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Wat vooraf ging 
11 februari  t/m 25 maart 

 

 

Welkom terug bij de ooievaar 11 feb 

Winter 20 feb 

Holt veur op 't vuur 1 maart 

Ooievaar op 'n bed van sneeuw 4 maart 

Nest met inwoning 7 maart 

Opmaat 9 maart 

Over een dief en wapens 11 maart 

Ga toch vissen joh! 13 maart 

Zingen zonder stembanden 15 maart 

Grote bek 16 maart 

Waarom is een reiger geen ooievaar? 18 maart 

Wie is nou wie? 20 maart 

Lente in de kop 22 maart 

STORK 23 maart 

Voorbode van voorjaar of weer winter? 25 maart 
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Welkom terug bij de ooievaar 
11 februari 

Als trouwe kijker kent u onze ‘filmsterren’ al, want weer staat de camera gericht op het 

ooievaarsnest bovenop het prachtige "Oude stadhuis" in Gennep. 

Natuurlijk is de ooievaar er weer bij, zou ik zo zeggen. Afgelopen jaar was de ooievaar de meest 
populaire vogel bij de kijkers van Beleef de Lente met 1,7 miljoen views.  Wij zijn daar natuurlijk heel 
trots op en blij dat de ooievaar niet alleen ons, maar zoveel mensen aanspreekt. Wij zijn Arda, 
Caroline, Leo en Wim, allemaal vrijwilligers van STORK. We gaan de komende maanden weer ons 
uiterste best doen om u als kijker op de hoogte te houden van het wel en wee rond dit nest. Alles 
wat er op en rond het nest gebeurt, proberen we zo goed mogelijk uit te leggen. We leven samen 
met u weer mee met het gesleep met takken, wellicht strijd om het nest, het leggen van de eieren en 
of het de ouders gaat lukken weer één of meerdere jongen vliegvlug te krijgen.   
 
Wij staan in de startblokken. Ook de bewoners van het nest zijn er klaar voor dat de camera gaat 
draaien. Ze zijn de hele winter in de buurt gebleven. 

We wensen iedereen weer een mooi en vruchtbaar seizoen toe. 

terug 

 

Winter 
20 februari 

Zijn de ooievaars al terug, of zijn ze hier gebleven? 
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Pa en Ma. Pa links vooraan met 

aluminium ring en wat grover dan Ma. 

Foto Leo 

 

 

 

 

Warme landen 

Ooievaars trekken in de winter vaak weg, omdat het hier dan te koud voor ze is en ze moeilijker aan 

voedsel kunnen komen. Maar wat is nu een winter, de meeste rivieren in de buurt zijn gewoon open 

en niet bevroren. Je kunt dan wel honderden of duizenden kilometers naar het zuiden vliegen, maar 

als je hier kan overwinteren, is dat onzin natuurlijk. Zo zullen ook de Gennepse ooievaars denken, 

want ze zijn gewoon gebleven en lagen met Kerst (zie foto vorige blog Arda) lekker langs elkaar op 

het nest.  

Genneps koppel 

In het clubhuis en bij vragen site vliegen de vragen ons al om de oren. Dus zal ik even in het kort wat 

uitleg geven over het Gennepse ooievaarskoppel. Het mannetje is wat groter en grover gebouwd dan 

het vrouwtje en het mannetje is te herkennen aan de aluminium ring aan zijn rechterpoot. Het 

mannetje broedt al , zover wij zeker weten,  vanaf 2008 op dit nest in Gennep. Het vrouwtje is niet 

geringd dus ook moeilijk(er) te herkennen. Maar ook zij broedt al meerdere jaren in Gennep. Deze 

winter zijn ze beide gebleven, dus is dit weer hetzelfde paar als vorig jaar. 

Elk nadeel heb z’n voordeel 

Trek je niet weg omdat het geen strenge winter is, dan kun je kiezen om te blijven of toch wat 

zuidelijker te trekken. Dit koppel, maar ook het koppeltje in Beugen hebben gekozen om deze winter 

te blijven. Johan Cruijff zei het wel vaker, 'elk nadeel heb z’n voordeel' en dat is ook zo bij de 

ooievaars. Want kies je ervoor om hier te blijven in de winter, dan ben je er wel zeker van dat je nest 

niet gekaapt wordt door een ander paartje. Dus . . . elk nadeel . . . Juist! 

