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Tussentijds verslag oktober 2022
Het zal u niet verbazen dat wij in dit tussentijds verslag, 1 januari t/m 30 september 2022, veel ruimte
reserveerden voor het probleem vogelgriep: voor het eerst in het 41-jarig bestaan van De Lokkerij zijn wij
zeer onaangenaam verrast met een uitbraak van vogelgriep (H5N1) vanaf 2 juli op ons station. Dit type
vogelgriep beperkte zich niet tot ooievaars alleen, doch ook tot andere vogels (o.a. zwarte sterns,
aalscholvers, Jan van Genten) en ook andere zoogdieren zoals marterachtigen, vos (hondachtigen),otters
kregen hiermee te maken. H5N1 is een andere variant vogelgriep dan die welke huishoudt onder
pluimvee: de ontruimingen waren schering en inslag. Voor de aanpak hiervan lagen de draaiboeken klaar.
T.a.v. de wilde vogels lag tot dusver geen uitgewerkt plan c.q. adviesverhaal klaar. De overheid heeft zich
hieraan aanvankelijk maar weinig gelegen laten liggen. Het probleem speelde toch al vanaf april 2022 in
Midden-Nederland. De enige raadgeving luidde “als u een kadaver vindt, niet aanraken, maar de
Dierenambulance bellen”. En dan? Nadat op 2 juli het eerste ooievaarsslachtoffer in het station (tijdens
openstellingstijd)omlaag kwam dwarrelen en bijzonder vreemd gedrag vertoonde, was onze inschatting
direct “vogelgriep”. Er waren ons uit de omgeving al eerder meldingen gedaan (Giethoorn, Hamingen,
Wanneperveen o.a.). Overigens deze “eerste dwarrelaar”was geen bewoner van de Lokkerij. Op 4 juli
troffen wij de eerste besmette ooievaars aan in ons station., 3 jongen van 2022 en 1 volwassen exemplaar.
Daaraan werden toegevoegd 1 uit IJhorst en 1 van de Havixhorst. Deze 6 +1(van 2 juli) zijn voor
onderzoek via communicatie met de DWHC(Dutch Wildlife Health Centre) te Utrecht opgehaald. Het
onderzoek wees uit, dat het hier en (daarna ook) ging om het “hoog pathogeen vogelgriepvirus HPA
H5N1. Wij waren natuurlijk absoluut niet voorbereid op deze situatie. Waar haal je direct de
beschermende kleding, mondkapjes, speciale handschoenen en het ontsmettingsmiddel vandaan?
Gelukkig was de Dierenambulancegroep Dalen bereid ons hieraan voor de eerste dagen te helpen. Op 8
augustus raapten wij de laatste besmette ooievaar op. Van de 48 dode ooievaars zijn er 41 via onze
diepvries afgevoerd en naar de kadavercontainer op het terrein van de gemeentelijke vuilstort te Havelte
gebracht. Totaal dus 48 kadavers: 25 jongen 2022, daarvan 22 van De Lokkerij en 3 van elders en 23
volwassen exemplaren, waarvan 6 van elders. De hele cyclus en afhandeling hebben heel veel van onze
tijd gevergd, nog los van de stroom telefoontjes van verontruste nestbezitters, die niet wisten hoe ze met
hun probleem moesten omgaan; er was en werd maar weinig voorlichting gegeven van overheidszijde. In
ons komende jaarverslag komen wij zeker nog op deze gebeurtenis terug. Tenslotte was het station met
oog op verdere besmettingen na 2 juli voor bezoekers gesloten. Tijdens de Covid-19 periode in 2020 en
2021 ook al, maar toen het hele seizoen!
Twee ooievaars 7701 en 9198 met duidelijke besmettings-verschijnselen overleefden het virus . Op 15
augustus werden zij apart ondergebracht. Omdat herstel toch heel bijzonder was, is van deze vogels op 3
september bloed afgenomen voor nader onderzoek. Ook van enkele van onze kippen zijn monsters
genomen, omdat zij buren waren van de ooievaars, maar geen enkel afwijkend gedrag vertoonden.
Kennelijk immuun voor deze variant. De uitslag laat wel even op zich wachten. Op 4 september zijn 7701
en 9198 in goede conditie in vrijheid gesteld.
Het griepvirusprobleem werd voorafgegaan door een lange periode van grote droogte en hoge
temperaturen, hetgeen het natuurlijke voedselaanbod sterk beperkte. Dit hebben wij geconstateerd aan het
verlies van meerdere broedsels, die in het begin verloren gingen. Vooral jonge ooievaars tot circa 3 weken
hebben maar kort geleefd: menig broedsel is niet uitgekomen of vroegtijdig door de ouders “in de steek
gelaten”. Wij telden 91 ringbare jongen, waarvan 48 geringd. Van deze 91 jongen zijn er 22 omgekomen
agv griepvirusbesmetting=ruim 24%. Een jaarlijks terugkerend gebeuren is natuurlijk de trek. Dit jaar
begon die ruim een week eerder dan gemiddeld. Op 20 juli werden enkele van onze jongen al afgelezen in
Tilburg (vuilstort): even daarna al een melding van de Elzas. Nu konden wij ook groepen trekkers
verwachten, waarvan jaarlijks een deel op De Lokkerij blijft overwinteren. De eerste kleine groep
arriveerde op 14 juli(waarbij 2 besmette ooievaars uit Spanga). Wij telden op 14 september 88 blijvers: in

eerdere jaren waren dat er ca. 120 tot 150. Veel minder dus in 2022: de reden laat zich raden. De maand
juli was al met al een super drukke maand, ondanks de sluiting van het station voor bezoekers.
