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Welkom
10 februari, Arda van der Lee
Ook de ooievaar doet dit jaar weer mee. Als trouwe kijker kent u onze ‘filmsterren’ al, want net als
vorig seizoen staat de camera gericht op het nest bovenop het stadhuis in Gennep.
Beide ooievaars zijn niet weggeweest deze winter en zijn bijna elke avond op het nest te zien. In
weer en wind, in storm en regen. Zij en wij wachten al weken vol spanning tot de camera’s gaan
draaien. Wij zijn Annemieke, Arda, Caroline, Leo en Wim, allemaal vrijwilligers van STORK. Wij
houden u de komende maanden op de hoogte van het wel en wee rond dit ooievaarsnest. We hopen
net als voorgaande jaren op een vruchtbaar seizoen.
terug naar boven

De ooievaar het meest populair bij kinderen
15 februari, Arda van der Lee
Afgelopen jaren was de ooievaar de meest populaire vogel bij de kijkers van Beleef de Lente junior.
Daarom ondersteunen de beelden van de ooievaar de tentoonstelling ‘Het ei van egel’. Dit is een
tentoonstelling voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar oud van Vogelbescherming en Naturalis samen.
Waar komen jonge dieren vandaan, uit een ei of…?
Na hun bezoek aan Naturalis krijgen de kinderen een kleurpuzzel mee. Maar ook via Beleef de Lente
junior kunnen kinderen natuurlijk meedoen en een pluchen ooievaar of één van de 99 andere leuke
prijzen winnen!
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Kijk met uw (klein)kinderen voor de puzzel op
http://www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips/124.
De kleurpuzzel bestaat uit vier kleine kleurplaten. Kleur ze in en knip of prik ze uit. Leg ze daarna op
volgorde. Wat denk je dat er eerst was? En wat komt later?
terug naar boven

Ben ik in beeld?
17 februari, Caroline Walta
We kregen een paar vragen over de camera bij de ooievaars: kan het beeld meer op het nest
gericht staan? Ja, dat kan... we kiezen er alleen de komende periode voor om een wat groter
geheel te laten zien.
Als er straks meer activiteit is op het nest zelf, kan de cameralens flink inzoomen. U hoeft dus
helemaal niets te missen de komende maanden.
In de weblogs krijgt u niet alleen een toelichting op de gebeurtenissen, ook nemen we u mee over de
grens, delen we anekdotes en leveren we een kijkje achter de schermen bij het ringen van ooievaars.
Verder zijn de vragen die u stelt een belangrijke bron van inspiratie voor ons. Mocht u het antwoord
niet direct krijgen of het (te) beknopt vinden, in de weblogs hebben we alle ruimte om uitleg te
geven.
Beleef de Lente maken we met elkaar!
terug naar boven

5 hotspots voor ooievaars
19 februari, Arda van der Lee
Deze dagen keren steeds meer ooievaars terug op hun nest. Dus weet u een nest in de buurt, dan
is dat een prima plek om 'live' een ooievaar te zien. Geen nest in de buurt? In de komende editie
van ROOTS worden 5 hotspots genoemd om ooievaars te spotten.
Een van die plekken is in Den Haag. 'Onze' Caroline wordt geciteerd in het artikel: "Wanneer en
waarom de ooievaar in het wapen van Den Haag terechtkwam, is onbekend. In elk geval voelt hij zich
prima thuis in deze stad". Caroline Walta, vrijwilliger en ringer van de Haagse Vogelbescherming en
Stork, telt 14 bezette nesten.
Waar in Den Haag? Overwinteraars op het weiland tussen Marlot en Huis ten Bosch. Maart t/m
augustus in Mariahoeve: de nesten aan de Smaragdhorst en Suzannaland.
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Annemieke, ook van STORK, vertelt in het artikel over een andere plek: “De Reest is een riviertje dat
zijn eigen gang mag gaan. Daardoor fluctueert de waterstand in het Reestdal en dat maakt het
gebied populair bij ooievaars. Bovendien is er een ooievaarsstation waar ’s winters achterblijvers
worden bijgevoerd”.
Waar in het Reestdal? Vanaf hotel-restaurant De Havixhorst (Schiphorsterweg 34 in Schiphorst)
wandel je via een bewegwijzerde route naar ooievaarsstation De Lokkerij. Mindervaliden mogen met
de auto. Rustiger en ook veel vogels: in de buurt van bezoekerscentrum De Wheem (Oud-Avereest
22, bij Balkbrug, landschapoverijssel.nl).
Lees over de andere hotspots via www.rootsmagazine.nl
terug naar boven