Vorst 

En nog een vraag was: kunnen de ooievaars wel tegen deze vorst ? Ja hoor, dat kunnen ze best wel 

aan. Erger is een dik pak sneeuw, want dan is het moeilijk wormen, muizen, insecten en mollen 

vangen. Dus wat vorst, mits niet te streng, kunnen ze wel aan hoor. Bevriezen de poten niet, ook dat 

was een vraag. Deze bevriezen niet, dit komt door de speciale bloedvatstructuur. Die zit zo in elkaar 

dat het afgekoelde terugstromend bloed opgewarmd wordt door het neergaand stromend bloed. 

terug 
 
 



Beleef de Lente 2018 
 

 
 

 

4 Beleef de Lente 2018 
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK 

 

 
 

 
Holt veur op 't vuur 
1 maart, Wim van Nee 
 
Afgelopen week liep ik over de duinen tussen Stellendam en Havenhoofd. De zon scheen flink, 

maar het was bitter koud. Brokken ijs dreven in het zoute water en het lag in mooie vormen op het 

strand. 

Tussen de takken van de 

duindoorns scharrelde een 

vuurgoudhaantje, zoekend naar 

spinnetjes, larfjes en insecten 

die de koude zelf ook proberen 

te trotseren. Wat een prachtig 

vogeltje is dat toch! 

Bijzonder hoe vogels dat voor 
elkaar krijgen, overleven bij 
strenge vorst. Vogels hebben 
zelfs  een hogere 
lichaamstemperatuur dan 

mensen. Om die op peil te houden moet het inwendige kacheltje goed branden, het vuurtje moet 
worden gevoed met de juiste brandstof.  En dat is alles waar het op dit moment om draait. Ook 
grotere vogels zoals ooievaars zitten met dat probleem. Insecten die er voor ooievaars toe doen, zijn 
er niet. Ze moeten het meer hebben van muizen en zelfs van kadavers die ze vinden. Als de vorst niet 
te lang aanhoudt, dan gaan ze het redden. 

  

De koude is het ergste niet, als het vuurtje maar gestookt wordt. En dát deed me weer denken aan 
een prachtig lied van Daniel Lohues: 'Holt veur op het vuur'. (klik op titel om te luisteren) 

https://www.youtube.com/watch?v=PmlGqZxews8
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Toe ‘j klein waarn dacht ie der nooit bij nao 
As ’t kaold was buuten dan was ’t binnen warm 
Mar nou moe ‘j ’t zölf doen, ’t blef starbenskaold 
A’j zitten blieben zunder te stoken 

A’j t nie dreuge naost de deur hebben liggen 
Dan moe’j ’t bos in, soms diep ’t bos in 
Veur holt veur op ’t vuur 
Veur holt veur op ’t vuur 

Vloerverwarming of cv 
Daor giet ’t niet umme 
Dat bedoel ik niet nee 
Liefde, de liefde daor kump ’t op an 
As dat vuurtie altied mar branden blef 

Daniël Lohues 
www.lohues.nl 

terug 
 
 

 

Ooievaar op 'n bed van sneeuw 
4 maart, Caroline Walta 

Gisteren open ik de gordijnen en... de wereld is weer wit. Brrr, ik ben een echte koukleum en kijk 

reikhalzend uit naar het voorjaar. Zouden de vogels er ook zo over denken? 

Of vinden ze het jammer dat de Olympische winterspelen voorbij zijn? Verheugen ze zich op een 

Elfstedentocht? Een sneeuwballengevecht? Of zijn ze he-le-maal klaar met de Siberische beer? 

Metamorfose 

Ze kunnen het ons niet vertellen, maar uit hun 'doen en laten' blijkt wel dat de lente eraan komt. Bij 

enkele vogels verandert het verenkleed, dat heet rui. Zo wordt de witte kop van de kokmeeuw 

chocoladebruin en krijgen de eendenmannen weer bonte kleuren. 

http://www.lohues.nl/
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Elke vogel maakt een rui door, oude veren verdwijnen en nieuwe komen ervoor terug. Bij de 
ooievaar verandert het uiterlijk niet opvallend. Ze houden hetzelfde zwart-witte verenpak. Aan de 
ooievaar zie je vooral dat het lente wordt aan het gedrag: het nest krijgt steeds meer aandacht. 

