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Vóór het eerste ei ... 
1 t/m 25 maart 2016 

 

 

Begin van de lente? 1 maart 

Wintertenen ... en op één poot staan 7 maart 

Pa en ma 9 maart 

What's in a name ... 10 maart 

Poetsbeurt 11 maart 

Ooievaarskuitenvet 12 maart 

Trouwst 14 maart 

Waar staat het nest nu? (1) 15 maart 

Luchtalarm 16 maart 

Verdraagzaam (1) 17 maart 

Verdraagzaam (2) 18 maart 

Nijlgans, een bedreiging voor de ooievaars(populatie)? 19 maart 

Een dame van stand ... 20 maart 

Invasie 21 maart 

Waar staat het nest nu? (2) 22 maart 

Wanneer krijgen wij een ei? 23 maart 

Komen ze terug? 24 maart 

Ooievaars in het Paasweekend 25 maart 

 

 

 

Begin van de lente? 
1 maart, Arda van der Lee 

Voor de meteorologen begint op 1 maart de lente. Voor de gewone mens op 21 maart.  

De vrijwilligers van STORK vinden 1 maart een mooie datum om weer elke dag een verhaaltje voor u 

te gaan schrijven. Een verhaaltje over de gebeurtenissen op het nest in Gennep of over een 

wetenswaardigheid over ooievaars in Nederland. Of over een grappig voorval met een ooievaar of 

over ........ 

U gaat het wel weer merken.  

terug naar boven 
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Wintertenen ... en op één poot staan 
7 maart, Wim van Nee 

Hebben ooievaars geen last van koude poten? En waarom staan ze vaak op één poot? 

In de poten zitten bloedvaten. Bloed stroomt tot in de tenen en keert daarna weer terug naar het 

lichaam. De bloedvatstructuur zit zo in elkaar, dat de neergaande bloedstroom het terugkerende 

bloed voorverwarmt. In het lichaam wordt het bloed verder verwarmd tot lichaamstemperatuur. De 

bloedstromen voorkomen bevriezing. De niet-geïsoleerde poten zijn best koud en dat is ook nodig, 

omdat er anders teveel afkoeling is. En als er toch teveel afkoeling via de poten plaatsvindt, dan is 

het slim om op één poot te gaan staan en de andere tussen de buikveren op te vouwen. 

Op één poot staan heeft nog een ander doel, het geeft rust aan de opgetrokken poot. Mensen doen 

eigenlijk hetzelfde. Als je op twee benen staat, dan steun je toch voornamelijk op één been. Daarvan 

zit de knie 'op slot'. Je zou je andere been best op kunnen trekken, maar staat een beetje raar...  

terug naar boven 

 

Pa en ma 
9 maart, Caroline Walta 

Hoe zie je het verschil?  

 

Er is geen groot verschil in het uiterlijk tussen man en vrouw ooievaar, zoals er wel is in het 

verenkleed van bijvoorbeeld de wilde eend, huismus en merel. De literatuur beschrijft dat de 

ooievaarman wat groter is, met een wat forsere snavel dan het vrouwtje, maar... in de natuur zijn er 

ook kleine mannetjes en grote vrouwen. 

 

De beste manier waarop je kunt vaststellen wat het geslacht is van een ooievaar, is als twee vogels 

paren. De man zit dan op de rug van de vrouw. Toch, als de vogels dan weer naast elkaar staan en 

een beetje rondlopen... wie is dan wie? 

 

Sommigen van u hadden het al gezien, één van de ooievaars op het nest van Gennep draagt een ring 

om de rechterpoot en de paringen laten overduidelijk zien dat het de man van het stel is.  

 

Voor onderzoek naar de overleving en verspreiding van ooievaars, wordt een aantal jongen op het 

nest geringd. Het verschil in geslacht is bij kuikens ook niet te zien, het is dus niet zo dat alléén de 

mannen worden geringd. Dat zou toch wat zijn... (knipoog!). 

 

P.S: In de komende blogs meer over de geschiedenis van "pa(ar) Gennep". Naast de ring blijkt er 

tussen het stel nog een onderscheidend kenmerk te zijn... (cryptische tip: bekijk de clips tot het 

gevederde eind) 

terug naar boven 
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What's in a name... 
10 maart, Arda van der Lee 

Nu u weet waar onze 'achternaam' STORK vandaan komt, vraagt u zich wellicht ook af waar de 

naam ooievaar vandaan komt.  

