Beleef de Lente 2019

Op trek
5 t/m 30 juli

Ooievaars met hoogtevrees
Opvliegers en laagvliegers
Het lege-nestsyndroom
Stijgen en dalen
Kansen om te grijpen
Zwart-wit
Einde BDL 2019 in zicht
Hoger en hoger
Ogenblik
In vogelvlucht
Gezellig uitje in Gennep
In gedachten vlieg ik mee
It’s done, het zit erop

5 juli
7 juli
9 juli
11 juli
12 juli
14 juli
16 juli
18 juli
19 juli
21 juli
23 juli
25 juli
30 juli

Ooievaars met hoogtevrees
5 juli, Wim van Nee
Er wordt gevlogen en niet zo'n beetje ook. Niet alleen in Gennep, maar uit vele hoeken van het
land komen berichten over jonge ooievaars die voor het eerst in hun leven het luchtruim kiezen.
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Fietsen
Na eindeloze vliegtrainingen zeilden ze van het nest, om later hun eerste landing ooit uit te
proberen. Dat ging niet allemaal even vlekkeloos...
Weet u nog toen u voor het eerst fietste, wiebelig en onwennig?
Hoe ging het remmen en afstappen? Ik weet nog dat ik naar de bosjes fietste, daar kon ik me veilig in
laten vallen...
Landen
De eerste landing van de jongen op de grond hebben we niet op de beelden gezien, maar ik kan u
verzekeren dat dat ook gerust mis kan gaan. Landing tussen mensen, landing op straat, landing in het
water en we hebben een keer een landing op een gevulde lunchtafel meegemaakt ...
4000
Maar alles went, zelfs vliegen en landen.
In de komende weken neemt het aantal vliegende ooievaars toe tot de hoogste aantallen in het
seizoen. Reken even mee: Er zijn ongeveer 1150 broedparen. Dit zijn dus 2300 volwassen ooievaars.
Per broedgeval vliegt ongeveer 1,5 jong uit. Even verder rekenen: 1150 broedgevallen x 1,5 jong
maakt 1725 jongen. Alle broedgegevens zijn nog lang niet bekend en op een rij gezet, maar het geeft
in ieder geval een indicatie. Totaal zijn dus in de komende weken ongeveer 4000 ooievaars in de
lucht. Dit zijn de hoogste aantallen sinds heel erg lang geleden.
Vorm
Op de grond zien we verschillen tussen jonge en volwassen ooievaars, maar ook in de lucht is een
verschil te zien. Kijk maar goed naar de samengestelde foto. Let vooral op het verschil tussen de
vleugels van de beide vogels. Bij de jongen zijn de zwarte slagpennen nog niet maximaal uitgegroeid
en dat geeft de vleugel een wat andere vorm. Iets minder breed, iets spitser, iets ranker. Nu ziet u
wel welke het jong is.
Kijk de komende weken goed naar boven, daar vliegen ze rond.
Zonder hoogtevrees, of het zou door de hoge aantallen moeten komen...
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Opvliegers en laagvliegers
7 juli, Caroline Walta
Eén, twee, drie... afgelopen week was het zover: daar gingen ze. Dit is dé periode dat jonge
ooievaars uitvliegen en we steeds vaker naar een leeg nest* turen. Maar was als het anders loopt
(vliegt)?
Het STORK team is jaarrond in de weer met ooievaars: inventariseren en onderhouden van nesten,
beantwoorden van vragen, verzorgen van allerlei communicatie over ooievaars, organiseren van de
wintertelling, invoeren van gegevens en - uiteraard- Beleef de Lente van maart t/m augustus. De
pieken liggen in mei, als de eerste kuikens binnenkomen in de opvang en in juni met het ringen van
de jongen.
Uitvliegers
Het is nu juli en dan is het tijd voor... opvliegers van de uitvliegers. Jonge ooievaars die rakelings
langs elektriciteitskabels scheren, nog nét een flatgebouw kunnen ontwijken, of in de berm struinen,
tussen het langsrazende verkeer (laagvliegers).
Soms gaat het mis. Soms gaat het goed. En soms er tussenin. Zo werd er vorige week in
Hazerswoude-Rijndijk een uitgeputte jonge ooievaar gered door de dierenambulance. Blijkbaar had
de vogel al een flink stuk gevlogen, want het was niet te achterhalen waar in de buurt zijn nest was.
De ooievaar is voor eerste hulp overgebracht naar de Haagse Vogelopvang De Wulp. Daar kwam de
vogel na een tijdje weer bij. Had geen verwondingen en at goed.
Hoogvliegers
Het is belangrijk dat een jonge ooievaar na zijn herstel nog een tijdje kan "uitwennen" en de kans
krijgt om met soortgenoten op trek te gaan. Hiervoor heb ik de vogel gisteren (zaterdag)
overgebracht naar Ooievaarsopvang Herwijnen. Binnenkort gaat de deur van het verblijf open en kan
het jong in de tuin kennismaken met o.a. "De Drie Musketiers uit De Lutte".
Eind augustus, begin september gaan de meeste jongen op trek. In groepen cirkelen ze steeds hoger,
tot de plek waar ze zijn opgegroeid nog maar een klein stipje is. Dan begint het grote zwe(r)ven, de
grens over, de wereld verkennen.
Bedankt voor de goede zorgen Piet & Magda van Andel en Kees Vos!
*) P.S.: we gaan ervoor zorgen dat alle trouwe Beleef de Lente-kijkers géén last krijgen van "het lege
nest-syndroom", hierover meer in de blog van overmorgen (dinsdag)
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Van Den Haag naar Gelderland (Caroline Walta)

