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Ringers aan het woord 
verzameld door Annemieke 

in Gennep 

 

Ringen en STORK-ringers 

Heeft u al op de banner aan de rechterkant geklikt? Op 'Steun de projecten voor 
de ooievaar'? Vorig jaar hebben velen dat gedaan en daarmee hebben deze 
gulle gevers een flink deel van de aangelegde ringen in 2014 bekostigd. 
Hartelijk dank hiervoor, want het ringen vormt een enorme kostenpost.  

Alle STORK-ringers die in 2014 hun ringen zelf hebben bekostigd, hebben 
kunnen meedelen en daarom laten we hen in het weblog aan het woord. 

 Eh ...STORK-ringers? Hoe zit dat? 

Al het ringen van ooievaars valt onder het werk van STORK. In totaal zijn 22 
mensen actief als ringer van ooievaars, ze zijn allemaal verbonden aan STORK. 
Uiteraard hebben zij een ringvergunning die is uitgegeven door het 
Vogeltrekstation, de enige bevoegde instantie die dergelijke vergunningen mag 
verstrekken. In overleg met STORK is bepaald in welke regio's deze ringers actief 
zijn. 

Vanaf morgen zal regelmatig één van 
hen aan het woord komen. Zo zal het 
belang van het ringen in de komende 
weken worden toegelicht. Niet alle 
ringers hebben tekst ingestuurd. Het 
kan dus heel goed zo zijn dat u 'uw' 
ringer mist. 

Annemieke 
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Maarten Verrips 
Maarten ringt al enkele jaren ooievaars in de omgeving van Leiden en in Rijswijk. Het woord is aan 

Maarten:  

'Veel mensen leven geweldig mee met het wel en wee van ‘hun’ ooievaars. Van het ooievaarsnest in 

Warmond, welbekend in de omgeving, houden de eigenaren al sinds de jaren 30 de gang van zaken in 

het oog. Ze hebben daar een indrukwekkende hoeveelheid foto’s en aantekeningen van, maar over 

het lot van de opgegroeide jongen wist men tot voor kort niets. Maar toen ik voor het eerst drie 

jongen op het nest ringde, werden die alle drie het voorjaar daarop gezond en wel teruggemeld! 

Twee waren bij elkaar gebleven en verbleven in maart een paar dagen bij het voormalige 

ooievaarsstation in Haastrecht. De derde liep begin mei voedsel te zoeken in een gemaaid weiland bij 

Hazerswoude. Hun ouders hadden op dat moment alweer drie nieuwe jongen. Die zijn een paar 

weken later natuurlijk ook geringd. Iedereen is reuze benieuwd of we daar ook weer bericht van 

krijgen. 

Niet alleen voor de wetenschap is het ringen van jonge ooievaars dus waardevol.' 

 

Leo Hassing 
Leo ringt al vele jaren ooievaars in Twente.  

Eerst naar het Noorden en dan naar het Zuiden 

 'Op 1 december j.l. kreeg ik 3 terugmeldingen binnen van door mij geringde jonge ooievaars, alle 3 

teruggemeld ten zuiden van Madrid in Spanje. Ik had de vogels geringd in 2010, 2011 en 2012, van 

het jong uit 2011 had ik al eerder terugmeldingen ontvangen, onderstaand een kort verslag van deze 

vogel. De vogel was geringd op 3 juni bij Louis Welhuis in Volthe Twente (punt 1 op de kaart), het 

broedsel bestond uit 4 jongen. 

Op 17 april 2013 werd de vogel waargenomen 

tussen Oldenburg en Bremen bij het gehuchtje 

Berne ( punt 2 op de kaart). 

Op 26 april 2013 werd de ring van de vogel 

afgelezen op 245 km afstand van het nest in 

Sleeswijk-Holstein in Duitsland bij Holstenniendorf  

ten noorden van de plaats Itzehoe. 

Op 27 maart 2014 werd de vogel enkele km ten 

zuiden van Holstenniendorf waargenomen bij het 

gehuchtje Huje, (punt 3 op de kaart), ook op 10 

april werd hij hier gemeld en op 20 juli volgde weer 

een terugmelding uit Huje waarin werd vermeld 

dat de vogel een broedsel had. 

Op 1 december 2014 kwam de melding uit Spanje, 

de vogel was hier in 2013 al afgelezen bij de plaats 

Planta de Residuos Urbanos bij Alcázar de San 

Juan, (punt 4 op de kaart). Dit is 1896 km ten 
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zuiden van de plek waar hij op 26 april 2013 werd waargenomen in Sleeswijk-Holstein en 1651 km 

vanaf Volthe in Twente. 