De wetenschappelijke naam voor de witte ooievaar (de enige ooievaarssoort die in Nederland 

broedt) is Ciconia ciconia. Afgeleid van 'cicade', het insect dat in zwoele, mediterrane nachten het 

bekende krekelgeluid produceert. Het snavelklepperen van de vogels zou lijken op dit krekelgeluid. 

(Ik heb die associatie helemaal niet als ik het geklepper hoor, maar ja, what's in a name?)  

De Nederlandse naam ooievaar zou 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'. De ooievaar heeft 

daarnaast nog een heleboel bijnamen, zoals 'langpoot' en 'prikkedief'. Die laatste naam is een 

vertaling van takkendief. En waar hij die takken voor nodig heeft, moge duidelijk zijn als u regelmatig 

naar de clips kijkt. 

terug naar boven 

 

Poetsbeurt 
11 maart, Arda van der Lee 

Vandaag is op de clip te zien dat de ooievaar tijdens het poetsen van de veren snel met de snavel 

over de vetklier of stuitklier wrijft. Door het subtiele masseren met de snavel wordt de klier 

gestimuleerd om kleine hoeveelheden was uit te scheiden dat vervolgens met strijkende 

bewegingen van de snavel over de veren gesmeerd wordt.  

Een goed onderhouden verenkleed is van levensbelang. Veren zijn nodig om te kunnen vliegen en 

voor warmte-isolatie. Vogels besteden dan ook dagelijks veel tijd aan het onderhoud van hun 

verenpak. Met behulp van hun snavel houden ze de veren op hun plek en verwijderen ze veerluizen 

en mijten die er gaten in maken. Ook het invetten van het verenkleed met de ‘poetswas’ uit de 

stuitklier hoort bij de dagelijkse poetsactiviteiten. Ingevette veren laten geen water door, onmisbaar 

tijdens een forse plensbui. Zo behouden de veren hun isolerende werking. 

terug naar boven 

 
Ooievaarskuitenvet 
12 maart, Caroline Walta 

Gisteren gaf Arda uitleg over de klier op de stuit en het vet waarmee de ooievaars hun verenkleed 

verzorgen, zoals te zien is in de clip.  
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Mij schoot meteen een uitdrukking te binnen: "Iemand om een potje ooievaarskuitenvet sturen." Tja, 

heb je die poten van een ooievaar wel eens goed bekeken? Daar zit geen grammetje vet aan! 

De zegswijze is dan ook een grap, het is een oervorm van 1 april. "Fopdrachten": iemand om een 

niet-bestaande boodschap sturen. Zoals de plintenladder. Al sinds de 16e eeuw schijnen mensen 

daarmee bezig te zijn. 

 

Eveneens uit die periode stamt 

een schilderij van Pieter Bruegel 

de Oude. Hierop staan wel 

honderd (oud)Hollandse 

spreekwoorden afgebeeld. En... 

er is een ooievaar op te zien: 

"De ooievaar nakijken", wat 

betekent dat iemand zijn tijd 

verdoet. 

 

 

 

 

Als u bent uitgekeken op Beleef de Lente (wat ik mij natuurlijk niet kan voorstellen...) en voordat u 

een uiltje gaat knappen: https://nl.wikipedia.org/ 

wiki/Nederlandse_Spreekwoorden 

terug naar boven 

 

Trouwst 
14 maart, Wim van Nee 

Ja, ik kijk er ook een beetje raar tegenaan. Bestaat het eigenlijk wel, trouwst? Ik moest er weer aan 

denken toen in het forum werd gevraagd of ooievaars trouw zijn voor het leven.  

Toen er nog maar weinig broedparen waren, lag partnertrouw voor ooievaars voor de hand. Er 

waren bijna geen andere uivers om mee vreemd te gaan, dus zelfs al hadden ze het gewild... Toen 

het aantal broedparen toenam, namen ook de mogelijkheden om te wisselen van partner toe. We 

kwamen erachter dat dit ook gebeurde. Niet met alle broedparen hoor, veel ooievaars bleven bij hun 

eerste keuze. Maar waarvan eigenlijk? De eerste keuze voor een partner? Gaandeweg werd duidelijk, 

dat het helemaal niet speciaal om de partner gaat. De liefde van een ooievaar blijkt materiëler van 

