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Over nestleven en gedrag 

 

14 maart, Wim 

De eerste eieren ... maar nog niet in Gennep  

Van verschillende plekken uit het land hebben we al bericht ontvangen over de eerste gelegde 

eieren. Als we de duiven op het nest zien scharrelen, dan weten we dat onze Gennepse 

hoofdrolspelers nog niet zover zijn, maar dat kan snel veranderen. Nog niet alle ooievaars zijn terug 

in Nederland. Zij die dichtbij gebleven zijn, kunnen het eerst hun nestplek weer innemen, maar 

ooievaars die uit Mali moeten komen, zijn langer onderweg. Zij hebben een afstand van 4000 tot 

5000 kilometer af te leggen. De periode van terugkeer, kan duren tot half april. De laatsten zullen het 

moeilijker krijgen om een nest te bezetten en jongen groot te brengen. 

 

 

16 maart, Wim 

De 100 dagen van de ooievaar ... van ei tot op eigen benen  

Wanneer kunnen we wat verwachten? Laten we de boel maar gewoon op een rijtje zetten: 

Als alles goed gaat, dan liggen er binnenkort 2 tot 6 eieren in het nest. Als het broeden begint, 

meestal na het tweede ei, dan duurt het nog ongeveer 33 dagen voordat de eerste eieren uitkomen. 

Daarna duurt het 9 tot 10 weken voordat de jongen uitvliegen. Alles bij elkaar zo'n 100 dagen ... 

In de eerste helft van augustus gaan de jongen op trek. Tot het zover is, staat er veel te gebeuren. Vol 

verwachting kijken we uit naar het eerste ei. 

 

 

24 maart, Leo 

Eieren ooievaar 

Binnenkort gaan er toch echt een keertje eieren komen hoor. Ze gaan echt niet wachten tot 5 april 

(Pasen) of wat denken jullie hiervan.  

De ooievaar legt vaak 2 tot 5 eieren, maar soms ook wel 6 en heel soms 7. De eieren zijn kalkwit en 

worden met tussenpozen van 2 tot 4 dagen gelegd. Zowel het vrouwtje als het mannetje broeden en 

laten de eieren (bijna) nooit alleen. De een is aan het broeden, de ander voedsel zoeken en als deze 

met een volle buik terug komt neemt die vaak het broeden over. Dan gaat de ander meestal van het 

nest en gaat ook voedsel zoeken enz. enz. Soms zijn ze ook wel samen op het nest aanwezig hoor. 
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Het vrouwtje en mannetje broeden de eieren uit in ongeveer 30 tot 33 dagen. Als alles goed gaat, 

komen de jongen vaak om de dag/dagen tevoorschijn, maar dit duurt nog even. 

Hoe groot is nu een ooievaarsei ??? 

Een kippenei meet ongeveer 45x58 mm (BreedtexLengte) er zijn altijd wat maatverschillen, zo ook bij 

de ooievaar. Mijn vraag aan jullie is, wat is ongeveer de Breedte en Lengte van een ooievaarsei ? In 

mijn volgende blog (dinsdags) kom ik met het antwoord en een vergelijkende foto, ik ben benieuwd 

naar jullie reacties !! 

Veel ooievaarsplezier, ook live in Gennep. 

  

 

26 maart, Arda 

Sissende ooievaars 

Wat voor geluid maakt een ooievaar?  

Ooievaars maken nauwelijks geluid, afgezien van een zacht sissen dat slechts op korte 

afstand hoorbaar is. Des te luidruchtiger is het klepperen met de snavel. Hiervoor gooit de ooievaar 

zijn kop achterover en slaat de twee snavelhelften tegen elkaar. Mannetjes bakenen hun territorium 

af door te klepperen. Als het vrouwtje komt begroet hij haar op dezelfde manier. Bij een paartje 

ooievaars behoort het klepperen tot het begroetingsceremonieel. Het versterkt ook de band tussen 

het paar, ook na het paren wordt er uitgebreid geklepperd door zowel het vrouwtje als het 

mannetje.  

Op het filmpje van 22 maart is ook duideijk te zien en te horen dat het klepperen wordt gebruikt om 

vreemde ooievaars duidelijk te maken dat zij niets op dit nest te zoeken hebben. 

 

27 maart, Arda 

Wachten duurt lang 

We wachten nog steeds met spanning op het eerste ei.  

Sommige ooievaars in Nederland zitten al te broeden. Neem bijvoorbeeld het paar uit Ankeveen dat 

afgelopen jaren in beeld was bij Beleef de Lente. Daar wordt al een kleine week gebroed. Op dit 

moment op 4 eieren, misschien komt er nog eentje bij. Hier in Gennep moeten we nog even geduld 

hebben. De voorbereidingen zijn er wel; er wordt nestmateriaal aangesleept en er wordt gepaard. 

Het is niet zo dat elke paring tot het bevruchten en vervolgens leggen van een ei leidt. Paren dient 

ook om de band tussen vrouwtje en mannetje te versterken. We kunnen nu alleen maar hopen 

dat ons wachten snel wordt beloond. 
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28 maart, Arda 

Knus naast elkaar ... met de kop in de wind  

Vanavond zitten man en vrouw knus tegen elkaar aan in het nest. Het waait behoorlijk, dus rustig op 

het nest staan is niet aan de orde. Zeker niet op één poot, zoals een ooievaar graag doet. Door een 

poot in te trekken en onder de veren te stoppen, koelt deze namelijk minder af. Dat scheelt 

energie. En nu met deze harde, koude wind maar helemaal door de poten gezakt met de kop tegen 

de wind in. Zo vangen ze het minste wind en koelen ook het minst af. Dat is efficiënt omgaan met je 

energie. 