Witte wieg 

Nu turen we vaak naar leeg nest, of een gezelschap duiven. Maar de ooievaars zullen steeds vaker in 

beeld komen. In Oost-Europa loopt de broedperiode van ooievaars vooruit op Nederland, daar wordt 

nu al veel tijd op het nest doorgebracht. Weer of geen weer... in de banner een impressie van diverse 

webcams. Ik zeg: "Op naar de lente!" 

terug 
 
 
 

Nest met inwoning 
7 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. 

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 zo wel 
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.  

Nijlganzen 
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 jonge 
gansjes geen enkel probleem, ze duikelen als ééndagskuiken naar beneden zonder iets te breken. 

Onderhuur 
Krijgt ons Genneps paar dit jaar ook onderhuurders? We gaan het zien. dat het nest aantrekkelijk is, 
is duidelijk. ooievaars uit de buurt zouden het graag een bezoekje brengen, om een tak te pikken of 
het hele nest in te pikken? Maar ze krijgen geen kans, het nest wordt door de rechtmatige eigenaars 
fel verdedigd. 

terug 
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Opmaat 
9 maart, Wim van Nee 

In januari was de 

wintertelling, misschien 

heeft u meegeteld. Een deel 

van de ooievaars is in 

Nederland gebleven, maar 

de meeste zijn op trek 

gegaan. De jongen van het 

vorige broedseizoen zelfs 

allemaal. Het wachten is op 

de terugkomers, maar in 

Gennep zijn ze er al. 

Zij behoren tot de groep die niet op trek is gegaan. 
De belangstelling voor de wintertelling was heel groot. Er waren meer melders dan de voorgaande 
jaren en er zijn ook veel ooievaars geteld.  Achter de schermen zijn we, samen met Sovon, druk bezig 
de dubbeltellingen eruit aan het halen. Dat is een kwestie van vergelijken van plaats en tijd en daar 
dan de juiste conclusies uit trekken. Soms is er geen zekerheid en zo blijft er altijd een foutmarge 
over. 

Voor STORK is de wintertelling de startactiviteit van het nieuwe kalenderjaar en de opmaat naar een 
nieuw broedseizoen.  
Welkom in broedseizoen 2018. 

terug 
 
 

 
 
Over een dief en wapens 
11 maart 2018, Caroline Walta 
 
Bij de ooievaar als symbool, denken 

we al gauw aan de brenger van 

baby's en het stadswapen van Den 

Haag. In deze blog een verrassende 

kijk: de ooievaar als kinderdief en 

andere Nederlandse plaatsen die 

ook de ooievaar als beeldmerk 

hebben. 

We herkennen het allemaal, de geboorte van een baby en de ooievaar als symbool daarvoor. Zo'n 
pluchen vogel alsof die door de ruit is gevlogen, een opblaasbare versie in de tuin en natuurlijk de 
afbeelding op het geboortekaartje. De ooievaar als brenger van nieuw leven en geluk. 
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Niet brengen, maar stelen 

In de Griekse mythologie doet een heel ander verhaal de ronde. Gerana is de mooie Koningin van de 

Pygmeeën. De Godin Hera is jaloers op haar schoonheid en wil Gerana uit de weg ruimen: ze 

verandert haar rivale in een ooievaar. Waarom? De Pygmeeën zijn op dat moment in oorlog met de 

ooievaars... niet zo'n beste gedaantewisseling dus. Gerana is niet alleen veroordeeld tot een leven als 

ooievaar, ze moet ook haar eigen kind missen. De mythe gaat erover dat Gerana als ooievaar haar 

eigen kind probeert terug te stelen. 

Stadswapen 

Een stadswapen is een officieel herkenningsteken van een plaats. Hierin komen vaak dieren voor. De 

ooievaar uit het wapen van Den Haag is bij veel mensen bekend. Op de vraag waarom de vogel het 

beeldmerk van de stad is geworden, is niet echt een antwoord te vinden. Gaat het om de associatie 

met het brengen van voorspoed, of stapte de vogel er als soort al rond? De oudst bekende 

afbeelding van de Haagse ooievaar staat op de klok van de Grote Kerk en dateert uit 1541. Meer over 

de ooievaar uit Den Haag in volgende blogs, want de vogel is nog steeds met de stad verbonden. 