aard te zijn: een veilige woning met een goede hap eten in de buurt, dat is wat telt. Blijkt de liefde 

ook nog door de maag te gaan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Spreekwoorden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Spreekwoorden
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Gelukkig zijn ooievaars wel goed in het maken van een eerste keuze. En als beide partners eenzelfde 

voorkeur hebben wat betreft het nest, dan kunnen ze jaren achtereen bij elkaar blijven. Dat geeft 

toch weer een goed gevoel. 'Ons broedpaar is weer terug', zeggen we dan. We gaan er maar stilletjes 

vanuit, dat ook het Gennepse paar bij elkaar gebleven is, maar honderd procent zekerheid hebben 

we niet. Mevrouw draagt geen (trouw)ring. 

Trouwst? Ja , dat woord bestaat, het is de overtreffende trap van trouw. Maar de ooievaar is niet het 

trouwst van alle vogels ... 

 terug naar boven 

 

Waar staat het nest nu ? 
15 maart, Leo Daanen   

Beste bezoekers Beleef de Lente, In de komende blogs (op dinsdag) ga ik jullie eerst eens wat meer 

vertellen over de locatie van het ooievaarsnest.  

Via aangepaste overzichtplaatjes van Google Earth en wat luchtfoto’s ga ik jullie informeren over de 

ligging van het ooievaarsnest en de omgeving ervan. Omdat er veel vragen over zijn enkele blogs met 

meer informatie hierover. 

Jullie weten inmiddels wel dat het nest zich op het oude stadhuis in Gennep bevindt. Het nest in 

Gennep is aangegeven met een rood ballonnetje en gele tekst. Het gezichtsveld van de webcam zit 

tussen de twee rode lijnen, die tot aan het hoger gelegen Reichswald in Duitsland reiken. Deze 

bossen zie je aan de horizon ook via de webcam.  

Ook de twee ooievaarsnesten in Beugen heb ik aangegeven; deze staan in vogelvlucht ongeveer 3,8 

km van het nest in Gennep. Nest 2 in Beugen is vanaf 2008 elk jaar bezet geweest, nest 1 alleen in 

2007 en in 2014. 

De Beugense ooievaars, en ook andere, vallen de Gennepse wel eens lastig, maar deze verdedigen 

het nest prima.  

Op bijgevoegd plaatje zie je (met een gele lijn) de grens met Duitsland (Reichswald en Niers). Het 

riviertje de Niers heb ik ook met tekst aangegeven en ter verduidelijking even blauw gemaakt. Je ziet 

dat het bij Venzelderheide ons land binnenkomt en daar ook een stukje als grenslijn fungeert. De 

uitmonding van de Niers in de Maas vindt plaats bij het plaatsje Milsbeek, zoals aangegeven. 

 Al met al een schitterende foerageerlocatie met veel natte gebieden, waar ooievaars van houden. 

Zowel voor de Gennepse als de Beugense ooievaars is er plek genoeg voor een hapje en een drankje. 

Volgende week meer over de locatie en omgeving.  

terug naar boven 
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Luchtalarm 
16 maart, Caroline Walta 

De afgelopen dagen zien we regelmatig indringers in beeld. In het vorige blog gaf Wim al aan dat 

de ooievaars erg trouw zijn aan hun nest. Het voldoet aan alle wooneisen, de omgeving is 

voedselrijk en zo'n plek wil je uiteraard niet kwijt. Met man en macht verdedigen die boel!  

Nog voordat wij het kunnen zien, hebben de ooievaars op het nest al gesignaleerd dat ongewenst 

bezoek het luchtruim is binnengedrongen. Ze maken direct 

duidelijk dat het nest bezet is door te klepperen en de 

vleugels uit te slaan. Je kunt dit gedrag goed zien in de clip 

van 14 maart. Als de nieuwsgierige gast te opdringerig 

wordt, is het vaak de man die het luchtruim kiest om de 

indringer duidelijk te maken dat die niet welkom is.  