terug

Het lege-nestsyndroom!
9 juli, Leo Daanen
Kom op vlieg dan, vlieg, vlieg. Ja nu gaat hij, nee toch niet haha. Iedereen wilde maar dat ze gingen
vliegen en nu zit je dan met een leeg nest, haha, net goed ;-)
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Foto Leo: Wat zijn de landingen toch ook prachtig om te zien, telkens weer zo leuk.

Al doende
Ja dat vliegbrevet hebben ze niet voor niets gehaald hé, als jij je rijbewijs hebt gehaald wil je ook auto
rijden toch? Dus ja vliegen, vliegen en nog eens vliegen. Ervaring opdoen met starten, landen, maar
zeker ook als ze in de weilanden lopen, hoe zoek ik naar voedsel. Pa en Ma achterna en daar leer je
oh zoveel van. Maar vooral in het begin lopen ze Pa en Ma achterna, in de hoop dat die wat
opbraken en dat gebeurt ook met enige regelmaat. En al doende leren ze zelf hoe ze aan eten
moeten komen en ook water te drinken en badderen Hééérlijk.
Kroeskarper
De plaatselijke mensen gaan met regelmaat, nou ja regelmaat, elke dag nu naar de Henakker om te
kijken wat ze uitspoken en ze te fotograferen en te filmen. Ze komen dan terug om hun belevenissen
te uiten in het clubhuis. Dan is het Mihari, dan Joba en dan weer Kroeskarper. Mooi omschreven
vond ik (maar ook vele clubhuis bewoners) het verhaaltje van Kroeskarper, ik citeer zijn verhaaltje
nogmaals even hier:
Even bijkomen van allerlei indrukken: koeien zijn groot, water stroomt en komt niet uit de snavel, eten
zit in en op de grond tussen het gras ; andere kleinere vogels zijn heeel vreemd. En dan is achter de
rug van pa/ma toch een veilige plek, ook al is het maar een eend. Benieuwd of ze morgen wat rustiger
zijn.
Maar nu, het lege-nestsyndroom
De jonge ooievaars keren nog regelmatig terug op het nest hoor, maak je maar niet ongerust. Maar
de tijden dat ze weg zij,n duren vaak steeds langer en dan zit je naar een leeg nest te kijken. Ja soms
komt een kauw een takje pikken voor zijn eigen nest. Of enkele stadsduiven komen letterlijk en
figuurlijk nog een graantje meepikken. Maar veelal zie je dus een leeg nest en sommige noemen het
al het "lege-nestsyndroom".
In het clubhuis stelde men al voor dat ik erop moest gaan liggen, dan hadden ze i.p.v. een leeg nest,
toch een knappe man in beeld ;-) Zo gezegd, zo gedaan, de hoogwerker besteld en dit even geregeld.
Oh ja ik mocht niet zomaar op het nest gaan liggen, NEE Leo, in de zwembroek, zonnebrilleke op en
met parasolleke. Nou ik heb mijn ligbed ook maar meegenomen want die takkenzooi ligt niet echt
prettig, ohh ja en ook een biertje erbij gepakt. Achter het nest hangt een touw met een tas eraan en
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als ik mijn pilske op heb roep ik de ober van “de Kroon” (terrasje beneden) en ik krijg een nieuw
pilske en dat hijs ik dan naar boven.
Ik moet zeggen het beviel mij prima en heb vijf pilskes op. Morgen weer denk ik haha !!