Niet typisch Haags... 

Andere Nederlandse plaatsen met een ooievaar in hun wapen zijn 's-Gravenland en Ankeveen. De 

gemeentes zijn inmiddels samengevoegd, maar ze kennen nog ieder hun eigen beeldmerk met de 

ooievaar. Ankeveen kent ook een bekend ooievaarsnest (BigBroeder). Het was te zien in Beleef de 

Lente seizoenen 2013 en 2014 en nog steeds worden hier met succes baby's bezorgd. 

terug 

 
 
 
 
Ga toch vissen Joh ! 
13 maart 2018, Leo Daanen 
 

Even een stukje terug in de tijd. 

 

 

 

Foto Blauwe reiger met dank aan 

Kroeskarper. 

HET IS FEBRUARI J.L. WEILANDEN BIKKELHARD, DUS GEEN WORM ERUIT TE KRIJGEN ! 
Warme landen, in mijn vorige blog had ik het er nog over, ik citeer nog een stukje: Ooievaars trekken 
in de winter vaak weg naar warmere landen, omdat het hier dan te koud voor ze is en ze moeilijker 
aan voedsel kunnen komen. Maar wat is nu een winter, de meeste rivieren in de buurt zijn gewoon 
open en niet bevroren. Je kunt dan wel honderden of duizenden kilometers naar het zuiden vliegen, 
maar als je hier kan overwinteren is dat onzin natuurlijk. 
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EN DAN IS HET EIND FEBRUARI EN GAAT HET OPEENS NOG HARDER VRIEZEN. 
Het enige wat je dan kan doen, is alsnog een stukje richting het zuiden trekken, Frankrijk of Spanje 
bijvoorbeeld. Of je kiest er toch voor, om alsnog de 'Diehard' uit te hangen en je blijft gewoon in 
Gennep. Een das om, thermo-ondergoed, of handschoenen aan gaat moeilijk, dus je veren opzetten 
en gebruik maken van je warme dons kleed is de enige optie. 

EN ETEN DAN ? 
Tja, wat Wim al zei in een vorige blog 'Holt veur op ut vuur'  want ut kacheltje moet blijven branden. 
Dus gegeten moet er worden, anders redden wij het niet en zei ook niet toch . . . . Dus mollen en 
muizen staan nu op het hoofgerecht, of zijn er ook nog andere gerechten ? 

OF JE GAAT GEWOON VISSEN !!! 
Ik heb even mijn buurman staan te kijken en dacht, 'Pa ga toch vissen Joh?'  dus ja waarom ook niet, 
maar dan ga ik eerst toch nog even spieken bij mijn buurman de blauwe reiger hoe hij dat precies 
doet haha. 

Ohhh doe je dat zo buurman . . . . . .Nou makkie hoor dat moet ik ook kunnen. 

terug 
 
 

Zingen zonder 

stembanden 
15 maart 2018, Arda van 

der Lee  

Vogels produceren 

geluiden niet met hun 

stembanden, maar met 

behulp van de 

zogenoemde syrinx. Deze 

bevindt zich aan het eind 

van de luchtpijp, waar die 

zich splitst naar de 2 longen. Enkele families, zoals sommige pinguïns, ooievaars en gieren hebben 

geen syrinx.  

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 zo hun 
territorium af. Als het vrouwtje komt begroet hij haar op dezelfde manier. Bij een paartje ooievaars 
behoort het klepperen echt tot het begroetingsceremonieel. 
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Wegwezen 

Op het filmpje van 11 maart is ook duidelijk 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. 

 

terug 

 

 

Grote bek 
16 maart 2018, Wim van Nee  

"Bij Venloo zijn door den heer Peeters 2 ooievaars geschoten." Zo luidt de volledige tekst over een 
merkwaardig voorval in Venlo, beschreven in De Zuid-Willemsvaart van 7 maart 1895. Een 
berichtje zonder commentaar, zonder toelichting. Waarom is hier eigenlijk over geschreven?  
 

