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Nieuws en andere wetenswaardigheden 

 

25 maart, Caroline 

What's in a name... 
Waar komt de naam ooievaar vandaan?  

Terwijl onze ooievaars druk bezig zijn met de bekleding van het nest (nog steeds tot groot genoegen 

van de kauwtjes... zie de clip van vandaag), ben ik in de herkomst van de naam 'ooievaar' gedoken. 

 

Elk dier heeft een wetenschappelijke naam en voor de ooievaar is dat Ciconia ciconia. Vermoedelijk is 

er een gelijkenis met cicade, een insect dat een krekelgeluid produceert. Het snavelklepperen van de 

vogels kan tot deze Latijnse naam hebben geleid. 

 

Voor de verklaring van de Nederlandse naam, gaan we terug in de tijd van onze taal. Ooievaar zou 

letterlijk vertaald samengesteld zijn uit de woorden 'uda' en 'faran', wat 'moerasganger' of 'loper in 

drassige weiden' betekent. 

 

Een andere verklaring kan komen uit het Oudhoogduits, namelijk 'odobero', dat staat voor 

'geluksbrenger' of 'schatdrager'. 

 

Verder heeft de ooievaar een heleboel bijnamen, zoals 'langpoot' en 'prikkedief'. De laatste naam is 

een vertaling van takkendief. Nou ja zeg... ik ga gelijk in mijn namenboek kijken wat er wordt gezegd 

over de kauw.  

 

Bron:  

De Nederlandse Vogelnamen en 

hun betekenis (Henk Blok en 

Herman ter Stege), Verklarend en 

etymologisch Woordenboek van 

de Nederlandse Vogelnamen 

(Klaas J. Eigenhuis) en 

Nederlandsche vogelen (C. 

Nozeman en C. Sepp). Deze 

naslagwerken zeggen over de 

kauw o.a. dat de Nederlandse 

naam komt van het geluid dat de 

vogel maakt en dat de 

wetenschappelijke naam Corvus 

monedula betekent... raafachtige 

die centen wegpikt :-) 
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 1 april, Caroline 

Kuiken... 
in de maak  

Nog voordat het vrouwtje het ei legt, start in haar lichaam al een celdeling waarmee de ontwikkeling 

van het jong begint. Zoals we hebben gezien, duurt het telkens ongeveer een dag tot het ei in het 

nest wordt gelegd.  Doordat de oudervogels de eieren warm houden (=broeden), gaat de groei erin 

verder.  

 

Maar de ooievaar hoeft niet non-stop op de eieren te zitten. Het zachte hooi in de kom van het nest 

wordt door de broedende vogel ook opgewarmd. Dit materiaal kan het legsel enige tijd op 

temperatuur houden als het 'open en bloot' ligt bij het keren of bij het aflossen.  

 

De eieren zijn een kostbaar goed en er zal altijd één van de oudervogels op het nest aanwezig zijn. 

Niet alleen om ze te bebroeden, maar ook om ze te beschermen tegen rovers en het weer (regen, 

kou of juist - we kunnen het ons nu nog niet voorstellen... - hitte). 

 

P.S.: wist u dat een ei van nature een 

beetje kleverig aanvoelt? dit is een 

slijmlaag om het ei te beschermen tegen 

bacteriën. 

 

 

 

8 april, Monique 

Prentenboek 'Zeg kleine ooievaar...' 
Gratis aan te vragen bij STORK!  

 

Nu er eieren zijn en er gebroed wordt, weten we dat er in ieder 

geval van de zomer weer jonge ooievaars zullen zijn. Die jongen 

zullen begin augustus op trek gaan. Dat jonge ooievaars wel 5000 

km trekken en hoe moe ze worden van de reis, staat heel leuk 

beschreven in het prentenboek ‘Zeg kleine ooievaar, wat vlieg jij 

ver’. Het boek is speciaal gemaakt voor kinderen van 3 tot 8 jaar.  

