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Uitvliegen 
30 juni  t/m 19 juli 

 

 

Bijvoeren? (2) 30 juni 

Vakantieplannen 2 juli 

Stuntvliegers 4 juli 

Hoe waait de wind? 5 juli 

Vrijstaand huis 6 juli 

Gevaren om te trotseren 8 juli 

Pechvogel ... geluksvogel 9 juli 

Overzicht ooievaarsgebied Gennep 11 juli 

Kreeft op het menu 13 juli 

Aan de andere kant van de schutting 14 juli 

De laatste 16 juli 

En dan is het zover 17 juli 

Vlieg mee met onze ooievaars 18 juli 

Beleef de Zomer 19 juli 

  

  

 

 

Bijvoeren? (2)  
30 juni, Wim van Nee 

Op 12 mei heb ik in het weblog al iets geschreven over de bezwaren tegen het bijvoeren. Ik heb 

toen beloofd er op terug te komen met nóg een reden om niet bij te voeren.  

Bevoordelen 
Met hele goede bedoelingen voeren mensen vogels. Dit gebeurt ook bij ooievaars.  Het gevolg kan 
zomaar zijn, dat de broedvogels hun natuurlijke trekdrang niet meer volgen. Het hele jaar blijven zij 
bij hun nest. Wanneer deze blijvers zelfs het jaar rond worden bijgevoerd, dan worden ze extra 
bevoordeeld ten opzichte van de trekkende vogels. Bijvoorbeeld in het voorjaar, als de trekkende 
ooievaars terugkomen. De blijvers  zijn al weldoorvoed op hun nest aanwezig. Er worden wel 
noodzakelijke nestgevechten uitgevochten, maar de blijvers zijn in het voordeel. Zij hebben geen 
uitputtende reis achter de rug. Het gevolg is, dat het nest in bezit blijft van de blijver en de ander op 
zoek moet naar een andere plek. Als dat tenminste lukt, de tijd dringt in het relatief korte 
broedseizoen van de ooievaar. 
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Onafhankelijk en op trek ... 
 
(De foto is samengesteld uit twee foto's. Een beeld zoals dit is wel vaak te zien, maar technisch is het niet 
mogelijk om het in één foto te vangen. Daarvoor is de afstand tussen de ooievaar en het vliegtuig te groot.) 

 

Elk voordeel heeft zijn nadeel ... 

De bijgevoerde blijvers worden steeds ouder, maar blijven door het bijvoeren bevoordeeld. Zelf als 

de vruchtbaarheid terugloopt  door de leeftijd. Ooievaars zijn het meest productief tussen hun vijfde 

en vijftiende jaar, daarna wordt het broedsucces lager. Langzaam maar zeker vergrijst het broedpaar, 

maar de vogels staan hun plaats maar moeilijk af aan de jongere generatie.  Lokaal kunnen zelfs 

kolonies vergrijzen, met een lagere reproductie tot gevolg in een groter gebied over een langere tijd. 

Zo staat bijvoeren de noodzakelijke verjonging van de populatie in de weg en heeft een vermeend 
voordeel toch weer een nadeel. 

terug 

Vakantieplannen 
2 juli, Caroline Walta 

Het is nauwelijks te geloven, maar "onze kleine uivertjes" gaan dit najaar al op reis. Uit het 

ringonderzoek blijkt dat bijna alle jonge ooievaars op trek gaan. Sommige zwerven wat rond in zuid 

Europa, andere maken de oversteek naar het Afrikaanse continent. Hoe vinden ze de weg?  
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Koers bepalen 

Vogels maken gebruik van drie 

kompassen om hun richting te 

bepalen: 

1) zonnekompas: vogels weten 
dat de zon in het oosten opkomt 
en in het westen ondergaat. Ook 
hebben ze een interne klok die de 
lengte van de dag aangeeft. 

2) magnetisch kompas: vogels 
kunnen het magnetisch veld van 
het noorden voelen. 

3) sterrenkompas: op heldere 
nachten oriënteren vogels zich op 
het centrum van de draaiende 
sterren, die het noorden aangeeft 
(is boven de Poolster). 