 
 
Was het normaal in die tijd om ooievaars te schieten en werd de actie van den heer Peeters 
beschouwd als een goede prestatie?  Of hield de vermelding in de krant een veroordeling in, was het 
juist verontwaardiging dat deze statige vogels waren geschoten?  
Verder lezend in oude teksten kom je beide tegen. Het schieten van ooievaars was toegestaan en de 
vooroordelen van nu, waren er toen ook. De ooievaar werd makkelijk als schadelijk beschouwd en 
beschuldigd van 'wilddieverij'. Gelukkig weten we nu beter. 

Mensen waren toentertijd ook wel begaan met het lot van ooievaars. In de Haagse Courant van 
6 februari 1897 is te lezen:  
'Een lentebode ... Of een afgedwaalde. 
Te Roosendaal is Zondag een ooievaar gezien. Arm beest!' 

Ooievaars die worden geschoten is niet goed voor de aanwas van kinderen. En in Gennep deden 
snoeken er nog een schepje bovenop. In hetzelfde artikeltje, over de geschoten ooievaars,  staat over 
een grote snoek in Gennep: 'Wanneer het dier den bek opent, kan deze een kinderhoofd bevatten.' 

In Gennep gebeurde en gebeurt het ... 

terug 
 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/gedrag-bij-bezoek
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Waarom is de reiger geen ooievaar? 
18 maart 2018, Caroline Walta  
 
In de weblog van 13 maart kun je een gaaf filmpje zien van onze ooievaar en een blauwe reiger. 

Onze Gennepse ooievaar kijkt de kunst af en vangt zowaar een visje. Hoewel ze op elkaar lijken, 

behoren ze tot een andere familie. Hoe zit dat?  

Je hebt mensen die houden van rommelig, je hebt mensen die houden van netjes. Toch zit het in ons, 
om een beetje orde in de wereld te willen aanbrengen. Dit begon al voor onze jaartelling met de 
Griekse wetenschapper Aristoteles. Hij begon met het indelen van organismes (zeg maar, het leven 
op aarde) in een systeem. 

Toen met pen en papier, nu met computer en DNA 

Met de komst van de microscoop in de 18e eeuw, konden planten en dieren nauwkeurig onderzocht 

worden. De Zweedse arts Carl Linnaeus maakte er zijn levenswerk van, om een indeling op papier te 

zetten. Wij gebruiken die basis nog steeds, hoewel er nu nóg meer te onderzoeken valt met DNA* 

onderzoek.  
*) DNA zijn onzichtbare cellen waaruit wij allemaal bestaan. 

Gewoon kijken, dat kan ook! 

Je hoeft geen onderzoeker te zijn om de verschillen tussen de ooievaar en reiger te kunnen 

ontdekken. Laten we eens een beetje orde aanbrengen... 

 

  ooievaar reiger 

vliegt met de nek gestrekt in een s-vorm 

op trek vliegen ze alleen overdag, op thermiek, niet 

in een bepaalde formatie 

vliegen ze ook 's nachts, in een 

groep vaak in v-vorm 

verzorgt de veren 

met 

vet uit een klier op de stuit poeder uit donsveren op de borst 

en stuit 
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manier van jagen lopend door het veld of langs de waterkant staand langs de waterkant of in 

het veld 

voornaamste 

voedsel 

wormen, kevers, andere insecten, kleine 

knaagdieren en vogels als ze traag genoeg 

zijn, want de ooievaar is geen snelle jager 

vis, kleine knaagdieren en vogels 

die de reiger met een snelle 

beweging vangt 

geluid klepperen met de snavel kekkeren en krijsen, soms doen ze 

ook aan snavelklepperen 

gewicht 4-5 kilo 2 kilo 

aantal broedparen 

in Nederland 

950 11.000 

aantal soorten 

wereldwijd 

20 (in Nederland onze witte ooievaar en af en 

toe bezoek van een zwarte ooievaar) 

67 (in Nederland kun je ook de 

purperreiger, grote en kleine 

zilverreiger zien) 

symbool in veel culturen staat de ooievaar voor 

geboorte en brenger van geluk 

in de Boeddhistische cultuur staat 

de reiger voor zuiverheid en 

intuïtie 

Overeenkomsten tussen ooievaar en reiger zijn de vorm en houding van hun lichaam, de lange poten 
en forse snavel. Ze eten zowel levend voedsel als dode resten. Verder maken ze allebei grote 
takkennesten. Beide vogels kunnen ruim 20 jaar oud worden. 

terug 
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Wie is nou wie ? 
20 maart 2018Leo Daanen  

Bij veelgestelde vragen en in het Clubhuis (de chat) wordt regelmatig de vraag gesteld wie nou wie 

is.  

