
Verplaatsing en vernieuwing van een ooievaarsnest aan de Invalsweg. 

 

Sinds de VWG Losser in november 2004 een paalnest voor de ooievaar had geplaatst in een weiland 
achter de woning van de familie Gervink aan de Invalsweg in Overdinkel, was deze locatie regelmatig 
door ooievaars bezocht, maar het waren nooit blijvers. 
In de loop der jaren werd de conditie van het nest steeds slechter, maar desondanks bleven ooievaars 
het nest bezoeken. 
Ten gevolge van een ruilverkaveling ontstond er een situatie waarbij het paalnest, dat altijd aan de 
rand van het weiland stond, zich nu in het midden van het perceel bevond. 
 In overleg met de familie Gervink  werd besloten om het paalnest te verplaatsen en tegelijkertijd de 
nestbak te vernieuwen. 
Nu is het opzetten van het paalnest met nestbak ( ruim 6 meter boven het maaiveld) al een behoorlijk 
klus, zoals we terug konden zien op de beelden van 2004. 
Maar het uitgraven en gecontroleerd laten zakken van deze constructie is van een hele andere 
categorie. 
 

 
    Plaatsen ooievaarsnest, 20 november 2004 

 
Volgens mijn berekening had ik toch zeker 12 mensen, 4 touwen, 1-2 ladders, spaden, een stuk 
steigerplank en een trekker met voorlader nodig om veilig te kunnen werken. 
In de ledenvergadering van augustus werd dit project al aangekondigd en als datum werd zaterdag 17 
oktober vastgelegd. 
 
In aanloop naar de werkochtend maakten Paul Halman en Jos Wolters de nieuwe nestbak, die 
vervolgens aan de Schoklandweg, onder toeziend oog van ooievaars Dirk en Siska, door Ad en Annie 
Huisman werd ingevlochten. 
Nadat er een oproepmail voor de werkochtend werd uitgedaan, viel in eerste instantie de animo wel 
erg tegen. Welgeteld 6 aanmeldingen, veel te weinig voor dit project. 
Ondertussen waren we verzekerd van de ondersteuning van een trekker voor voorlader, maar het 
aantal handen werd niet meer, dus een tweede oproep ging de deur uit. 
Dit leverde nog eens 5 helpers op, dus onze werkochtend kon doorgaan. 
Toen ik anderhalve dag voor de werkochtend te horen kreeg dat we de hulp kregen van de verreiker, 
was dat een hele aangename verrassing.  De hulp van de trekker werd afgezegd en met 12 man en 
een verreiker waren we helemaal klaar voor de klus. 



 
In de dagen voorafgaand aan zaterdag 17 oktober was het weer een en al droefenis. Regen, regen en 
nog eens regen. 
Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag werd het droog en het zou de hele werkochtend ook droog 
blijven. 
De 12 aanmeldingen bleken, zoals gewoonlijk, 16 personen op te leveren. En dat was weliswaar erg 
veel, maar uiteindelijk ook heel gezellig. Een beetje publiek bij je werk is soms niet verkeerd. 
Maar 16 is wel heel veel als iedereen zich verdringt om het paalgat wat uitgegraven moeten. 
Gelukkig waren er ook een aantal die zich direct als “vrijwilliger praattafel” opgaven, toen Joke Gervink 
met de koffie verscheen. 
 

   
 
Inmiddels was Henk Gilbers met de verreiker ten tonele verschenen en nadat de koffie en de koeken 
op waren, toog het hele gezelschap het veld in om de paal uit de grond te hijsen. 
Met behulp van de verreiker was dat bijna kinderlijk eenvoudig, hoewel oplettendheid zeker op z’n 
plaats was toen de volle lengte van bijna 8 meter paal in de strop van de verreiker hing. 
De nieuwe locatie is veel dichter bij de bebouwing en niet meer midden in het veld. De achterliggende 
gedachte is dat de ooievaars dan ook vrij makkelijk naast het nest op de nok van een gebouw kunnen 
gaan zitten, iets dat dat ze graag doen als het met jongen ooievaars erg druk en vol wordt op het nest. 
 

   

 
Nadat de oude nestbak was verwijderd en de nieuwe geplaatst (inclusief rubber demping) en de 
nestpaal een meter was ingekort, was het daarna heel eenvoudig om het geheel op de nieuwe plek in 
het paalgat te laten zakken. 
Vervolgens was het een kwestie van het nieuwe gat weer opvullen, het zand aanstampen en met het 
overgebleven zand het oude gat dichten en het weiland op die plaats weer egaliseren. 
Aan het einde van de ochtend was de klus geklaard en werd de nieuwe nestlocatie ingewijd met een 
borrel. 
Het nest staat nu helemaal klaar om volgend voorjaar een ooievaarspaar te ontvangen. 
 
 
Sander Wansing, Vogelwerkgroep Losser 
 
Foto’s: Wynand Koekkoek en Sander Wansing 
Video:  Wynand Koekkoek,  https://youtu.be/luwQExtYnqA 
  



  

  
 
  



  

  

  
 
  



  

  

  

 