Herkenningspunten 

Verder maken vogels gebruik van hun zintuigen om te bepalen waar ze zijn en waar ze naar toe gaan: 

1) zien: de zon, de sterren, maar ook elementen in het landschap, zoals een bergketen, rivier of 
kustlijn. Ooievaars volgen elkaar op de thermiek en spotten ze vanuit de lucht plekken op de grond 
waar soortgenoten voedsel zoeken en slapen. 

2) ruiken: het schijnt dat vogels bijvoorbeeld geurende kolonies (uitwerpselen) en zoete geur van 
weilanden (gras, bloemen) kunnen waarnemen. 

3) horen: vogels luisteren niet alleen naar de roep van soortgenoten, ze volgen ook geluiden als de 
wind over de bergen en klaterende beekstromen. 

4) voelen: het schijnt dat vogels ook weerfronten kunnen voelen, zoals de druk op een barometer. Zo 
besluiten ze op koers verder te reizen, te wachten of om slecht weer heen te vliegen. 

Voordat het zover is, kunnen we nog van ze genieten. Als de jongen hun eerste vlucht hebben 
gemaakt, keren ze regelmatig terug naar het nest, waar ze worden gevoerd en samen slapen. De 
webcam van Beleef de Lente blijft er speciaal voor aan en ook wij zullen een maand extra "online" 
zijn! 

terug 
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Stuntvliegers 

4 juli, Leo Daanen 

Gaat het nu nooit eens fout, met jonge stoeiende ooievaars op het nest?  

 

Op het randje 

Bij veelgestelde vragen komen diverse vragen naar 

voren, maar ook in het clubhuis worden vaak vragen 

gesteld. Een veelvoorkomende vraag is: 

Valt er wel eens een jong per ongeluk uit het nest ? 

Maar ook in het clubhuis gaat het van, Ohh als hij met 

die wind maar niet overboord gaat. 

Of jeetje, die staat maar net op het randje, kijk uit joh !!  

 

 

Foto Leo. De eerste vluchten van 3E809,  

de ander was (zover wij weten) toen nog niet van het nest geweest.  

Oefenen en nog eens . . . 

Als je eenmaal groter gegroeid bent, dan wil je meer natuurlijk, hebben wij mensen ook toch? Zo ook 

jonge ooievaars, ze trekken net zolang met tweeën aan een prooi, totdat er eentje wint. En ja een 

taaie mol trek je niet zomaar in tweeën. Nee hier is de regel: wie hem krijgt mag hem houden, 

alhoewel, dan moet je hem wel snel doorslikken, anders is die alsnog weg. En ben je dan op leeftijd 

dat je het huis uit wilt en mag, dan ga je oefenen en nog eens oefenen. Wij met fietsen, zij met 

vliegen,  verschil moet er zijn. Maar ja, een jonge ooievaar op een fiets . . .  

 

Foute afloop 

En jazeker het gaat wel eens fout hoor!! Ik ben vaak genoeg met mijn fiets onderuit gegaan. Kapotte 

knie, geschaafde arm enz. Of je schiet van je trappers en je geraakt met je gereedschap op de stang, 

oeffffff  da's ook niet prettig moet ik zeggen. En zo loopt het met ooievaars ook wel eens verkeerd af. 

 

Sirene 

Vorig jaar kregen we een telefoontje: Leo er staat een ooievaar op de grond en die laat constant een 

vleugel hangen. Natuurlijk bedank ik eerst de afzender voor de snelle melding en dan als een speer 

ernaartoe. Eerst zus Maria en zwager Richard opgehaald en richting de locatie. De sirene ontbrak 

eraan, anders had ik die ook nog aangezet. Daar aangekomen, hebben we ons eerst gemeld en we 

zijn toen gezamenlijk het terrein op gegaan. 

 

Zielig 

Richting het nest lopende, zagen we de jonge ooievaar (het was dus een jong, dat wisten we nog 

niet) staan met de snavel wat zorgelijk naar beneden gericht. Eerst snel wat foto’s gemaakt voordat 

er weet ik wat gebeurt. Daarna de camera aan de kant gelegd en het zielig ogende jong voorzichtig 

benaderd. Deze bleef tot onze verbazing gewoon staan zoals die stond. Zo van: pak mij maar want 
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het gaat echt niet goed met me! En je had die ogen moeten zien, hoe die je aankeken. Rillingen over 

mijn lijf hoor. 