Foto
Leo: Hééérlijk wat een rust, zwembroekske, zonnebrilleke, parasolleke, strandbedje en nie te vergete un
hééérlijk pilske……. Proost.

terug

Stijgen en dalen
11 juli, Arda van der Lee
Het maakt nogal wat uit waar je als ooievaarsjong uit het ei kruipt; in een vrijstaand nest of in een
nest in een 'flat'. Onze jongen groeien op in een vrijstaand 'huis': heel handig bij de eerste
vliegavonturen.
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Het nest in Gennep torent hoog boven de omgeving uit, er is niets waar je als jonge ooievaar omheen
moet laveren om op te stijgen of om weer veilig te landen. Voor veel jongen op paalnesten geldt dat
ook. Maar je zal maar uit het ei gekropen zijn in één van de nesten op de hoogspanningsmast bij
Lelystad.
Capriolen
Afgelopen week was ik daar om het aantal jongen te tellen (15 dit jaar, meer dan vorig jaar) en ik had
alle tijd om de capriolen te bekijken die de jongen daar uit moeten halen om op te stijgen en vooral
om weer op het nest terug te komen.

Ooievaarsflat
Hebben je ouders één van de bovenste nesten betrokken, dan gaat het allemaal nog wel. Je hoeft
alleen maar op te passen dat je niet tegen één van de draden vliegt die zo hinderlijk vlak langs het
nest lopen. Maar ben je geboren in een tussenwoning in deze ooievaarsflat, dan moet je echt op je
tellen passen. Er zitten allerlei stalen buizen in de weg voordat je het luchtruim kunt kiezen. En als je
weer wilt landen, knal je daar zomaar hard tegen aan. Wonder boven wonder lukt het de jongen toch
bijna altijd om ook van deze nesten veilig weg te vliegen.
terug
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Kansen om te grijpen
12 juli, Wim van Nee
Nog nooit van het nest af geweest, nog nooit zelf gevlogen en dan kunnen ze het gewoon ineens.
Alsof ze nooit anders hebben gedaan vliegen ze, zweven ze rond en weten ze het nest feilloos terug
te vinden. Nog wel wat oefenen met landen en af en toe een misser maken...
De wereld ligt open, maar wel één die vol zit met gevaren en risico's. Een wereld die gedeeld moet
worden met onvoorstelbaar veel ander leven. Ze krijgen gelijk te maken met indirecte gevaren zoals
het verkeer. Als ze op trek gaan, ligt er een direct en gericht gevaar op de loer, de jacht. Ook voor
onze Gennepse jongen ligt de overlevingskans op een procent of 15.
Knokken
Maar als ze overleven, dan nemen de kansen en mogelijkheden toe. Als ze over twee of drie jaar
terugkomen, gaan ze op zoek naar een eigen nestplaats. Misschien moeten ze ervoor knokken met
een ander, misschien vinden ze een hele nieuwe plek.
Overal waar eten is
Om te overleven moet er goed gegeten worden. Vogels zijn overal waar eten is. Zwaluwen vangen
talloze muggen, roeken en ooievaars eten emelten uit de weilanden en kauwtjes ruimen na een
marktdag het centrum van Emmen weer op. Zo zijn ze ook nog voor ons aan het werk.
Mensen en dieren hebben
meer overeenkomsten dan
het soms lijkt. We hebben
allemaal
gevaren om te trotseren,
risico's om te nemen,
mogelijkheden om te benutten
en kansen om te grijpen...

