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Over nesten en Gennep 

 

31 januari, Arda 

Een nieuwe lente, een nieuw plek 
Ook dit jaar staat er weer een camera gericht op een ooievaarsnest.  

De ooievaar doet (natuurlijk) dit jaar weer mee, niet met het 'oude' nest in Ankeveen, maar met een 

nieuw paar vogels als filmsterren. Waar, dat is nog even geheim. Zij en wij wachten al weken vol 

spanning tot de camera’s gaan draaien. Wij zijn Leo Daanen, Arda van der Lee, Annemieke Enters, 

Wim van Nee en Caroline Walta. Wij houden u de komende maanden op de hoogte van het wel en 

wee rond dit ooievaarsnest. 

 

11 maart, Caroline 

En het nest staat in... 
Gennep 
Geen boom, geen paal, maar een 

stadhuis.  

Van harte welkom bij de ooievaar, we 

zijn live! Het werd al een beetje 

verklapt door het logo op de pagina: het nest van dit seizoen staat in Gennep. Het ligt bovenop het 

stadhuis. We zullen u in de loop van de tijd meer vertellen over de geschiedenis van het nest.  

 

Voor de afwisseling is -ook bij de ooievaar- gekozen voor een andere plek dan de vorige jaren. Deze 

keer geen boom, geen paal, maar een nest bovenop een gebouw. De ooievaar heeft van oudsher 

stedelijke gebieden opgezocht om te nestelen, zoals al te zien is op schilderijen uit de 16e eeuw 

(hieronder Den Haag).   

De belangrijkste wooneis is dat het nest hoog ligt, zodat de ooievaar met zijn grote vleugelspanwijdte 

gemakkelijk kan af- en aanvliegen. Dit is mooi te zien op de eerste beelden van vandaag. 

 

Heel veel kijkplezier! 

 

12 maart, Leo 

Opening webcam Ooievaars Gennep 
Na lang wachten, is het dan eindelijk 11 maart.  
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Eindelijk is het dan zover, het is woensdag 11 maart als Lucie Arntz van de Gemeente Gennep, alle 

genodigden verwelkomt in het Gemeentehuis in Gennep. Na een voorstel rondje wie wie is, neemt 

wethouder Jan Welles het woord over en vertelde het een en ander over de ooievaars en omgeving. 

Ook vertelde de wethouder dat de Gemeente Gennep super trots is dat ze nu live op Beleef de Lente 

(BdL) te zien zijn. Mariska van der Leij van Vogelbescherming en BdL deed ook nog even een woordje 

en vertelde het een en ander over de site. Ook BdL is erg blij met de goede samenwerking met de 

Gemeente Gennep aldus Mariska. Hierna opende Mariska samen met wethouder Jan Welles, via een 

PC met groot scherm de site van BdL en werd de webcam ter plekke online gezet.  

 Daarna werd er buiten door de "Groentjes", dit zijn de kinderen van IVN "Maas en Niers" ook nog 

een opening verricht. De kinderen mochten eerst in het oude Stadhuis ooievaartjes maken van 

papier en wasknijpers, heel leuk bedacht. Daarna mochten de Groentjes samen met de wethouder 

buiten een doek voor een raam verwijderen. Achter dit raam staat een beeldscherm met ook live 

beelden van de ooievaars, zodat je van onder af via de webcam ook OP het nest kan kijken. 

 Ben je in de buurt van Gennep, kom gerust langs en 

bekijk de ooievaars op het schitterende oude Stadhuis 

vanaf het gezellige Marktplein met leuke terrasjes, 

maar ook via het beeldscherm in het nieuwe 

Gemeentehuis er net achter. 

De Gemeente Gennep, Vogelbescherming Nederland, 

Beleef de Lente, Stork en vereniging vogelwacht "de 

Maasheggen" wensen u allen heel veel (kijk) plezier 

met de ooievaars in Gennep.   

  

7 april, Leo 

Omgeving 
Hoe ziet de omgeving van het Gennepse ooievaarsnest er eigenlijk uit, vragen velen zich af ?  

