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12 februari  t/m  18 juli 2016 

 

Bijna Valentijnsdag... 
12 februari 

Hoi allemaal,  

Jullie hebben vast wel eens gehoord van Valentijnsdag. Een dag waarop je stiekem aan iemand laat 
weten, dat je hem of haar heel aardig vindt. Je stuurt een kaart, een roos of een klein cadeautje. 
De twee ooievaars op het mooie nest in Gennep trekken zich van die mensen-dingen natuurlijk 
niets aan. Ze vinden elkaar misschien wel aardig, maar ze vinden allebei het nest waar ze op 
wonen het allerbeste nest. 

In de komende maanden gaan we samen het hele broedseizoen van deze twee ooievaars mee 
beleven. 
We wensen jullie allemaal heel veel plezier. 

groetjes van Annemieke 

 

 

Valentijnsdag 
14 februari  

Hoi allemaal,  

Vandaag is de echte start van Beleef de Lente. Wat zien we nu? Regen of natte sneeuw op de 
camera, een leeg nest. Hoezo lente? Maar maak je geen zorgen, hoor. Ooievaars kunnen best tegen 
wat regen of sneeuw. Ze hebben een lekker warm en waterdicht verenpak.  
Ze zitten 's nachts samen op het nest en 's morgens gaan ze op stap in de omgeving. Let vandaag 
maar eens op hun poten als ze terugkomen op het nest. Zit er een ring aan één van de poten, dat is 
het mannetje. Is er geen ring te zien, dan zie het vrouwtje. Makkelijk, om ze zo uit elkaar te houden. 
In een volgend dagboek ga ik wat vertellen over het mannetje en het vrouwtje. Ben je benieuwd? 
Prima. Graag tot de volgende keer. 
Ik wens jullie allemaal een heel mooi Beleef de Lente seizoen. 
 
groetjes van Annemieke 
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Druk bezig 
18 februari 

De ooievaars staan lekker op het nest, ze vliegen er straks af en gaan fourageren (dat is eten zoeken) 
in de omgeving. Misschien wel op het weiland in de achtergrond. Ze zoeken regenwormen, allerlei 
insecten, een lekkere muis... Heb je de laatste paar clips al bekeken? Dan heb je vast al gezien, dat de 
ooievaars het druk hebben. Ze bouwen al een beetje aan het nest met takken en dorre blaadjes en 
mos. Ze zitten lekker op hun nest en ineens een zwerm kauwen boven hun snavel. En dan kom je 
thuis en zit er een hele berg duiven in je nest. Wat vind jij: hebben ze het echt druk, of vinden ze het 
stiekem ook wel leuk? 

Annemieke 
 

Een hele dag... 
23 februari  

Wat doen ooievaars nou eigenlijk de hele dag? Er zijn nog geen eieren, dus ze hoeven nog niet te 
broeden. Er zijn nog geen jongen, dus daar hoeven ze nog geen eten voor te halen. 
In de clips kun je zien wat ze zoal doen: ze paren in de harde wind, ze verdedigen het nest tegen 
vreemde ooievaars, ze bouwen wat aan het nest, ze vliegen wat rond en natuurlijk zijn ze vooral vaak 
op zoek naar eten. Regenwormen, insecten, af en toe een lekkere muis of een slak en soms een mol. 
De ooievaar slikt de prooi heel door. In zijn maag wordt het eten verteerd. De restjes die niet kunnen 
verteren, vormen een braakbal. Hmm, lekker woord is dat ;-) Die braakbal spuugt de ooievaar uit. Eet 
smakelijk! 

Een groetje van Annemieke en tot de volgende keer. 
 

Bouwvakkers 
2 maart  

Grote vogels, kleine vogels...allemaal maken ze een 
nest. Soms slordig, soms heel mooi, soms enorm 
groot of piepklein. De ooievaars maken een groot nest, het is wel 1 meter en 20 cm in doorsnee. Dat 
betekent van buitenkant tot buitenkant. Vaak zie je een ooievaarsnest op een paal of een andere 
hoge plek. Steeds meer ooievaars maken hun nest helemaal zelf in bomen. Dan zijn het echte 
'bouwvakkers en knutselaars'. En die nesten zijn mooi! 

Onze Gennepse ooievaars hebben een kant-en-klaar-nest. Toch blijven ze zelf met takken en zacht 
materiaal slepen en bouwen. Zo wordt het echt hun eigen plek. 

Die doorsnee van het nest...pak maar eens een liniaal en een stoepkrijtje en teken het op de stoep of 
op het plein. 

groetjes van Annemieke 
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Bouwvakkers, deel twee 
4 maart  

Takken, plukken gras of hooi, ze bouwen maar door. Pa ooievaar is er maar druk mee om de tak op 
de goede plek neer te leggen. En dwars op de rand....nee, dat lukt echt niet. Natuurlijk lukt het hem 
om de tak netjes in de nestrand te steken. 

In het filmpje zie je ma ooievaar een beetje voorover staan en haar vleugels wat wijd doen. Ze merkt, 
dat haar partner terugkomt. Zodra hij op het nest landt, begroeten ze elkaar of ze elkaar jaren niet 
gezien hebben. Daarover ga ik volgende week wat schrijven. Let alvast maar eens op wat ze allemaal 
doen als ze elkaar begroeten. 

Het nest ziet er best netjes uit. Maaaaar ... wie heeft daarvoor gezorgd? Over een week of twee gaat 
Leo jullie daarover vertellen. Spannend, ik ben benieuwd, jullie ook? 

groetjes van Annemieke 
 

Idee voor je werkstuk, studie of spreekbeurt 
6 maart 

Hoi! 

Mijn naam is Caroline, ik ben 45 jaar en deze week ging ik... terug naar school. In mijn dagelijks leven 
zit ik op een zakelijk kantoor, bij mannen in pak die op snelle laptops werken en veel telefoneren. Het 
was dus heel anders om weer in een schoolgebouw te komen. Het is er zo gezellig met allemaal 
versiering op de ramen en een klas met posters en planten. Ik had meteen veel bekijks, want ik kwam 
binnen met een grote plastic ooievaar. 

De zoon van mijn beste vriendin ging een spreekbeurt houden in 
groep 8 en hij had mij uitgenodigd om te komen kijken. Het was 
een hele mooie presentatie in Powerpoint met tekst, foto's en twee 
filmpjes. Na afloop mocht ik helpen bij het beantwoorden van 
vragen. Zo kon ik vertellen over STORK (Stichting Ooievaars 
Research & Knowhow) waar we ons met elkaar inzetten om de 
ooievaar en zijn leefgebieden te beschermen. Wij schrijven ook 

allemaal de verhaaltjes op deze website. 

Ben je op zoek naar een onderwerp voor je werkstuk of spreekbeurt? 

Denk eens aan de ooievaar... er valt veel over te vertellen: 
- het leven op het nest, over de jongen en het uitvliegen 
- het symbool van het brengen van kinderen en het gebruik van zijn afbeelding op gebouwen en in 
logo's (voor de voetballer onder ons: ADO Den Haag :-)) 
- de geschiedenis dat de ooievaar bijna was uitgestorven en nu weer terug is in ons land 
- de indrukwekkende reis die de ooievaar maakt naar en van zijn overwinteringsgebied 
- allemaal andere leuke weetjes en spreekwoorden (Googelen maar 
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..........!) 

 Veel informatie kun je vinden op www.ooievaars.eu 

 Groetjes uit Den Haag, 
Caroline 

  

Begroeten 
9 maart  

Hoi. Hallo. Goeiendag. Moi. Bonjour. Hello. Een hand geven, een zoen geven, een neusje geven, high 
five,arm om iemand heenslaan. Mensen begroeten elkaar op veel verschillende manieren. 

Hoe begroeten de ooievaars elkaar? Jullie hebben dat vast al wel gezien in een clip. Ze klepperen 
samen, ze lopen een beetje om elkaar heen, de vleugels gaan wat opzij, ze maken een soort 
pompende beweging met de vleugels. En kijk maar eens naar de staart...die doet ook mee. Het lijkt 
wel of ze hun staart opsteken. Grappig hè? Hun hals gaat wat naar beneden tijdens het klepperen, en 
dan al klepperend weer omhoog, tot de hals haast op hun rug ligt. Pfff, da's best lenig, vind je niet? 

Ga maar eens op zoek in de clips of je álle begroetings-bewegingen kunt vinden. De clip bij dit 
dagboek is speciaal voor jullie gemaakt door Nel. Nel is de mevrouw die bij Beleef de Lente alle clips 
voor de ooievaars maakt. Nel, dank je wel!  

 groetjes van Annemieke 
 

Verzorging 
12 maart  

Een gezonde vogel zorgt ervoor, dat zijn of haar verenpak goed in orde is. De veren heb je immers 
nodig om te vliegen, maar ook om je te beschermen tegen regen. In de clip kun je goed zien, dat de 
ooievaar zijn veren één voor één door de snavel haalt. Daarbij heeft hij een beetje vet aan zijn snavel. 
Dat haalt hij uit de vetklier, die vlakbij de stuit (begin van de staart) zit. Het stuitvet smeert hij netjes 
over de veren, zo blijft het verenpak goed in conditie. Schone veren en een netjes verenpak is 
belangrijk voor vogels, daardoor blijven ze gezond. 

groetjes, Annemieke 
 

Begroeten deel twee 
13-03-2016  

http://www.ooievaars.eu/
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Hoi allemaal, in Beleef de Lente hebben de webloghouders van STORK zich allemaal voorgesteld. 
Caroline, Wim, Arda en Leo. Ik heb dat nog niet gedaan en vandaag is het mijn beurt. Ik stel mij ook 
maar eens aan jullie voor. Ik heet Annemieke, maar dat weten jullie natuurlijk al lang. Ik ben gek op 
buiten zijn. Muziek maken vind ik erg fijn. Ik kan ook wel een beetje zingen. Ik houd van lezen, vooral 
spannende boeken. Ik ben leerkracht op een super-leuke school, Het Anker in Emmen. Daar ben ik juf 
in een gezellige groep 7/8. En natuurlijk ben ik gek op vogels en op de ooievaars. Al 26 
broedseizoenen heb ik jonge ooievaars mogen ringen. Daar ga ik jullie in de komende maanden nog 
veel meer over vertellen. 

Tot de volgende keer! Annemieke 
 

Zien jullie wat ik zie?  
15 maart 

Hé, zien jullie wat ik ook zie? 

Ik heb jullie in een vorig dagboek verteld 
over hoe de ooievaars elkaar begroeten. In deze clip kun je dat nog een keer heel mooi zien. Nel, 
dank je wel hiervoor. 

Maar zien jullie wat ik ook zie? Als de ooievaars het nest verdedigen tegen de indringer maken ze 
dezelfde bewegingen en dezelfde geluiden. Dat is bijzonder! Dus als ze elkaar aardig vinden én als ze 
elkaar níet aardig vinden, doen ze eigenlijk hetzelfde. Hmmm, snappen jullie het nog? Weet je wat ik 
denk? Ik denk, dat de ooievaars zélf heel goed weten, wat ze met hun bewegingen en geklepper 
willen 'zeggen'. 