 

STORK stelt een aantal prentenboeken beschikbaar voor scholen 

of kinderdagverblijven. Heeft u belangstelling kijk dan op 

www.ooievaars.eu. Eerder verschenen: egel, zeehond, vleermuis, 

dolfijn, eekhoorn, bever, bij en roodborst. Bij alle dierenverhalen 

zit een CD met meezingliedjes.  

 

 

http://www.ooievaars.eu/
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9 april, Arda 

Waar waren de ooievaars deze winter? 

Door jaarlijks in de winter de ooievaars in Nederland te tellen, komen we steeds meer te weten over 

het wel of niet wegtrekken van de ooievaars in de winter.  

Inmiddels zitten veel ooievaars in Nederland op hun eieren. Een aantal van hen is de hele winter in 

Nederland gebleven, een aantal is naar het zuiden getrokken. Hoe we dat weten? Afgelopen januari 

is er door STORK met vrijwilligers weer een wintertellling gehouden. Ruim 340 melders hebben ons 

gegevens toegestuurd over waarnemingen van ooievaars. Het heeft een mooi beeld opgeleverd van 

de spreiding over het land. Daaruit blijkt dat er ongeveer 668 ooievaars in ons land hebben 

overwinterd, sommigen in de buurt van hun nest. Anderen scharrelden hun kostje bij elkaar in de 

buurt van een ooievaarsstation. Uit Zuid-Nederland kwamen meldingen van 38 ooievaars. Misschien 

zaten onze ooievaars uit Gennep daar ook wel bij. 

 

10 april, Arda 

Lekker zonnetje 
Het is nu al warm op het nest.  

Je ziet aan de ooievaar dat het warm is zo pal in de zon boven op het nest. De broedende vogel zit af 

en toe met de vleugels wijd en vaak ook met de nek wat gestrekt. Als het koud is zitten ze duidelijk 

meer in elkaar gedoken. En ook aan de open snavel is te zien dat het best warm is op het nest. Vogels 

hebben geen zweetklieren zoals wij en moeten hun warmte op een andere manier kwijtraken. Dat 

gebeurt dus door de snavel open te doen. Vergelijk het maar met het hijgen van een hond. 

 

11 april, Arda 

Dezelfde achternaam 
Wat betekent STORK eigenlijk?  

Het is u vast opgevallen dat de webloghouders dezelfde 'achternaam' hebben.  

Wat betekent STORK? Ten eerste is het de Engelse naam voor de ooievaar. Maar STORK is ook  een 

vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. 

Het is met de ooievaar lange tijd niet goed gegaan, met het dieptepunt in de jaren zestig. Om de 

ooievaar weer te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich 

sinds die tijd flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. 

Met succes, het aantal broedparen neemt toe, er worden steeds meer jongen geboren en de 

broedgebieden breiden zich uit. Vogelbescherming Nederland richt zich nu vooral op herstel en 

behoud van de leefgebieden van de ooievaar. STORK zorgt voor het ringen en tellen van nesten en 

vogels, zomer en winter. En nog veel meer, kijkt u maar eens op de website www.ooievaars.eu 
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3 mei, Wim 

Drie 

Gisteravond tegen half 10 kwam het grote nieuws, het eerste kuiken is onderweg. Scherp gezien 

door clipmaker Nella, die direct een clip maakte en plaatste. Toen even later ook het tweede jong 

werd gezien was het feest bijna compleet, want vanmorgen bleek ook nummer drie uit het ei te zijn.  

Het eerste ei is in een koud nest gelegd en afgekoeld, het tweede ei kwam ook in een koud nest 

terecht en is misschien ook nog afgekoeld, maar het derde ei kwam warm in een opgewarmd bedje 

terecht. Zo kon dit ei de achterstand een beetje inhalen en kwamen de eerste drie eieren bijna 

gelijktijdig uit. 