Ambulance 

We konden het jong dus zomaar pakken en deze liet alles toe. De vleugel bekeken, maar ik kon 

eigenlijk niets vinden ? Nogmaals alles afgetast, of ik geen breuk kon voelen en toen merkte ik dat ik 

bloed op mijn handen kreeg. De vleugel bleek gebroken en een botje stak er net niet uit, maar je kon 

voelen dat het helemaal niet goed zat. De dierenambulance gebeld en die waren er ook best snel 

gelukkig. Na wat uitleg over wat we gezien hadden, zeiden ze: zet hem maar in die kooi dan laten we 

de dierenarts wel verder kijken. 

Na een poosje kreeg ik een telefoontje dat ze het zielig ogende beestje in hebben laten slapen. De 

breuk was niet te zetten en de vleugel amputeren wilde ze beestje ook niet aan doen. 

Het was wel even slikken, maar het kan dus wel degelijk eens fout gaan. Is het spelenderwijs of 

oefenen met de vliegkunst, het blijft uitkijken daarboven. 

Hopelijk gaat het deze twee in Gennep beter af en kunnen ze over een poosje, wat Caroline ook al 

zei, richting Afrika. 

 

 
Foto Leo. Ooievaar die om welke reden ook, uit het nest gevallen is en deze hebben we in moeten laten slapen. 

 

terug 
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Hoe waait de wind? 
5 juli, Arda van der Lee  

Je kan aan de jongen goed zien hoe de wind waait. De vliegoefeningen boven het nest vonden 

plaats tegen de wind in. Ook het wegvliegen gaat, net als bij een vliegtuig tegen de wind in. En het 

landen ook, als het goed is.  

De jongen maken instinctmatig gebruik van de liftkracht 
van de wind. Daarvoor moet de wind onder de gebogen 
vleugels komen. Dus staan de jongen met de kop in de 
wind. Als de vleugelspieren vaart maken,  zorgt die 
luchtdruk aan de onderkant ervoor dat het vogellichaam de 
hoogte in gaat. Dat zag je prachtig bij de vliegoefeningen, 
het jong hangt 'stil' boven het nest, maar gaat wel de 
hoogte in. 

Afremmen 

Landen tegen de wind in is ook handig, de tegenwind remt de vaart af, zodat de vogel minder 

doorschiet. Bij onze jongen gaat dit ook al heel behoorlijk, ze weten steeds keurig op het nest te 

landen. Een doorstart is meestal niet nodig. 

Vingers 

Doordat de druk onder de vleugel groter is dan erboven, ontstaan sterke wervelingen aan de toppen 

van de vleugels, die voor meer luchtweerstand zorgen. Om dat nadeel te compenseren hebben 

ooievaars en veel andere vogels aan hun vleugeltippen slagpennen, die tijdens het zweven worden 

uitgespreid en naar boven toe gekruld. Deze worden ook wel vingers genoemd. 

Onnodig om te zeggen dat we als mensen de vliegkunst van de vogels hebben afgekeken en dan 
vooral van grote vogels zoals onze ooievaars. 

terug 
 

Vrijstaand huis 
6 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.  

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. 
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Onder hoogspanning 

Maar je zal maar uit het ei gekropen zijn in één 

van de nesten op de hoogspanningsmast bij 

Lelystad. 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. 

Dit jaar staan er heel wat jongen op de 8 nesten 
op deze ene paal hun vliegspieren te oefenen; ik 
telde er vandaag zo snel even 8. En misschien 
waren er een paar al gevlogen, wie zal het zeggen. 

terug 

 

Gevaren om te trotseren 
8 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. 
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Overal waar eten is 

Afgelopen week zaten we op het hoogste punt van Drenthe, 45 meter boven NAP (Emmen). Ook daar 

 waren volop jonge vogels, allemaal bezig met hetzelfde, namelijk eten en overleven. Vogels zijn 

overal, bedacht ik me, overal waar eten is. Zwaluwen vangen talloze muggen, ooievaars eten 

emelten uit de weilanden en kauwtjes en roeken 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 te maken 
met: 

Gevaren om te trotseren, 
risico's om te nemen, 
mogelijkheden om te benutten 
en kansen om te grijpen... 