Waagt een vreemde ooievaar zich toch op het nest, dan zijn 

de rapen gaar. Naast het klepperen, kunnen de vogels sissen, 

als het blazen van een kat. Als de boodschap daarna nog niet 

duidelijk is, zal de ongewenste bezoeker prikkend met de 

snavel en duwend met de borst van het nest worden gewerkt.                                                   Archieffoto Caroline Walta 

 

Een enkele keer komt het tot een gevecht van ooievaar tot ooievaar. De vogels proberen elkaar met 

hun dolksnavel op weke delen te raken, zoals op de kop en in de vleugels. Het ziet er extra heftig uit, 

doordat bloedspetters zo opvallen op het witte verenkleed. 
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De ooievaars zijn er echter niet op uit om de ander te doden en ze willen allebei liever niet of 

minimaal gewond raken. Vaak loopt het (letterlijk) af met een sisser en zal de indringer vertrekken. 

Tot dat die, of een ander, een nieuwe poging tot woningkraak waagt. 

 

We zullen het luchtalarm de komende periode nog regelmatig zien en horen... 

 

P.S: Als u het leuk vindt, bent u welkom bij de lezing die ik vrijdagavond a.s. verzorg.  

Meer informatie op: http://www.strandloper.nl/lezing/18-maart-2016-het-liefdesleven-van-de-

ooievaar/ 

terug naar boven 

 

Verdraagzaam? 
17 maart, Arda van der Lee 

In zuidelijke landen zie je vaak veel ooievaarsnesten vlakbij elkaar, bijvoorbeeld op telefoonpalen. 

Je zou dat kolonies kunnen noemen. Tot voor kort kwam dit verschijnsel in Nederland niet voor, 

maar ja, er waren ook bijna geen ooievaars.  

In de buitenstations broeden de ooievaars al sinds de jaren zestig vlakbij elkaar en sinds kort ook wel 

in het 'wild'. Zeker op plekken waar ze zelf een nest kunnen bouwen en niet aangewezen zijn op 

nestpalen. De ooievaars in ons land bouwen tegenwoordig steeds vaker boomnesten, gewoon tussen 

de takken. En het lijkt geen bezwaar te zijn dat er andere paren vlakbij nestelen. Een mooi voorbeeld 

van naast elkaar broeden zijn de ooievaars op de hoogspanningsmast vlak langs de snelweg in 

Lelystad. Dit jaar lijken er alweer 6 nesten in dezelfde mast bewoond. En ook de volgende paal wordt 

door drie paren gebruikt om te nestelen. Dus broeden in een kolonie is voor de ooievaar geen 

probleem. 

Maar... waarom worden de ooievaars die bij mij in de tuin de nestpaal verkennen dan steeds 

weggejaagd door de bewoners van het nest 100 meter verderop? Voedsel genoeg, dus dat zal het 

niet zijn. Zou het per ooievaar verschillen, net als bij ons? De een houdt van gezelligheid en drukte, 

voor de ander kan het niet rustig genoeg zijn. Toch blijf ik hopen dat er een paartje komt dat de boze 

buurman kan weerstaan.   

terug naar boven 

 

Verdraagzaam (2) 
18 maart, Arda van der Lee 

Regelmatig zijn er duiven en kauwen te zien bij en op het nest. Duiven gebruiken het als 

uitkijkpost, kauwen willen nog wel eens een tak pikken. Maar niet altijd wordt er geruzied om 

nestmateriaal, ooievaarsnesten bieden inwoning aan allerlei soorten vogels.  

http://www.strandloper.nl/lezing/18-maart-2016-het-liefdesleven-van-de-ooievaar/
http://www.strandloper.nl/lezing/18-maart-2016-het-liefdesleven-van-de-ooievaar/
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Elk jaar brengt het paar tijdens het hele broedseizoen enthousiast nieuwe takken aan, zodat na 

jarenlange bewoning de hoogte van een nest 1-2 meter kan bedragen. De nesten kunnen een 

enorme omvang krijgen en honderden kilo's zwaar worden. Zo'n groot nest is erg aantrekkelijk voor 

andere vogels. Als onderhuurders zijn winterkoning, spreeuw, huismus, ringmus en zelfs torenvalk 

bekend. Deze soorten leven in alle rust naast de hoofdbewoners.  