Dit jong heeft dus zijn nest op ruim 200 km ten NO van zijn geboorteplaats, op de kaart ziet dit gebied 

er prima uit voor Ooievaars, veel watergangen en enkele meertjes, hopelijk kan hij/zij hier nog vele 

jaren voor nageslacht zorgen. 

Dank aan Harrie Linckens voor het maken van het kaartje.' 

  

Kees Vos en Piet van Andel 
We geven graag het woord aan Kees en Piet. Kees is al sinds de jaren 60 bezig met ooievaars en het 

ooievaarsproject. Nu in 2015 is hij nog steeds actief als STORK-ringer en als beheerder van 

ooievaarsstation Herwijnen.  

 

'Wij, Piet van Andel en Kees Vos van buitenstation Herwijnen, hebben vorig jaar in Rossum ons 

praktijk examen, resp herexamen, gedaan en zijn blijkbaar 'voldoende' beoordeeld door onze strenge 

examinatoren Annemieke en Wim, want enige tijd later kregen we onze ringvergunning! 

Toch iedere keer weer erg nuttig om in de praktijk de puntjes op de i te zetten en zeker op de gezellige 

manier waarop dat gebeurt. 

Bij het ringen zie je hoe het op prijs wordt gesteld door de nesteigenaren dat je namens STORK komt, 

en ook door de opgetrommelde nieuwsgierigen die dat ringen wel eens willen meemaken en volop 

vragen hebben. 

Daarom gaan we ook dit jaar weer graag op pad om het 

vrijwilligerswerk te doen en hopen dat we veel gevraagd 

zullen worden!'  

  

 
 
Arjan Boele 
Arjan is al vele jaren STORK-ringer en ringt ooievaars 

langs de Lek in de omgeving van Willige Langerak.  

U zou Arjan ook kunnen kennen als senior 

meetnetcoördinator van Sovon en als auteur van vele 

vogelartikelen en -rapporten.  

Een ooievaar van 34 jaar oud 

 'Gemiddeld genomen worden grotere vogels ouder dan kleinere vogels. Extreem is het voorbeeld van 

een Laysan-albatros die afgelopen winter op een eilandje in de Stille Oceaan als 63-jarige nog een ei 

legde. Zo oud worden Ooievaars niet maar dat ze een respectabele leeftijd kunnen bereiken toont de 

ooievaar aan die op dit moment bij Lopik (Ut) broedt. 
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 De vogel met ringnummer 480 is op 29 juni 1985 geringd in het enkele kilometers verderop gelegen 

(voormalige) Ooievaarsstation Het Liesvelt bij Groot-Ammers ZH. In de database van het 

Vogeltrekstation en STORK staat dat de vogel geringd is op een leeftijd van ‘5 kj’ (kj=kalenderjaar) 

wat wil zeggen dat de vogel op het moment van ringen vier jaar oud was. Aangezien aan het 

verenkleed van een Ooievaar niet te zien is dat een vogel 4 jaar oud is zal dat waarschijnlijk 

betekenen dat deze ooievaar eerst enkele jaren in gevangenschap heeft geleefd. Deze Ooievaar is dus 

in 1981 uit het ei gekropen en is nu (bijna) 34 jaar oud! Ooievaar ‘480‘ broedt sinds 1999 in Lopik en 

heeft dit jaar een 20 jaar jongere partner, 

eveneens afkomstig uit Het Liesvelt. In 2014 

bracht ‘480’ gepaard met een 5-jarige 

Ooievaar twee jongen groot. 

 Zal deze oude Ooievaar ook in 2015 weer 

jongen groot weten te brengen? En wie weet 

wordt de ring van één van deze jongen of één 

van de honderden andere jonge Ooievaars die 

in mei-juni geringd gaan worden in 2050 nog 

eens afgelezen….' 

  

Jan Miske 
Jan ringt ooievaars in Groningen en Drenthe  

Naar aanleiding van de vraag om een stukje te schrijven over mijn ervaringen met het ringen van 

ooievaars, wil ik iets vertellen over situaties waarin het mis gegaan zou zijn met de jonge ooievaar 

als er geen mensen zouden zijn die deze ooievaars kunnen opvangen.    

Ik wil hier twee voorbeelden van geven. 