Laten we er maar niet teveel aan toevoegen, kijk naar de mooie, ingezoomde beelden en luister naar 

het radiofragment dat vanmorgen in Vroege Vogels te horen was. STORK-voorzitter Arda was in de 

uitzending te horen en kon het mooie nieuws live brengen. Onderaan deze weblog staat de link. 

http://www.radio1.nl/item/288844-Beleef%20de%20Lente.html 

 

  

http://www.radio1.nl/item/288844-Beleef%20de%20Lente.html
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4 mei, Wim 

4 mei 

4 mei, een dag met een grauwe rand, al 70 jaar lang 

4 mei, een dag met een gouden rand, 4 blakende jongen 

4 mei 

Dodenherdenking in Elburg 

een paar honderd mensen  

twee minuten stilte 

een ooievaar vliegt erboven 

achter de kerktoren langs 

verdwijnt in de verte 

4 mei 

  

14 mei, Caroline 

Ooievaar als inspiratie 

Gedicht  
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Het lijkt me leuk om af en toe een gedicht of andere creativiteit over de ooievaar met u te delen.  

Onderstaand vers ontving ik van een vriendin, de maker ervan is mij niet bekend. 

Zonnige weiden,  

hoogstaand gras 

bergen van zand  

in de verte 

een waterplas.  

Een ooievaar 

daalt neer 

tussen bloemen 

en planten,  

liefdevolle eenwording 

genietend 

van het moment 

in het nu 

met aardse pracht  

en wonderlijke schoonheid. 

 

 

17 mei, Annemieke 

Hulde 
STORK is opgericht in 2009, maar het ooievaarswerk bestaat al veel 

langer.  

Het ooievaarsproject heeft geduurd van 1969 tot en met 2008. Ook toen werd er geringd en 

geïnventariseerd. Veel STORK-vrijwilligers, ringers, nesteigenaren, beheerders van (voormalige) 

ooievaarsstations en bestuursleden van STORK, zijn al erg lang actief voor de ooievaar, sommigen al 

vanaf het eerste begin in 1969. Gelukkig komen er ook steeds nieuwe ooievaarsliefhebbers bij en het 

aantal mensen dat zich voor de ooievaar inzet is groter dan ooit.  
 Hulde aan jullie allemaal. 

Via de knop ' Steun de projecten voor de ooievaar' is al ruim 400 Euro gedoneerd. Dat is heel mooi, 

daarmee wordt ook dit jaar het ringwerk ondersteund. U kunt STORK op meer manieren helpen. 

Heeft u al eens gekeken naar het prentenboek Zeg kleine ooievaar? Het is een prachtig prentenboek 

dat op initiatief van en in samenwerking met STORK is ontwikkeld. Misschien een tip voor een 

kraamcadeautje. 

Kijk op de STORK-website, http://www.ooievaars.eu/, hoe u het kunt bestellen. Voor scholen, 

peuterspeelzalen, kinderdagverblijven enz. is er een speciale aanbieding. Warm aanbevolen! 

 

  

http://www.ooievaars.eu/
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21 mei, Caroline 

Ooievaar als inspiratie 
Kleurplaat  

Om achter de schermen van Beleef de Lente snel 

informatie uit te wisselen, is er in het begin van dit 

seizoen een what's app-groep aangemaakt.  

Vorige week kregen we daarin nogal cryptische 

boodschappen. De leesbare verklaring die volgde van onze mede-vrijwilliger: nieuwsgierige kleine 

vingertjes hadden de telefoon van pappa gevonden.  

Het was een tijd stil op de app en toen... "piep": 

Wat een kunstwerk. Picasso in de dop! 