Foto Leo: Pa met aluminium Lip-ring 7539 

Gennep, Winter 30/11/2010  

 

 

Hoe herken ik man/vrouw of Hoe weet 

ik wie Pa of Ma is ? 

In het Clubhuis, maar ook bij 

veelgestelde vragen zie ik regelmatig de 

vraag voorbij komen 'Wie is nou wie?' 

of hoe herken ik man en vrouw? Ik ga 

proberen dat hier duidelijk uit te 

leggen. Pa is geringd met een aluminium Lip-ring ringnr. 7539 aan zijn rechterpoot, boven de “Hak of 

Hiel”, bij ons zouden we het de knie noemen. Zie bijgaande foto in de sneeuw op 30 november 2010 

gemaakt. Het vrouwtje op het nest is niet geringd, dus is zij gemakkelijk te herkennen ten opzichte 

van Pa. Alleen is ze moeilijk te herkennen als er een vreemde ongeringde andere ooievaar op het 

nest staat. 

Zoek de verschillen 
De ring van Pa is ook niet altijd duidelijk te zien en dan is het ook weer wat moeilijker, dus … wie nou 
wie is. Ik heb een paar foto’s langs elkaar gezet boven in dit blog. Boven de foto staat wie links en wie 
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rechts op het nest staat. Hier zie je telkens duidelijk het verschil in grootte, maar kijk ook eens naar 
de snavel en kop van Pa. De snavel van pa is grover en langer dan die van Ma. Ook de kop van Pa is 
nogal wat forser. Ik zou zeggen, probeer het zelf maar eens uit of je ze kunt herkennen met deze 
informatie. 

Ja, het is wel goed opletten bij de ooievaars! 

Tsja en dan staat er ineens een ooievaar met aan de rechterpoot een zwarte ring. Huh wa's da nou? 

En dan zie je ook dat die met de zwarte ring veel kleiner is dan die andere zonder ring. 

Tsja kijkers, het is wel goed opletten bij de ooievaars, want dat was een ander stelletje. Zij kwamen 
even langs en als er dan geen ooievaar op het nest staat, pikken wij dat toch in? Nou mooi niet, 
zeiden Pa en Ma en ze joegen het stel met spoed van het nest. Dat stelletje waren 
hoogstwaarschijnlijk de Beugense ooievaars (5 km verderop). 

terug 
 
 

foto: Caroline Walta 

Lente in de kop? 
22 maart 2018, Arda van der Lee 

Voor de meteorologen begon de lente op 1 maart. Voor de gewone mens op 21 maart. En 

astronomisch gezien is gisteren de lente begonnen. En is de lente voor de ooievaars al begonnen?  

Op veel nesten zijn de vaste bewoners inmiddels terug. Soms pas eentje, die nog wacht op de 
terugkeer van zijn/haar vaste partner. Komt die niet (of erg laat in het seizoen), dan is de kans groot 
dat de plek is ingepikt door een nieuwkomer.  Niet getreurd, ooievaars zijn meer gehecht aan hun 
nest dan aan hun partner. 
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Veel nesten zijn al bezet door een paartje. En dan betekent de lente: slepen met takken, kunstig de 
weerbarstige takken in het nest vlechten en de nestkom vullen met zacht materiaal. Dat kan van alles 
zijn: hooi, graspollen of zelfs plastic, als het maar zacht is. Ook goed te zien op het filmpje gaat het 
dan toch gebeuren? 

Prachtige bekroning 

Dat de ooievaars de lente in hun kop hebben, is ook te zien aan het paren. Er wordt best veel 

gepaard, vooral om de band tussen man en vrouw te versterken. En natuurlijk uiteindelijk om de 

eieren te bevruchten. Dat zou natuurlijk prachtige bekroning zijn van het lentegevoel. We hebben 

wel eens het eerste ei op 21 maart gehad, maar ik denk dat we nog even geduld moeten hebben. 