terug 

Pechvogel... geluksvogel 
9 juli, Caroline Walta  

Zoals Wim al aangeeft in zijn blog, zijn er voor vogels veel gevaren om te trotseren. Dit is de tijd dat 

de jonge ooievaars hun eerste vluchten maken, met alle risico's van dien. Maar ook als oude dame, 

kan je nog heel wat meemaken...  
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In juni wordt er een 

verzwakte ooievaar 

binnengebracht bij 

Vogelopvang De Wulp. De 

vogel draagt een ring en blijkt 

deze gekregen te hebben als 

jong... 29 jaar geleden! Met 

dank aan de professionele 

verzorging, knapt de ooievaar 

goed op en ze kan dit 

weekeinde worden 

vrijgelaten. 

 

Terug naar huis 

De vogel is geboren en 

getogen in Alphen a/d Rijn en 

uit die plaats naar Den Haag 

gebracht. Daarom besluit ik - 

in overleg met de experts van 

STORK - de ooievaar ook in 

die regio uit te zetten. 

Aangezien het zo'n oude dame betreft en het niet duidelijk is of ze goed kan vliegen, zoek ik contact 

met Avifauna. 

Stapje voor stapje 

Hier is de ooievaar bij wilde soortgenoten, in een veilige omgeving en heeft ze de mogelijkheid het 

park uit te vliegen. De verzorgers zijn zeer betrokken en zullen de vogel de komende tijd in de gaten 

houden en indien nodig van voedsel voorzien. Hopelijk kan de ooievaar hier of rond het park 

genieten van haar oude dag. Van pechvogel naar geluksvogel. 

Teamwork! 

Bedankt aan iedereen die heeft geholpen, zoals Sharon, Lizzy en de vrijwilligers van Vogelopvang De 

Wulp. Johan en Joost van Avifauna, Wim en Annemieke van STORK en natuurlijk Larissa. 

P.S.: wij zijn ook geluksvogels, want na afloop van de vrijlating mogen we nog rondstruinen in 
Avifauna. In het vogelpark is veel aandacht voor het welzijn van de dieren, met grote verblijven 
waarin ze vrij kunnen bewegen. Andere soorten lopen zelfs buiten een hok, zoals pluimvee en 
kraanvogels. Verder is er veel aandacht voor educatie, natuurlijk groen, behoud en bescherming van 
vogels en hun leefgebied. Meer kun je lezen op deze link. 

terug 

 

 

https://www.avifauna.nl/Uploaded_files/Zelf/Park/PDF/stichting_vogelpark_avifauna.pdf
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Overzicht ooievaarsgebied Gennep 
11 juli, Leo Daanen  

Nogmaals, maar nu een ander overzicht van het foerageergebied van de Gennepse ooievaars.  

 
Luchtfoto met dank aan Kroeskarper, die mij deze toestuurde 

Luchtfoto 
Via aan elkaar geplakte foto’s heb ik in een vorig blog “Niersdal 27-06-17” laten zien waar de 
ooievaars in Gennep gehuisvest zijn. 
Ook op die luchtfoto is te zien hoe het daar een beetje in elkaar steekt. Leuk voor kijkers die daar 
nauwelijks of helemaal niet bekend zijn. De kijkers weten dan ook een beetje waar we over praten 
als we het over kademuur, Niers, schoorsteen, of wat dan ook hebben. 

Andere luchtfoto. 
Nu kreeg ik van een trouwe kijker en Gennepenaar “Kroeskarper” ook een luchtfoto toegestuurd. 
Deze wil ik jullie niet onthouden, want ook hier heb je een heel mooi overzicht van het gebied. Je 
moet nu wel goed kijken waar precies het nest staat en hoe het in elkaar steekt. Want deze foto is 
van een andere kant genomen dus een beetje verwarrend. Kijk even terug naar het andere blog 
“Niersdal” en je hebt een beter beeld erbij. 

Nog handiger 
Nou dat switchen tussen de blogs is nou ook weer niet zo handig, bedenk ik mij achteraf. Dus ik zal  
de foto van het blog "Niersdal" hieronder nogmaals plaatsen, dat is voor jullie nog handiger. Goh wat 
maken we jullie het toch “gemekkeluk nie” !! Op z’n Brabants gezegd haha. 