 

 

29 maart, Wim 

En toen was er ... het eerste ei 

Het wachten is beloond. Om ons heen hoorden we allemaal nieuws over de eerste eieren, maar ons 

nest bleef leeg. Afgelopen nacht rond 23.00 

uur waren er nog wakkere kijkers in het 

Clubhuis en zij zagen het eerste ei.  

Het waait rond het nest en het ei is verre van 

warm. Komt dat wel goed? Niets aan de 

hand, zolang het ei nog niet bebroed is, mag 

het best koud worden. Dat gebeurt op alle 

ooievaarsnesten. Meestal gaan de ooievaars 

broeden als het tweede ei gelegd is. En als 

het broeden eenmaal is begonnen, dan laten 

ze de eieren niet meer afkoelen.  

Ook gaan we zien dat de ooievaars het ei niet meer alleen laten. Een ei is voor de broedvogels een 

kostbaar bezit, maar voor eiliefhebbers een smakelijke hap, die van verre te zien is. Predatoren doen 

geen pogingen om het ei te bemachtigen, zij hebben terecht ontzag voor de grote ooievaars met 

forse dolksnavel. 

 

 

30 maart, Wim 

In het donker 

Weet u het nog van de eerdere BDL-seizoenen? Ooievaars hebben een voorkeur voor de nacht, als 

het om eieren leggen gaat.  En de eieren worden ongeveer om de dag gelegd, dus u voelt het al 

aankomen, het tweede ei is op komst. En dankzij de heldere, nachtelijke beelden kunnen we het 

misschien goed aan zien komen. Kijkt u weer mee?  

En weet u al hoe groot een ooievaarsei is? Leo zal het u morgen vertellen. 



4 Beleef de Lente 2015  
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK 

 

31 maart, Leo 

Ooievaars ei 

De maten van een ooievaars ei en de vergelijkbare grootte met een kippenei  

Inmiddels zijn er twee eieren bij de Gennepse ooievaars en dat is geweldig natuurlijk. In mijn vorige 

blog stelde ik de vraag hoe groot is een ooievaars ei. Er werd in het Clubhuis wat gespeculeerd en er 

kwamen ook nog juiste antwoorden tevoorschijn. Ik gaf als voorbeeld de maten van een gemiddeld 

kippenei, dat is ong. 45x58 mm (DiktexLengte). Echter alle eieren verschillen wel wat grootte betreft, 

zowel dan van een kip als van de ooievaar. Iemand had een ooievaars ei van 51x71 mm, ik heb er zelf 

twee van 53.6x72.6 mm en van 52.2x74.5 mm. De gemiddelde maat 

van een ooievaars ei (en dat juiste antwoord gaf Joba) is volgens de 

boeken 51.8x73.2 mm. Iemand anders zei ik denk twee maal zo 

groot als een kippenei. Nou wat maat betreft klopt dat natuurlijk 

niet, maar wat inhoud betreft zou het best wel eens kunnen ? 

 Ter vergelijking een beloofde foto van een kippenei en mijn (oud 

en wat vuil) ooievaarsei. 

  

2 april, Arda 

Een ei is geen ei.... 

Wie kent dit rijmpje nog?  

Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een Paasei! Onze ooievaars hebben goed hun best 

gedaan om dit rijmpje waar te maken. Inmiddels liggen er 3 eieren in het nest. En met een beetje 

geluk komt er morgen nog een ei bij en wie weet op eerste Paasdag nog een vijfde. We gaan het zien.  

Lagen de eerste 2 eieren nog koud in het nest, nu zitten de ouders afwisselend op de eieren. 

Wordt er eenmaal  gebroed, dan mogen ze niet meer afkoelen.  

 

 

3 april, Arda 

Het valt niet mee 

Het leggen van een ei is een hele klus.  

Ook gisteravond konden we zien aankomen dat er een ei op komst was. Het vrouwtje werd onrustig. 

Zo roerloos als ze anders zit te broeden, hoe rusteloos wordt ze een uurtje voor het leggen van het 

ei. Ze gaat staan, weer zitten, zit wat heen en weer te schuiven, kijkt af en toe richting haar staart. En 
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dan plotseling zie je haar achtereind even opwippen en ....... gelukt! Opstaan, kijken en even de 

veren opschudden. Ziezo, dat heb ik weer mooi gedaan, zou je als mens zeggen.  

Wij kennen niet voor niets de uitdrukking: 'het ei is gelegd' voor iets dat (veel) moeite en doorzetten 

heeft gekost.  

En Pa? Die slaapt lekker door met de kop tussen de veren. 

 

 

4 april, Arda 

Wie is wie? 

Zijn er vaste tijdstippen van wisselen bij het broeden?  

