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Missie van STORK
STORK staat voor STichting Ooievaars Research & Knowhow en is opgericht in 2008.
STORK heeft als doelstelling de belangen van de ooievaar in het algemeen te behartigen en
de ooievaarspopulatie in stand te houden. Ooievaars zijn een onlosmakelijk onderdeel van
het Nederlandse landschap.
STORK brengt de ontwikkelingen in kaart van het aantal broedparen van de ooievaar
(Ciconia ciconia). Deze gegevens vormen een goede onderbouwing bij verder onderzoek.
Tenslotte willen wij en vele anderen veel plezier aan deze vogelsoort beleven.
Wij verwezenlijken onze missie door:
● Voortzetting van de monitoring van ooievaars door middel van een uitgebalanceerd
programma van ringen en tellen. Een professionele databank is een resultaat van deze
monitoring. De gegevens uit deze databank zijn van belang voor een effectieve en efficiënte
bescherming van de ooievaar.
● De bestaande databank uit te breiden en te onderhouden opdat die een betrouwbare en
breed erkende monitor van de populatieontwikkeling in Nederland is én de unieke basis
vormt voor diverse beschermingsmaatregelen, waaronder biotoopherstel. De databank
bestaat uit verscheidene onderdelen. De basis hiervoor wordt gevormd door gegevens, die
afkomstig zijn van een grote groep vrijwillige contactpersonen. Een groot aantal hiervan is
nesteigenaar. We proberen deze medewerkers onder andere gemotiveerd te houden door
hen op de hoogte te houden met aantrekkelijke rapportages, tips voor concrete
beschermingsmaatregelen die daaruit voortvloeien en activiteiten die hun passie voor de
ooievaar stimuleren.
● Voorlichting te geven waarbij we :
- positieve en negatieve ontwikkelingen signaleren en via de inzet van de media en
eventuele publieksacties beleidsmakers, terreinbeherende organisaties et cetera tot het
nemen van adequate maatregelen brengen.
- permanent werken aan het draagvlak voor het behoud van de ooievaar voor Nederland bij
het grote publiek, onder andere door het wegnemen van misverstanden en het stimuleren
van natuurbeleving aan de hand van de ooievaar.
● Ons specifiek richten op deze unieke vogelsoort, in het volle besef dat deze vooral een
zichtbare en daardoor aantrekkelijke representant is van een specifiek ecosysteem. Het
behoud van de ooievaar voor ons land is alleen mogelijk door biotoopherstel te plegen en
voor bescherming te zorgen. Dit laatste niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten.
● Goed samen te werken met andere natuurbeschermende organisaties en aanvullend te
zijn op hun kennis en activiteiten.
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Inleiding
In dit jaarplan wordt aangegeven welke ambities de Stichting Ooivaars Research &
Knowhow (STORK) heeft voor 2018. Hoe groot ons enthousiasme ook is, dit streven kan
voor een groot deel alleen maar geconcretiseerd worden, wanneer er voldoende hulp is van
buitenaf. Zonder een stevige financiële basis is bijvoorbeeld het structurele ringonderzoek
aan ooievaars niet gewaarborgd. De afhankelijkheid van vrijwillige waarnemers om de
monitoring van het aantal broedparen in ons land voort te zetten is cruciaal .Het is niet
genoeg wanneer we door een te klein deel te tellen, trends willen vaststellen. In mondiaal
opzicht wordt er van ons verwacht dat wij eens in de paar jaar deelnemen aan een
internationale census.
Kortom, er is genoeg werk genoeg aan de winkel. Wij hopen dat velen ons daar bij willen
steunen!

Algemeen
Tijdens het broedseizoen willen we de kwestie of het (toenemende) aantal ooievaars invloed
heeft op de weidevogelstand onder de aandacht brengen.
Daarnaast willen wij duidelijker communiceren met onze ringers én nesteigenaren wat
STORK wenselijk en haalbaar vindt bij het aantal te ringen jongen. Inzet naar de ringers is,
dat niet alle bereikbare nesten in hun ringgebied persé geringd hoeven worden, we streven
wel naar een zo goed mogelijke spreiding over het land. Inzet naar de nesteigenaren is dat
ringen niet vanzelfsprekend is, niet automatisch wordt geregeld als er wordt (mee)betaald en
niet op te eisen is. Ringen dient een onderzoeksdoel, het is feitelijk een dierproef. Je moet
doen wat nodig is en niet méér.