Zie je trouwens ook, dat ze steeds hun kop een beetje scheef doen? Ze kijken met één oog naar 
boven. Waarom doen ze dat, denk jij? Ik ga de clip nog een keer bekijken.  

Groetjes van Annemieke 
 

Ta(k)ken 
16 maart  

Welke taken heb jij? Je kamer opruimen, gras maaien, je weektaak op school, je dagtaak op school, 
de hond uitlaten, je brood smeren. Heeft de ooievaar ook taken? Jawel, nest bouwen, indringers 
wegjagen, eten zoeken, veren poetsen.....je weet vast nog wel meer. 

In de clip zie je de ooievaar die heel druk bezig is met een tak. Of is het nou een taak? In ieder geval 
heeft hij het er maar druk mee. Ik denk dat de mensen van de gemeente Gennep ook wel een taak 
hebben, een taak met veel takken. Volgens mij zijn er al best veel over de rand gekukeld. 

groetjes Annemieke 
 



Beleef de Lente Junior 2016 
 

 
 

 

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

 

Nest Schoonmaken, hele klus hoor !! 
18 maart  

Hallo jongens en meisjes, 

Annemieke heeft het laatst al over het nest van de ooievaars 
gehad, kijk maar eens terug in het dagboek bij “Bouwvakkers 
deel 2”   
Maar wie heeft nou dat nest zo mooi schoongemaakt en 
waarom zei Annemieke ? 

Nou dat hebben wij dus gedaan, het nest is na een seizoen met 3 
jongen erop best wel een modderpoel. 
Tja dat klinkt raar, maar dat is echt wel zo hoor, bekijk de foto’s 
maar eens. 
En een nest wat geen water doorlaat, omdat het dicht geslibd is 
met modder is niet prettig. 
Jullie willen toch ook graag een lekker warm bedje waar zeker 
geen water in staat toch, Brrrrrr koud joh. 
Als de ooievaars jonge ooievaartjes krijgen en het zou vaak en 
lang achter elkaar regenen, dan droogt het nest niet op en blijft 
dan nat. 
De jongen worden dan zwak en ziek en kunnen longontsteking 
krijgen en gaan misschien dan wel dood. 
Nou jongens en meisjes, dat willen wij niet toch, dat is toch heel 
zielig niet dan ? 
Daarom hebben wij van vereniging vogelwacht “de Maasheggen” 
het nest schoongemaakt om dit probleem te voorkomen. 
Ik ga dan met een hoogwerker naar boven en klim dan, wel met 
een veiligheidsgordel aan zodat ik er niet af kan vallen, op het 
nest. Het nest staat wel meer dan 20 meter hoog hoor !! 
Met een harkje trek ik dan de modder en de oude takken eraf en 
doe die in 3 grote zwarte bakken. 
Deze gaan dan weer met de hoogwerker naar beneden en dan 
doen we er twee lagen wilgentakken op. We hebben deze takken 
van tevoren aan elkaar geknoopt en leggen deze kruislings op 
elkaar op het nest. 
Daar doen we wat houtsnippers bovenop en het water kan weer 
prima door het nest heen zakken. 
De ooievaars zelf, doen zoals jullie al wel gezien hebben er nog 
takken bij op. 
Ze maken het nest lekker zacht met hooi en mos, zodat de jongen 
het straks lekker warm hebben. 
Och ja, dat was ik bijna vergeten, mijn naam is Leo Daanen. 

Ik mag ook vogels ringen en ring de laatste jaren ook de jonge 
ooievaars in Gennep. 
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Heel veel plezier nog allemaal bij Beleef de Lente Junior, super leuk. 

Groetjes,  Leo. 

  

En klaar is het nest, lekker schoon en vooral Geen Water erin ;-)  
De 3 bakken afval in deze 2 bakken overgeladen, die heeft de Gemeente Gennep netjes opgeruimd. 

 

Wegwezen jullie! 
20 maart  

Wat moeten jullie hier? Dit nest is bezet, zoek maar een eigen plek en laat ons met rust! Ik weet 
zeker, dat de Gennepse ooievaars dit niet denken, hoor. Maar dat doe ik wel als ik de clips zie. De 
Gennepse ooievaars reageren zoals ieder ooievaarspaar doet: komt er een vreemdeling, dan moet je 
die verjagen. In de clip hiernaast is het niet één vreemde ooievaar, het zijn er misschien wel 10! Oei, 
dat is best spannend. Mams ooievaar verdedigt haar nest heel heftig. En het lukt haar om de 
indringers te verjagen.  

Waarom doen vreemde ooievaars dit?  

Misschien komen ze net terug van de trek. En zo'n nest is dan zó aantrekkelijk. Wie weet kun je de 
ooievaar die erop zit, eraf krijgen ... en het nest inpikken. Gelukkig is het niet gelukt, voorlopig even 
rust. 
 
Annemieke 
 

Ophoepelen... 
22 maart  

'Onze' pa en ma ooievaar hebben even rust...... deze zin kun je lezen in het vorige dagboek 

Vandaag weer twee ongenode gasten. Nel, onze clipmaker, heeft er een mooie clip van gemaakt. Je 
ziet, dat de ooievaars met hun hele lijf laten weten: dit nest is bezet, zoek een maar andere plek. In 
het vorige dagboek lees je, dat deze indringers waarschijnlijk op zoek zijn naar een eigen nestplek. 
Nou, dan zijn ze hier mooi verkeerd ;-)  Ze hebben een lange reis gemaakt vanuit hun 
overwinteringsgebied naar hun broedgebied. Pak de atlas er maar eens bij: de ooievaars 
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overwinteren in Zuid-Europa of in Afrika. Nee, niet in heel Afrika, hoor. Ze trekken door het westen 
van Afrika tot het stroomgebied van de Niger. Kun je dat gebied vinden? Reken maar eens uit 
hoeveel kilometers deze ooievaars misschien wel gevlogen hebben om in Nederland een nestplaats 
te vinden. Nu snap je vast ook wel, dat ze graag een mooi nest willen vinden om te gaan broeden. 
Maar ja.....als een nest al bezet is, dan wordt het toch kiezen....ruzie maken of een andere plek 
zoeken. 

groetjes van Annemieke 
 

Het één? Of het ander? 
25 maart  

Hoi. Je bent vandaag lekker vrij van school. En jawel, er komt toch een taallesje, over tegenstellingen. 
Nee, niet wegklikken, het valt wel mee, hoor. 

In één van de laatste clips vroeg ik wie ook alweer man en wie vrouw ooievaar is. Man is geringd en 
vrouw is ongeringd. Zó, dat zijn al twee tegenstellingen. 

In het nest zie je dat de harde takken aan de buitenkant liggen. Het zachte materiaal, zoals blad, gras, 
mos, ligt aan de binnenkant. Zo, dat zijn alweer twee tegenstellingen. 

In de clip bij dit dagboek zie je dat ze paren. De man staat boven en de vrouw onder. De man heeft 
de vleugels uit en de vrouw heeft ze in. Het vrouwtje heeft de snavel omhoog, het mannetje naar 
beneden. Ma staat en pa 'zit'. Hmmm, dit zijn er alweer een paar. Kun je zelf nog meer 
tegenstellingen bedenken? Nee hoor, ze hoeven niet in je taalschrift.  

Zo, genoeg taallesje voor vandaag! Viel wel mee, toch? Maak er een mooie vrije Goede Vrijdag van. 

houdoe, Annemieke 
 

Een ei!  
26 maart  

Hoi allemaal, een paas-achtig dagboekje..... 

Mams ooievaar heeft vannacht om 00.14 het eerste ei gelegd. Datum: 26 maart. Twee dagen eerder 
dan vorig broedseizoen. Het ei ligt op het zachte materiaal, weet je wel, het gras, mos, blad in het 
midden van het nest. Als het tweede ei er is, dan begint het echte broeden. Dus niet schrikken als je 
vandaag kijkt en je ziet, dat het ei 'bloot' ligt. Dat is geen probleem. 
Het is nu rond tien uur: wat mooi om te zien, paps staat op het nest, het ei ligt tussen zijn twee 
poten, hij kijkt er af en toe naar, schikt wat met zacht nestmateriaal. Hij stapt heel voorzichtig een 
beetje heen en weer. En ma ooievaar? Zij is op stap, lekkere hapjes zoeken en eten. 
Op naar ei twee, dat wordt vast een écht paas-ei. 

Houdoe, Annemieke 
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Verstopt, maar echt een tweede ei 
28 maart 

Vannacht is het tweede ei gelegd. In de clip kun je zien, dat het vrouwtje perst om het ei te leggen. 
Als het ei is gelegd, gaat ze staan, ze kijkt en prutst wat in het nest.  

Ik heb jullie gisteren beloofd om nog iets te vertellen over de vieze rug van het vrouwtje. Als de 
ooievaars paren, dan stapt de man op de rug van het vrouwtje. Hij heeft natuurlijk geen schone 
tenen, dus komt dat vuil op de rugveren van zijn vrouwtje terecht. En ze paren heel vaak, dus er 
komt veel vuil op de veren. Als je dus een ooievaar ziet vliegen met modder-rugveren....dan weet je 
nu dat het een vrouwtje is. 

Goedgoan, Annemieke 
 

Dat is drie 
30 maart  

Vannacht het derde ei, op de clip nog niet te 
zien. 

Het vrouwtje legt netjes óm de dag een ei. Er zit steeds bijna 48 uur tussen. Het kost dus twee dagen 
om een ei als ei te maken in haar lichaam. Heel bijzonder, dat dat in een vogellichaam gebeurt. Je ziet 
er aan de buitenkant niets van. 
Ben jij tussen de 2 en 7 jaar? Heb je al meegedaan aan de kleurpuzzelwedstrijd? Doen hoor, je kunt 
er een leuke knuffel mee winnen! Kijk maar even op de startbladzijde van de ooievaar. 

Moi, Annemieke 
 

Nummertje vier 
1 april  

Nee, het is geen 1 aprilgrap. Vannacht heeft het vrouwtje het vierde ei gelegd. Tijdens het leggen 
probeert pa ooi te paren. Dat kan natuurlijk niet. Een vrouwtjesvogel heeft maar één opening, de 
cloaca. Poepen, eieren leggen, dat gaat allemaal door de cloaca. Als de ooievaars paren, gaat het 
zaad van de man ook door de cloaca naar binnen. Een ei naar buiten en zaad naar binnen, tegelijk? 
Hmm, dat past niet. Het vrouwtje blijft dus liggen. 