In het Clubhuis heb ik eerder al een keertje beloofd, om wat van de omgeving te laten zien. Toen wij 

van vogelwacht "de Maasheggen"op 28 januari 2015 het nest schoongemaakt hebben, heb ik wat 

foto's gemaakt. Ik zat op het nest (zie profielfoto) om dit schoon te maken en ik zag eigenlijk wat ik 

dacht. Ja, dat is zo mooi dat uitzicht vanaf het nest op het Niersdal. De Niers (114 km lang) is een 

rivier die ontspringt in Erkelenz in Duitsland en via de Gemeente Gennep ons land binnenkomt en 

verderop uitmond in de Maas. Wat ik zag en dacht, heb ik met 4 foto's proberen vast te leggen, om 

later (nu dus) in BdL te gebruiken. Van deze 4 foto's heb ik een panorama foto gemaakt. En zo ziet de 

Niers, met die mooie uiterwaarden er dus uit vanaf het nest in (noord) Oostelijke richting. Van het 

nest uit gezien achter je ligt de Maas met de uiterwaarden en mooie landschappelijke Maasheggen. 

Dit kan je vanaf het nest niet goed zien, anders had ik er wel een 360 graden foto van gemaakt. Een 

prachtig foerageergebied voor onze ooievaars natuurlijk. Herken je de schuur en omgeving ?? 

 Ik zou zeggen, kom het gewoon zelf een keertje bewonderen, u bent van harte welkom in Gennep. 
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5 mei, Leo 

Zegening  jonge ooievaars 
Ooievaars in Gennep in 2000 gezegend 

door Deken Huisman.  

 In het jaar 2000 zijn er in Gennep ook al 

jonge ooievaars geboren. 

Deken Huisman bedacht een ludiek plan, 

om de jonge ooievaars te beschermen 

tegen alle voor en tegenspoed, door ze te 

zegenen. Een kraan werd er geregeld en 

de Deken klom in het Bakkie en werd 

vergezeld van wijwater naar boven 

gehesen. Boven aangekomen werden de 

jonge ooievaars gezegend door Deken Huisman.  Weer beneden aangekomen stond de Deken, die 

schijnbaar ook geen hoogtevrees heeft, gelukkig weer met beide benen  op de grond. Echter bleken 

daarna  alle jonge ooievaars gestorven te zijn, doordat ze waren verdronken vertelde men in Gennep 

en dat was de schuld van Deken Huisman. Het verhaal ging dan ook de ronde dat Deken Huisman 

teveel wijwater had gebruikt bij de zegening en dat daardoor de jonge ooievaars waren verdronken. 

Men spreekt daar tot op heden nog steeds over. Spreek een echte Gennepenaar  aan en vraag naar 

de zegening van de ooievaars, dan krijg je beslist dit verhaal te horen. 

Maar . . . . . . . Natuurlijk is dit niet het ware verhaal. 

De ontworpen ijzeren nestbodem bleek niet genoeg waterdoorlatend te zijn en na enkele stevige 

regenbuien liep de, door de ooievaars opgebouwde nestbodem, onder water. Hierdoor werden de 

jonge ooievaars onderkoeld en stierven aan longontsteking. Toen Deken Huisman boven kwam om 

de ooievaars te zegenen, lagen de jongen al dood op het nest vertelde hij later in de video opname 

van NimaTv uit 2008. Maar al met al is en blijft het een leuke anekdote. 

 Klik of kopieer onderstaande link om het gesprek van NimaTV uit 2008, met Deken Huisman te 

bekijken. 

http://goo.gl/pSzKG 

http://goo.gl/pSzKG
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21 juli, Leo 

De Niers   

Het foerageergebied van de jonge ooievaars is nu nog langs de Niers, tussen de dikbillen.  

 De stadse mensen onder ons, merkte op in het Clubhuis, dat men niet wist wat dikbillen 

zijn.Dikbillen is een koeiensoort en de naam zegt het al, met hele Dikke Billen. Volgens Wikipedia is 

een dikbil een rundersoort met door selectie ontstane extreme spierontwikkeling. 

Maar ik ga jullie meenemen naar de realiteit en dat zijn foto’s die ik ter plekke gemaakt heb op 

zondagmiddag. Dus geen lang verhaal deze keer, maar foto’s met tekst als uitleg. Voor alle 

duidelijkheid, de Niers ligt achter de kademuur, die je via de webcam kan zien, achter de dijk en voor 

het grasland. 

