

Aantal ooievaarsnesten op De Lokkerij 51
Daarvan permanent bewoond door ooievaars 50
Nesten bewoond door solitaire ooievaars 0
Aantal ooievaarsparen met broedsel 42
Aantal ooievaarsparen zonder broedsel 6
Aantal ooievaarsparen met succesvol broedsel 37
Aantal ooievaarsparen zonder succesvol broedsel 5
Aantal volgroeide jongen 75 (2020 = 103)
waarvan geringd 43 = 57 % (2020 = 65%)

In de verzorging zijn, buiten die uit het station (20 ex.), nog 16 jonge ooievaars geringd, afkomstig van 
andere locaties.

Aantal uitgevlogen jongen in 2020 in 2021
per bewoond nest (50) 2,15 (48) 1,50 (50)
per bebroed nest (42) 2,58 (40) 1,79 (42)
per succesvol nest (37) 2,64 (39) 2,03 (37)

In het broedseizoen 2021 werden door ons opgevangen 44 jongen + 3 adulten (vanaf maart tot augustus). 
8 jongen hebben het helaas niet gehaald. Aantal door ons geringde jongen in de opvang bedroeg 36.

Ook 2021 tot de totstandkoming van dit tussentijdse verslag een Covid19-jaar. Een jaar vol 
belemmeringen met daaruit voortvloeiende organisatorische problemen en financiële schade. Enkele 
bijzondere gevallen daargelaten, geen openstelling voor bezoekers. Dat betekende een flinke deuk in de 
inkomsten. (vrijwillige toegangsbijdragen, adopties, kostnemingen, giften, verkoop souvenirs).



De giftenbussen buiten het hek hebben gelukkig nog wel wat opgebracht en de verkoop van door ons 
gebouwde nestplateaus nam toe t.o.v. vorig jaar.  Zo konden we dan toch het financiële hoofd nog net 
boven water houden. De kosten voor de instandhouding van het geheel liepen gewoon door waaronder 
een flinke post voor de opvang van jonge ooievaars. Wij klagen niet, maar benoemen de feiten wel. Wij 
hopen dat 2022 weer eens een normaler jaar wordt. Helaas hebben we direct te maken met een pittige 
stijging van de energiekosten ( de een na hoogste kostenpost in ons budget). En zo kunnen we nog meer te
verwachten uitgavenstijgingen tegemoet zien van vervoer, materiaalkosten, voeding, communicatie, 
energie enz. enz. wat niet! In de bestuurssamenstelling per 1-1-2022 is voor wat betreft het 
voorzitterschap van de stichting voorzien. De vacature “penningmeester”helaas nog open! Deze functie 
wordt vooralsnog ook door de beheerder waargenomen. Op 14 september werd een bijeenkomst belegd 
voor bestuur en alle vrijwillige medewerkers. Het hoofdthema betrof de continuïteit van de stichting. Het 
pakket werkzaamheden  werd een te zware last voor de bejaarde beheerders (E.K. en F.K.) . Er werden 
meerdere suggesties aangedragen om taken te delegeren. In gezamenlijk overleg met bestuur en 
vrijwilligers is besloten ook in 2022 door te gaan.

Korte berichten

• Het jubileumjaar 2021 , Ooievaarsstation De Lokkerij 40 jaar, is zonder de organisatie van bijzondere 
activiteiten verlopen: veel zou er ook niet mogelijk geweest zijn i.v.m. Covid 19. Daarentegen 
aandacht te over in de vorm van TV- en radio-uitzendingen, persberichten en uitvoerige artikelen in 
o.a. De Volkskrant, Meppeler Courant. Daarnaast zijn wij bijna dagelijks via telefoon of e-mail 
benaderd om informatie te geven omtrent een keur aan onderwerpen, het ooievaars wel en wee 
betreffend.

• Ringnummer 1468, een oudere ooievaar (1992 de Wijk), 29 jaar, dood aangetroffen in het station: 
natuurlijke doodsoorzaak. 

• Ooievaar 5E764 (2018 's Gravenland) op 27 maart opgevangen. In shock geraakt  tijdens een gevecht 
met 2 andere soortgenoten te Nijeveen. Vogel door de Dierenambulance hier gebracht. De ooievaar 
herstelde verrassend snel en deze kon na enkele uren weer in vrijheid worden gesteld. 

• 12 mei: verpakt in plastic zak gevonden aan de Schiphorsterweg de dode ooievaar 3X517(2005 Zoo 
Rheine Duitsland) . Waarschijnlijk slachtoffer landbouwmachine? Eerder afgelezen op de Lokkerij op 
30-12-2007. Hetzelfde deed zich voor op 14 juni, ongeringde ooievaar , eveneens verpakt in 
voederzak, maar dan langs de weg in Ruinerwold. 

• De eerste jonge ooievaars, lichting 2021, werden geringd op 29 mei 2021. 
• Op 13 juni door KRO/NCRV opnamen gemaakt op de Lokkerij voor het kleuterprogramma Zappelin-

Beestenbrigade. De TV-uitzending was op 21 oktober 2021, 's morgens om 0735 uur.. 
• De Dierenambulance bracht op 21 juni vanuit Schoonebeek een ooievaar. De vogel heeft ons helaas 

niet levend bereikt, was reeds zeer verzwakt. Het betrof hier trouwens een zwarte ooievaar.
• Telefoontje op 14 juli: een boer meldt dat een ooievaar tussen twee grote kuilvoerbulten is geraakt in 

De Stapel. De vogel ziet geen kans uit die “val”te komen. Opgehaald door de Dierenambulance. Geen 
jonge vogel, maar een volwassen exemplaar. Deze moet er al enkele dagen hebben gestaan. Doorweekt
en uitgeput en geheel en al onder de modder. Conditie is erg slecht. Ontsteking aan een oog. Leek 
aanvankelijk op te knappen. Kreeg wel sondevoeding, maar nam zelf ook voer op. Was weinig actief. 
Begin augustus hopeloos: draaide alleen maar rondjes en braakte alle voedsel op. Ontsteking 
resulteerde in blindheid. Op 3 augustus laten inslapen. De vogel was ongeringd.

Namens de Stichting 
De beheerders Els en Frits Koopman