Het vrouwtje maakt in haar lichaam het begin van een jonge ooievaar. Dat komt samen met een 
compleet voedselpakketje in het ei terecht. En dit gebeurt allemaal in het lichaam van ma ooievaar. 
Heel bijzonder! Ook heel bijzonder is, dat er in het voedselpakketje precies genoeg voedsel zit om 33 
dagen van te kunnen groeien en leven. Hoe geweldig is dát? 
Of er nog een vijfde ei komt? We gaan het afwachten.  

Oan't sjen, Annemieke 



Beleef de Lente Junior 2016 
 

 
 

 

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

 

Ei 5 
04 april 

Zondagochtend heel vroeg is het vijfde ei gelegd, om 4.19 uur. Je ziet het vrouwtje persen, kijk maar 
eens naar de beweging van haar staart. En dan ligt ei nummer 5 in het nest. Jammer, we kunnen ze 
nog niet tellen. De eieren liggen mooi verstopt en lekker warm in het nest onder de buik van pa of 
ma en tussen het warme gras en hooi. 

Weten jullie hoe groot een ooievaarsei is? Is het groter dan het ei van een kip? Jawel. Het is ongeveer 
zo groot als het ei van een gans. Een vriend van mij heeft weleens een ei gemeten, het ei was 72 mm 
lang en 53 mm dik. Natuurlijk zijn niet alle eieren precies even groot of even dik. Maar nu weet je het 
wel ongeveer. En schrik niet: die vriend heeft geen ei onder een ooievaar weggepikt, hoor! Het was 
een onbevrucht ei. Dat is een ei, waar geen kuiken in gegroeid is. 

Oan't sjen, Annemieke 
 

Turven... 
6 april 

Is het nest nou nog niet af? Nee hoor, de ooievaars blijven bouwen, net zolang totdat het 
broedseizoen voorbij is. En weet je wat zo leuk is? Als de jongen er zijn, dan helpen ze soms ook mee 
om takken of gras op de goede plek te leggen. Maar ja, wat is dan die goede plek? Nou, dat verzinnen 
ze op dat moment. 
De titel van vandaag is turven. In de clip zie je één van de ooievaars steeds met nestmateriaal komen. 
Hoe vaak komt hij of zij aanvliegen? Hoe vaak met een tak en hoe vaak met zacht materiaal? Dat kun 
je turven. En voor de bovenbouw nog een leuke procentopdracht: hoeveel procent vliegt hij of zij 
met een tak en hoeveel procent met zacht spul? 

Ajuus, Annemieke 
 

Heel veel dagen 
8 april 

De broedtijd van de ooievaar duurt lang, iets meer 
dan een maand. Op 26 maart ligt het eerste ei in 
het nest, twee dagen later de tweede. Vanaf het tweede ei begint het broeden. Vandaag is het dus 
de 12e broeddag. Even de kalender erbij...32 dagen tellen vanaf 28 maart.....rond 29 april komen die 
eerste twee eieren uit. Het derde, vierde en vijfde ei komen later uit, omdat die later gelegd zijn. In 
de eerste week van mei wordt het een kriebelende drukte onder de buik van pa of ma ooievaar. 
Maar zo ver is het nog lang niet. Eerst broeden, bouwen, broeden, fourageren (=eten zoeken en 
lekker oppeuzelen), broeden, lekker rondvliegen, broeden.... Alles om de beurt. 

Goedgaon, Annemieke 
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'Zeg kleine ooievaar, wat vlieg jij ver' 
10 april  

De kleine ooievaars laten nog een poosje op zich wachten. Maar kennen jullie het mooie 
prentenboek over ooievaars al? Het boek heet 'Zeg kleine ooievaar, wat vlieg jij ver'. Hierin staan 
prachtige tekeningen en het verhaal van de jonge ooievaars die op trek gaan. Elke school, 
peuterspeelzaal, BSO, ziekenhuisschool, kinderopvang enzovoort kan dit boek aanvragen voor 7 
postzegels. Hoe doe je dit? Kijk op de site van STORK www.ooievaars.eu  Op de startpagina staat een 
plaatje van het prentenboek, klik erop en dan kom je bij het aanvraagformulier. Even invullen, samen 
met 7 postzegels in een envelop en het boek wordt toegestuurd. 

Vraag je aan je juf/meester/begeleider of ze het prentenboek willen 
bestellen? Dan kun je er lekker samen in kijken en lezen. 

groetjes van Annemieke 
 

Klepperen 
14 april 

Iedere keer als je een clip opent, hoor je de ooievaar klepperen. En stiekem roekoe't er ook een duif 
doorheen. Wie weet welke duif dit is? Ik zal je een beetje helpen, het is een houtduif of een turkse 
tortel. Nog een beetje helpen...de houtduif koert in vijf stukjes (roe-koe-koe-koe-koe), de turkse 
tortel in drie stukjes (roe-koe-koe). Weet je het nu al? 

De ooievaar kleppert. Hij kan niet fluiten, zoals heel veel andere vogels. Luister 's morgens maar eens 
als je wakker wordt....wat een gefluit overal! Klepperen doet de ooievaar bij het begroeten, zo van 
'hoi, ik ben er weer' en 'ik ken jou, kom erbij'. De ooievaar kleppert ook als hij of zij vindt dat er 
gevaar is, of om andere ooievaars weg te jagen. De ooi kleppert om soortgenoten te laten merken: ' 
Dit nest is bezet door mij'. Als een ooievaar nog geen partner heeft, dan probeert hij al klepperend 
een vrouwtje te versieren. Of andersom natuurlijk. Tijdens het paren maakt het mannetje korte klep-
geluiden. En ik denk, dat ze soms wel klepperen, gewoon omdat ze het leuk vinden. Denk je ook niet? 
Net als bij jullie...soms gewoon kletsen omdat het gezellig is. 

Veel kletsplezier vandaag. 

Houdoe, Annemieke 
 

Ken je omgeving 
17 april  

Weet jij de weg rondom je huis? En rondom school of je speelveld? Natuurlijk weet je dat. Dat komt, 
omdat je daar heel vaak bent. Je kent bijna iedere hobbel in het fietspad, iedere straat of weg en 
iedere bocht. Zo werkt het ook bij de ooievaar. Vorige week was het in Gennep best mistig en toch 
kon de ooievaar precies op het nest landen. Dat komt, omdat pa en ma ooievaar de omgeving van 

http://www.ooievaars.eu/
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hun nest precies kennen. En als het té mistig is....dan blijven ze op het nest en wachten ze tot het 
zicht weer iets beter is. 

Vanmorgen was ik op het strand bij Katwijk. Lekker lopen langs de zee en koffie op het terras van een 
strandtent. Daar scharrelt een kauw. Hij zit op het dakje en houdt ons goed in de gaten. Hij heeft een 
soort wond op de kop en zijn ogen zien er wat vreemd uit. Zodra wij opstaan en twee stappen van de 
tafel zijn, vliegt de kauw naar onze tafel. Hij pakt een ongeopend koffiemelkkuipje, prikt er met de 
snavel een gat in en drinkt de koffiemelk met kleine 'slokjes'. Deze kauw is slim, hij weet precies waar 
hij iets lekkers kan vinden. Hij kent zijn omgeving.... 

grout'n, Annemieke 
 

Broedtijd 
20 april 

Op 26 maart ligt het eerste ei in het nest. Hoeveel dagen zijn de ooievaars nu al aan het broeden? 
Even tellen: 26 maart het eerste ei, 28 maart het tweede ei en de start van het broeden. Het is nu 20 
april, dus zitten ze al 24 dagen om de beurt op de eieren. Duurt lang, hoor.... Maar nog een dag of 8-
9 en dan hopen we dat de eerste twee kuikens uit het ei kruipen. Inmiddels zijn de groeiende jongen 
in het ei al herkenbaar als vogeltje. Weet je het nog, ze leven en eten van de dooier en het eiwit. In 
de dooier zitten vetten en vitaminen. Het eiwit heeft extra voedsel, maar is juist niet vet. Het voedsel 
in de dooier en het eiwit is precies genoeg om 32 dagen van te leven en te groeien. De eierschaal is 
de buitenste beschermlaag. Fantastisch toch? 

Ajuus, Annemieke 
 

Onderhuurders 
24 april 

Je woont in een nest en het nest is van jou. Of je woont in een nest en het nest is niet écht van jou. 
De kauw in het filmpje komt alleen even op een nesttak zitten. Die woont er niet. Maar kan een 
andere vogel in een ooievaarsnest wonen? Jazeker wel! 

Zoals je weet, bestaat de rand van het nest uit takken, heel veel takken en nog meer takken. Die 
takken liggen netjes (nou ja, netjes?) opgestapeld en toevallig in elkaar gehaakt. Zo ontstaan er een 
heleboel grotere en kleinere ruimtes tussen die takken. Dat zijn dan weer mooie nestholtes voor 
kleine vogels, denk hierbij bijvoorbeeld aan huismussen. Dat kan bij ons BDL-nest ook gebeuren. Ik 
heb er nog geen mussen gezien, jullie wel? Wanneer het nest een aantal jaren oud is, dan ontstaat er 
ook nestruimte voor grotere vogels, zoals kauwen. 
Een leuke doe-opdracht. Ga op zoek naar snoei-afval, uhh, laat takken met stekels maar liggen ;-). 
Probeer met die takken maar eens een mooi nest te maken. Makkelijk? Moeilijk? Is het klaar, dan 
natuurlijk een pluk hooi of gras erin leggen. Nog twee ooievaars knutselen en klaar is je eigen 
ooievaarsnest. Succes en veel plezier! 

Hoije, Annemieke 
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De camera wiebelt ?? 
25 april 

Hallo allemaal,  

Er zijn wat vragen waarom de camera soms wiebelt. Moderator Ingrid heeft dit al heel netjes 
uitgelegd, hoe dit komt. Op de foto van Ingrid kan je het net niet zien hoe dat zit. Bij deze zal ik de 
vraag nog even toelichten met nog een andere foto. 

Hieronder een foto van 2011 en er waren, zoals jullie zien, toen 3 jongen op het nest. Het carillon zit 
in het torentje en daarboven zie je een luik. Boven het luik zie je de webcam hangen, dit is nu een 
andere die nog mooier beeld weergeeft. 
Ingrid vertelde het ook al, maar als de klokken gaan luiden, trilt het torentje waar ook de camera aan 
gemonteerd is. Deze trillingen neemt de camera ook op en vandaar de trillingen in het beeld, als de 
klokken luiden. 
Op zich wel handig, want als je zit te kijken weet je meteen hoe laat het is haha. 
Leuk hé, om de jongen van bovenaf te zien. 

Groetjes, Leo. 

 

Oranje 
27  april  

Oranje snavel en oranje poten. Het is ook een beetje Koningsdag op ons ooievaarsnest. 

Sinds gistermiddag zitten we bijna met onze neus in het nest. De camera is ingezoomd, we zien nu 
mínder Gennep en méér nest. Daar ben ik blij mee, want de eerste twee eieren komen al bijna uit. 
Nog één of twee dagen wachten....en dan zien we hopelijk mini-ooievaars. Spannend om het zo 
dichtbij te mogen volgen. 