Man en vrouw ooievaar wisselen elkaar af tijdens het broeden. Als een ooievaar zit te broeden, is 

niet te zien of het om het vrouwtje of het mannetje gaat. Mannetjes zijn gemiddeld wel wat groter, 

maar echt goed zijn de geslachten uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden. Tijdens de paring is 

natuurlijk wel goed te zien, wie het mannetje en wie het vrouwtje is. Maar nu er gebroed wordt, 

wordt er steeds minder gepaard. Wel heeft ons mannetje een ring om zijn poot, dus bij wisseling van 

de wacht is goed te zien wie wie is. Of door goed te speuren naar een ring bij de ooievaar die op het 

nest over de broedende partner waakt.  

Ook het tijdstip van de dag kan misschien uitkomst brengen. Leuk om met elkaar eens op te letten of 

er 'vaste' tijdstippen van wisselen en broeden zijn van man en vrouw. Het vrouwtje zit in ieder geval 

deze week 's avonds op het nest.  

 

 

15 april, Caroline 

Luchtalarm 

"Ga mijn wijk uit of..."  

In de clip van 14 april zien we een indringer in beeld 

zweven. Vaak nog voordat wij het kunnen zien, heeft het 

paar al gesignaleerd dat ongewenst bezoek hun luchtruim is 

binnen gedrongen. Ze maken direct duidelijk dat het nest 

bezet is door te klepperen en de vleugels uit te slaan. Als de 

nieuwsgierige gast te opdringerig wordt, is het dikwijls de 

man die het luchtruim kiest om de indringer duidelijk te maken dat hij/zij niet welkom is. Meestal is 

dit voldoende. 

 

Dit ooievaarspaar is zo hecht, dat deze band - zeker dit broedseizoen - blijft bestaan. Belangstelling 

van een andere ooievaar is niet gewenst. Je als vreemde ooievaar in de wijk van een ander wagen, is 

erg onverstandig. Het paar zal de opdringerige vogel niet alleen verjagen met klepperen, maar ook 
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met gesis dat lijkt op het blazen van een kat. Als de boodschap dan nog niet duidelijk is, zal de 

ongewenste bezoeker duwend en prikkend met de snavel van het nest worden gewerkt.  

Meestal komt het niet zover, maar gisteravond was ik in Den Haag getuige van een gevecht dat 

doorging tot op het nest. De vogels probeerden elkaar met hun dolksnavel op weke delen te raken, 

zoals op de kop en vleugels. Het ziet er extra heftig uit, doordat bloedspetters zo opvallen op het 

witte verenkleed (zie de foto uit mijn archief, want gisteren had ik - zul je net zien - geen camera bij 

me). De ooievaars zijn er echter niet op uit om de ander te doden en ze willen beide liever niet of 

minimaal gewond raken. Vaak loop het af met... een sisser. 

 

 

 

16 april, Arda 

Drie is teveel 

De strijd om een nest  

Gisteren in het weblog van Caroline een verhaal over de strijd tussen twee mannetjes. Deze week 

maakte ik iets soortgelijks mee. Een prachtig nest, althans door mensenogen gezien, bij mij in 

Ankeveen bleef tot nog toe onbewoond. Maar plotseling, een paar dagen geleden, was er een 

paartje ooievaars op neer gestreken. Ze zaten er zeer op hun gemak, klepperden naar elkaar, 

kroelden in elkaars veren en deden pogingen tot paren. Dat zag er veelbelovend uit, een beetje laat 

in het seizoen, maar beter laat dan nooit, toch? 

Totdat er een derde ooievaar kwam aanzeilen en met veel misbaar de andere twee wegjoeg. 

Misschien het mannetje van het nest 100m verderop? Die strijd tussen het paartje en dit 

mannetje ging twee dagen zo door. Met als resultaat? Het nest ligt er nu weer leeg en verlaten bij. 

Helaas...... 

 

 

17 april, Arda 

Zit er een kuiken in het ei? 

Om daar achter te komen,  moeten we nog ruim 2 weken geduld hebben.  

Overdag is te zien dat de oudervogel regelmatig de (vijf) eieren draait. Dit is nodig om te zorgen dat 

de eieren aan alle kanten gelijkmatig warm worden. De bovenkant van het ei ligt het dichtst tegen 

het warme lichaam van de ouder aan en wordt dus het warmste. We zouden natuurlijk heel graag 

willen weten of alle eieren bevrucht zijn en of er een embryootje in elk ei aan het groeien is. De 

oudervogels voelen dat zelf (ook) niet; hun instinct zorgt ervoor dat zij doorgaan met broeden tot 

een paar dagen nadat de eieren uit zouden komen. We moeten allemaal nog ruim 2 weken 

geduld hebben. 
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23 april, Arda 

Waarom duurt het zo lang?  

Een terugkerende vraag is wanneer we het eerste kuiken kunnen verwachten. Onze ooievaars zijn (zo 

ongeveer) begonnen met broeden op 30 maart, door de storm zaten de ouders toen meer op het 

nest dan gewoonlijk. Ze broeden doorgaans 33 dagen. Even rekenen geeft dus aan volgend weekend, 

de eerste dagen van mei.  

Waarom duurt het broeden bij een ooievaar zo lang, bij de koolmees duurt het toch maar 14 dagen? 

De grootte van het kuiken dat uit het ei kruipt is bepalend voor de broedduur. Bij een volwassen 

koolmees praten we over een vogeltje van ongeveer 18 gram, bij een ooievaar van ongeveer 3 à 4 

kilo. Dit verklaart grotendeels de tijd die nodig is om het embryo in het ei tot ontwikkeling te laten 

komen en te laten groeien. 