We gingen ooievaars ringen op een nest, dat in de buurt van een visvijver gelegen was. Het jong leek 

al aardig groot. De ladder werd tegen het nest aangezet en ik ging naar boven. Boven aangekomen 

bleek dat er niet één, maar twee jonge ooievaars op het nest lagen. Het eerste jong werd zonder 

problemen geringd. Toen ik het tweede jong wilde ringen, zag ik dat het een hele dikke poot had en 

vastgebonden zat aan het nest. Wat bleek: de 

ouders hadden weggegooide vismaterialen 

gebruikt in het nest en het jong zat vast in een 

vissnoer dat om zijn poot zat gebonden. 

Ik heb het jong bevrijd, maar omdat de poot 

heel erg opgezet was, heb ik het jong 

meegenomen naar ooievaarsstation De 

Lokkerij, een erkend asiel. Daar is met veel 

massage en geduld de poot verzorgd en 

uiteindelijk is toch alles goed gekomen. 
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Een ander, achteraf, toch bijzonder leuk verhaal is het 

volgende. 

We gingen ringen op een nest met 3 jongen. Het was zo rond 

half één. We vonden de jongen al erg groot. Toen we dichterbij 

kwamen, gingen de jongen keurig op het nest liggen, waardoor 

we dachten dat ze nog wel geringd konden worden. 

Voorzichtig hebben we de ladder tegen het nest gezet en ik 

ging langzaam naar boven. Ik maak meestal even wat geluid, 

wanneer ik bijna boven ben, zodat ze toch merken dat er wat 

staat te gebeuren. 

Toen ik over de rand van het nest keek, schrokken de jongen 

toch zo erg, dat de oudste ineens opsprong, zijn vleugels 

spreidde, zich afzette en weg was hij. (Het tweede jong kon ik 

nog net op tijd tegenhouden en het derde bleef gewoon liggen). 

Maar waar ging de gevlogen ooievaar heen ? 

Zo’n 75 meter verderop was een gezin achter hun huis, niets 

vermoedend, een lunch aan het nuttigen. De ooievaar vloog in hun richting. Hij kon geen hoogte 

krijgen en in een soort glijvlucht belandde hij uiteindelijk met veel kabaal op lunchtafel . De bewoners 

schrokken ontzettend (evenals wijzelf). Zelfs de kat, die rustig lag te slapen, is er zo erg van 

geschrokken, dat ze weg schoot. Waarschijnlijk zal ze nooit meer een vogeltje durven te vangen. We 

hebben het jong opgehaald en onze excuses aangeboden. Achteraf konden de bewoners de humor er 

toch wel van inzien. Dit jong hebben we naar het ooievaarsstation gebracht. Een grote kans dat hij 

direct weer van het nest af zou vliegen, zodra we hem teruggezet hadden. 

Dus hulde voor de mensen die ooievaars opvangen en verzorgen, zodat ze gezond en vrij in ons land 

kunnen rondvliegen. 

 

Leo Daanen 
Leo behoeft geen introductie, jullie kennen hem al.  Leo ringt 

ooievaars in Noord-Brabant en in Limburg. En dus ook in Gennep, 

als alles goed blijft gaan.   
 

Waarom we ooievaars en vogels ringen, weten jullie nu inmiddels 

wel denk ik. Sommige eigenaren waar ik ring willen de jongen niet 

ringen en dat kan natuurlijk, niets is verplicht. Maar diezelfde 

eigenaren bellen mij wel telkens op als er een geringde ooievaar te zien is. Leo, waar komt deze 

vandaan kun jij dat navragen en ik wil het wel weten als je iets hebt gehoord !!! Dat is (buiten de 

noodzakelijke gegevens die ringen opleveren) ook de mooie kant van het ringen. En zo weten we bijv. 

ook dat in Gennep nu dus ringnr. 7539 aanwezig is. 7539 is het mannetje in Gennep en is geringd aan 

de rechter tibia (bovenloopbeen) op 03-06-2006 in Lochem-Gorssel (Gld). Het huidige vrouwtje in 

Gennep is niet geringd, dus weten we daar (helaas) ook niets van. Wel weten we dat 7539 eerder in 

Gennep een Frans vrouwtje met ringnr. AFRW heeft gehad. In Frankrijk gebruiken ze andere ringen 

dan wij in Nederland en ringen is dus internationaal. Zo is het ook internationaal in Beugen, waar 

afgelopen jaren een Frans mannetje en een Duits vrouwtje broedde. Dit jaar is het Franse mannetje 
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helaas niet terug gekomen en zit er nu een ongeringd mannetje bij het Duitse vrouwtje. Zelf heb ik al 

7 terugmeldingen van een jong dat ik op 29-05-2012 geringd heb in Beugen. Deze is al 7 keer 

waargenomen in Zuid-Spanje, 200 km onder Madrid waar deze waarschijnlijk verblijft, zo aan de 

meldingen te zien. Laatst trof ik een ooievaar in de Hamert, een natuurgebied in de omgeving van 