terug
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Zwart-wit
14 juli, Caroline Walta
"Ooievaar", zo noemen wij de vogel, maar eigenlijk hoort hier nog "witte" voor (ciconia ciconia). Er
bestaat namelijk ook een zwarte ooievaar (ciconia nigra) en juist de komende maanden heb je
extra kans om die te zien.
De zwarte ooievaar heeft alleen wit op de buik en oksels. In vlucht vormt die vanaf de grond gezien
een witte driehoek in het zwarte lijf. "Zwart" is niet helemaal een goede benaming vind ik, want in de
veren zit een glimmende gloed, die met de lichtval varieert van groen tot paars.
Niet klepperen, wel vissen
Het is niet alleen de kleur die de soorten van elkaar onderscheid. Zo kleppert de zwarte ooievaar
nauwelijks met de snavel, maar maakt een miauwend en knorrend geluid. De vogel is ook iets kleiner
van formaat. Verder is deze soort vrij schuw en leeft teruggetrokken in bossen. Ze nestelen niet op
gebouwen en palen, maar hoog in bomen. Waar het hoofdvoedsel van de witte ooievaar vleesachtig
is, eet de zwarte ooievaar het liefst vis.
Kans op zien van zwarte ooievaar
In Nederland broeden (nog) geen zwarte ooievaars, wel in o.a. Duitsland en verder oostwaarts, tot
ver in Rusland. Na het uitvliegen zijn het vooral de jonge vogels die al zwervend onze regio aandoen.
Net als de jonge witte ooievaars zijn hun snavel en poten nog niet zo rood gekleurd als die van de
oudervogels. Kijk naar ze uit de komende tijd!
De STORK-website heeft ook een pagina
gewijd aan de zwarte
ooievaar: www.ooievaars.eu/zwarte
ooievaar
terug

Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet
zwart-wit... - Frank Boeijen (Caroline Walta)
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Einde BdL 2019 in zicht
16 juli, Leo Daanen
Vandaag geen uitgebreide blog maar
een traktatie

Foto Leo: Kuiken 5E436 loopt parmantig
langs de kademuur te foerageren

Maandag 8 juli
In Gennep had ik een
afspraak en ik dacht weet
je wat, ik neem mijn
camera mee en ga daarna
een poosje op de loer
liggen bij het Niersdal.
Kijken of ik dat jong grut
van de ooievaars kan
vastleggen voor alle BdL
fans. Zo gezegd zo gedaan,
het ging ook over de poel
en dus heb ik de date
meegenomen naar het
Diekske met uitzicht op het
Niersdal.

Jan-Willem
Onderweg al het een en ander besproken en uitgelegd, komen we bij het Diekske terecht. Daar zie ik
verderop een man die ook staat te filmen en foto's aan het maken is, dichterbij zag ik het meteen.
Jawel hoor onze clipmaker Jan-Willem is ze ook aan het vastleggen, zie de clip "Bezoek in de wei" Dus
snel even praatje gemaakt en weer verder met mijn date.
Traktatie
Dus vandaar ik vandaag niet echt een blog heb, maar een door mijzelf gemaakte clip/video van onze
ooievaars in het nierdsdal. Zie het maar als een traktatie, want het einde van Bdl 2019 is in zicht.
Volgende week gaan we onze laatste (afscheids) blogs maken en zal iedereen afzonderlijk afsluiten.
Ik sluit dan op dinsdag 30 juli af met het allerlaatste blog en woensdag 31 juli gaat hier de stekker
eruit. Geniet er dus nog maar even van.
terug
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Hoger en hoger
18 juli, Arda van der Lee
Vandaag vlogen er regelmatig ooievaars boven mijn huis. Het was immers zonnig en een lekkere
temperatuur. Ze cirkelden steeds hoger en hoger. Hun uitzicht moet er ongeveer zó uitzien (zoek
het nest....)
Zouden er een paar 'vroege' jongen bijzitten, die al verder gaan dan korte oefenrondjes en al zo hoog
'durven'? Ik zal het nooit weten. De jongen van mijn nest zijn in ieder geval nog niet zover! Ze zijn
nooit langer dan een paar minuten weg.
Op warme, heldere dagen zoals er (soms) in de zomer zijn, zie je regelmatig ooievaars hoog in de
lucht rondjes draaien zonder één vleugelslag. Ze maken dan gebruik van thermiek. Zo hoog hebben
ze een enorm gezichtsveld en zien ze precies waar er wordt gemaaid of gehooid. En thermiek is ook
onmisbaar tijdens de trek, alleen zo kunnen ze enorme afstanden afleggen.
Je kunt zelf op een mooie dag in het gras gaan liggen om naar rondcirkelende ooievaars te kijken
zonder een stijve nek te krijgen. Of je kunt het van bovenaf bekijken. Via deze link naar de VPRO is te
zien hoe een ooievaar van thermiek gebruik maakt om uiteindelijk weer op zijn nest terug te keren.
terug