Ooievaarsnesten zijn ook in trek bij nijlganzen, ze krijgen het soms zelfs voor elkaar om de ooievaars 

te verdrijven. De nijlgans broedt vaak in bomen, graag in grote nesten van andere vogels, in de vork 

van boomstammen of tussen dichte vegetatie. Het nest wordt gemaakt met takken en twijgen,  zo'n 

kant-en-klaar nest op een paal is daarom zeer aantrekkelijk. Zo hoog boven de grond is voor de 

jongen geen enkel probleem, ze duikelen als ééndagskuiken naar beneden zonder iets te breken. 

terug naar boven 

 

Nijlgans,  een bedreiging voor de ooievaars(populatie)?  
19 maart, Caroline Walta 

Gisteravond gaf ik een lezing over de ooievaar en daar werd gevraagd of de nijlgans een geduchte 

concurrent is van de ooievaar als het gaat om een nestplek en in de vorige blog stipte Arda het ook 

even aan. 

 

De nijlgans is van nature een holenbroeder en al ligt het nest soms wat hoger in de boomstam, de 

nog soepele kuikens kunnen de sprong (zeker op zachte grond) goed overleven. In ons land neemt de 

nijlgans het niet zo nauw met de voorkeur voor een hol. Sommige broeden op de grond, andere 

zoeken de hoogte op. Een aantal vogels maakt dankbaar gebruik van al bestaande nestgelegenheden 

zoals van de zwarte kraai, in een torenvalkkast of... op ooievaarsnestpaal. 

 

Toch lijkt de ooievaar zich geen zorgen te hoeven maken: 

 

1) De nijlgans komt oorspronkelijk van het Afrikaanse continent en daar is het al volop voorjaar, als 

het bij ons nog winter is. De voortplantingscyclus zit zo in de genen, dat de nijlganzen in ons land 

vaak al broeden in januari (soms zelfs december). Als de ooievaars eind februari, begin maart naar 

hun nest terugkeren, lopen de meeste nijlganzen al met kuikens rond. 

 

2) In de jaren zestig en zeventig ging het slecht met het aantal ooievaars, maar gelijktijdig met de 

opkomst van de nijlganzen begon het aantal ooievaars net te groeien. Broedt een nijlgans dus toch 

laat, of begint die aan een nieuw legsel op een ooievaarsnest, dan vormt de soort geen bedreiging 

voor de populatie ooievaars als geheel. 

 

3) Hoewel de nijlgans behoorlijk agressief kan zijn, weet een ooievaarspaar zich goed verdedigen: 

uiterlijk vertoon van klepperen, vleugels zwaaien, duwen en in het uiterste geval prikken met de 

dolksnavel. Als de ooievaars hun nest eenmaal hebben bezet, dan geven ze dat niet gauw op. 

 

En hoewel we hier natuurlijk allemaal bewonderaars zijn van de ooievaar... dit is toch ook mooi om 

te zien. 
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Foto: Remco van Daalen, voor zijn ooievaarsfoto's zie http://www.rvdaalenfotografie.nl/ooievaar--white-stork--ciconia-ciconia.html 

Bron inhoud weblog: Vogelnieuws special ooievaar, maart 2001 en eigen observaties 

terug naar boven 

 

Een dame van stand … 
20 maart, Wim van Nee 

'... want dieren zijn precies als mensen ...'  

Althans, zo is het ons vroeger geleerd. Meneer de Uil, de eerste rapper waarmee ik kennismaakte, 

rapt het in het openingsliedje van de Fabeltjeskrant. En Meneer de Uil kan het weten, hij is immers 

de wijste van allemaal. Ook de andere dieren van het Grote Dierenbos hebben menselijke 

eigenschappen. De slimme Lowieke de Vos geniet van het leven, Truus de Mier is altijd erg druk in de 

weer, Myra en Martha Hamster roddelen graag en regelen de zorg, de slechtziende Momfer de Mol 

is wat hoesterig vanwege zijn mijnwerkersverleden en Gerrit 

de Postduif zorgt uiteraard voor de post. 

En natuurlijk Juffrouw Ooievaar, voor intimi Cato. Ze is een 

beetje uit de hoogte, kritisch over de politieke kant van de 

dierensamenleving in het Grote Dierenbos, scherp van tong, 

maar altijd weer meedenkend. 

 Juffrouw Ooievaar in Gennep heeft ook een politiek plekje 

gekozen, op het dak van het gemeentehuis. Zo kan ze uit de 

hoogte neerkijken op wat er onder haar gebeurt. Zij en Heer 

Ooievaar vliegen af en aan met takken. We zien niet precies 

waar ze steeds naartoe vliegen, maar dat moet wel haast 

naar de handige klussers Ed en Willem Bever zijn. Daar 

krijgen ze wat bouwkundige adviezen voor hun nest en 

http://www.rvdaalenfotografie.nl/ooievaar--white-stork--ciconia-ciconia.html
http://www.rvdaalenfotografie.nl/ooievaar--white-stork--ciconia-ciconia.html
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nemen gelijk wat houtwerk mee. Op het nest wordt alles vakkundig neergelegd en daarbij heeft 

Juffrouw Ooievaar uiteraard het laatste woord. 