 

 

24 april, Arda 

Poetsen en badderen 

De clipjes van de afgelopen dagen lieten zien dat de ooievaars zichzelf en elkaar uitgebreid zitten te 

poetsen. Wat doen vogels eigenlijk als ze zich zitten te poetsen?  

Om de veren droog te houden en daarmee de isolerende werking van de veren te behouden, geven 

vogels zichzelf vaak een uitgebreide poetsbeurt. Alle veren worden netjes glad gestreken, vuiltjes 

verwijderd en daarna stuk voor stuk ingevet. Dat doet een vogel  met talg, een vettig  smeersel dat 

afkomstig is van zijn eigen vetklier boven zijn staart.  Bij regen lopen de druppels van het verenkleed 

af en blijft de vogel droog. 

Sommige vogels nemen voor het poetsen vaak een bad, het vet is namelijk makkelijker te verdelen 

als de veren wat vochtig zijn. Ooievaars doen dat bijna nooit, maar de afgelopen jaren zagen we wel 

eens een natte ouder op het nest verschijnen. Maar dan was het vaak echt warm weer. 

 

 

27 april, Leo 

Derde ooievaar  

Vandaag was er weer onraad op het nest, vanwege een derde ooievaar die (te) dicht in de buurt 

kwam.  
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Als er een derde ooievaar in de buurt komt, dan is er echt onraad op het nest. 

Je ziet het ook meteen aan de ooievaars die op het nest aanwezig zijn. Vandaag waren ze ook weer 

beiden op het nest toen er een derde in de buurt kwam. De broedende ooievaar, ik dacht dat het Ma 

was, stond meteen op en beide begonnen volop te klepperen. De vleugels wijd afhangend (breed 

maken dus) en maar klepperen en draaien op het nest, zowel Ma als Pa.  Daarna vertrok Pa vanaf het 

nest, achter de indringer aan en tot mijn grote verbazing, vertrok ook Ma om op onderzoek uit te 

gaan. Met als gevolg een verlaten nest !! 

Dit gebeurt eigenlijk zelden of nooit, dat beide ooievaars het nest verlaten. Even een sreenshot 

gemaakt van een leeg nest (m.u.v. de eieren natuurlijk). De vorige indringer (14 april) had ik toen ook 

op mijn scherm en daarvan heb ik snel ter plekke een screenshot gemaakt, ook leuk om te zien en 

deze had ik Nella nog beloofd ;-) . Als je goed kijkt is deze aan zijn/haar linkerpoot geringd met een 

zwarte ring. Ook zie je hier hoe beiden het nest volop verdedigen tegen het ongewenste bezoek. 

Bekijk ook maar eens het leuke filmpje “Luchtalarm” van 14 april, hier zie je duidelijk hoe het eraan 

toe gaat. Na de verstoring van de derde ooievaar was er heel even een ander beeld te zien, het 

verlaten nest. Gelukkig was dit van korte duur.  

    Verlaten nest op 28 april. 

   

    Derde ooievaar op 14 april 
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30 april, Arda 

Eieren en kuikens 

In allerlei nesten verspreid over het land komen de eerste eieren bij de ooievaar uit.  

Ook in het nest in Ankeveen waar de afgelopen jaren de camera van Beleef de Lente stond. Voor de 

trouwe kijkers die al jaren het wel en wee van de ooievaar volgen, is het leuk om te weten dat daar 

inmiddels 4 kuikens uit het ei zijn gekropen. 

En bij dit ooievaarsnest in Gennep zitten we letterlijk af te tellen totdat het eerste jong zich aandient. 

Nog 2, 3 dagen?  

 

 

2 mei, Arda 

Beschuit met muisjes 

Het eerste kuiken is er!  

De kijkers die vanavond ons nest hebben gevolgd, zagen al dat de moeder erg onrustig was. Ze zat te 

wiebelen, stond op, ging weer zitten en zat te schuiven op het nest. Eerst was het nog niet helemaal 

duidelijk, we denken dat het kuiken nog half in het ei zat; dus soms zag je 5 eieren en dan weer 4 

eieren en iets bewegen. Maar het is echt zo; geheel volgens het boekje is het eerste ei uitgekomen.  

Iedereen gefeliciteerd! 

Morgenochtend doe ik live verslag in Vroege Vogels van deze blijde gebeurtenis. 

 

 

 

7 mei, Arda 

Vijf kuikens 

Gisteravond is het 5e en laatste ei uitgekomen. Dit kuiken is 4 dagen later uit het ei gekropen dan de 

eerste twee, het verschil in grootte is duidelijk te zien.  

De ouders krijgen het druk met het voeden van 5 hongerige kuikens. De eerste tijd blijft er altijd één 

op het nest om de jongen warm te houden en te beschermen tegen mogelijke rovers. De andere 

ouder gaat in de buurt op zoek naar eten, dat hij/zij dan op het nest uitbraakt. Op het filmpje van 6 

mei is goed te zien, dat er vooral regenwormen worden gebracht. Die hebben het juiste formaat voor 

de kleine snavels en zijn heel eiwitrijk. Helemaal goed voor de kuikens. Voordeel is ook dat alle 

kuikens er wel eentje kunnen meepikken. Als er één grote prooi zou worden gebracht, dan wint al 

gauw de sterkste en hebben de kleintjes het nakijken.  
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8 mei, Arda 

Klepperende jongen 

De kuikens doen nu al erg hun best om ook te klepperen, maar echt indruk maakt dat nog niet.  

