
Ooievaars in nesten 

Op het grondgebied van Damme hebben de afgelopen jaren een drietal paren ooievaars met succes 

gebroed. Zoals het ooievaars past doen ze dat graag in de omgeving van de mens.  

De meest opvallende nestplaats betrof ongetwijfeld een afgeknakte populier langs de Vaart te 

Damme. Dit nest werd meerdere jaren na elkaar gebruikt en in 2016 brachten ze er 4 jongen groot:  

 

 
                                                                                                                                foto: Rudy Deplae 

 

De vele fietsers die de Zwinstreek bezoeken bleven ongetwijfeld ook even stilstaan ter hoogte van 

het overzetbootje Kobus te Hoeke. Hier werd een verlichtingspaal verkozen als locatie om het 

imposante nest te bouwen. 

Het derde nest kon bewonderd worden in het centrum van Lapscheure op de schouw van een 

leegstaande woning. De eigenaar is deze ooievaars echter liever kwijt dan rijk en de afgelopen twee 

jaren werd het nest meermaals verwijderd en werden pinnen of extra schouwpijpen geplaatst om 

het nestelen te verhinderen. Aanvankelijk zonder succes, de ooievaars bleven terug komen naar hun  

geliefkoosde plaats. Een tweetal weken geleden werd de strijd echter definitief beslecht in het 

nadeel van de vogels door het plaatsen van een ornament op de schouw. 

Tot grote spijt van de omwonenden die de vogels een beetje als de mascotte van het dorp 

beschouwden. Er vormde zich een groep waarin particulieren, de Stad Damme, Natuurpunt, Het Zwin 

en de Vogelwerkgroep Mergus vertegenwoordigd zijn om de ooievaars van Lapscheure onderdak te 

verschaffen.  

Om voor deze kwestie een duurzame oplossing te bewerkstelligen opteren we nu voor het plaatsen 



van een nestpaal in de omgeving van het vorige nest. De keuze is gevallen op een “kant-en-klare” 

constructie die verkrijgbaar is bij een gespecialiseerde Nederlandse firma  

(zie www.ooievaarsnesten.nl). Deze keuze maakt het ook mogelijk om op korte termijn tot de 

plaatsing van de nestpaal over te gaan waardoor de dakloze ooievaars  een instapklare woning 

worden aangeboden. 

Enig nadeel van deze oplossing is natuurlijk het kostenplaatje dat, alles inbegrepen, ruim 2.000 € 

bedraagt.  

Daarvoor willen we bij u aankloppen met de vraag om dit initiatief financieel te ondersteunen. 

 

Giften, hoe klein ook, kunnen daartoe gestort worden op het rekeningnummer van 

Natuurpunt afdeling Damme: BE60 7380 3856 2370 met vermelding “ooievaarspaal”. 

 

Ondertussen is er ook nieuws van het nest te Damme. De dode nestboom is er eind vorig jaar 

halverwege afgekraakt en kan niet langer dienst doen. Plaatsgetrouw als ze zijn probeert dit koppel 

ooievaars echter nog steeds om er een nieuw nest te bouwen. De waterwegbeheerder van de Damse 

Vaart (Waterwegen en Zeekanalen NV) heeft tijdens de jaarlijkse snoeiwerken de boom er naast op 

een speciale manier ingesnoeid zodat er een alternatieve nestgelegenheid geboden wordt. 

Ondertussen zijn er ook op enkele andere plaatsen in de stad mogelijkheden om te nestelen 

voorzien. 

Hopelijk lukt het op die wijze om deze mooie vogels te Damme te behouden. 

  

De ooievaars te Damme zitten momenteel dus in nesten maar we doen er alles aan om ze ook dit 

jaar in een nest te houden!  

 

http://www.ooievaarsnesten.nl/