Juffrouw ooievaar ... een dame van stand noem je niet bij de voornaam. 

PS: De Fabeltjeskrant komt terug in een nieuwe moderne versie. Kijk maar eens bij deze link 

>  Fabeltjeskrant keert terug 

terug naar boven 

 

Invasie 
21 maart, Wim van Nee 

Wat een tumult opeens. Een stuk of tien ooievaars vallen bijna letterlijk het beeld binnen en 

veroorzaken de nodige verwarring. Wat is er aan de hand?  

Als ooievaars op trek gaan, dan doen ze dat in groepen. Die groepen kunnen heel groot zijn. De 

terugkeer verloopt iets onopvallender. Het gebeurt gespreider in de tijd, omdat de vogels vanuit 

verschillende plekken in Europa of Afrika komen en verschillende afstanden hebben afgelegd. De 

groepen zijn daardoor kleiner en als ze aankomen in de broedgebieden vallen de groepen in steeds 

kleinere groepjes uit elkaar. Uiteindelijk gaan ooievaars individueel op zoek naar hun vertrouwde 

nest of, en dat geldt voor jonge ooievaars die voor het eerst terugkomen, naar een nieuwe eigen 

nestplek.  

Het lijkt erop, dat de groep die de tumult veroorzaakte, zo'n terugkerend groepje is. Ze komen aan in 

hun broedgebieden (ruim gezien, heel Nederland en een flink stuk Duitsland), de hormonen spelen 

wat op en dan oefent een nest een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Geen serieuze poging 

om het nest in te pikken, daarvoor was de groep te groot.   

Het wordt pas echt spannend wanneer een enkele vreemde ooievaar zijn zinnen op het nest gaat 

zetten.  

PS: Op Facebook verscheen een filmpje van het tumult, maar dan vanaf de grond gezien. Mooi om te 

combineren met de webcambeelden.  

Goed gezien Leo Kremers!    > Invasie 

terug naar boven 

 

Waar staat het nest nu ? (2) 
22 maart, Leo Daanen 

Vorige week heb ik via een overzichtskaartje laten zien waar het nest staat in Gennep. Zo ook de 

nesten in het nabijgelegen dorpje Beugen (in vogelvlucht 3,8 km).  Via onderstaand kaartje zoomen 

we zoals beloofd wat verder in. 

http://nos.nl/artikel/2093707-fabeltjeskrant-keert-terug-in-digitale-versie.html
https://www.facebook.com/leo.kremers/videos/858177864293390/
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Met de groene pijl heb ik weer aangegeven waar het nest staat: op het oude stadhuis, Markt 1 in 

Gennep. 

De Niers is nu wat duidelijker te zien en ook het weiland waar ze vaak foerageren. Dit weiland ligt 

tussen en langs de rode lijnen (tussen de lijnen is het gezichtsveld van de webcam). Van het nest uit 

gezien staat net voor de Niers de kademuur, deze is op het plaatje moeilijk te zien. Via de webcam zie 

je de muur wel, links langs de gebouwen, net boven de witte schoorsteen voor het weiland. De Niers 

zelf ligt een stuk lager (enkele meters), die zie je dus ook niet vanuit de webcam. 

Het water dat je een poosje terug zag en nu nog een beetje ziet, zijn de ondergelopen aangrenzende 

weilanden. Het onderlopen van de weilanden komt wel vaker voor als de Niers buiten zijn oevers 

treedt, dat gebeurt ook als het waterpeil in de Maas hoog staat. De Niers mondt iets hogerop uit in 

de Maas en de Maas is zoals je ziet bij Gennep de grens tussen Limburg en Noord-Brabant. 

Een prachtig gebied voor de ooievaars natuurlijk. 

Volgende week gaan we nog een stapje verder, zodat jullie nog een beter inzicht krijgen in het nest 

en de omgeving. Dit kun je natuurlijk het beste zien als je met eigen ogen op het plein staat ;-) Dus 

een bezoek aan Gennep en omgeving is zeker de moeite en aanbeveling waard. 