Niers en Maas. 
Rechts onder (met nevengeul), zie je de Niers in het beeld binnenkomen, dan krijg je de brug over de 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?&post=466
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?&post=466
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Niers en daar achter ligt het gebied (met 
Poel) waar de ooievaars vaak te zie zijn. De 
Niers gaat daarna onder de grote weg door 
en slingert verderop naar links waar deze 
bij Milsbeek in de Maas overgaat. Bijna 
bovenin in het bebouwde stadje zie je een 
soort V-vorm daar staat het 400 jaar Oude 
stadhuis van Gennep met het nest erop. 
Ook in het Brabantse gebied (links over de 
Maas) foerageren de ouder ooievaars best 
vaak. 

Al met al is Gennep een prachtig stadje en 
een fijne leefomgeving voor de ooievaars. 

Hiernaast nogmaals de foto van het blog 
"Niersdal". 

Foto Leo, knutselfoto van 4 aaneengeplakte 

luchtfoto's 

 

terug 
 
 

Kreeft op het menu 
13 juli, Arda van der Lee  

Het verschil in de kleur van snavel en poten van de ouders en de jongen is nog steeds goed te zien. 

Geleidelijk zullen de jongen net zulke mooie rood/oranje poten en snavel krijgen. Maar dat duurt 

wel een jaartje. Bij jonge vogels blijft er dan soms eerst nog een bruine punt aan de snavel.  
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De oranje kleur van de snavel ontstaat door carotenoïden (gele tot roodachtige kleurstoffen) in het 
voedsel. Wij krijgen dat binnen door worteltjes te eten, ooievaars bijvoorbeeld uit de dekschilden 
van kevers die ze opeten. 

Amerikaanse rivierkreeft 

De in Nederland steeds meer voorkomende (rode) Amerikaanse rivierkreeft draagt waarschijnlijk ook 

bij aan de hoeveelheid carotenoïden in het voedsel. Ooievaars (en blauwe reigers) zijn niet vies van 

deze kreeft. In de braakballen van ooievaars worden regelmatig restanten van kreeften gevonden en 

ook wel losse scharen op of rond de nesten. 

Nu het zo nat is, zie je regelmatig, in ieder geval hier bij mij in Ankeveen, kreeften over de weg of in 

de buurt van sloten lopen. En overal zie je skeletten van ze liggen. Ze vormen een makkelijke prooi én 

een smakelijk hapje, ook voor bv. vossen.  

Invasieve exoten 

Deze kreeft hoort bij de invasieve exoten en ontwikkelt zich in sommige gebieden tot een plaag: hij 

vreet alles op wat in zijn buurt komt, zowel waterplanten als kleinere waterdieren. Daarbij plant hij 

zich in hoog tempo voort, met meerdere generaties per jaar. Daar waar deze kreeft zich eenmaal 

heeft gevestigd, zijn de ondergedoken waterplanten binnen een jaar of tien volledig verdwenen en 

zijn insecten, weekdieren en amfibieën nagenoeg uitgeroeid. 

 
terug 

 

Aan de andere kant van de schutting ... 
14 juli, Wim van Nee  

Wat is dat toch met die ooievaars, die,  zo ver in het seizoen, op andere nesten komen storen? 

Hebben ze niet genoeg aan hun eigen plek? Voor dit jaar hoeft het allang niet meer... Voor later 

dan? Maar ze moeten nog op trek, wat voor zin heeft het om nu al in actie te komen voor volgend 

jaar?  

Territorium 

We moeten een beetje meer inzicht krijgen in een ooievaarsterritorium. In een ooievaarsrelatie 

speelt het nest absoluut een centrale rol. Eerst een nest, dan een partner.  Komt je maatje van het 

vorige jaar niet meer terug, dan komt er wel een ander. 

Zo'n nest moet gelegen zijn in een goed voedselgebied. Ooievaars hebben daar oog voor. Maar ze 

zijn ook wat gemakkelijk aangelegd. Waarom een ingewikkeld nest in een boom bouwen, als er een 

kant en klaar nest beschikbaar is? Nou ja, beschikbaar ... Het nest is er, nu alleen nog in bezit nemen. 