Bij  ooievaars behoort het klepperen tot het begroetingsceremonieel. Hiervoor gooit de ooievaar zijn 

kop achterover en slaat de twee snavelhelften tegen elkaar. Op de filmpjes van 7 mei is duideijk te 

zien, maar nog niet te horen dat ook de jongen al klepperen.  

Het geklepper van de oudervogels kan voor de jongen ook betekenen: pas op, er dreigt gevaar. De 

jongen houden zich dan doodstil, om niet op te vallen. Pas als de ouders stoppen met klepperen gaan 

de jongen om voedsel bedelen. De oudervogel braakt voedsel op, dat in de krop is bewaard en 

'voorgeweekt'. 

 

 

12 mei, Leo 

5 jonge ooievaartjes 

En toch zit de schrik er bij menigeen (zie CH) goed in, halen ze het wel allemaal ?  

Nou op deze vraag durf ik eigenlijk bijna geen antwoord te geven. En negatief zijn is ook echt niet 

mijn ding en dat wil ik ook niet uiten. Maar als ik eerlijk ben, denk ik niet dat er 5 jongen uit gaan 

vliegen hoor !! Het zou ook wel een record zijn in Gennep,  “ 5 jonge ooievaars uitgevlogen ”. Want 

tot nu toe zijn er maximaal 3 jongen grootgebracht per broedsel. Soms 1 jong en een andere keer 2 

jongen en ik geloof, zo uit mijn hoofd 2x een nest met 3 jongen. En ja, wat is het sneu, als je als 

laatste “Kuuk” uit het ei kruipt en bijna niet bij het eten kunt komen. 

Nogmaals niet negatief bedoelt, maar ik geloof niet dat deze het gaat halen. Ik denk dat zelfs het 4de 

kuiken, wat ook achter blijft, blij mag zijn dat er continu genoeg voedsel op het nest komt. En dat ook 

deze het moeilijk gaat krijgen de komende periode, want als er drie van die schrokkers voor je zitten 

ben je echt zomaar niet aan de beurt.  

Ik ben blij dat ikzelf niet als laatste geboren ben, haha. Nee, wij zijn thuis met tienen en ons Ma en Pa 

hebben ze alle tien uit laten vliegen. We moesten wel onze eigen (trouw)ringen verzorgen en ook zelf 

aanleggen ;-) 

Op een ander nest hier in de buurt zat een koppeltje ooievaars die twee jaar op rij, twee jongen 

hadden. Het mannetje gooide elke keer beide jongen uit het nest, nog maar kleine jongen (zie foto). 

Ze zaten dan in een keer zonder jongen en de beide ouders verlieten even later gewoon het nest. 
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Gelukkig genieten beide ouders in 

Gennep, meer van hun kroost. 

Ik zal ondertussen eens gaan 

kijken wanneer we zouden 

kunnen gaan ringen. Ook hier zijn 

we van meerdere mensen 

afhankelijk, maar dat komt wel 

goed en ik laat via een weblog 

nog wel weten wanneer we dit 

gaan doen. Mits alles goed gaat 

natuurlijk, maar ook dat komt wel 

goed en wie weet tot ziens in 

Gennep. 

  

13 mei, Caroline 

Weer die dreiging... 

"Hou je koest!"  

Bij Vraag & Antwoord wordt gereageerd op de clip van gisteren. Wat zoekt de indringer op het nest? 

In mijn weblog van 15 april heb ik hierover al wat verteld 

(http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar/weblog/212). Het is vaak nieuwsgierigheid van de 

bezoeker, een test hoe fel het nest bewaakt wordt en hoe sterk het paar is. Valt er misschien iets in 

te pikken... voedsel? partner? nest? Duidelijk is dat ons Gennep paar niet met zich laat sollen! 

 

Wat valt nog meer op in de clip van 12 mei? Zodra de oudervogels hevig klepperen en met de 

vleugels slaan, verandert het gedrag van de kuikens totaal. Van bedelen en bewegen in... doodse 

stilte. Dit is precies de verdedigingshouding die de kuikens gebruiken bij gevaar: ze houden zich 

dood. Dit heet 'kinesehouding'. Je zit in een hoog nest, je kan niet vliegen, je kan geen kant op. Er is 

dreiging en je bent weerloos. Wanneer ben je dan niet interessant? Juist ja, als je dood bent. Dan zie 

je er ongevaarlijk uit (voor een aanvaller) en ben je geen lekker hapje (voor een roofdier). 

 

De kinesehouding komt ook goed van pas bij het ringen van de jongen. Als de vogels ongeveer 6 

weken oud zijn, kunnen ze van het nest gehaald worden voor meten, wegen en ringen. De 

oudervogels bekijken dit meestal van een afstand en vallen niet aan. Na zo'n 10-20 minuten werk, 

worden de jongen weer in het nest gelegd en gaat het ooievaarsleven verder alsof er niets is 

gebeurd. 

http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar/weblog/212
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15 mei, Caroline 

Helaas... Dapper jong haalt het niet  

Het liefst brengen wij mooi nieuws en vrolijke beelden. Eieren die uitkomen, kuikens die groeien als 

kool en jongen die allemaal groot worden. De realiteit is alleen anders. Bij het leven horen ook strijd, 

ziekte en dood. 

