
Weer zicht op het nieuwe Ooievaarsnest. 

Op zaterdag 15 februari was er door de Vogelwerkgroep Losser een werkochtend gepland op het erf 

van de familie Huisman aan de Schoklandweg.  De bedoeling was om het uitzicht op het 

Ooievaarsnest vanaf de Schoklandweg weer te herstellen, zodat voorbijgangers deze zomer weer 

kunnen genieten van Ooievaar Dirk en zijn partner en de eventuele jonge Ooievaars. 

Door de jaren heen hadden enkele doorgeschoten bomen het zicht op het Ooievaars nest bijna 

geheel ontnomen. Daarnaast was er nog wat oude stormschade die we meteen wilden opruimen. 

Omdat op het terrein ook een groot aantal kleine nestkasten uit elkaar waren gevallen, hadden we het 

plan opgevat om die dan ook meteen maar te vervangen. Net als de bosuilenkast, waarvan het dak 

was ingestort. 

Het was de bedoeling om rond half tien te beginnen, maar het prachtige weer had iedereen al op tijd 

richting de Schoklandweg gedreven en om kwart over negen al ronkte de eerste kettingzaag. 

Met twee kettingzagen werd het zicht op het nest weer vrijgemaakt. Het hout werd meteen kort 

gezaagd en daar waar nodig gekloofd. De dunne takken werden direct afgevoerd, zodat de werkplek 

steeds opgeruimd bleef. 

Tegelijkertijd was de nestkastenploeg bezig met het verwijderen van de oude bosuilenkast en het 

ophangen van de nieuwe kast. Deze kast, met een door Paul Halman ontworpen ophangsysteem, 

kreeg een mooie plek aan een eik, met uitzicht over de Dinkel en de Ruhenbergerbeek. 

Een korte video van het ophijsen van de kast is hier te zien http://youtu.be/7yST9nXIgCc  

Na een korte koffiepauze met heerlijke cake, werden de werkzaamheden hervat. 

De zagers en de klovers gingen op hun werkplek verder, terwijl de nestkastenploeg over het hele 

terrein verspreid kleine nestkasten voor mezen en vliegenvangers heeft opgehangen. 

Ook werd de steenuilenkast grondig schoongemaakt. Deze bleek tot de nok toe gevuld met eikels, 

waarschijnlijk een voorraadkamer van een eekhoorn. Als oppasser had hij blijkbaar een bosmuis 

aangesteld, want bij het schoonmaken van de kast kwam deze bewoner plotseling tevoorschijn en 

sprong van drie meter naar beneden in een zacht bladderdek om zich vervolgens snel uit de voeten te 

maken. 

Nadat we de aanvliegroute voor een eventuele steenuil ook weer open gezaagd hadden, waren de 

werkzaamheden bijna afgerond. Het was inmiddels tijd voor een kop soep en broodjes. Ad en Annie 

hadden de catering prima voor elkaar. 

Omdat er nog wat tijd over was, werd met de gehele ploeg, inmiddels 14 vrijwilligers sterk, nog even 

de handen uit de mouwen gestoken en werden twee pallets met dakpannen weg gepakt, zodat deze 

uit het zicht van het woonhuis kwamen te liggen. Ook heeft onze eigen bosaap, Jos Wolters, ervoor 

gezorgd, dat op korte termijn niet een van de auto’s die op de oprit geparkeerd staan zou worden 

getroffen door een vallende eiken tak. Het dode hout dat dreigend boven de oprit hing, is vakkundig 

door hem verwijderd. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde werkochtend waar vele handen licht werk gemaakt hebben. 

Als Ooievaar Dirk nu ook nog leert dat de takken in het nest moeten liggen en niet er naast, op het 

gevelteken, dan kunnen we het nieuwe broedseizoen vol vertrouwen tegemoet zien. 

 

Sander Wansing 

 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 



 