Een ooievaarsei is niet zo groot, ongeveer 70 mm hoog en 55 mm dik. Het ei zit nu helemaal vol met 
jonge ooievaar. Misschien piept het jong af en toe al een klein beetje. Een pasgeboren jonkie weegt 
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80-100 gram, ongeveer zo zwaar als een oranje mandarijntje. Kunnen we de jongen de eerste dagen 
al heel goed zien, denk je?  

We zitten in ieder geval op de eerste rij. Zie jij het jong als eerste? 

Ajuus, Annemieke 
 

Muisjes ;-) 

29 april 

Hoera, het eerste ei is uitgekomen. Rond kwart voor elf vanmorgen gaat ma ooievaar staan en kijken 
we vol spanning mee in het nest. Jawel, je ziet een heel klein kopje heen en weer gaan. Het is wel 
goed kijken, maar dat geeft niet, toch? In mijn dagboek van 8 april heb ik met jullie gerekend, we zijn 
op 29 april uitgekomen. Dat hebben we samen goed bedacht! En nu wachten we natuurlijk op het 
tweede ei. Als het bevrucht is, dan komt het vandaag ook uit. Een tweede ieniemienie-ooi in het 
nest. Nog even geduld, houd de beelden maar goed in de gaten. Speuren naar die kleine jonkies, die 
net zoveel wegen als een oranje mandarijntje, weet je nog? 

Tijd voor beschuit met muisjes. 

Fijne dag! Annemieke  

Opperdepop 

 
30 april 

En dan is je eten in je ei op(perdepop) en je past er ook niet meer in. Het wordt veel te krap en dan 
wordt het tijd om uit te breken. Maar hoe doe je dat? Die schaal om je heen is best sterk. Gelukkig 
heb je een gereedschapje meegekregen, een soort blikopener, of eigenlijk een ei-opener op je 
snavel. Daarmee tik je handig stukje voor stukje de eischaal kapot. Als het los is, dan kan het kapje 
eraf en kun je naar buiten. Dit gaat niet snel hoor, maar binnen een dag is het toch gelukt. Hè hè ... 
Hallo wereld! 

Houdoe, Annemieke 
 

Kwartet 
2 mei 

Jong nummertje vier is ook uit het ei gekropen, geholpen door de blikopener, oh nee...de eitand op 
de snavel. Pa en ma broeden trouw om beurten en ze zorgen ook om de beurt voor voedsel. Die 
hongerige jonkies kunnen best al veel eten hoor. Dikke regenwormen, insecten, over een paar dagen 
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misschien al wel een kleine muis... Ze groeien hard. Als ze 10 weken oud zijn, zijn ze net zo groot als 
hun ouders. 

Als pa of ma ooievaar het eten op het nest braakt, dan zijn de jongen er als de kippen bij. Hapschrok 
weg. Zo zorgt ieder jong er zelf voor, dat het voldoende te eten neemt. Dat gaat goed, als de ouders 
ook genoeg eten kunnen vinden. Tot nu toe brengen ze een halve ooievaarssupermarkt op het nest, 
dus de jongen kunnen flink groeien. Vergelijk het maar eens met de jonge koolmezen, de ouders 
stoppen het eten in de snavel. Degene met de grootste opengesperde bek krijgt het meest te eten.... 
Hmm, als jonge ooievaar ben je best zelfstandig. Zelf uit je ei kruipen, direct zelf al voor je eten 
zorgen in het nest en natuurlijk poepen buiten het nest. Da's nog best wel goed mikken . Misschien 
maakt onze clipmaker daar wel een keer een mooie clip van. 

grout'n, Annemieke 
 

Hieperdepiep....hoera! 
3 mei 

Tijd voor een feestje! Vandaag wordt pa ooievaar 10 jaar. Je hebt 
hem vandaag vast al op het nest gezien. Ziet hij er feestelijk uit? 

 

Of het precies vandaag zijn 10e verjaardag is, weten we natuurlijk niet. Tien jaar geleden waren er 
nog maar heel weinig nestcamera's. Als ooievaars beginnen te broeden, schrijf je die datum op. Je 
telt er 32/33 dagen bij en dan komt het jong uit het ei. Een week of 5 daarna krijgt het jong een ring 
om de poot. Goed kijken en opletten, dus. 
Onze vader ooievaar is geboren op een prachtige boom bij een mooi huisje in Gorssel en is het enige 
jong in het nest. Al het voedsel wat de ouders brengen, is dus voor hem. Gorssel ligt in de 
uiterwaarden van de IJssel en daar is heel veel voedsel te vinden. 
Op 8 juni 2006 is pa ooi geringd, hij is dan ongeveer 5 weken oud. Na het uitvliegen is hij sinds 2010 
ieder broedseizoen in Gennep. In 2012 heeft hij ook een uitstapje naar Duitsland gemaakt. 

En nu is hij opnieuw vader van een stel friemelige jongen. Hij is 10 jaar en doet het goed! Tijd voor 
een feesthapje: wormentaart met slakkenslagroom. Mjammie! 

hieperdepiepjes van Annemieke 

 

Wat een rare ooievaar ! 
6 mei 

Even op vakantie in Texel en dan zie je hele rare ooievaars ? 

Mooi tussen de rietkraag staat een prachtige paal met een ooievaarsnest erop. Maar nee hoor, geen 
ooievaar te zien, in de hele omgeving niet. Wat zeg ik, op heel Texel is geen ooievaar te bekennen. 
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Vorig jaar is er heel eventjes  eentje  op het nest geweest vertelde een buurtbewoner. Waarop ik 
antwoordde:  
“Oh die blijven dan net zolang als wij op Texel, ook maar een paar dagen op vakantie haha”. 

Nou we gaan weer verder hoor, weer lekker de frisse natuur in. En ja hoor, wat zien we daar, een 
hele rare ooievaar !! Eentje met een hele rare zwarte snavel en ook zwarte poten, hé wat is dat nou ? 
Een ooievaar heeft toch een rode snavel en rode poten. Maaiend van links naar rechts met zijn platte 
soeplepel snavel door het water. In een keer zie je hem dan happen en hebbes die prooi en dan komt 
de snavel uit het water. Net als de ooievaar werpt hij de prooi dan wat omhoog, vangt deze weer op 
en hap, slik, weg en weer verder maaien onder water. 

Wat hij vangt, nou dat lijkt mij een hele leuke opdracht voor jullie ??? 

Het is een prachtige vogel om te zien en je kunt er uren naar kijken (zie foto). Nee hoor jongens en 
meisjes, het is geen rare ooievaar. Maar een prachtige lepelaar, zo heet deze mooie vogel met zijn 
pluim achter op zijn kop. En die mooie zwarte platte Lepelachtige snavel met gele voorkant. Waar 
zou zijn naam Lepelaar toch vandaan komen !! 

De ooievaar ziet zijn prooi en pikt deze dan op ( ooievaar jaagt dus met zijn ogen). 
De lepelaar voelt zijn prooi en pikt deze dan op (Lepelaar jaagt met zijn gevoelige tastorganen in de 
snavel). 

Het verschil tussen een Oogjager en een Tastjager dus. 

Groetjes,  Leo.  

 

Ooievaars en kikkers 
8 mei 

Stel je voor, je bent een kikker en je zit aan de kant van de sloot. Er komt iets aan wat je niet kent, 
een tweevoeter met of zonder veren, een viervoeter met mooie zwart-bonte vlekken. Wat doe jij dan 
als kikker? Wacht je tot het 'rare wezen' dichtbij is, of spring je met een plons de veilige sloot in? 



Beleef de Lente Junior 2016 
 

 
 

 

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

 

Stel je voor, je bent een ooievaar. Je stapt met je lange oranjerode poten langs een slootkant. Je hebt 
al een heleboel regenwormen, slakken en torren gegeten. Al stappend kijk je rond, je bent immers 
een oogjager? Plons, plons, plons, de ene na de andere kikker springt de sloot in. Maar dan ineens 
blijft er eentje zitten. Hap, slik, die verdwijnt in jouw maag. Geluk gehad? Een volgende keer lukt het 
je weer om een kikker te pakken en op te peuzelen, en nog een keer en nog een keer. Je wordt er 
zelfs best handig in om kikkers te vangen.  

Gelukkig voor alle kikkers zijn er maar weinig ooievaars die 'kikker-vang-specialist' zijn geworden. Op 
ons BDL-nest zien we de laatste dagen dat de ouders kikkers voeren. En natuurlijk ook enorme 
kluiten met pieren. Klein voer en groter voer, zo is er voor ieder jong voedsel dat past bij de maat van 
snavel en keelgat. 

Oan't sjen, Annemieke 
 

Helaas... 
11 mei 

...het kleinste jong is dood. We hebben gezien, dat er een groot maatverschil is tussen de jongen. Dat 
is normaal, want jullie weten, dat de eieren niet allemaal tegelijk uitkomen. Daarom zijn de jongen 
van één nest niet even oud. 

De ouders hebben veel voedsel aangesleept, maar misschien niet genoeg voor vijf jongen? Of 
misschien was het kleinste jong niet helemaal gezond? We weten het niet. 

Is het érg, dat het kleinste jong nu dood is? Nee, dat is niet erg, want van jonge vogels gaat altijd een 
deel dood. Is het jámmer, dat het kleinste jong dood is? Ja, natuurlijk, maar zo gaat het in de natuur. 
Missen de ouders het kleinste jong? Nee hoor, dat merken ze niet, er zijn vier hongerige jongen over. 
Op het nest gaat alles gewoon door. 

Natuurlijk mis ik de kleine uk ook wel een beetje, hoor, net als jullie. 

groetjes van Annemieke 

 

Een week oud...  
13 mei  

In dit dagboek lees je dingen die je misschien niet 
fijn vindt om te lezen... 

Het kleinste jong was ongeveer een week oud. Wat gebeurt er met een dood jong? Zoals je hebt 
gezien, kan het uit het nest gegooid worden. Het kan ook onder het zachte nestmateriaal verdwijnen 
en daar verteren, er blijft dan weinig van over. Soms wordt een dood jong ook opgegeten door de 
ouders of de andere jongen. Ja, mee eens, dat klinkt heel wreed of gemeen. Maar de jongen eten 
een dode kikker of dode regenwormen ook op. Het zijn eiwitten en die zijn belangrijk om te kunnen 
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groeien. In de natuur is het heel vaak 'eten en gegeten worden'. Hmmm, en ook mensen eten dode 
dieren, toch? 

Leo, je weet wel, hij schrijft af en toe in ons dagboek, heeft samen met een meneer uit Gennep het 
dode jong onder het nest opgehaald. Hij heeft het jong gewogen (108 gram) en de snavel gemeten 
(25 mm). Echt klein! Daarna hebben ze het dode jonkie netjes begraven in het Niersdal. De Niers is 
een riviertje vlakbij Gennep. Daar vinden pa en ma ooievaar heel veel voedsel. 