Misschien is Pasen een mooi moment? Een ei is geen ei, .......   kent u het rijmpje? 

 

terug 
 
 

 
foto: Wim van Nee 

STORK 
23 maart 2018, Wim van Nee  

In afwachting van het eerste ei, hebben we even de tijd om in het verleden te kijken. STORK is 

opgericht op 1 januari 2009. Dat betekent dat STORK aan het eind van dit jaar tien jaar oud is. 

Maar het ooievaarswerk in Nederland heeft een veel langere geschiedenis.  

In 1969 startte Vogelbescherming met het herintroductieproject voor de ooievaar, met de opening 
van Ooievaarsdorp Het Liesveld. In de periode van 1979 tot 1989 zijn er in het hele land 12 
ooievaarsstations geopend. Vanuit deze stations werden ooievaars vrijgelaten, die in gevangenschap 
hadden laten zien dat ze een paar vormden. 

 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/gaat-het-dan-toch-gebeuren
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/gaat-het-dan-toch-gebeuren
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Dat het project succesvol is verlopen, is vast niemand ontgaan. In 2008 heeft Vogelbescherming het 
project formeel afgesloten. Dat was voor een aantal betrokkenen het moment om de volgende stap 
te zetten. Alle kennis en verzamelde gegevens mochten natuurlijk niet verloren gaan. Om de 
ontwikkeling van de populatie goed te kunnen blijven volgen, moest het inventariseren, het ringen 
en het uitvoeren van tellingen doorgaan. Om dat te kunnen doen in een georganiseerde vorm, is 
STORK opgericht. 

Eén van de belangrijke projecten van STORK is Nestkaart Ooievaar. Hierin worden gegevens van 
broedgevallen verzameld en geborgd. Deze gegevens zijn onmisbaar om de populatie te kunnen 
blijven volgen. Nestkaart Ooievaar is door Sovon ontwikkeld, in nauwe samenwerking met STORK. 
Het aantal melders in Nestkaart Ooievaar is op dit moment helaas aan de lage kant, maar het goede 
nieuws is dat iedereen kan meedoen. Neem eens een kijkje op  de website van STORK. 

www.ooievaars.eu 

terug 
 

Voorbode van voorjaar of weer winter? 
25 maart 2018, Caroline Walta  

Voorbodes van de lente, we hebben er lang op moeten wachten. Vandaag was het zover, de klok 

een uur vooruit. Zonnestralen die warm beginnen aan te voelen. Vogels die zingen of al als paar bij 

elkaar zitten. Sommige zijn verder, bouwen aan een nest of zitten op eieren. Hoe zit dat met de 

ooievaar?  

http://www.ooievaars.eu/
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Het had gekund, al een ei. Maar het Gennep paar is nog niet zover. We zullen even geduld moeten 
hebben. Misschien wordt het een paasei? 

Buiten Nederland 

In de tussentijd breng ik jullie nieuws van over de grens, waar koning winter nog lang geen plaats 

heeft gemaakt voor een ontluikende lente: Bulgarije. Hier broeden ooievaars, maar ook reizen er 

hoge aantallen op trek door het land. 

Bevriezen tijdens je tussenlanding 

Momenteel is het er vreselijk winterweer, met ijzige temperaturen en winterse neerslag. Een grote 

groep reizende ooievaars was hierdoor onaangenaam verrast. In plaats van een lentezonnetje en 

groene weiden, kwamen ze aan in gure kou en op vlaktes van sneeuw. 

Hartverwarmende hulp 

De afgelopen week bereikten ons beelden van verkleumde ooievaars die wezenloos langs de weg 

stonden of weerloos in een veld lagen. De bewoners van Bulgarije kwamen de ooievaars te hulp. De 

mensen hebben niet veel, maar namen de uitgeputte ooievaars letterlijk in huis om ze te verwarmen 

en eten te geven. Een impressie van de reddingsactie zie je in de banner. Intussen is een aantal 

ooievaars aangesterkt en vrijgelaten. 

 

terug 
 