 

Vanmorgen werd duidelijk dat het kleinste jong het niet heeft gehaald. Veel diersoorten krijgen meer 

jongen dan er uiteindelijk volwassen worden. De sterkste van de groep overleven, wat overigens niet 

altijd betekent dat dit de grootste of oudste kuikens zijn.  

 

In ons geval was al wel helder dat het kleinste jong ook de zwakkere bleek. Als ik deze blog schrijf, ligt 

het lichaampje nog in het nest.  

 

Er zijn nu een paar mogelijkheden: 

- het blijft in het nest liggen, zal uitdrogen en verdwijnen in het nestmateriaal 

- één van de oudervogels merkt het op en werpt het op of over de nestrand 

- één van de oudervogels merkt het op en eet het op 

 

De jongen zullen niets met het lichaampje doen. Ze liggen er met hun buiken bovenop. Het klinkt 

voor menselijke begrippen misschien oneerbiedig, maar het leven op het nest gaat door... 

19 mei, Leo 

Voedertijd 

Vier op een rij, dus werk aan de winkel voor beide ouders nu de jongen flink groeien.  

 De jongen zijn nu op dit moment, net ietsje ouder dan 2 weken. Je ziet nu vaak dat als er een ouder 

terug komt, dat de andere ouder meteen daarna vertrekt. En dat moet ook wel, want deze heeft 
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weer best wat tijd nodig om de krop te vullen met het nodige voedsel voor de 4  kuikens. Bij 

terugkomst op het nest zie je dan ook bij het braken, dat het voedsel soms niet eens meer helemaal 

op het nest terecht komt. De jongen pikken soms het voedsel al uit de snavel van de ouders, voordat 

het op het nest ligt. En dan is er het spreekwoord,  “ wie het eerst komt, wie het eerst maalt” van 

kracht. Het kleinste jong vist dan soms wel eens achter het net, maar doet het desondanks nog 

steeds best goed. Alhoewel de achterstand duidelijk te zien is, zorgt het kuiken vaak dat hij/zij een 

graantje mee kan pikken. 

Bijgaande ingezoomde print screen met de 

jongen van klein naar groot (17/05/2015). 

Het kleinste kuiken is moeilijk te zien, maar 

komt links achter de anderen uit. Bekijk ook 

eens het duidelijke kleurverschil, de jongste 

was toen (17 mei) nog  veel donkerder dan 

de rest. Ook het verschil van klein naar 

groot is hier mooi en duidelijk te zien. 

 "Vier op een rij" 

 

20 mei, Caroline 

Van kuiken naar jong.  

Vergelijk ze eens met anderhalve week geleden: dit zijn geen kuikens meer, maar jongen. 

De grootte: geen iele lijfjes, maar een stevige spekbuik. Dit vet hebben ze nodig als brandstof om 

verder te groeien. Zeker als er straks gewerkt gaat worden aan de vleugelspieren. De snavels worden 

groter en de poten langer. 

 

Het gedrag: minder voor pampus in het nest liggen, maar interactie en beweging. Zoals Leo 

beschrijft, het voedsel wordt uit de snavel van de oudervogels gegrist. Ze weten nu precies waar het 

vandaan komt: "hier met die hap." 

Verder beginnen de jongen met rondkijken en daarvoor proberen ze rechtop te gaan zitten. Staan 

lukt ook al aardig, alleen wel met snavel en vleugels als steunpunten. Een beetje zoals fietsen met 

zijwieltjes. 

 

Ten slotte wordt er ook niet meer in het nest gepoept, maar mikken de jongen hun behoefte buiten 

de nestkom. Als ze over een paar dagen steviger op de poten staan, lukt dat nog beter. Flats, over de 

rand. 

 

Alle zegen komt van boven?! 
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23 mei, Monique 

Zonsondergang 

Nog een maandje, dan is het de langste dag en de kortste nacht van dit jaar. Nu gaat de zon onder 

om 21.23 uur.  

Op dit moment gaat de zon onder: precies om 21.23 uur. Daarna begint het te schemeren. Pas om 

22.23 uur is het helemaal echt donker, ook bij de ooievaars op het nest.  

Nu is het al rustig, de ouder staat boven de jongen, die al een beetje beginnen in te dutten. De 

oudste twee zijn vandaag precies 3 weken oud: geboren op 2 mei. Het jongste kuiken kwam op 7 mei 

uit het ei en is inmiddels overleden. De komende weken houden we de overige 4 kuikens goed in de 

gaten. 

 

27 mei, Caroline 

Hoe verder met het kleinste kuiken...  

We kunnen allemaal zien dat één van de jongen letterlijk nog het kleine kuiken is. Aan de ene kant is 

er hoop dat hij/zij sterk is en groot zal groeien, aan de andere kant moeten we realistisch zijn dat de 

kans bestaat dat de kleinste het niet redt. 

 

Een mens heeft een verscheidenheid aan emoties en inlevingsvermogen, dieren hebben dat veel 

minder. Wij zien de jonge vogels als individuele kuikens, de oudervogels maken dat onderscheid niet. 

Ze brengen het voedsel naar het nest en dan is het voor het gezin ieder voor zich: pakken wat je 

pakken kan! 