Leo en meneer uit Gennep: dank je wel voor jullie zorg! 

groetjes van Annemieke 
 

Twee weken uit het ei 
15 mei  

De jonkies zijn nu twee weken uit het ei. Het eten in het ei, de dooier, is vervangen door eten uit de 
vrije natuur. Slakken, regenwormen, insecten, kikkers... Misschien heb je zelf ook wel iets herkend? 
Ik hoop, dat er in Gennep een paar lekkere regenbuien komen. Niet fijn voor mensen, maar wel voor 
de natuur. Het is lang droog geweest, dan wordt het voor ooievaars steeds moeilijker om voedsel te 
vinden. Gelukkig komt ma ooi vanmiddag om twee uur weer met een flinke portie eten aan. Allevier 
de jongen kunnen hun maag weer vullen. Ook de kleinste doet mee. Maar zien jullie dat de kleinste 
wel erg klein blijft? Afwachten hoe het verder gaat..... 

Eens bedenken wat de jongen allemaal al hebben geleerd in twee weken....zelf eten pakken, 
klepperen, rechtop zitten, over de rand poepen, zich drukken bij gevaar, helpen met 'nestbouw', 
groeien, warm blijven, haantje de voorste zijn als er gevoerd wordt....pfff, best veel leren als jonge 
ooievaar! Weet je nog meer? 

toedeloe, Annemieke 
 

Tweede Pinksterdag 
16 mei  

Waarom gaat onze papa ooievaar eigenlijk van het nest? Jullie zien steeds, dat er één ouder op het 
nest blijft, terwijl de andere ouder gaat fourageren (dat is voedsel zoeken). 

En vandaag zien we, dat paps ooievaar de jongen alleen laat. 

Dat doet hij, omdat er twee vreemde ooievaars in de buurt zijn en die twee wil hij wegjagen. Hij 
vliegt van het nest en gaat achter de twee indringers aan. Eén van die twee vliegt dan naar het nest 
en gaat daar de jongen te lijf. Waarom doet deze ooievaar dit? Waarschijnlijk is het een paar uit de 
buurt van ons Beleef de Lente-nest. Bij dit paar is het broedsel mislukt en daarom gaan ze bij een 
ander nest vervelend lopen doen. 
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Bij de clip 'drama op het nest' kun je lezen, wat de vreemde ooievaar met 'onze jongen' op het nest 
doet. Het kleinste jong, dat uit het nest gegooid wordt, is door Leo uit de dakgoot gehaald. Dat was 
best hoog, meer dan tien meter... Het jong is begraven in het Niersdal, vlakbij het dode jong van een 
paar dagen geleden. Het andere jong, dat door de indringer te grazen genomen is, leeft nog en is 
heel stil bij de andere twee jongen gaan liggen. Weet je nog? Als er gevaar is, dan gaan de jongen 
doodstil liggen. 

Een akelig verhaal, maar helaas is de natuur soms zo. We kunnen er niets aan doen..... 

groetjes van Annemieke 
 

Lekkere hapjes 
19 mei 

Het gaat goed met de drie jongen en het lijkt rustig bij het nest. De ooievaar met de zwarte ring is af 
en toe wel in de buurt, maar komt niet meer zo heftig op het nest. We hopen natuurlijk allemaal, dat 
het nu goed blijft gaan. De ouders hebben al hun energie nodig om eten te vinden voor hun 
hongerige jongen. Jullie weten al wat de ooievaar eet, toch? De ooievaar is een oogjager, hij stapt 
door het weiland of langs een sloot. Alles, wat hem (of haar) eten lijkt, dat pikt hij/zij op. In de clip 
van woensdag zie je pa ooievaar met iets enorm groots in zijn snavel. Sommige mensen denken dan, 
dat hij een heel groot stuk eten bij zich heeft, bijvoorbeeld een haas ofzo. Denk jij dat dat kan, een 
ooievaar die met een best wel zware prooi ín zijn snavel aan komt vliegen? Hmm, volgens mij valt 'ie 
dan gewoon voorover en komt hij niet eens de lucht in. En jullie weten, dat de ooievaar het voedsel 
ínslikt, dan naar het nest vliegt en het dáár uitbraakt. Maar wat heeft die pa ooievaar in de clip dan in 
zijn snavel als hij op het nest aankomt? Ha, dat weten jullie al lang: vers nestmateriaal natuurlijk! 

Hoije, Annemieke 
 

Schuilen 
21 mei 

In de clip kun je zien, dat de jongen al haast te 
groot zijn, om onder pa of ma te zitten. De 
oudervogels proberen wel beschutting te geven en maken zich zo breed mogelijk. Maar ja, zie maar 
eens drie van die nieuwsgierige en wiebelige en groeiende jongen onder je ooievaarsbuik en vleugels 
te houden. 

De jongen hebben nu donsveren, de dons zorgt voor isolatie, daardoor blijven ze lekker warm. Zolang 
dons droog is, werkt dat zo. Maar als dons echt nat wordt, kleven de veertjes aan elkaar. Ze 
bedekken dan niet meer de hele huid van het jong, het jong koelt af en krijgt het koud. En dat is 
natuurlijk niet gezond. De ouders volgen hun instinct en beschermen de jongen zolang als het past. 
Ze gaan erop zitten of ze maken hun vleugels wijd, zodat er een soort paraplu ontstaat. 

Er komen natuurlijk nog waterdichte veren, de dekveren. Dan heeft het jong zijn eigen 'regenjas'.  
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Voorlopig moeten ze bij regen toch echt nog onder pa of ma blijven zitten. Dat is wel verstandig, dus 
jongen, niet meer stiekem naar buiten gluren als pa of ma je beschermt.  

Ik hoor bij mijn huis buiten een koekoek koekoeken, hoeveel vogels hoor jij vandaag? Ik wens je een 
gezellige dag! 

Annemieke 
 

Droog en nat 
24 mei 

Gelukkig, het heeft even lekker geregend. Dat is natuurlijk niet fijn, als je op de fiets naar school 
moet. Maar voor de natuur is het heel goed. We zien dat nu ook bij de ooievaars. De laatste dagen 
zagen we, dat er niet zoveel voedsel gebracht werd. 

Nu komen de ouders terug met lekker veel verse regenwormen, slakken en andere lekkere 
ooievaarshapjes. Het is niet heel erg, wanneer de jongen een paar dagen iets minder te eten krijgen, 
maar dat moet natuurlijk niet te lang gaan duren. Dan krijgen ze echt honger en groeien ze niet 
verder. Dat willen we natuurlijk niet! Dus kom maar op met die regen, maar ook weer niet teveel..... 

En als ik dan weer eens in mijn regenpak op mijn fiets stap, denk ik aan die sappige regenwormen en 
aan die grappige ooievaarsjongen.  

Ajuus, Annemieke 
 

Groeien 
26 mei  

Het oudste jong is inmiddels bijna vier weken 
oud. De andere twee ietsjes jonger. Ze groeien als kool. Dat moet ook wel, want over een week of zes 
zijn ze net zo groot als hun vader en moeder. In tien weken groeien ze van een handjevol naar een 
grote ooievaar. Ze ontwikkelen heel snel, ze kunnen al redelijk goed staan, ze fladderen steeds meer 
met hun vleugels, hun verenpak wordt steeds mooier. In de clip zie je een mooi verschil in pootdikte. 
Denk ook maar eens aan een jonge hond, die heeft óók van die grappige, dikke poten. 

Ook voor jonge vogels geldt drie keer 'r'. Rust, reinheid, regelmaat zijn belangrijk. Rust, dus geen 
verstoring bij het nest. Verstoring kan door andere ooievaars, dat hebben we al gezien. Maar ook 
mensen kunnen ooievaars verstoren, ooievaars kunnen schrikken van rare dingen in de lucht, zoals 
een luchtballon, een drone of vuurwerk. Het gepraat of de auto's in Gennep, is/zijn helemaal geen 
probleem. Dat is ver genoeg weg voor deze ooievaars. Reinheid, daar werken de ooievaars hard aan. 
Ze poepen over de rand, etensresten worden opgegeten en er wordt regelmatig fris nestmateriaal 
aangevoerd. Zo blijft het nest mooi schoon. Ook verzorgen ze hun veren goed. Bij gezonde ooievaars 
krijgen kleine kriebelbeestjes zoals luizen veel minder kans. Regelmaat, regelmatig eten, soms extra 
water, slapen, veren verzorgen, rek-en strekoefeningen, alles bij elkaar zorgt dit voor gezonde vogels. 
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Als ik erover nadenk, dan geldt dit ook voor jou en mij, toch? Mensen hebben ook rust, reinheid en 
regelmaat nodig. Bedenk vandaag maar eens wat jij nodig hebt en bij welk woord dat het beste past. 

goedgaon, Annemieke 
 

Ooievaars internationaal 

29 mei  

Internationaal, dat betekent 'ook in andere landen'. Jullie weten vast en zeker dat ooievaars niet 
alleen in Nederland voorkomen. Onze witte ooievaar, ciconia ciconia, komt in heel veel landen voor. 
Ook onze eigen Nederlandse ooievaars komen in verschillende landen als ze  op trek gaan. Pak de 
atlas er maar eens bij. Ze vliegen vanuit Nederland over België, Frankrijk en Spanje. Ze blijven boven 
het land, want daar is thermiek (opstijgende warme lucht). Die thermiek gebruiken ze om zwevend 
verder te komen. Ze bewegen hun vleugels zo weinig mogelijk en zo sparen ze energie. Een deel van 
de ooievaars blijft in Spanje overwinteren. Een ander deel steekt bij Gibraltar de Middellandse Zee 
over. Als je in de atlas kijkt, dan zie je waarom ze dat juist dáár doen. Juist, het is het kortste stukje 
zee om over te steken naar Afrika. Ooievaars vliegen niet graag boven zee, daar is geen thermiek. 
Dus zijn ze slim en kiezen ze de kortste oversteek. In Afrika reizen ze nog verder, maar daar vertel ik 
een andere keer nog wel eens over. 

Waarom vertel ik jullie dit allemaal? Heb je wel eens gehoord van het tijdschrift 'National 
Geographic'? In het nummer van deze maand juni staat een supermooi verhaal over ooievaars, niet 
alleen in ons land maar ook internationaal. Het is gemaakt door Jasper Doest. Jasper is schrijver en 
fotograaf. Bij het verhaal staan geweldige foto's. Die heeft hij natuurlijk zelf ook gemaakt. Je kunt de 
foto's bekijken en samen met iemand het artikel lezen. Via deze link Ooievaars in Europa kom je bij 
het artikel.  