Takkezooi
20 februari, Caroline Walta
Het bouwen van een nest is natuurlijk een serieuze zaak, maar... als u even wilt (glim)lachen, kijkt u
dan naar de clips 'Hierrrr dat mos' (15 feb) en 'Hakketakken' (18 feb). *
Als een ooievaarspaar eenmaal een goede nestplek heeft gevonden, dan komen ze er graag elk
broedseizoen terug. Ze gaan geen grote schoonmaak houden, maar maken het nieuwe nest op het
oude. Zo kan een behoorlijk hoog bouwwerk ontstaan. Op de foto ziet u een nest op een paal en hoe
het in 4 jaar tijd meer dan 2x zo hoog is geworden. Dit voorjaar ga ik een nieuwe foto maken, eens
meten hoeveel er intussen bij is gekomen.

Bij een ooievaarsnest midden in de "bewoonde wereld", is het soms nodig dat mensen ingrijpen. Van
zo'n hoog nest kunnen namelijk (zware) takken waaien en/of het kan zo zwaar worden, dat het in

3

Beleef de Lente 2016
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK

Beleef de Lente 2016

delen of als geheel naar beneden valt. Het nest in Gennep ligt op het gemeentehuis aan een gezellig
plein met winkeltjes en terrasjes. En je wilt toch geen takkezooi soep of broodje ooievaar(snest).
Het schoonmaken of uitdunnen van een ooievaarsnest is een gespecialiseerde klus, die altijd wordt
uitgevoerd buiten het broedseizoen en door een expert, zoals onze Leo Daanen. Hij zal in een
volgend weblog alles over zijn schoonmaakklus op grote hoogte vertellen.
De komende tijd kunnen we genieten van de ooievaars die hun wieg weer opmaken. Grote takken,
kleine twijgen, stevig gras en zacht mos. Man en vrouw bouwen samen het nest. Bij de inrichting
ontstaat soms wat onenigheid zoals u ziet. Ach, het zijn net mensen (of andersom?).
terug naar boven

Gooi het er maar uit
24 februari, Caroline Walta
In de clip van gisteren (23 feb) staat de ooievaar een tijdje
roerloos met de kop naar beneden. Staat hij zijn voeten te
bekijken of is er iets bijzonders in de nestkom te zien? Je voelt
bijna dat er iets staat te gebeuren... de vogel begint de
kokhalzen... o, jee... Wees gerust, het is maar een braakbal!
Misschien kent u het van uilen, maar ook ooievaars geven
braakballen op. Die bestaan uit resten van voedsel dat ze niet
kunnen verteren. Een bal is langwerpig, zo'n 4 tot 6 centimeter lang
en stevig. Je kunt 'm zo oppakken en bekijken.
Het uitpluizen is vaak niet eens nodig, aan de buitenkant zie je al schildjes van kevers, delen van
kleine botjes en haren van bijvoorbeeld muizen. Maar ook andere voorwerpen die de ooievaar bij het
struinen naar voedsel binnen heeft gekregen, zoals steentjes en (zoetwater)schelpjes.
Helaas komen we in de braakballen regelmatig vuilnis tegen, vooral elastieken. De ooievaars (maar
ook andere soorten!) zien de rubberen banden aan voor eetbare wormen. Het lukt de vogels vaak
niet om het elastiek uit de maag te krijgen, zeker niet als ze er meerdere hebben opgepeuzeld.
Helaas overleven de vogels zo'n rubberen bal in hun lijf vaak niet.
Kortom, ziet u (post)elastiek liggen, in het veld, of op straat? Neem het mee en gooi het weg in de
prullenbak of - nog beter - hergebruik het thuis, op kantoor of op school.
Op de foto bovenaan twee gezonde braakballen met keverschilden en een stukje schelp en onderaan
in het bakje een braakbal met een groot stuk elastiek.
terug naar boven