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Zoals overal in den lande heeft ook de Stichting De Lokkerij een nijpend tekort aan vrijwilligers . De
beheerders hebben al dubbelfuncties: wat extra steun zou geen kwaad kunnen; ook mensen die
voorlichting kunnen geven.; een administratieve kracht, vooral archivering; met name in het voorjaar
en de zomer iemand die dierverzorging op zich kan nemen.
29 maart ooievaar 1327 (Herwijnen 1991) verkeersslachtoffer, Wanneperveen Zomerdijk. Broedsel
verloren gegaan.
Op 9 april brak paalnest 1900 in het station af: werd bebroed. I.v.m. verstoring van naburige bebroede
nesten pas geruimd in oktober 2022.
Op paalnest 2254 Lokkerij het eerste ei op 6 maart, eerste jong geboren op 10 april: paar 4227 x 3040
totaal 4 jongen;ringdatum 26 mei 2022. Het eerste vrijvliegende jong waargenomen op 18 juni 2022.
Maandag 18-4 (2e paasdag) open voor publiek (na 2 jaar coronasluiting) wij ontvingen 159 bezoekers.
Op nest Giethoorn 3 jongen dood en 2 oudervogels ziek (gedrag vogelgriep) op 19 juli : het virus
kwam toen wel dichtbij.
Op 23 juni met hulp van de brandweer 4 hongerende jongen gehaald van nest te Veeningen 36 en naar
De Lokkerij overgebracht voor opvang. Conditie van 3 redelijk, 1 slecht. 1 oudervogel was verdwenen:
andere oudervogel bekommerde zich nauwelijks om het ooievaarskroost. Geringd op 2 juli nrs 7E127128-129 en 131. Vrij op 7 augustus.
Op 25 juni jonge ooievaar nr. 7E117 gebracht uit Wezup. Achtergebleven op nest: i.v.m. afwezigheid
bewoners overgebracht naar De Lokkerij. Op 6 augustus in vrijheid gesteld.
Een daknest op Schiphorsterweg 32A met 3 jongen kantelde van het dak in de avond van 26 juni om
21.00 uur. Jongen nog kort vliegvlug. 1 jong onvindbaar. Ouders en andere jongen in zicht. Op 27 juni
voor het huis verkleumd jong opgevangen, zeer gestrest. Aanvankelijk in open kooi, doch geen succes.
Naar de opvang onder warmtelamp. 28 juni niets verbeterd. Eet niets, heeft wel vocht gehad. Enkele
dagen voer gestopt. . Eet sinds begin juli zelf. Geringd met 7E130 op 2 juli: in vrijheid gesteld op 5
augustus.
Bericht van de Lankhorsterweg, dat ooievaar 6E404 zich had vastgevlogen in weide-afrastering.
Bewoners wisten het beest uiteindelijk wel te bevrijden. De ooievaar had ernstige blessures aan rechter
poot, open wonden aan voet en tenen: gelukkig niets gebroken. Via Dierenambulance naar dierenarts
in Staphorst. Poot gedesinfecteerd, wondzalf aangebracht en stevig ingezwachteld. Zo kon de vogel
zich redelijk voortbewegen. Op 18 mei naar de opvang Lokkerij. Begin juli begon de ooievaar erg te
hinken. Onze inschatting dat het strakke verband aan de poot de oorzaak kon zijn, bleek juist. Verband
verwijderd: poot nagenoeg hersteld. Voorlopig nog in grote opvangkooi B. Vrij op 6 augustus in goede
conditie.
Aan belangstelling heeft het ons in juli en augustus niet ontbroken. Groot aantal nieuwsgierige
wandelaars voor het gesloten hek, waarbij wij niet altijd ontkwamen aan het verstrekken van
voorlichting over het hoe en waarom. Gelukkig leverde menigeen een geldelijke bijdrage in de
giftebussen voor het hek, dankzij ook het opgehangen plakkaat met de QR-code. Ook pers en TV
hebben zich niet onbetuigd gelaten: talloze interviews o.a. Van Meppeler Courant, Radio en TV
Drenthe, RTL 4, Dagblad van het Noorden, SBS,TV2 Nieuwsuur, de Stentor, Radio Oost en
verhandeling in het vakblad Natuur-Bos-Landschap (september 2022: pagina's 12 t/m 15).
Wij (vrijwilligers en bestuur) hopen op een gladjes verloop van de resterende 3 maanden van 2022. Het
is de bedoeling dat het jaarverslag 2022 voor eind februari 2023 klaar kan zijn. Dit is van belang
omdat wij voor de bijdragen donateurs en kostnemingen nog acceptgiro's kunnen gebruiken. De INGBank kan tot 31 mei 2023 nog de kaarten verwerken; na die datum niet meer.
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