 

Een timide kuiken zal op een gegeven moment door de oudervogels en de andere jongen niet meer 

als zodanig worden herkend. Er zijn dan drie mogelijkheden, die ik u ter voorbereiding wil meegeven.  

 

Het zwakste kuiken: 

 

- weet voldoende voedsel te bemachtigen en haalt de groeiachterstand in  

- zal verder verzwakken en inslapen  

- zal verder verzwakken en door één van de oudervogels uit het lijden worden verlost (update: 

inmiddels weten we dat het deze optie is geworden, Leo zal u vanavond in zijn blog meer 

informatie geven over het bergen van het lichaampje) 

 

Ik vind het heel jammer dat ik deze keer minder vrolijk nieuws te melden heb, maar laten wij blijven 

genieten van vooral het moois dat de natuur ons toont!  
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28 mei, Leo 

Ukkie 

Ukkie, Kuukje, Kleintje, Kuiken, hoe ze het jong ook allemaal 

noemde, het  is er niet meer.  

Zoals jullie inmiddels wel weten is het kleinste jong 

vanmorgen door Ma uit het nest verwijderd. Iedereen had het 

er over in het clubhuis en iedereen zag het ook wel 

aankomen. Het jong heeft meerdere malen zichzelf 

kunnen redden, door terug het nest in te kruipen en zich 

weten te verschuilen onder de vleugels van de Brusjes  (broers 

en zusjes). 

Tot vanmorgen 06.18 uur Ma het jong te pakken kreeg en het 

over de rand van het nest kieperde. Joba is meteen gaan kijken en zag dat het kuiken in de goot lag, 

met een vleugel en het kopje over de rand van de goot. Geen aanzien natuurlijk en dat vonden wij 

van Vogelwacht de Maasheggen dus ook zo.  

Wij ( Maria, Richard en ikzelf ) hebben meteen een driedelige lange ladder op de auto gegooid en zijn 

naar het oude stadhuis in Gennep gereden. Daar aangekomen zagen we het kuiken over de rand 

hangen. Meteen de ladder van de auto en gelukkig was die met 8.30 meter net hoog genoeg. Ik kon 

net op het puntje van de ladder mijn hand boven mij in de dakgoot steken om het jong te pakken. 

Het jong zag er goed uit en was niet verwond, waarschijnlijk door de val van behoorlijke hoogte zijn 

nek gebroken en was het op slag dood. Het jong was van puntje snavel tot einde achterwerk 

ongeveer 34 cm lang, het was kleiner dan ik gedacht had. 

We hebben het jong meegenomen en in het Niersdal (foerageergebied ouders) begraven, zodat het 

jong toch nog bij zijn ouders is. Ook zullen daar straks de Brusjes regelmatig gaan foerageren zodat 

ook zij in zijn buurt zijn. 

Het jong had het ook nooit gered tussen de huidige 3, vele grote kuikens. Het is nu uit zijn/haar lijden 

verlost, dus het is goed zo. 

Bijgaand enkele foto’s en geniet 

van de drie prachtige ooievaars 

jongen die nog op het nest 

aanwezig zijn.     
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29 mei, Arda 

Het leven gaat door 

Het lijkt wel of er niets gebeurd is.......  

Wij zijn nog aan het bijkomen van de beelden van gisteren, maar op het nest gaat alles door.  Of er 

nu 4 of 3 hongerige snavels gevoed moeten worden. En dat er genoeg voedsel voor 3 wordt 

gebracht,  blijkt wel uit de vooruitgang die de jongen elke dag maken. Ze gaan staan en beginnen hun 

vleugels al uit te slaan. Nog niet erg succesvol, ze vallen direct weer om. Maar het begin is er. 

 

4 juni, Arda 

Hoog op de poten 

De ontwikkeling van de jongen gaat nu snel. Ze gaan af en toe echt staan (op de poten) als ze naar de 

nestrand gaan om te poepen. Ze staan erg te wankelen en gaan gauw weer door de 'knieën'. De hele 

dag op de poten staan kan pas over enkele weken. Daar zijn ze nu nog niet sterk genoeg voor.  

Meestal staan ze nu dus nog op het onderste deel van de poten. Het 'onderbeen' steekt naar 

voren. Ze gaan niet echt door de knieën, want bij een vogelpoot zit het kniegewricht veel hoger, 

helemaal verstopt in het verenkleed en dus uiterlijk niet zichtbaar. Daaronder komt het scheenbeen 

(tibia). Dit deel is vaak bevederd en omdat dit uiterlijk het bovenste deel van de poot lijkt, wordt dit 

vaak de "dij" van een vogel genoemd. Het gewricht dat daaronder zit is dan ook niet de knie, maar de 

hiel.   

 

5 juni, Arda 

Warm 

Vandaag was het de eerste tropische dag.  

Bovenop het nest in de blakerende zon is het warm, erg warm. Gelukkig waait het ook nog wel zo 

hoog boven de huizen, dat geeft nog een beetje verkoeling voor de jongen. 