11

Beleef de Lente 2019
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK

Beleef de Lente 2019

Ogenblik
19 juli, Wim van Nee
In mijn eerste weblog (15 februari) zocht ik naar een ander woord voor 'welkom'. Dat kon ik niet
vinden. En nu, bijna een half jaar later, schrijf ik mijn laatste weblog van seizoen 2019. En ook daar
weet ik geen ander woord voor.

Aan het eind van de maand gaat de camera uit. Ik zit me af te vragen waarover ik in mijn laatste
weblog, nog iets zal schrijven. Ik kan natuurlijk iets vertellen over de aanstaande trek. Dat de jonge
ooievaars in de maand augustus gaan verzamelen, dat de jongen eerder vertrekken dan de ouden,
dat u niet moet schrikken als op een avond de jongen niet meer terugkeren op het nest. Maar ik
denk dat jullie dat allemaal wel weten.
Ik kan vertellen dat onze ooievaars via de westelijke trekroute reizen. Via België en Frankrijk richting
Gibraltar. En daar oversteken naar West-Afrika, om uiteindelijk in het stroomgebied van de Niger
volwassen te worden, althans de jongen. Dat een deel van de ooievaars in Spanje blijft en helemaal
niet naar Afrika gaat. Maar waarschijnlijk weet u dat ook al, vast en zeker gelezen op de website van
STORK, www.ooievaars.eu.
Ik ben gisteren nog ooievaars gaan fotograferen, als een soort van afscheid van Beleef de Lente 2019.
De foto's bij deze blog zijn allemaal van gisteren. Op de laatste foto een ooievaars-ogenblik, een
moment om even bij stil te staan, want het was weer een heel mooi seizoen. (Wat heeft een
ooievaar eigenlijk mooie ogen.)
Dank voor al jullie belangstelling voor en medeleven met het wel en wee van een ooievaarsgezin in
Gennep.
Tot in seizoen 2020!
terug
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foto’s: Wim van Nee