 

Voor wie het ook leuk vindt om erop los te kleuren, hier kunt u de plaat downloaden: 

http://www.ooievaars.eu/x1800/in%20het%20nest1.pdf 

P.S.: er staat een trio jongen op, dus voor het nest in Gennep moet u er zelf eentje bij tekenen... ☺ 

 

30 mei, Arda 

Voor vroege vogels 

Morgenochtend tijdens de jubileumuitzending van Vroege Vogels radio is er een reportage met Wim 

en Annemieke van STORK, uiteraard over ooievaars. Ze komen tussen 6.00 en 7.00 uur aan het 

woord. Dus echt voor vroege vogels.....  

Ze vertellen over de ontwikkeling van de ooievaar gedurende de laatste decennia in Nederland. Het 

plan van Vogelbescherming voor buitenstations en het succes ervan. Vervolgens de toename van het 

aantal broedparen en het veranderende beleid van Vogelbescherming. Ze hebbengenoeg 

interessants om te vertellen. De reportage is op locatie gemaakt. 

 

Update: geen Vroege Vogel, of nog een keer luisteren?  

http://vroegevogels.vara.nl/Radio.947.0.html (vanaf 21 minuten) 

 
 

6 juni, Arda 

Geef een ooievaar cadeau 

Over twee weken is het vaderdag. Maak vader en STORK blij.  

Mocht u nog op zoek zijn naar een leuk cadeau: geef (groot)vader iets met een ooievaar. Dat kan 

heel eenvoudig door naar de website van STORK te gaan en te klikken op 'te koop bij STORK'. Kijk 

http://www.ooievaars.eu/x1800/in%20het%20nest1.pdf
http://vroegevogels.vara.nl/Radio.947.0.html
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daar eens voor een houten ooievaarspen of shirt, een sleutelhanger of natuurlijk het prachtige 

voorleesboek 'Zeg kleine ooievaar, wat vlieg je ver'. Komende week bestellen betekent vóór 

vaderdag in huis. Wacht dus niet te lang, de verwerking incl. sturen per post duurt wel een paar 

dagen. 

 

28 juni, Wim 

Gratie 

Gisteren hebben we ons laatste jong geringd van dit seizoen, vandaag tijd om iets anders te doen, 

om andere vogels te zien.  

We gaan naar De Wieden, een super vogelgebied in de kop van Overijssel. 

In het hele Wieden- en Weerribbengebied, kun je alle moerasvogels van ons land zien. Er vliegt een 

ijsvogel voorbij en in een lage wilg gaat een goudvink zitten. Een koekoek roept vanuit een kale 

boomtop. En wat een gratie, die vliegende lepelaars en purperreigers. 

Wanneer we 's middags in een fluisterbootje gaan varen, zien en horen we onder andere de kleine 

karekiet, rietzanger, snor en zwarte stern. In het riet roept een waterral en twee boomvalken jagen 

op libellen. Verderop zien we ook een ooievaar in de laagveenvegetatie staan. De ooievaar vliegt op. 

Ik pak mijn camera om dit beeld vast te leggen. Ik kan niet verzinnen hoeveel ooievaars ik al heb 

gefotografeerd, maar ik kan het niet laten. 

Een vliegende ooievaar, wat een gratie!  
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17 juli,  Arda 

Top drie 

De afgelopen jaren was de ooievaar de meest populaire vogel bij Beleef de Lente junior. Maar ook bij 

de volwassenen stond de ooievaar altijd in de top 3.  

Dat onze ooievaars zo populair zijn, verbaast ons natuurlijk niets. Wij van STORK zijn het hele jaar 

bezig met ooievaars. Wilt u ook  nog meer weten over de ooievaar, kijkt u dan eens op 

www.ooievaars.eu.  Daar kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief om regelmatig op de hoogte 

te blijven over het wel en wee van de ooievaars in Nederland. 

 

18 juli,  Arda 

Prachtige beelden. 

Af en toe is er geen beeld vanuit Gennep, maar het uitzicht als de camera wel werkt, maakt alles 

goed.  