Jasper is een heel aardige man, een geweldig fotograaf en ooievaarsliefhebber. Hij laat ons zien hoe 
mooi de natuur is, maar laat ook zien, dat we er zuinig op moeten zijn. Daarom wil ik hem op deze 
manier graag in het zonnetje zetten. Jasper, dank voor je mooie foto's en je mooie verhaal. 

groetjes van Annemieke 
 

Veren 
31 mei  

Langs de kleine vleugels van de jongen is al een 
zwarte rand te zien. De kleintjes hadden alleen donsveertjes, maar nu zijn er dekveren en slagpennen 
aan het groeien. 

Aan de dekveren kun je een vogel herkennen. Bij de ooievaars zijn dat de witte veren. Onder de 
dekveren zitten de donsveren die zorgen dat de vogel warm blijft. De slagpennen zijn de lange, sterke 
veren die aan de vleugels zitten. Bij de ooievaars zijn die zwart. Dit zijn de veren waar ze mee vliegen. 
En dan zijn er nog de staartpennen, die helpen bij het sturen. Handig om goed op het nest te landen. 

http://www.nationalgeographic.nl/artikel/ooievaars-in-europa
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Vogelveren groeien uit een soort wratachtige knobbeltjes in de huid, die noem je papillen. De veren 
zijn opgebouwd uit hetzelfde spul als onze nagels, dat heet hoornstof of keratine. 

Een veer bestaat uit een schacht die zich vertakt in baarden en baardjes. Op de dekveren, slag- en 
staartpennen zijn de kleine baardjes uitgerust met superkleine haakjes, die in elkaar grijpen Zo wordt 
de veer een geheel. Als een vogel zijn veren poetst, doet hij dat om losgeraakte baardjes weer met 
elkaar te verbinden. Je kunt dit zelf ook doen als je een veer vindt, probeer maar eens. En pak er dan 
gelijk een loepje bij. Leuk en verrassend! Als ze poetsen dan smeren ze ook een vetachtig stofje op de 
dekveren. Dat vet komt uit een speciale vetklier die vlak boven de staart zit. 

Een veer leeft niet, net als je nagels en je haar. De vogel kan zijn veren bewegen dankzij spiertjes 
rond het veerzakje waarmee de veer aan de huid vastzit. De meeste vogels vervangen hun 
verenkleed ten minste eens per jaar, dit noem je ruien. De nieuwe veren groeien uit dezelfde papil 
als de oude veer. 

houdoe, Annemieke 
 

Nat, natter, natst 
3 juni 

Al een paar dagen is het droog en nat buiten. In 
sommige delen van ons land is het natter, maar in andere delen is het het allernatst. Eén van die 
natste plekken is de omgeving van Gennep. De ooievaars hebben daar natuurlijk ook last van. Pa en 
ma kunnen niet meer op de jongen zitten om ze droog en warm te houden. Ze kunnen nog wel een 
soort parapluutje van hun vleugels maken, waar de jongen een beetje onder kunnen schuilen. 
Gelukkig zijn het steeds buien regen, zodat de jongen tussendoor tijd hebben om op te drogen en 
warm worden. De buitentemperatuur is best lekker, zodat de jongen niet teveel afkoelen. Ook is er 
weinig wind, daardoor kunnen de jongen sneller op temperatuur komen. 

Bij veel regen kan een ooievaarsnest veranderen in een zwembad. Gelukkig gebeurt dat weinig. De 
meeste nesten worden regelmatig schoongemaakt. Lees het dagboek van 18 maart nog maar eens. 
Daarin vertelt Leo wat hij allemaal met het nest heeft gedaan. En op de tweede foto...daar lijkt het 
echt een soort zwembadje. Stel je voor dat daar jongen inliggen....ze krijgen een kletsnatte en koude 
buik en ijskoude poten. Dat is niet gezond, jonge ooievaars kunnen daar dood van gaan. Daar hoeven 
wij niet bang voor te zijn. Dus: Leo, dank je wel! 

houdoe, Annemieke 
 

Het glimt.... 
5 juni  

Eén van de jongen plukt nieuwsgierig aan de ring van pa ooievaar. Iets wat glimt, kun je misschien 
wel opeten. Een slakkenhuisje glanst, een dikke meikever glanst. In de maand juni kom ik bij veel 
ooievaarsnesten om de jonge ooievaars te controleren en te ringen. Ze krijgen een mooie zwarte ring 
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om hun poot. Binnenkort gebeurt dat ook met de jongen van het BDL-nest. Daar gaat Leo ringen. 
Daar vertel ik in een ander dagboek wel meer over. 

Als ik bij een nest kom, kijk ik altijd of ik braakballen vind. In een braakbal zitten alle voedselresten 
die een ooievaar niet kan verteren. Je ziet er heel veel glimmende stukjes in. Dat zijn gebroken 
keverschildjes en kapotte slakkenhuisjes. En soms ook stukjes glas, walnotendoppen, steentjes en 
stukjes van aardewerk. Allemaal dingen die een ooievaar opraapt en opeet omdat hij denkt dat het 
eetbaar is. Het lijkt immers wel wat op een torretje? 

Vanmorgen kom ik bij een nest met drie mooie jongen. We zetten de ladder neer, de jongen gaan 
doodstil liggen. Weet je het moeilijke woord nog? Akinese.... Met een grote boodschappentas halen 
we de jongen van het nest en leggen ze in het gras onder het nest. Ze krijgen een ring om de 
rechterpoot, we meten de snavel, de vleugel, de tarsus en de tarsus met de teen. Hmmm, waar zit 
die tarsus? Een vogel staat op zijn tenen, het deel boven de tenen tot het soort knobbeltje noem je 
de tarsus (denk maar aan jouw voet). Het stuk vanaf dat knobbeltje (de hak) tot bij de buik heet de 
tibia. Ga nu maar eens kijken waar de ring van onze pa ooievaar zit. Weet je het moeilijke woord? 

au revoir, Annemieke 
 

...of het is zwart...  
7 juni 

Het glimt....of het is zwart. Er staan letters en 
cijfers op. Als het glimt, is het rond. Als het zwart 
is, is het achthoekig. Nu zijn het nog twee losse delen, maar morgen is het een geheel. Soms is het 
wit, dan zit er poep op. Het is nu nog ergens in een tas, maar morgen hoog op een nest. Rara, wat is 
dat? 

Tot morgen.... Annemieke 
 

Leeg nest? 
8 juni 

Als je vanmiddag tussen vier en half 5 online was, dan zag je een leeg nest. Leo heeft de jongen uit 
het nest gehaald, naar beneden gebracht, gecontroleerd en geringd. Wel raar, om de jongen even te 
moeten missen. Ze hebben nu een mooie achtkantige, zwarte ring. Weet je nu ook de oplossing van 
het raadsel van gisteren? 

Natuurlijk zijn de jongen na het ringen weer terug gebracht naar het nest. Even een doek over de 
ogen, dan zien ze niet wat er gebeurt en blijven ze extra rustig. 

groetjes van Annemieke 
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Vol nest 
10 juni  

Altijd weer spannend, dat ringen. Eerst in het bakje van de hoogwerker omhoog. En dat is hoog!  
Iedereen tuurt omhoog. Gaan de jongen wel plat liggen als de hoogwerker naast het nest verschijnt? 
Anders is het wel heel moeilijk om ze te pakken en in een tas te stoppen. Maar gelukkig, je hebt op 
het filmpje van het ringen al gezien dat ze zich 'keurig' gedragen. En ook op de grond, tussen al die 
nieuwsgierige kinderen liggen onze kanjers rustig op hun handdoek. En dat is helemaal niet zo 
eenvoudig. Stel je eens voor dat zo'n vreemde meneer in je nek zit te blazen, aan je poot en tenen 
friemelt en dan ook nog met een tandenborstel je snavel schoonmaakt. Blijf dan maar eens rustig 
liggen!  

Binnen een half uurtje zijn ze weer op hun nest terug.  En bijna meteen is 'ma' er ook al weer. 

Hebben ze in de gaten dat er iets geks om hun rechterpoot zit? Ik denk dat ze alles alweer vergeten 

zijn. Je weet het zelf wel, zoiets went snel, je hebt vast zelf weleens een pols- of armbandje gehad, na 

een dag voel je er niets meer van. 

Maar alle kinderen en volwassenen zijn het nog niet vergeten. Zoveel foto's als er zijn gemaakt! Een 

filmster zou er jaloers van worden. 

 Arda 

Arda, hartelijk bedankt voor je mooie verhaal. 

Oan't sjen, Annemieke 
 

Ruim drie kilo 
12 juni 

Weet je het nog? Een pasgeboren jong weegt zo'n 
80-100 gram, net zoiets als een mandarijntje. Ze 
zijn nu zes weken oud en ze wegen ruim drie kilo. Je hebt gezien, dat ze veel eten. Bergen 
regenwormen, torren en kevers, slakken, muizen, mollen, af en toe een portie kikkers. Pa en ma 
ooievaar stappen door het weiland, ze kijken naar de grond. Ze jagen met hun ogen, het zijn 
oogjagers. Dat heeft Leo al eens uitgelegd in een dagboek over lepelaars en ooievaars (6 mei). 

De jongen worden in de komende tijd nog een beetje zwaarder. Tegen de tijd dat ze echt gaan 
vliegen, worden ze wat lichter. Je snapt wel waarom: als de jongen te zwaar zijn, kunnen ze niet van 
het nest afvliegen. 

Weet je hoe zwaar een volwassen ooievaar is? Dat vertel ik je in het volgende dagboek. 

Tot de volgende keer, Annemieke 
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Verzopen katjes... 
14 juni  

In de clip kun je een mooi drietal ooievaars zien zitten. Ze zitten op hun (lange) voeten, een beetje in 
elkaar gedoken. Ze zijn nu niet echt de mooiste vogels..... 

Lange tijd regen is natuurlijk niet goed voor de jongen. Maar gelukkig zijn het steeds buien en kunnen 
ze tussendoor opdrogen. Het regenwater dat in het nest valt, stroomt er door de gaten en gaatjes 
weer uit. Zo kan het nest ook opdrogen. Weet je nog, toen de jongen net geboren waren? Mini 
veertjes, daarna mooie donsveren en nu hebben ze een prachtige jas van dekveren. De dekveren 
maken ze vettig met vet uit hun vetstuit. Als een veer vettig is, dan kan het water er niet indringen. 
Water vormt dikke druppels en stroomt van de veren af. Zo blijven de donsveren eronder droog. 
Weet je nog hoe het ook alweer zat met die donsveren? Ja, klopt, de donsveren houden het lichaam 
van de ooievaar lekker warm. Lees ook het dagboek van 31 mei maar eens. 

Stiekem ben ik het wel met jullie eens, drie van die natte ooievaars....hmmm, ziet er best wel sneu 
uit. Maar ze drogen vanzelf weer op en als ze dan ook nog regelmatig een lekkere dikke mol of een 
portie regenwormen krijgen.... 

grout'n, Annemieke 
 

Schoon en fris? 
16 juni 

Het is je vast al opgevallen. De jonge ooievaars, zijn ze schoon en fris? Neuh, dacht ik nie'. Hun 
buikveren zijn smerig. Weet je hoe dat komt? De jongen liggen op zacht nestmateriaal, gras, hooi, 
stro, bladeren, van alles en nog wat. Als het regent, dan wordt dat een beetje vieze en kleffe boel. 
Tsja, en daar liggen ze met hun buik-met-veren op. De ouders brengen wel steeds vers spul, maar of 
dát bij nat weer nou zo schoon is.... 