Dat is wel een kraakpoging waard, zelfs nu het broedseizoen al bijna verstreken is. Wie weet, voor 

volgend jaar ... 
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 Onweerstaanbaar 

Ooievaars zoeken hun voedsel tot een 

afstand van een kilometer of drie vanaf 

het nest. Dit ga ik gelijk weer 

ontkrachten. Soms gaan ze verder, tien 

kilometer is geen probleem als er op die 

afstand toevallig een voedselvoordeeltje 

te halen valt. De drie kilometer vormt het 

bekende en vertrouwde kringetje. Het 

zou best kunnen dat er in dit gebied nog 

een nest is, maar dat hoeft geen 

probleem te zijn. Ooievaars kunnen zeer 

dominant zijn, maar sommige zijn 

tolerant en het gaat ook wel erg veel 

energie kosten om je territorium 

ooievaarsvrij te houden. En als er toch 

genoeg voedsel te vinden is, ach, waarom 

zou je dan problemen maken? 

Maar een ander nest, zo'n 

onweerstaanbaar nest ... als je dan toch 

wat in de buurt rondhangt ... waarom 

niet even een kijkje nemen? Je weet 

maar nooit ... en aan de andere kant van 

de schutting lijkt het gras altijd groener ... 

 

Kunstnesten 

En wat betekent dit voor ons mensen? Moeten we wel zomaar overal ooievaarsnesten 

neerzetten? De al aanwezige ooievaars kunnen behoorlijk in verlegenheid worden gebracht, als er in 

hun gebied een nest wordt bijgeplaatst. 

U begrijpt vast al waar ik heen wil. Men zou er goed aan doen, om terughoudend te zijn bij het 

plaatsen van nesten. En drie nesten in één weilandje? Niet doen, het creëert een situatie waar 

territoriumgevechten vaker voor zullen komen dan op een plek waar maar één nest staat. Met het 

risico dat op geen van de nesten succes wordt geboekt. 

Er zijn nog wel meer redenen om niet zomaar overal nesten te plaatsen. Als er nog tijd is, als de 

webcams nog even open blijven, dan kom ik erop terug. 

 
terug 
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De laatste 
16 juli, Caroline Walta  

Het zit erop, volgende week sluit Beleef de Lente. Het was een enerverend seizoen...  

 

Het begon met een mooi voorjaar, maar wat werd het ineens koud. Een combinatie van regen en 
wind. Met in de landen ten oosten van ons zelfs ingesneeuwde nesten. Door de kou en het gebrek 
aan voedsel hebben veel jonge ooievaars het niet gehaald, maar ons paar in Gennep heeft 
uiteindelijk toch een mooi duo weten groot te brengen. 

Hoogtepunten 

Mijn persoonlijke hoogtepunten van dit seizoen zijn er veel: helpen in De Lokkerij, ringen op de 

Haagse daken, bijwonen van een congres in Duitsland met als afsluiter een bezoek aan het nest in 

Gennep en het vrijlaten van een herstelde ooievaar in Avifauna. 

Dank je wel! 

Last but not least een woord van dank aan alle trouwe kijkers en mijn STORK maatjes. Annemieke en 

Wim van wie ik ieder seizoen nog zoveel leer. Arda met haar wijsheid en Leo met zijn anekdotes. Nel 

die uit al die opnames de beste clipbeelden wist te kiezen. De familie Koopman van De Lokkerij, wat 

een lieve en gastvrije mensen. 

De ooievaar is voor mij zoveel meer dan een vogel en mijn mede liefhebbers zijn dierbare vrienden 

geworden.  

Ik bedank ook mijn familie en vrienden, die zo geduldig hebben gewacht na mijn inventarisaties, 

ringen, invoerwerk en bloggen... "kunnen we nou een keer afspreken?!" 

Tot zover Beleef de Lente seizoen 2017... blijf vooral genieten van de vogels! Het nieuws over 
ooievaars kun je blijven volgen op www.ooievaars.eu. 

terug 
 

http://www.ooievaars.eu/
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En dan is het zover 
17 juli, Wim van Nee 

Het is tijd om afscheid te nemen in mijn laatste weblog van dit geweldige BDL-seizoen. Maar we 

treuren niet, we kijken terug op een fantastische periode, waarin we alle ups en downs uit het 

ooievaarsleven weer hebben meegemaakt. Op de website van STORK zijn binnenkort alle weblogs 

terug te lezen.  