Gennep. Deze was geringd met ringnr. 1E690 en is geringd op 06-06-2011 in Beugen op het nest. Dat 

is dan weer een leuke waarneming van 1 van je (eigen) jongen terug te zien. Van een jong van 

Gennep 2E276 geringd door mijzelf op 04-06-2014 heb ik onlangs een terugmelding uit Noordeinde-

Oldebroek (Gld) ook weer heel leuk om te weten.  Maar wat ook mooi is tijdens het ringen is de jeugd 

erbij betrekken, zoals we hier in Gennep elk jaar doen. De “Groentjes” jeugdleden van het IVN Maas 

en Niers kijken echt hun ogen uit. En als ze dan ook nog een ooievaar aan mogen raken is het 

helemaal een “FEEST”. 

In Nederland worden de ringen betaald 

door de ringer zelf. De ringen zijn vrij 

prijzig. Daarom kunnen we jouw 

steun goed gebruiken. Dankzij de ringen 

weten we hoe het gaat met de 

ooievaar. Zo kunnen we ervoor zorgen 

de ooievaar zich thuis blijft voelen in 

Nederland. Help ons en de ooievaars 

en doneer!  

  

  

Jeroen Kuipers en Ronald Groenink 

Jeroen en Ronald ringen ooievaars langs de IJssel. Daar zijn intussen veel nestplaatsten en beide 

ringers zijn dus erg veel in het veld. Ze houden nauwgezet bij wat er met de ooievaars gebeurt. En 

dát levert boeiende informatie op.  

Ringen om de populatie te kunnen volgen, deel 1 

Elke keer als ik mijn berichten controleer in Griel is het natuurlijk leuk om te zien dat er weer een door 

jezelf geringde ooievaar elders is gezien en gemeld. Leukst zijn natuurlijk de meldingen van levende 

ooievaars in Spanje, Portugal en Frankrijk of broedende vogels elders in Nederland of Duitsland. Veel 

minder leuk zijn de meldingen van, vaak jonge vogels die onderweg naar het zuiden het slachtoffer 

zijn geworden van verkeer of elektriciteitsleidingen. Triest natuurlijk maar wel nuttige informatie 

omdat hiermee duidelijk gemaakt kan worden waar knelpunten en gevaren aanwezig zijn voor onze 

ooievaars. 

Naast het in kaart brengen van trekroutes en gevaren onderweg is het ringen steeds belangrijker 

geworden om de populatie te kunnen volgen. Hoe is het verloop van de broedvogels, wat is hun 

leeftijd en waar komen ze oorspronkelijk vandaan? Allemaal vragen die door het aflezen van de 

ringen beantwoord kunnen worden. Hieronder een klein voorbeeld van wat gegevens uit de regio 

http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar/doneer
http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar/doneer
http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar/doneer
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waar ik, samen met Ronald Groenink Ooievaars ring. Deze regio beslaat grofweg het gebied tussen 

Zwolle en Arnhem en leverde afgelopen jaar 141 bezette nesten op. Elk jaar proberen we met behulp 

van meerdere mensen zoveel mogelijk ringen af te lezen van de aanwezige broedvogels om te kunnen 

achterhalen waar ze vandaan komen en vooral hoe oud ze zijn. In 2014 konden we van 71 

broedvogels de ringen aflezen en kon de gemiddelde leeftijd worden berekend; 10,3 jaar met een 

spreiding van 2 t/m 30 jaar. Een gemiddelde is mooi maar zegt nog niet veel over de samenstelling 

van de populatie, want zijn het voornamelijk oude vogels en zorgt een enkele jonge vogel voor een 

lager gemiddelde? Uit een frequentieverdeling blijkt dat de meeste vogels tussen de 3 en 15 jaar 

zaten, een mooie mix van jonge en meer ervaren vogels en een goede basis voor een zelfstandige 

populatie. In 2008 lag de gemiddelde leeftijd nog op 16,3 jaar en is er dus duidelijk sprake van een 

verjonging van de populatie. 

Is dat terug te zien in de broedresultaten en zijn er regionale verschillen? Vragen die deels alleen 

beantwoord kunnen worden met behulp van ringen. 

 

 Ronald en Jeroen (r) aan het 

werk. 

