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Binnenkort is ongetwijfeld het vrolijke geklepper van ooievaars in Gewande weer te horen. Gisterochtend 
werd een acht meter hoog nest geplaatst, als eerste van twintig projecten in de uiterwaarden van de Maas. 
  
In de besneeuwde uiterwaarden bij Gewande werd gisteren met een paar ferme klappen het laatste paaltje 
van een ooievaarsnest nest de grond ingeslagen. Wethouder Jetty Eugster nam daarbij zelf de voorhamer 
ter hand om een paar flinke dreunen uit te delen. De wethouder plaatste het ooievaarsnest samen met 
vertegenwoordigers van natuurorganisatie IVN en enkele bewoners uit de buurt. 
 
De plaatsing van het nest was meteen de symbolische start van de uitvoering van het Plan voor de 
Maasuiterwaarden. Dit plan is door professionals en bewoners gezamenlijk tot stand gekomen. Het doel is 
om natuur, recreatie en cultuurhistorie in de Maasuiterwaarden te versterken. En om, zoals wethouder 
Eugster het omschreef: „Dit prachtige gebied niet af te sluiten, maar te behouden.” Het gaat in totaal om 
zo’n twintig projecten in de uiterwaarden van Bokhoven tot Gewande. Zo voorziet het plan onder meer in 
de aanleg van een wandelpad in de Koornwaard en de inrichting van de zogeheten Groene Vingers in de 
wijk Maaspoort. 
 
Het ooievaarsnest in Gewande is het eerste project van het plan. Hiermee wordt getracht de ooie-
vaarsstand te verbeteren. Dat is met de plaatsing van nesten elders al aardig gelukt. In de jaren zeventig 
en tachtig was de ooievaar immers bijna uitgestorven in Nederland. Door tal van maatregelen - niet alleen 
betere bescherming, maar ook door middel van kweekprogramma’s - worden steeds meer ooievaars 
waargenomen, onder meer langs de Maas. 
 
Ook wethouder Eugster kan er over meepraten. Zo meldde zij gisteren dat er zelfs ooievaars bij haar in de 
buurt zitten. ,,Nadat het gras bij mij achter was gemaaid, zit er een hele bende. En een heel stel 
chagrijnige reigers die denken: ‘ Wat komen jullie hier doen?’. Eugster hoopt dat er snel een koppel 
ooievaars bezit neemt van het nest in Gewande. ,,Als ze elkaar hebben gevonden, laten ze dat merken 
met hun geklepper. Nou, ik hoop dat we dat geluid nog vaak mogen horen.’’  
 
De ooievaarspaal in Gewande (schuin tegenover het museumgemaal) is acht meter hoog en het nest 
bovenin heeft een doorsnede van ongeveer anderhalve meter. Het nest is afgewerkt met speciaal 
gekweekte wilgentenen en heeft een bedje van stro. Bovendien is het nest aan de rand witgeverfd, zodat 
het voor een passerende ooievaar lijkt alsof het nest al eens gebruikt is. Met een paar ferme klappen van 
een moker heeft wethouder Eugster gisterochtend een ooievaars nest in Gewande geplaatst.  
 



 
 

 
 
 