 

Ik had beloofd terug te komen op de vraag of het nodig is, om overal nesten te plaatsen. Ik beperk 
me nu tot één opmerking hierover: Laat de ooievaars zelf hun broedgebieden en nestplaatsten 
kiezen, dat kunnen zij beter dan wij. Op de STORK-website komen we er later in dit jaar uitgebreider 
op terug. 
 
Krap 
Half juli beseffen we weer hoe krap een ooievaarsseizoen in elkaar zit. Vanaf begin augustus 
verwachten we de eerste trekkende groepen al en dat terwijl er nesten zijn waarop de jongen nog 
moeten uitvliegen. De laatste jongen van dit seizoen hebben we geringd op 7 juli. Zij waren toen 
ongeveer 6 weken oud en moeten nu nog een week of twee wachten voordat ze hun eerste vlucht 
maken.  Dan nog de nodige vliegervaring opdoen en leren zelf voedsel te vinden. Dat wordt krap... 
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Nog veel te beleven 

Als de camera's gesloten zijn, is er nog veel te beleven. Niet meer in de lente, maar in de zomer, 

herfst en winter. Niet meer op het scherm, maar in het veld. Ooievaars wachtend op de juiste 

omstandigheden om te vertrekken. Hoe hebben ze toch in de gaten, wanneer de tijd rijp is? Hoe 

ontdekken ze thermiek? Kijken ze naar andere vogels of is het een ingebouwd gevoel wat ze stuurt? 

En dan de trekroutes? Het is toch geweldig om te beseffen dat de jongen helemaal op eigen houtje 

de reis beginnen en volbrengen? Niemand die ze de weg wijst, geen pa en ma die ze sturen.  

Helemaal zelf met leeftijdsgenoten naar het zuiden, naar Spanje, naar Afrika.  

Je blijft je verwonderen. 

 

Ik wens jullie een mooie zomer toe, 

Wim 

terug 
 

Vlieg mee met onze ooievaars 
18 juli, Arda van der Lee  

Door de beelden van de camera, waarbij je onze vogels van verre ziet aankomen en weer weg ziet 

vliegen, kunnen we met wat fantasie met de ooievaars meevliegen. In gedachten vlieg ik mee met 

onze ooievaars. Ik zweef straks 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 
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'hangen' op een Spaanse vuilnisbelt. De ooievaars die wel Afrika bereiken, overwinteren in West-
Afrika, ten zuiden van de Sahara, met name in het stroomgebied van de Niger. 

Instinct 

En hopelijk keren onze jongen na enkele jaren terug naar het gebied waar ze uit het ei zijn gekomen, 

om zelf voor nageslacht te zorgen. Het blijft fascinerend dat ze zo nauwkeurig de plek weer 

terugvinden waar ze ooit zelf uit het ei zijn gekropen. Wat een instinct! 

Mooi seizoen 

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. Kijkt u volgend jaar ook weer mee? 

Geniet van de zomer en zweef, starend naar de lucht op een mooie zomerse dag, in gedachten mee 
met ons stoere tweetal! 

 
Arda 

terug 

Beleef de Zomer! 
19 juli, Leo Daanen 
 

Na de Beleef de Lente, ga je gewoon de zomer 

beleven.  

Foto collage Leo 

Tja, aan alles komt een einde zegt men wel 
eens.De Lente is inmiddels voorbij, dus zo ook 
Beleef de Lente helaas. Want wat is die Lente 
toch een mooie tijd. Zeker als vogelaar, want 
wat kom je zo niet allemaal tegen als je op pad 
bent tijdens de Lente. 
 
Eekhoorn/Velduil 
Zo troffen we een keer een heel raar nest aan bij 
de controle van steenuilkasten. Het bleek het 
nest van een eekhoorn met, ik meen 5 jongen, 
prachtig om te zien. Maar ook een, in vlasdraad 
verstrikt geraakte, velduil hebben we bevrijd 
geringd en vrijgelaten. Super mooie vogel zeg. 
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Honing 

Een andere steenuilkast zat helemaal vol met bijenraten. Erg jammer want de bijen hebben de 

winter niet overleefd en lagen alle dood onderin de nestkast. Het heeft de kast overigens 

goed gedaan, want deze was doordrenkt met honing en zal de eerste jaren niet wegrotten lijkt mij. 