 

 

 

Jeroen Kuipers en 
Ronald Groenink 

Ringen om de populatie te kunnen volgen, deel 2  

Begin juni is het weer zover, de eerste jonge Ooievaars kunnen worden geringd. Traditiegetrouw 

begint dat in “mijn” gebied in de regio rondom Loenen gevolgd door Gorssel en als laatste meestal 

vanaf Deventer richting Zwolle. Deze volgorde wordt niet bepaald door onszelf maar puur door het 

feit dat de Ooievaars in de regio Loenen bijna alle jaren veel eerder ringbare jongen heeft terwijl in de 

regio Deventer de jongen dan nog veel te klein zijn. Ook is opgevallen dat de resultaten in de drie 

genoemde regio’s nogal van elkaar verschillen. Omdat dit al jaren het geval is ga je toch nadenken 

over een mogelijke oorzaak van dit fenomeen. Over de jaren heen zien we dat regio Loenen het 

meestal het best doet maar dat de trend wel dalende is, regio Gorssel (rondom voormalig 

ooievaarsbuitenstation ’t Zand) is de laatste jaren het slechts met een verder dalende trend en regio 

Deventer zit daar tussenin met juist een sterk stijgende trend! Er zijn vele oorzaken voor te bedenken 

maar één ervan zou leeftijd kunnen zijn. 

Kijken we naar de leeftijden binnen de drie regio’s dan zien we hier toch grote verschillen. De 

gemiddelde leeftijd per regio kwam in 2014 op 13,2 in Gorssel, 13,6 in de regio Loenen en 6,6 ten 

noorden van Deventer. In de regio Gorssel zaten de oudste vogels maar, hier zien we toch al wel een 
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kleine verjonging optreden en verschijnen er ook nieuwe vogels waarvan de jongste in 2014 twee jaar 

was. Regio Loenen was de eerste regio welke na Gorssel bezet werd met vrij vliegende Ooievaars en 

een groot deel van de broedvogels hier, zijn geboren op het Ooievaarsbuitenstation in Gorssel. Hier 

treed echter nog geen sterke verjonging op en de jongste vogels hier waren 6 jaar oud. De regio ten 

noorden van Deventer is pas een paar jaar in opkomst en hier zien we juist voornamelijk erg jonge 

vogels. 

Heeft de regio Loenen de meest ervaren vogels en zijn de vogels ten noorden van Deventer gewoon 

nog te onervaren en is de regio Gorssel dusdanig vergrijsd dat daarom de resultaten ver achter 

blijven? Wanneer de oude vogels sterven en hun plaats wordt ingenomen door jongere minder 

ervaren vogels zien we dat dan terug in bijvoorbeeld de resultaten in de regio Loenen? 

Allemaal vragen waar we de komende jaren meer inzicht in hopen te krijgen en waar we alleen maar 

achter kunnen komen door jonge vogels te blijven ringen en dus individueel herkenbaar te maken. 

 

Frits Koopman 

Vandaag is het woord aan Frits Koopman, beheerder van ooievaarsstation en ooievaarsasiel De 

Lokkerij. Hij is zelf geen ringer, maar rond het ooievaarsstation wordt door verschillende ringers 

geringd. Namens hen heeft hij deze weblog geschreven.  

'Het is een goed gebruik bij ooievaars, die ringbare jongen op het nest hebben, dat zij, als het 

beringingsmoment is aangebroken voor hun jongen en de ringer zich meldt, even ruimte maken op 

het nest door een eindje verderop te gaan zitten, zodat de ringer zijn gang kan gaan. 

Zoniet bij ooievaar Josje (ringnr 360): die posteerde zich op de rand het nest in afwachting van het 

verschijnen van hoofd en/of handen van de ringer boven de nestrand, om dan direct de aanval in te 

zetten. Dus twee man naar boven: één om de jongen te behandelen, de ander voorzien van een jack, 

bezem of een ander attribuut, om Josje op afstand te houden. Een hoogst penibele situatie! In het 

vervolg daarom jongen uit het nest nemen en op de grond ringen. 

Buiten de ooievaarsvader gerekend! Josje nam hiermede geen genoegen. In een rappe duikvlucht 

richting de zich op de grond veilig wanende ringers. Even paniek! Gelukkig bleef het bij de dreigende 

duikvlucht, die niet werd gevolgd door een landing. De weg terug met de geringde jongen in de tas 

vereiste eveneens een snelle actie, want Josje was alweer onderweg. 

Josje is op hoge leeftijd overleden, maar zijn 'faam' leeft nog voort, oftewel de schrik zit er nog goed 

in. Overigens werden Josjes jongen geringd, als hij niet thuis was: zijn eega Keetje Tippel (497) 

gedroeg zich wel volgens goed gebruik.' 

 

 