foto: Caroline Walta
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In vogelvlucht
21 juli, Caroline Walta
Het is nog koud als we starten met Beleef de Lente. Op de camera’s in Oost-Europa zien we zelfs
nog sneeuw liggen. In Gennep begint het seizoen met een verrassing.
Het blijkt dat een vreemde vrouw pa heeft weten te verleiden. Maar uiteindelijk neemt "échte" ma
haar plek weer in. Dan krijgen we de periode van het verdedigen van het nest. Het lijkt wel of iedere
ooievaar uit de regio zijn/haar zinnen heeft gezet op het penthouse van het oude stadhuis. Het is
gemakkelijk af- en aanvliegen, het nest wordt ieder jaar schoongemaakt, het ligt aan een gezellig
plein en met uitzicht op "de gedekte tafel", het Niersdal.
Muisjes
Als het voorjaar eraan komt en de eieren zijn gelegd, verheugen we ons op beschuit met muisjes.
Met ons Beleef de Lente ooievaarsteam hebben we een groepsapp en daarin is het dan een groot
feest: de icoontjes van een ei waaruit zo’n kuiken piept vliegen over het scherm, samen met slingers
en uitroeptekens. Het is bijzonder om via de webcam het wel en wee van zo dichtbij mee te maken.
De kleine kopjes die bedelen om eten en de zwabberhalzen waarmee ze proberen te klepperen.
Zoals we zien op veel nesten, zijn er ook minder mooie momenten, want twee jongen redden het
niet. Dan is de camera ineens heel confronterend als de levenloze lichaampjes richting de nestrand
gaan en overboord verdwijnen.
Record
Maar het overgebleven trio groeit als kool. Ze krijgen van alles voorgeschoteld, zo zien we vooral
kledders regenwormen en kleine knaagdieren die heel rekbaar zijn. Op het hoogtepunt van hun groei
in juni, kukelen ze bijna van het nest door al het “getouwtrek”. Dan komt ook code oranje voorbij,
met stortregens, windhozen, onweer. En dan komt die man met meetgerei en ringen in dat
kraanbakkie naar boven. "Ach, we hebben de carnavalsoptocht overleefd, koningsdag én het
songfestival, dus dat kan er ook nog wel bij." Over meten is weten gesproken: onze clipmaker komt
op het leuke idee de hoogte van de sprongen zichtbaar te maken. Zo zien we dat de vliegoefeningen
beginnen op een paar centimeter en het hoogterecord wordt gebroken: 175 cm de lucht in. Het is de
voorbode van de eerste échte vlucht.
Hartje-hartje-hartje...
Nu kijken we steeds vaker naar een leeg nest. U bent van ons gewend dat wij veel over ooievaars
klepperen, maar de tijd is gekomen om voor dit seizoen de snaveltjes te sluiten. Met veel plezier heb
ik geschreven en dat zou niet mogelijk zijn zonder u, trouwe Beleef de Lente kijker, lezer en
meelever. Ik voel me erg dankbaar voor alle hartjes en complimenten op mijn blogs.
Bedankt STORK, Vogelbescherming Nederland, teammaatjes (Annemieke, Arda, Corrie, Jan-Willem,
Leo en Wim!) en Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij voor de gastvrijheid. Mijn inzet voor de ooievaar
gaat ook buiten Beleef de Lente door. De vogel was bijna uitgestorven, omdat we onverstandig
omgingen met de natuur. Het gaat nu beter met de stand, maar het blijft nodig de ooievaar en zijn
leefgebied te beschermen.
Ons ontmoeten?
Wilt u kennismaken met (een deel van) het Beleef de Lente ooievaarsteam? Breng zaterdag 3
augustus een bezoek aan De Lokkerij, waar ik dan aanwezig ben of kom zaterdag 14 september langs
tijdens het ROOTS Vogelfestival in de Biesbosch (klik op de links voor de tijden). Voor het verzorgen
van een excursie of lezing over de ooievaar, kunt u met mij in contact komen
via info@haagsevogels.nl.
Tot ziens!
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Seizoen vol hoogtepunten (allemaal ontzettend bedankt!)

terug

Gezellig uitje in Gennep
23 juli, Leo Daanen
Samen met mensen uit de omgeving en Moderator 33 en haar schoonzoon live in Gennep naar de
ooievaartjes kijken.
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Foto Leo: Ja daar ben je dan Mod 33 Live in Gennep, met de ooievaartjes
“letterlijk” recht voor je neus in de wei