Educatie, voorlichting en fondsenwerving
Ook voor het broedseizoen 2018 heeft Vogelbescherming besloten weer een webcam bij
een ooievaarsnest te plaatsen. De plaats waar dit gebeurt is Gennep (L.) Het meewerken
aan de website Beleef de Lente voor volwassenen en kinderen wordt hiermee
gecontinueerd. Hierdoor blijft STORK letterlijk in beeld. De vrijwilligers en bestuursleden
zullen de weblogs blijven schrijven.
Tijdens het ringen zal er uiteraard ook aandacht zijn voor educatie door de aanwezige
mensen te vertellen over de ooievaar. Ons ringwerk is meestal erg zichtbaar en daardoor
vormen we een vraagbaak voor het publiek. Het ringen van ooievaars door de STORKringers vormt een visitekaartje voor het ringwerk in het algemeen.
STORK zal in november aanwezig zijn op de Landelijke Dag van Sovon.
Bovenstaande activiteiten zijn van groot belang voor educatie en trekken ook de aandacht
van de media. Door persberichten te sturen wanneer er iets aparts te melden is, wordt het
contact verstevigd.
In educatief opzicht zijn ook de website en de digitale nieuwsbrief van belang, niet alleen
voor de media en het grote publiek, maar ook voor scholen. We blijven de website zo actueel
en leesbaar mogelijk houden, zodat iedereen die iets over ooievaars wil weten, niet om (de
website van) STORK heen kan.
Fondsen werven blijft onze aandacht houden. We hopen dat er in het komende jaar een deel
van erfenissen aan STORK toevalt. De webloghouders besteden speciale aandacht aan de
mogelijkheid van ondersteuning van STORK via Beleef de Lente Daarnaast blijven we alert
op mogelijkheden om via een persoonlijke benadering van bedrijven en instanties fondsen te
werven.
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Monitoring van de ooievaarspopulatie
Nestkaart ooievaar
Het is belangrijk om de trend in de ooievaarspopulatie te kunnen blijven volgen. Prioriteit
blijft, dat we voldoende mensen bereiken om nestgegevens in Nestkaart Ooievaar te zetten.
Dit wordt al gedaan via de website, via de nieuwsbrief, via de STORK-ringers, via
nesteigenaren en liefhebbers. Toch blijkt dit nog niet voldoende mensen te motiveren.
Mogelijkheden zijn: de publicatie in Limosa (maart) gebruiken om aandacht te vragen, de
ringers opporren om (een deel van) ‘hun’ nestgegevens in Nestkaart te zetten, samen met
Sovon kijken welke stappen STORK nog meer kan zetten.
Wintertelling
Ook in 2018 worden de in Nederland overwinterende ooievaars geteld. Deze succesvolle
telling is ieder jaar een activiteit die veel positieve aandacht trekt, zowel van het publiek als
van de pers. In januari 2018 wordt weer samengewerkt met Sovon en met waarneming.nl.
Net als in de voorgaande jaren vragen we waarnemers om ringen af te lezen. Dit geeft
inzicht in de overwinterende populatie (o.a. leeftijdsopbouw).
Ringen
Ook dit jaar zullen voor zover de financiële situatie het toelaat, jonge ooievaars worden
geringd. We streven naar een goede landelijke dekking en dichtheid
(: van Noordwijk AJ. 2006. Advies over de optimale ringinspanning bij Ooievaars in
Nederland. Vogeltrekstation rapport 2006-02. Vogeltrekstation, Heteren).
Geringde ooievaars zijn individueel te volgen, waardoor er relaties zijn te leggen tussen
individuen en broedsucces. Aflezen van ringen en deze melden aan STORK, eventueel via
Nestkaart Ooievaar of invoeren in Griel blijft dus erg belangrijk. Als een melder erom vraagt,
kan er altijd meer informatie over de afgelezen ooievaar worden gegeven.
BEGROTING 2018

De begroting is opgesteld op basis van de gerealiseerde resultaten 2017, waarbij er geen
speciale plannen zijn van het bestuur. De enige toelichting wordt gegeven op de
voorgenomen uitgave notaris in het kader van wijziging statuten. De statuten zijn op enkele
punten wat gedateerd/achterhaald en daarom worden die thans aangepast.
De begroting is in het kader van het voorzichtigheidsprincipe terughoudend opgesteld.
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