Ooievaars 

Op het nest bij ons in Beugen hebben we ook de jonge ooievaars geringd. Van iedereen kregen we te 

horen dat ze er telkens twee op het nest zagen. Ook wij hebben het nest regelmatig in de gaten 

gehouden en zagen ook telkens twee jongen. Echter toen ik met ringen op de ladder met mijn koppie 

boven het nest uitkwam, zag ik drie andere koppie’s haha. Een jong, wat een beetje achter was in de 

groei, bleef gewoon telkens plat liggen dus zagen wij die nooit. Een complete verrassing voor alle 

aanwezigen daar. "Hé 3 jongen!", was de reactie bij iedereen. 

Gennep en BdL 

De Gennepse jongen vliegen al volop rond zoals je rechtsonder op de collage ziet.  

 
En dan is het einde van BdL 2017 weer een feit, helaas. Dit is dan ook het allerlaatste blog van dit 
bewogen, maar toch prachtige jaar. Aan mij weer de eer om BdL 2017 ooievaars af te sluiten en ik wil 
dan ook mede namens mijn Stork-collega’s een aantal mensen bedanken. 
 
Vogelbescherming Nederland 
Allereerst willen wij Vogelbescherming Nederland bedanken voor de mooie beelden en alle tijd, 
energie en geld dat ze hierin gestoken hebben. Ook een bedankje aan Mariska en Louis en de 
moderators, die ons altijd met raad en daad hebben bijgestaan tijdens deze BdL 2017. Zo ook de 
technische mensen die zorgden voor het doorzetten van de beelden en het oplossen van problemen. 
 
Gemeente Gennep 
Een bedankje aan de Gemeente Gennep, die met de nieuwe webcam ook voor de mooie beelden 
heeft gezorgd. Maar ook de medewerkers Liesbeth, Annie en Barbara waarmee ik tijdens BdL 2017 
met plezier heb mogen samenwerken. En niet te vergeten de gastvrijheid van de Gemeente Gennep 
t.o.v. de ooievaars. Want ja, ooievaars laten ook wel eens wat achter en dat moet opgeruimd 
worden. Dus bij deze ook een dikke pluim voor die medewerkers. 
 
Kijkers/Chatters 
Een blijk van waardering aan alle kijkers, die er ook voor zorgen dat iets wat wij niet zien, wij later 
toch te zien, of te horen kregen. Een voorbeeld van twee mensen die hier vernoemd dienen te 
worden, zijn Nella, die voor alle clips heeft gezorgd, zodat wij allen niets hoefden te missen. Maar 
ook Mathilde, die in haar eentje zo goed als 1400 waarnemingen in OZ (OnderZoek) heeft geplaatst, 
wat een schat aan informatie geeft. Twee grote toppers vind ik , dus ook een dikke pluim voor 
beiden. 

Maar ook de plaatselijke mensen Mihari, Joba, Kroeskarper, Nantlle en Kur, die snel ter plekke 
konden gaan kijken als er wat mis was. En daarna in de chat even een update konden geven wat er 
aan de hand was, of was geweest. Toppie hoor. 
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Stork 

Dan rest nog mijn eigen lieve en aardige Stork-collega’s, die er allen veel tijd in gestoken hebben om 

alle blogs in beeld te brengen. Ik weet uit ervaring dat daar de nodige tijd in gaat zitten. Bijbehorende 

foto’s zoeken, of een collage of grafiek maken voor het blog, Stork-mensen bedankt weer voor de 

fijne, maar vooral prettige samenwerking, chapeau!! 

Iedereen 

Dus eigenlijk komt het erop neer: IEDEREEN Hartelijk dank voor deze BdL 2017. Voor wie nog met 

vakantie gaat, geniet er maar lekker van en ik zou zeggen BdZ, oftewel “Beleef de Zomer” 

Hopelijk tot volgend jaar, dan weer bij BdL. 

Groetjes, Leo 

  

 
Foto collage Leo. 

 
terug 
 