En vanuit een luie stoel op het terras op de Markt, met een heerlijk stuk Limburgse vlaai en een 

cappuccino, koffie of thee, kan je dag niet meer stuk.  

 

terug naar boven 
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Wanneer krijgen wij een ei? 
23 maart, Caroline Walta 

De eerste eieren rollen de nesten in op ons Beleef de Lente. De slechtvalkman moet nog even 

wennen aan hoe je daarop gaat zitten, maar de bosuilvrouw communiceert al met haar ongeboren 

jongen, die je in het ei kunt horen piepen.  

Wij willen natuurlijk ook een ei. Aan de paringen zal het niet liggen, want de vogels doen flink hun 

best. Overigens betekent niet elke paring een ei. De vrouw moet op dat moment vruchtbaar zijn. In 

de vogel ontstaat eerst een dooier, dan kan er bevrucht worden en op het laatst wordt de eischaal 

gevormd. Uiterlijk één dag erna volgt het ei. 

 

Vorig jaar werd het eerste ei op dit nest in Gennep gelegd op 28 maart. Nog vijf dagen... langer, of 

korter... een paasei?  

terug naar boven 

 

Komen ze terug? 
24 maart, Arda van der Lee 

Inmiddels zijn veel nesten in Nederland weer bewoond door ooievaars. Een aantal van hen is de 

hele winter in Nederland gebleven, een aantal is naar het zuiden getrokken. Naar hen wordt met 

spanning uitgekeken door de nesteigenaren, komen ze wel terug?  

Hoe weten we dat sommige ooievaars hier hebben overwinterd en andere zijn weggetrokken? Sinds 

2001 telt STORK in de winter de ooievaars in Nederland, in een (koud) weekend in januari. Dat doet 

STORK natuurlijk niet alleen. In het hele land helpen vele ooievaars- en vogelliefhebbers mee en 

worden er ringen afgelezen. Dit levert weer interessante informatie op over de overwinterende 

ooievaars. Het doel van de wintertelling is meer inzicht krijgen in de aantallen overwinteraars en de 

plaatsen waar ze verblijven. Het is ook zinvol om te weten wélke ooievaars overwinteren. Daarom is 

het aflezen van ringen belangrijk. Alle verzamelde informatie levert kennis op over de ooievaars die 

blijven en die vertrekken, kennis die kan bijdragen aan een betere bescherming. 

Sinds het begin van de wintertellingen ligt het aantal getelde ooievaars steeds tussen de 450 en 650. 

Het werkelijke aantal zal wel iets hoger liggen, omdat niet overal wordt geteld en niet alle vogels 

worden gezien. Tegenwoordig overwintert dus ongeveer 35% van de volwassen vogels in Nederland 

en gaat ongeveer 65% van de broedvogels op trek. Eerstejaars jongen gaan zo goed als allemaal naar 

het zuiden, hoogstens een enkeling blijft achter. En als die na een paar jaar terugkeren, kun je zulke 

taferelen krijgen als een paar dagen geleden in Gennep. Jeugdige bravour. 

 terug naar boven 
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Ooievaars in het Paasweekend 
25 maart, Arda van der Lee 

De live-beelden van het nest in Gennep zijn boeiend om naar te kijken, maar er zijn meer 

mogelijkheden dit weekend om iets over ooievaars aan de weet te komen.  

Arda van STORK is zondagochtend live bij Vroege Vogels  (direct na 9.00u) om wat meer te vertellen over 

de invasie deze week bij het nest in Gennep. 

Annemieke, Caroline en Wim van STORK staan 2e Paasdag ’s middags klaar bij het ooievaarsbuitenstation 

de Lokkerij om hun kennis over ooievaars te delen met iedereen die dat maar wil. Kom daarom vanaf 

13.00u eens langs bij de Lokkerij in De Schiphorst, prachtig gelegen in het dal van de Reest, het riviertje 

dat de grens vormt tussen de provincies Drenthe en Overijssel. Een belevenis met overal waar u kijkt 

ooievaars. Maak van vlakbij mee hoe de vogels op de grote nesten elkaar met luid geklepper begroeten. 

En misschien zijn daar al de eerste eieren gelegd? 

Meer informatie via www.delokkerij.nl.  

  

terug naar boven 

 

 

http://www.delokkerij.nl/