Op zo'n dag brengen de ouders niet alleen voedsel, maar ook water. Ze nemen het mee in hun krop 

en zo goed als ze kunnen, druppelen ze het water in de snavels van de jongen. Dus niet zoals met een 

krop vol voedsel, dat ze gewoon in de nestkom uitbraken. Leuk om te zien dat dit instinctmatig 

gebeurt, beide ouders doen het. 
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14 juni, Wim 

In de aanval ... en in de verdediging 

Met verbazing volgen we allemaal wat er op het nest gebeurt. Het is best heftig, zoals de vreemde 

ooievaars het nest belagen. Maar wat ook opvalt, is dat de jongen zich er langzamerhand tegen 

wapenen. Ze zijn zelf ook al flink aan de maat en de snavels van de jonge ooievaars zijn beslist 

scherp, dan weten we uit ervaring …  

Het is ook opvallend dat de jongen het als een gegeven lijken te beschouwen. Gewoon, als de 

aanvaller op het nest staat, over de rand poepen … En als er geen aanvallers in de buurt zijn, dan is 

het op het nest heel vredig. 

We zijn erg benieuwd waar de indringers vandaan komen, maar waarschijnlijk blijft dat gissen. Als ze 

in de buurt een nest zouden hebben, dan was dat beslist bekend geweest. We houden het erop dat 

het ongebonden vogels zijn, die hardnekkig het nest willen opeisen. En dan liggen de jongen in de 

weg … 

We vertrouwen er toch op dat ze stand houden. 

 

 

 

29 juni, Arda 

Een boze furie 

Vandaag verdedigt het vrouwtje het nest keer op keer tegen vreemde snuiters.  

Wat een prachtig gezicht zoals ma ooievaar het nest verdedigt. Ze kleppert er dreigend op los en 

maakt zich groot door haar vleugels te spreiden en wat af te laten hangen. Dat is natuurlijk een 

bekend verschijnsel in de natuur; de ander  imponeren door je groter te maken en veel lawaai te 

maken. Sommige dieren maken zich groter door hun haren of veren op te zetten, denk maar aan de 

manen van een leeuw. Gorilla's trommelen op hun borst om indruk te maken. Het komt ook bij 

mensen voor: proberen groter te lijken (brede schouders) en een hoop lawaai maken (schelden en 

tieren) om de tegenstander te imponeren. 

En het heeft effect: de vreemde ooievaar(s) durven niet meer op het nest te landen. De jongen 

weren zich inmiddels ook behoorlijk. Ze drukken zich niet meer plat op het nest, maar maken een 

hoop misbaar als er een vreemde vogel landt. En met z'n drieën tegelijk maakt dat kennelijk indruk. 
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15 juli, Caroline 

Van piepend kuiken naar klepperende uiver  

We zien ze nog liggen, hulpeloze grijze bolletjes. Vervolgens een wollig uiterlijk, met spekbuikje en op 

trillende pootjes. Gapen, slapen. Een maaltijd van gekruimelde kevers tot hele haas. Piepen, poetsen, 

poepen. Een beetje flappen met de vleugels, wat hoger, hoger en nog hoger. 

 

Dagenlang luieren terwijl wij met stijgende hartslag 

achter de webcam zitten. Zou die gaan? Vandaag? 

Later? Nu? Dan zomaar van het nest stappen en 

vliegen alsof je nooit anders hebt gedaan. Alleen nog 

een beetje oefenen met sturen en landen. 

 

In de laatste drie clips is goed te zien, dat de 

terugkeer naar het nest al bijna routine is. De 

landing wordt gelijk gevolgd door het 

begroetingsritueel en het klepperen met de snavels 

geeft bij de jongen nu ook echt geluid. Geen play-

back meer, maar luid en duidelijk de wijde wereld 

in! 

 

P.S.: verder goed nieuws na mijn blog van vorige week... http://voorburgsecourant.nl/nieuws 

 

 

20 juli, Wim 

Allemaal familie 

Kennen ooievaars elkaar?  

Dan zijn ze uitgevlogen, maar hoe herkennen ze elkaar in het veld? Dat is een goede vraag want 

herkennen op een andere plek, is zelfs voor mensen lastig. Heeft u dat wel eens dat u iemand 

tegenkomt op een plek waar u elkaar anders nooit treft? En dat u dan even moet nadenken van wie 

dat bekende gezicht ook al weer is? 

In een omgeving waar niet veel ooievaars voorkomen, vinden ze elkaar makkelijk terug in het veld. 

Als familie lopen ze samen voedsel te zoeken. Op ooievaarsrijke plekken gaan ooievaars in grotere 

groepen op stap. Herkenning van elkaar speelt geen rol van betekenis, ze trekken even makkelijk met 

andere soortgenoten op. 

http://voorburgsecourant.nl/nieuws/voorburgs-ooievaarsgezin-herenigd-1.5080016
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De enige echte herkenning speelt zich af op het nest. Dan is het vooral het nest zelf dat zekerheid 

geeft. Hoewel... als er meer nesten in de buurt zijn, dan willen jongen nog wel eens landen op een 

verkeerd nest.  Dan proberen ze bij vreemde ouders een hapje mee te eten, wat vaak lukt. Je ziet dan 

zomaar een nest met teveel jongen. 

Als ze eenmaal op trek gaan, dan 

verliezen ze ieder contact. Misschien 

overwintert pa in Nederland, gaat ma 

naar Spanje en vliegen de jongen door 

naar Mali. Tot het zover is, druk aan de 

slag met het onderhoud van de nieuwe 

veren ... 

  

 

  

 

 

 

 

  