Zijn jonge ooievaars fris? Nou, stel je voor.... als ik aan het ringen ben en zo'n enorm leuke jonge 
vogel in mijn handen mag houden, dan zit ik er met mijn neus bovenop. Dan denk ik heel vaak: het is 
maar goed dat ooievaars niet kunnen ruiken. Zeker bij nattig weer zijn ooievaars echte stinkbeesten. 
Brrr, en na afloop handenwassen helpt dan echt niet. Gelukkig wordt het na regen ook altijd weer 
droog en heeft het nest de tijd om op te drogen. Ook de jongen worden dan langzaamaan weer 
schoon. Maar fris....neuh.... 

stinkende...oh nee, frisse groetjes van Annemieke 
 

Feestje 
18 juni 

Nee, niet op ons ooievaarsnest en ook niet in Gennep. Maar wel bij iemand van Beleef de Lente. Ik 
noem af en toe de naam van Nella. Dat is de mevrouw die al sinds 14 februari iedere dag die super-
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leuke ooievaarsclips maakt. Nella is vandaag jarig. Dus Nella, namens alle BDLjr fans: van harte 
gefeliciflapstaart! Je hebt vanavond vast heel lekker gegeten. Dus daarom speciaal voor jou een 
heerlijke eet-clip  

Hiephiephoera, Annemieke 
 
 

Saai?  
19 juni  

Stel je voor, je bent jonge ooievaar en je zit op 
een hoog nest. Wat doe je dan zo de hele dag? 

Een beetje rondkijken. Het is wel handig als je je omgeving kent, want als je de eerste keer gaat 
vliegen, wil je natuurlijk wel je nest terug vinden. 

Eten. Lekker veel, want je moet groeien van mandarijntje tot volwassen ooievaar. Van ongeveer 80 
gram, naar rond vier kilo en dat allemaal in 10 weken. 

Eten. Nu niet meer teveel, want als je te zwaar bent, kun je over twee weken niet van je nest af 
vliegen. 

Trainen. Je moet je vliegspieren trainen, want over een week of twee maak je je eerste vlucht. Dat 
weet je zelf nog niet, maar dat gebeurt gewoon zomaar op een dag. 

Zuinig zijn op je veren. Die veren zijn belangrijk, je gaat ermee vliegen (slagpennen), ze houden je 
warm (welke veren zijn dat?) en ze zorgen ervoor dat je bij regen niet nat wordt (hoe werkt dat ook 
alweer met die vetstuit?). 

Lol maken. Natuurlijk af en toe een beetje klieren met je broers of zusjes. Elkaars eten afpakken 
enzo. 

Zeuren. Als pa of ma terugkomt, moet je vooral heel hard zeuren om eten. 

Prutsen. Af en toe lekker meebouwen aan het nest. Die groene plukken zijn wel grappig. Maar die 
takken zijn echt gaaf, die moeten natuurlijk op het nest blijven, maar pa en ma ooievaar nemen vaak 
takken mee die vanzelf weer van het nest afspringen. Onderuit! 

Poepen. Een gezonde ooievaar poept regelmatig. Poten strekken, naar de rand van het nest 
en...flats! 

Is het leven van een jonge ooievaar saai? Volgens mij heeft 'ie het best druk. 

De groetjes van Annemieke 
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Wit? 
24 juni 

Wat doe jij als het heel warm is? Genoeg drinken, wat extra lekker fruit, een stuk komkommer of een 
tomaatje eten en in de schaduw blijven of in huis. Of natuurlijk een waterspel. 

Wat doen dieren als het heel warm is? Ze zoeken een schaduwplek en houden zich heel rustig. Denk 
maar eens aan leeuwen en cheetahs in Afrika. Overdag zoeken ze schaduw en als de warmte minder 
is, dan gaan ze jagen. Vogels worden wat stiller en wachten in de struiken totdat  het wat koeler 
wordt. 

Wat doen jonge ooievaars als het heel warm is? Ze kunnen niet in de schaduw gaan zitten en zelf 
water gaan zoeken lukt nog niet. Ze houden zich wel rustig, maar hun instinct zorgt ervoor dat ze wel 
vliegoefeningen blijven doen. De ouders brengen water naar het nest. Het jong spert de snavel open 
en de ouder laat het water erin druppelen. De jongen zitten met de snavels open. Zo kunnen ze een 
beetje afkoelen. Je kent dat ook vast wel van honden, bek open en tong eruit.  

In de clip zie je dat de poten van de jongen wit zijn. Hoe komt dat en waarom is dat zo? Dat komt 
omdat ooievaars bij warm weer hun poep over hun poten poepen. De poep is dun en nattig en wit 
natuurlijk. Zo komt de witte kleur op de poten. Het vocht in de natte poep verdampt, dat onttrekt 
warmte uit de poten en zo koelen ze af. Vergelijk het maar met jezelf. Als jij uit het zwembad of de 
douche komt en je droogt je niet af, dan merk je dat je het een beetje koud krijgt. Het water 
verdampt en neemt warmte uit je lichaam mee. Zo, dat was een kleine les natuurkunde. 

houdoe, Annemieke 
 

Dansen 
26 juni 

De jongen komen steeds hoger als ze 
vliegoefeningen doen. Het lijkt wel dansen, 
vind je niet? Nog een week of twee, misschien 
iets minder, en dan gaan ze de eerste vlucht maken. Dat moet wel heel vreemd voor zo'n dier 
zijn....ineens is de bekende grond onder je poten verdwenen. Maar daarna zweef je door de lucht. 
Eerst nog wat onwennig, flappend met die enorme vleugels, maar al gauw ziet het er heel mooi uit. 
En dan moet je ineens iets doen, wat je niet kunt oefenen.....landen..... 

We gaan het allemaal nog zien in de komende weken. Tot 1 juli nog bij junior, vanaf 1 juli bij de 
volwassen-Beleef-de-Lente. 

groetjes, Annemieke 
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Vliegen...en dan... 
28 juni  

Over een poosje maken de jongen hun eerste vlucht. Wat doen de jongen daarna? Ze gaan van het 
nest, vliegen een kort of lang rondje en landen ergens. Soms op hun eigen nest, soms ergens op een 
dak of soms ergens op de grond. Dat is vast heel raar, hun wereld ziet er dan ineens heel anders uit. 
Ze leren nu zelf eten zoeken, pa en ma bemoeien zich daar niet mee. Ze maken veel vlieguren, zodat 
ze steeds handiger worden in opstijgen, vliegen, zweven, sturen, thermiek zoeken, landen. Maar ook 
hun spieren worden zo steeds sterker om in augustus de lange reis naar hun overwinteringsgebied te 
maken. 
Hoe gaat die lange reis? Als de jongen gaan vliegen, komen ze na een week, twee weken, paar dagen, 
niet meer terug op het nest. Ze zoeken dan al vliegend andere (jonge) ooievaars, ze hebben immers 
goede ogen om van grote hoogte soortgenoten te kunnen vinden. Ze vormen kleine groepen, grotere 
groepen, hele grote groepen. Ze hebben geen contact meer met hun ouders en nestgenoten. De 
jongen gaan ergens in augustus samen op trek. Op reis naar Zuid-Europa en naar West-Afrika. Pak 
maar eens een kaart en zoek de landen op waar ze langskomen. De jongen vliegen overdag, als er 
thermiek is. Bij slecht weer blijven ze aan de grond. Ze vliegen elke dag een stuk, soms 80 kilometer, 
soms ook veel meer. Dat hangt van de thermiek af. Aan het einde van de middag is het etenstijd. Dan 
landen ze met z'n allen en gaan op zoek naar eten. Vanuit de lucht herkennen ze plaatsen, waar ze 
eten kunnen vinden. Dat zien ze aan kleuren, spiegelingen van vocht. Lekker eten, veren verzorgen 
en rusten. En de volgende dag weer verder.  

Er komt voor de jongen een spannende tijd aan, dus voorlopig nog maar lekker trampolinespringen 
op je eigen bekende nest.  

Tot het volgende dagboek, Annemieke 
 

Gevonden? 
29 juni 

Gisteren vroeg ik door welke landen de ooievaars trekken. Heb je ze gevonden?Ze vliegen over 
Nederland, België, Frankrijk, Spanje tot aan Gibraltar. Elke dag eten zoeken. In Spanje zijn grote 
vuilnisbelten. Op plekken waar allerlei afval ligt, zijn ratten, muizen en heel veel insecten. Daar 
vinden heel veel vogels allerlei lekkers om op te eten. Een deel van de ooievaars blijft daar lekker 
overwinteren. Eten genoeg, toch? Een andere groep steekt bij Gibraltar de Middellandse Zee over. 
Waarom precies op die plek? Weet je nog, ooievaars willen niet boven het water vliegen, want daar 
is geen thermiek. Als ze dan toch over het water moeten, zoeken ze de kortste oversteek. Met 
honderden of duizenden tegelijk wagen ze de oversteek. Het is niet zonder gevaar, maar het grootste 
deel haalt Marokko. Ze passeren de Sahara via Mauretanië en Mali en Algerije. Dan komen ze in het 
stroomgebied van de Niger. Daar blijven onze jonge ooievaars totdat ze volwassen zijn. Dat duurt 
twee, drie, soms vier jaar. Dan verlaten ze het gebied en gaan op zoek naar een nestplaats. Daarvoor 
vliegen ze eerst het hele eind terug naar het land van hun geboorte, Nederland.  

Morgen schrijf ik jullie mijn allerlaatste dagboek.... 

Houdoe, Annemieke 
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Hoera 
30 juni  

Gisteren en eergisteren heb ik jullie verteld over de reis die de jonge ooievaars gaan maken. Ons 
reisje met BDLjr gaat ook nog wat langer door. Jullie hebben samen met mij dit mooie ooievaarspaar 
met drie jongen al zo lang gevolgd....de camera's blijven langer open! Dus jullie en mijn 
ooievaarsavontuur is nog niet aan het eind. Namens de fans van junior en de ooievaar: 
Vogelbescherming Nederland, dank je wel dat wij nog langer mogen kijken! 

PS Heeft jouw school, dagverblijf, peuterspeelzaal, kinderopvang, ziekenhuisschool ....het mooie 
prentenboek  'Zeg kleine ooievaar...'  al aangevraagd? Kijk op de site van STORK (www.ooievaars.eu) 
voor meer informatie.  