Ik ga naar Gennep
Ja als je zo vaak hoort hoe het er daar uitziet, dan krijg je toch een keer de drang om er ook heen te
gaan. Je wil het dan ook zo graag live een keertje zien, dat snappen wij helemaal hoor. Moderator 33,
voor het eerst dit jaar moderator bij de ooievaars, werd zo ook getriggerd door diverse Clubhuis
bezoekers. Totdat ze een keer in de Chat schreef, ik ga naar Gennep en ja hoor, haar schoonzoon
geregeld dat die met haar naar Gennep zou rijden. 13.00 uur was de afspraak op de parkeerplaats in
Gennep.
Oh wat geweldig mooi hier zeg
Na de begroetingen en de nodige kusjes die daarbij horen zeiden we, gaan we eerst naar het plein of
eerst naar het Niersdal op het “Diekske”, nou doe eerst maar naar het Niersdal. Ja en als je dan op
het “Diekske” bent en je kijkt uit op het Niersdal, waar dan ook nog de drie jonge ooievaars
rondstruinen, dan valt je mond wel even open hé Mod. Oh, wat geweldig mooi hier zeg, was de
uitspraak van de moderator. Kroeskarper, Mihari, Nantlle en haar man en ikke zelf hebben Mod en
haar schoonzoon van alles over het gebied en Gennep verteld. Kroeskarper heeft even duidelijk
gemaakt hoe het met de gebouwen geel en grijs zit. Geel “oude Genneper molen” zijn we onder
langs gelopen, ook weer opgelost haha. Daarna even gezellig bij Xzieje op het terras aan de koffie,
met uitzicht op het nest natuurlijk. Helaas moest
ik zelf daar al afscheid nemen.
Genoten
In het clubhuis was het bij terugkomst al meteen
het gesprek over het uitstapje, ik citeer even de
uitspraak van Mod33:
Was echt genieten, ziet ze zo van nabij in de wei
bij de koeien, ma die ze voert, ooievaars uit
andere nesten aan het oefen in de lucht en
Gennep zoals je Gennep moet zien! Prachtige
stad. Bedankt Nantlle, Mihari, Kroeskarper de
verteller, die weet echt alles over de stad, en Leo
de fotograaf.
Nou fijn Mod33 dat je het leuk gevonden hebt en
ja een privé rondleiding, krijgt niet elke bezoeker
hé, daar moet je wel wat voor doen haha. Maar
ook jij hebt dit wel dik en dubbel verdient hoor,
dus met alle liefde en plezier hebben wij je/jullie
Gennep van dichtbij laten zien.
Foto Leo:
Collage van het gezellige uitstapje
bij het Niersdal in Gennep.

terug
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In gedachten vlieg ik mee
25 juli, Arda van der Lee
In gedachten vlieg ik mee met onze ooievaars. Zweef ik met hen mee op een thermiekbel richting
het zuiden.
De jonge ooievaars gaan eind juli of in de loop van augustus op weg naar Zuid-Europa of Afrika. Zij
hebben de trekdrang nog in hun genen zitten, zij gaan allemaal op weg, in tegenstelling tot sommige
oudere vogels. Ze sluiten zich soms aan bij groepen uit andere broedgebieden. Misschien blijven ze
'hangen' op een Spaanse vuilnisbelt. De ooievaars die wel Afrika bereiken, overwinteren in WestAfrika, ten zuiden van de Sahara, met name in het stroomgebied van de Niger.
Hopelijk keren onze jongen na enkele jaren terug naar het gebied waar ze uit het ei zijn gekomen, om
zelf voor nageslacht te zorgen.
Zo mijmerend schrijf ik mijn laatste weblog voor dit jaar. Het was weer een mooi seizoen, met
spannende, trieste en mooie momenten. Ik heb, net als u hopelijk, genoten van het meekijken in de
nesten, vooral natuurlijk van het wel en wee op 'ons' nest.
Hopelijk kijkt u volgend jaar ook weer mee. Een fijne zomer, en zweef, starend naar de lucht op een
mooie zomerse dag, in gedachten mee met ons stoere drietal!
terug
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It’s done, het zit erop
30 juli, Leo Daanen
BdL 2019 was weer superspannend hier en daar, naar alles is toch weer op zijn “pootjes” terecht
gekomen.