Hoe mooi is het om al van ver de ooievaars te zien aankomen. En ze af en toe in de verte te zien 

rondstappen. Onze technici hebben dat maar weer mooi geregeld. Inzoomen als de eieren uitkomen, 

weer wat uitzoomen als de jongen groter en groter worden om hun eerste vliegpogingen in beeld te 

brengen. En dan nu nog verder uitzoomen zodat we met wat fantasie met de ooievaars mee kunnen 

vliegen. Grote klasse, bedankt! 

 

24 juli, Arda 

Animatie 

Zoals al eerder verteld, maken ooievaars graag gebruik van thermiek. Je kan zelf op een mooie dag in 

het gras gaan liggen om dit te bekijken zonder een stijve nek te krijgen.  

Of je kunt het van bovenaf bekijken. Via deze link naar de VPRO is te zien hoe een ooievaar van 

thermiek gebruik maakt om uiteindelijk weer op zijn nest terug te keren. Ook onze jongen zullen zich 

steeds meer bekwamen om zo in hogere luchtlagen te komen om uiteindelijk koers te zetten richting 

het zuiden. 

 

http://www.vpro.nl/speel.WO_VPRO_032490.html
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25 juli,  Arda 

Nog even genieten van de beelden 

Komende week staat de camera nog aan; per 1 augustus komen er geen beelden meer 'life' vanaf dit 

nest.  

Dus vooral de komende dagen genieten van de jongen, die elke avond nog terugkeren op het nest. 

En zelfs nog gevoerd worden, de ouders weten van geen ophouden. Vandaag zorgde de storm voor 

een extra dimensie. De afgelopen dagen was het landen op het nest voor de inmiddels ervaren 

jongen geen enkel probleem, gewoon een kwestie van routine. Maar dat viel vandaag vies tegen: wil 

je gewoon even landen, word je toch bijna van het nest geblazen. Alle zeilen (vleugels) moeten 

bijgezet worden om niet om te kukelen. En echt relaxed op een poot een dutje doen, was er vandaag 

ook niet bij. 

 

26 juli,  Annemieke en Wim 

Verhuizen 

Als je gaat verhuizen, dan ga 

je inpakken en vooral 

opruimen. Dan kom je dingen 

tegen waarvan je niet meer 

wist dat je ze had.  

We schrijven 1968. 

Annemieke zit in de eerste 

klas van de lagere school en 

heeft een 'tekencahier'. Het is 

een vierkant schriftje met 

tussen de tekenbladen zo'n 

velletje vloeipapier. Natuurlijk 

gaan we bladeren als we het 

schriftje tijdens het opruimen 

tegenkomen. Ons oog valt op 

deze tekening. 
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Annemieke, STORK bestuurder van het eerste uur, tekende in 1968, toen de ooievaar in Nederland 

was uitgestorven, deze ooievaar op een nest. Zwart, lange poten en stoere, oranje snavel. De 

ooievaar zit op zijn kont op het nest alsof het een krukje is. Achter de ooievaar ligt een prachtig 

blauw ei. Een eveneens blauw, goedlachs zonnetje slaat dit tafereeltje gade. 

Verder snuffelend valt 

ons oog op een 

taalblaadje van rond 

1970. Annemieke 

moest een taallesje 

maken over zinsdelen. 

De tekst gaat over ... 

de ooievaar ... en 

vertelt precies welk 

probleem ooievaars 

met kikkers hebben. 

Die meester in Elburg begreep hoe het werkte. 

We gaan er een punt achter zetten, onze laatste weblog van 2015 staat geschreven. Wij hebben 

genoten van jullie positieve belangstelling en geweldige enthousiasme en natuurlijk van alle 

belevenissen van de ooievaars. 

We wensen het stoere Gennepse trio een hele goede reis en toekomst toe. 

Wij gaan weer verder verhuisdozen inpakken... 

Graag tot BDL 2016! 

Annemieke en Wim 

STORK 

 

 

 

 

 