4

Beleef de Lente 2016
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK

Beleef de Lente 2016

Gehakketak
27 februari, Caroline Walta
Het begint met een enkel takje en een heleboel gehakketak, zoals je kunt zien in de clip van 26
februari. Toch kan het heel snel een behoorlijk bouwwerk worden. En soms ontstaat er bij mensen
dan ook gehakketak. Hiervoor neem ik jullie even mee naar Den Haag.
Een boodschap van boven
Deze week krijg ik van allerlei kanten bericht over een nieuw ooievaarsnest in mijn woonplaats. De
boodschap is alleen verontrustend: de takken zouden de schoorsteen verstoppen, de verwarming
ontregelen en het gerucht gaat dat het nest verwijderd gaat worden. Eén van de founding fathers
van de Haagse Vogelbescherming kan gelukkig gelijk de gemoederen tot bedaren brengen en wijzen
op de Flora- en faunawet. Het is zaak om zo gauw mogelijk een kijkje te nemen en kennis te maken
met de betrokkenen.
Rokjesdag
Hierbij maak ik dankbaar gebruik van de bouwkundige expertise van onze stadsvogeldeskundige
Martin van de Reep. Ik leg contact met de huurder van het pand en we kunnen woensdag al terecht.
Het kantoor waar ik werk, ligt op de fietsroute naar het huis van Martin en aan het einde van de dag
treffen we elkaar daar. We besluiten voor alle zekerheid de ladder mee te nemen en als ik help die
op het autodak te tillen, ben ik blij dat het vandaag geen rokjesdag is.
Naar de kerk
We komen aan bij het heiligdom, niet alleen vanwege het ooievaarsnest ;-)... we worden namelijk
hartelijk welkom geheten door de predikant van de Exoduskerk. Deze heer is ontzettend betrokken
en kordaat. Bovendien komt er geheel toevallig een actief betrokkene van de Haagse
Vogelbescherming langslopen. Binnen enkele minuten is de ladder opgezet en staan we op het dak.
Alle spierkracht komt van pas, want - al gaat het om een moderne laagbouw - nu moet de ladder nog
worden opgehesen om de klim naar de schoorsteen te maken.
Op het heiligdom
Zo bovenop het dak begrijp ik die ooievaars wel, er is voldoende ruimte om af en aan te vliegen,
vanaf de omringende lantaarnpalen is de omgeving goed in de gaten te houden, direct rond het nest
is geen verkeer dat gevaar vormt voor uitvliegende jongen en er zijn er weilanden met voedsel op
zweefafstand. Mijn zegen hebben ze!
Takkezooi
Op de schoorsteen blijkt het bouwsel al in een gevorderd stadium: de takken zijn krachtig in elkaar
gevlochten en er ligt zacht mos bij om een nestkom van te gaan maken. De inspectie brengt aan het
licht dat de stapel takken niet alleen een probleem vormen voor de rookafvoerpijp, want na even
spitten komt onder het nest ook het luchtaanvoerkanaal tevoorschijn. Deze dubbele bedekking
veroorzaakt dus de storingen en uitval van de centrale verwarmingsinstallatie.
Klepperaars en kerkgangers
We gaan nu aan de slag met het plan om zowel de ooievaars als de kerkgangers niet in de kou te
laten zitten. De installateur die bij het onderhoud van pand is betrokken, wil graag meewerken en
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dat is goed nieuws. Deze keer is de oplossing niet het verlengen van de pijpen, omdat de oppervlakte
dan te klein wordt voor het ooievaarsnest. Het gaat waarschijnlijk een constructie over de bovenzijde
van de schoorsteen worden.
Uiteraard willen we de klus zo gauw mogelijk geklaard hebben, want het broedseizoen staat voor de
deur en over een maand kunnen de eerste ooievaarseieren al gelegd worden!

De huidige situatie (links) en voorbeelden van hoe het kan gaan worden (rechts)
terug naar boven
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