Hoije, Annemieke 
 

Zwart-wit 
2 juli  

Ooievaars hebben zwarte en witte veren, dat weten we allemaal. Zwarte veren aan de vleugels, witte 
veren aan de rest van het lijf. Bij ooievaars zijn de zwarte veren de sterkste veren. Dat zijn de 
slagpennen, die ervoor zorgen dat ze goed kunnen vliegen. Deze veren zijn ook heel veerkrachtig. 
Soms gebeurt er wat geks, dan zit er een zwarte veer op de verkeerde plek. Het mannetje heeft zo'n 
zwarte veer, hebben jullie die al gezien? Hij zit aan de rechter kant in de staart. Klik maar gauw de 
clip aan... 

De vreemde ooievaar die even op bezoek kwam heeft een zwarte ring. Maar dat is natuurlijk een 
ander verhaal. Wel heeeeel handig om deze onruststoker te herkennen. 

zwart-witte groetjes van Annemieke 
 

Kleuren, tafels en werkwoorden 
5 juli  

Iedere dag laten de jongen zien, dat ze bijna klaar zijn om uit te vliegen en de grote wereld in te gaan. 
Wat hebben ze in de afgelopen ruim negen weken al veel geleerd. Snel erbij zijn als er eten is, staan 
op je wiebelpoten, op één poot staan, flapperen met die enorme vleugels, bouwen met takken en 
zacht nestmateriaal, je nest verdedigen, zeuren om eten, ruziemaken met je nestgenoten om te 
kijken wie de sterkste is en natuurlijk gewoon lekker een potje klieren en plezier hebben.  

Ze zijn ook enorm gegroeid. Eerst een klein donzig bolletje, nu een prachtige ooievaar met mooie 
dekveren over het dons heen. En weet je wat nou zo mooi is in de dierenwereld? Dit gaat gewoon 
allemaal 'vanzelf'. Ja, je hebt gelijk, zonder zorgzame ouders en een goed nest lukt het natuurlijk 
nooit. 
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Dieren volgen hun instinct en zo leren ze bijna alles wat ze moeten weten en kunnen. Pffff, lijkt me 
best makkelijk als je bv de kleuren of tafels moet leren of wanneer je worstelt met die ellendige d of t 
of dt bij werkwoordspelling. Ook jonge ooievaars moeten oefenen. Als ze over een paar dagen van 
het nest afvliegen, moeten ze nog veel meer leren. Dus toch maar oefenen met die werkwoorden en 
die tafels.  

Gegroedt, gegroed.....gegroet, Annemieke 
 

Eerste vlucht 
6 juli  

Hoera, het eerste jong vliegt. Vanmorgen heeft hij of 
zij de vleugels uitgeslagen en is naar de schoorsteen links in beeld gevlogen. Mooie vlucht en een 
goede landing. We zeggen altijd, dat de jongen de eerste vlucht maken als ze rond de tien weken oud 
zijn. Uhhhm, tien weken, dat is 70 dagen... Op dag 68 is het eerste jong gaan vliegen. Na een minuut 
of tien stijgt hij (of zij) weer op en met een omtrekkende beweging vliegt 'ie weer naar het nest 
terug.  

Kijk eens wat de andere twee jongen doen? Ze volgen hun grote broer of zus met hun ogen....je kunt 
zien waar hij of zij langsvliegt. Wow, wat een avontuur! Op naar nummer twee. 

vliegende groetjes van Annemieke 
 

Bijna vakantie 
8 juni 

De jonge ooievaars oefenen rustig door. Over een paar dagen vliegen ze alledrie, hopen we. Vandaag 
krijgt een deel van jullie zomervakantie. Ik wil jullie en de leerkrachten in regio midden bedanken 
voor je aandacht en het meeleven met de ooievaars in Gennep. De camera blijft aan, jullie klasdeur 
gaat dicht. Fijne vakantie voor iedereen. En voor de kinderen die nog naar school mogen: de vakantie 
is in zicht. 

Houdoe, Annemieke 
 

Tweede en derde eerste vlucht 
9 juli  

Het tweede jong heeft zaterdagochtend vóór negen uur voor het eerst het luchtruim boven Gennep 
verkend. Het gaat nu heel snel. Het eerste jong maakt steeds langere vluchten, het tweede jong 
vliegt nu ook. De jongen komen nog wel op het nest terug. Want je weet natuurlijk maar nooit, of er 
toevallig een lekker hapje door pa of ma wordt gebracht. Je merkt, dat de ouders steeds minder voer 
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brengen, je hoort dat de jongen blijven bedelen. De jongen worden zo 'gedwongen' om zelf voedsel 
te gaan zoeken. Dat valt vast niet mee, maar hun instinct 'vertelt' ze hoe het moet. 

Wanneer het derde jong gaat vliegen? Nou, sinds 19 minuten over 11 vanmorgen vliegt nummer drie 
ook. Wel raar...het kan nu zomaar gebeuren dat we een poosje naar een leeg nest zitten te kijken. 
Ondanks dat blijven we lekker genieten van 'onze' ooievaarsfamilie. 

de kleppers van Annemieke 
 

Kleintjes worden groot 
13 juli 

De jongen vliegen lekker rond. Opstijgen gaat 
goed, landen gaat steeds beter. Soms is dat wel 
een beetje lastig met de harde wind. De jongen 
letten goed op het nest. Als pa of ma er is, dan krijgen ze misschien nog wel wat lekkers te eten. 
Maaarrrr, dat valt best tegen. Dat is ook helemaal niet erg, de jongen moeten zelf eten leren zoeken. 
Wel grappig, je ziet dat ze het bedelen nog steeds volhouden. Nou ja, vooruit, pa strijkt met zijn hand 
over zijn hart...uhh, oh nee, hij strijkt met zijn vleugel over zijn hart en hij braakt één lekkere mol op. 
Dan telt er maar één ding: de snelste krijgt het lekkere hapje mol. Hapschrokweg. 

Inmiddels heeft regio noord ook bijna zomervakantie, nog twee dagen. Daarna nog een week en dan 
sluiten de schooldeuren in regio zuid ook. De zomer komt eraan. 
 

Ooievaars en vakantie 
15 juli  

Vanaf vandaag hebben de kinderen in regio Noord ook zomervakantie. Nog een week, en dan zijn 
alle scholen dicht. Vakantie...dan hoef je niet vroeg op, soms mag je je eigen daginvulling bepalen, je 
mag wat later naar bed, je hoeft even niet met rekenen, begrijpend lezen, spelling, taal, verkeer enzo 
bezig te zijn. Dat is bij de ooievaars toch wel anders. 'Ja, logisch, het zijn toch vogels', hoor ik je 
denken. Precies, en vogels hebben nooit vakantie. Ze zijn de hele dag in de weer om voedsel te 
zoeken, hun veren gezond te houden, uit de buurt van katten of vervelende mensen te blijven. 

Nog een paar weken (drie, vier?), en dan gaan de jongen op reis. Dat noem je 'op trek'. Overdag 
vliegen, eind van de middag landen en lekker veel eten, rusten en als de volgende dag de zon 
schijnt...dan weer op de wieken om verder te komen. Weet je nog waar de ooievaars overwinteren? 
Ja, klopt, Zuid-Europa, West-Afrika. Da's best een eind vliegen, dus nog maar even goed oefenen. 

oh ja, vergeet ik het bijna: ik wens alle kinderen in regio Noord een fijne zomervakantie! 

Groetje van Annemieke 
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Zelfstandig 
16 juli 

In mijn dagboek van 28 juni heb ik jullie al verteld over de lange reis, die de Gennepse jonge 
ooievaars gaan maken. Ze reizen natuurlijk niet alleen of met z'n drieën, maar in een grote groep. Dat 
is veel veiliger, dan in je eentje. Binnenkort gaan de jongen al zwevend op zoek naar andere jongen. 
Misschien doet de ene dit al eerder dan de andere twee. Jongen zoeken elkaar op en wachten op 
mooi vliegweer en goede thermiek. Lees het dagboek van 28-6 nog maar eens. Het zal dan best stil 
worden rondom het gemeentehuis in Gennep. De oudervogels blijven nog een poosje, dus er zijn 
twee in plaats van vijf rondvliegende ooievaars. 

Wij mogen nog een paar dagen meekijken in het nest. Maandagavond om 20.00 uur gaat de camera 
uit. Dus nog twee dagen extra veel kijken.... 

goedgaon, Annemieke 
 

Begin en eind....  
17 juli 

Hallo allemaal, dit is mijn één na laatste 
dagboek voor jullie. Op 12 februari heb ik het 
eerste geschreven, we wisten nog niet wat er allemaal zou gaan gebeuren..... Het eerste ei ligt op 26 
maart in het nest, op 29 april komen de eerste twee eieren uit. Op 3 mei is het tijd voor een feestje 
�, pa ooievaar is 10 jaar geworden. Er gebeuren ook nare dingen: op elf mei gaat het kleinste jong 
dood. Op 16 mei valt een vreemde ooievaar het nest aan, daardoor sneuvelt een tweede jong. Heel 
jammer! Gelukkig zijn er drie jongen over. Zij groeien, slapen, eten, zeuren, klieren, klepperen, 
hebben plezier, houden snavelgevechten en leren vliegen. Op 8 juni worden deze drie mooie jongen 
geringd. Dan wordt het spannend...wanneer gaan ze vliegen? De jongen dribbelen heen en weer op 
het nest, ze doen vliegoefeningen en dansen steeds hoger boven het nest. Soms verdwijnen ze zelfs 
buiten beeld . Op 6 juli gaat de eerste op de wieken, wat mooi! De andere twee volgen drie dagen 
later.  

Het is nu 17 juli en we kijken regelmatig naar een leeg nest. Saai? Ja, dat vind ik ook. Maar jullie 
weten net zo goed als ik, dat het zo hoort. De Gennepse jongen zijn groot geworden en staan op 
eigen stelten. Morgen mijn allerlaatste dagboek van dit seizoen. 

grout'n, Annemieke 
 

De laatste.... 
18 juli 

...Dit is de finale... Het einde van een supermooi ooievaarsseizoen. Geweldig, dat jullie er allemaal bij 
waren. 
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Vanavond sluit Beleef de Lente junior. BeleefdeLente gaat nog een paar dagen verder. Woensdag is 
het seizoen echt afgelopen. Er komt nog een mooie samenvatting van beelden. Die kun je woensdag 
zien bij BDL. Jullie weten natuurlijk wie die samenvatting maakt....dat is Nella, zij heeft in het 
afgelopen seizoen alle fantastische clips gemaakt. Clips, waardoor jullie en ik konden genieten van 
'onze' Gennepse ooievaars. Nella, enorm bedankt voor al je mooie beelden. Ik wil jullie allemaal heel 
hartelijk bedanken voor het kijken en mee-beleven. Wat hebben wij kunnen genieten van dit 
ooievaarspaar met hun jongen! 

Nog een paar dagen en dan sluiten ook de schooldeuren van de scholen in regio Zuid.  
... Misschien zie ik je weer over een jaar... 

houdoe, Annemieke 

 

 

 