Foto Leo: Voor de laatste keer nog een keertje vol in beeld

Bedankt
Allereerst wil ik namens ons allen Vogelbescherming Nederland bedanken, want zonder hen was er
geen BdL geweest. Maar ook de twee drijfveren van BdL, Louis en Mariska, en alle mensen achter de
schermen. Deze zijn ook super belangrijk, want als die vreemde vogel (Hop) weer in beeld komt,
zorgden zij er telkens weer voor dat deze letterlijk in vogelvlucht van het scherm vloog.
Maar ook de gemeente Gennep niet te vergeten, want zonder dat mooie nest op dat prachtige “oude
Stadhuis” hadden wij geen ooievaars in Gennep. Ook de medewerkers van de gemeente Gennep
waar ik alle andere zaken mee regel bedankt. Zo ook de schoonmaakploeg, die de takken van knullige
Pa op mogen ruimen en niet te vergeten hun krijtstrepen uit mogen gummen. Ook zus Maria en
zwager Richard die elke keer als dat nodig is een nieuw nest vlechten en mij helpen met ringen elk
jaar. Bedankt allemaal !!
Stork
Inmiddels kennen jullie ons allemaal wel en na een periode van chatten, bloggen en vragen
beantwoorden, zijn ook wij nu wel aan vakantie toe. Vanaf begin/half februari tot eind juli zijn wij er
continu mee bezig geweest en dat is een hele tijd die 6 maanden hoor. Arda, Caroline, Annemieke en
Wim, hebben al afscheid genomen. Aan mij weer de eer om het geheel af te sluiten en de stekker
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eruit te trekken. Maar eerst wil ik Arda, Caroline, Annemieke en Wim weer bedanken met een dikke
knuffel, we hebben de klus weer geklaard met ons Stork-team dit jaar. Allen weer hartelijk dank voor
jullie heerlijke samenwerking, leuke en leerzame blogs en op de privé app leuke en lieve
opmerkingen enz. In een woord samen te vatten: Topteam.
Clipjes
Ja en als jullie kijkers dan even niet konden kijken (wij kunnen alles nog terugzien), dan werd dat voor
jullie altijd geregeld door middel van de clipjes. En zeg nou eerlijk, wat moeten we dan zonder onze
clipmaker Jan-Willem? Jan-Willem, je hebt het geweldig gedaan hoor, zo ook het jaaroverzicht 2019.
Super bedankt voor je leuke, mooie, spontane clips. PS: Bekijk ook de eindclip van alle soorten
“Beleef de lente 2019” van Astrid even, ook heel leuk gedaan hoor.
Moderator
Ook onze kersverse moderator 33, die dagelijks kijkers te woord stond en als er iets specifieks
gebeurde ons ook daarvan op de hoogte bracht. Ze zag er wat tegenop, maar heeft het super goed
gedaan. Zeker als dit je eerste jaar als moderator bij de ooievaars is. Ook een pluimpje waard, thanks
moderator 33 ;-). Ook is ze live in Gennep geweest en ze genoot ervan.
Hoofdrol
Maar ja een nest zonder ooievaars, dat is ook niet om aan te zien, dat zie je nu wel. Moet je
verbeelden dat je van februari tot eind juli naar een leeg nest zit te kijken. Of ja, naar een twintigtal
stadsduiven of enkele kauwen die een takje komen pikken. Nee zonder onze hoofdrolspelers Pa en
Ma ooievaar hadden we niet zo’n geweldig BdL 2019 gehad, geloof mij maar. Dus Pa en Ma, kom
volgend seizoen zeker weer langs in Gennep, mits jullie niet overwinteren hier. En de kuuks, ja die
zijn inmiddels verenigd met heel veel andere kuuks en trekken langzaam aan richting het zuiden. Een
goede reis kuukjes, het ga jullie goed en wie weet zien we jullie ooit weer in Gennep terug.
Vakantie
Wij gaan nu dus ook genieten van onze vrije tijd, wat zal mijn mobiel, laptop, pc en internet een rust
krijgen zeg. Zelfs de elektriciteitsmeter weet niet wat die meemaakt. Iedereen een fijne vakantie,
voor wie deze nog te goed heeft en allemaal tot BdL 2020.
Woensdagmiddag 31 juli rond de klok van 15.03 uur gaat de BdL stekker eruit.
Voor wie de ooievaars in Gennep toch wil blijven volgen, maar dan zonder chatmogelijkheid, kan dat
via de gemeente Gennep. klik op de link webcam Gennep
Ook op de Stork site valt er van alles te zien en te lezen over de ooievaars en van alles
eromheen. www.ooievaars.eu

Groetjes en tot volgend jaar,
Leo

terug
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