Veel plezier. 

  

De Niers, gezien vanaf de kademuur naar links. 

P.s. Links voor de hogere wilgen op de oever ligt 

Ukkie (4de kuiken) begraven !!! 

 

  

 

 

De Niers, gezien vanaf de kademuur naar 

rechts. Dit is de brug van Gennep naar 

Ottersum 
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De drie jonge ooievaars tussen de 

Dikbillen 

 

  

 

Een mooi gezicht, zoals de tussen de dikbillen 

door foerageren 

 

 Ma houd alles nauwlettend in de gaten, op 

afstand 

 

  

 

Dit is het restant van de poel, die jammer 

genoeg aan het verdrogen is. 

Dit is tevens het gevolg, waarom wij er 

niet meer zo mooi wit uitzien als 

voorheen 
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Het nest op het oude Stadhuis, 

gezien vanaf de kademuur (met 

kauwenregen) 

 

  

 

 

 

En dan weer een voor een, terug naar het 

nest 

 

  

 

Zo gaat ook nummer drie, terug naar het nest 

 

  

 

 

Daar aangekomen ziet het er weer uit als 

vanouds, drie jongen op het nest. 

Hoe lang nog ? Geniet er nog maar even 

lekker van. Groetjes, Leo 
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28 juli,  Leo 

Uitstapje 

De jonge ooievaars maken uitstapjes, maar wij ook !  

Jullie vroegen om een verslagje van ons uitstapje met:  Mihari, Joba, Kroeskarper en ikke (Leo Stork). 

Ja, als ze op de webcam niet meer te zien zijn, dan gaan we ze toch live in Gennep opzoeken. 

Nou daar gaan we dan, de dag begon al helemaal verkeerd, ik had thuis de dag ervoor al alles klaar 

gezet. Donderdag morgen pak ik mijn spullen en laat toch mijn Canon camera met 150-500 mm lens, 

de tegelvloer van (te) dichtbij zien. GgggRrrrrrr, met hartslag 200 dacht ik, het valt wel mee, maar de 

lens is bij de bajonet sluiting afgebroken en stond onder 15 graden op de camera.  Ppppffff, heb ik 

weer. Andere lens op de camera en met die kl…gedachte van Gr&%$**#@, toch maar naar Gennep 

gefietst. De ooievaars werkten wel heel erg goed mee, dus dat maakte weer veel goed gelukkig. Daar 

aangekomen eerst kennis met elkaar gemaakt, maar ik kende eigenlijk al iedereen, alleen wist ik niet 

welk gezicht er bij Kroeskarper hoorde, maar had hem met ringen ook al gesproken. Nou, de show 

kan beginnen en dat gebeurde dus ook, de jongen vlogen laag over, van het nest naar het Nierssdal. 

Daarna kwamen ook de ouders even kijken en ook het Vreemde (Beugense ? ) jong kwam even langs. 

Die werd echter door de ouders niet geaccepteerd en dus continu verjagen, totdat deze vertrok. Een 

luchtshow van de jongen, was het volgende. Ze klommen omhoog zonder vleugelslagen, dus ze 

gingen blijkbaar de thermiek oefenen en ze schroefden langzaam hoger en hoger, super mooi om te 

zien. Daarna weer landend in het weiland en daar heb ik nog een ring af kunnen lezen met de 

telescoop. 

Wat ik eerder al zei, is er één jong veel slanker dan de andere twee, wat lichaam betreft, maar ook 

kop en snavel. Dus zou je denken, het is 1 vrouwtje en 2 mannen die er op het nest zitten. Het 

slankere jong heeft Ringnummer  3E802, dus was dit het middelste jong met ringen, wat grootte 

betreft. Ik ben benieuwd of ik ooit een terugmelding krijg of 802 daadwerkelijk een vrouwtje is en de 

andere 801 en 803 twee mannen zijn ?? 

Met een laagovervliegende show sloten de jongen onze dag af en vlogen weer laag over, terug naar 

het nest. Toen we op het terras aan de koffie met appelgebak en slagroom nog sterke verhalen aan 

het uitwisselen waren, zaten er ook enkele ooievaars op het nest. Dus vanaf het terras ook weer 

onze prachtige ooievaars in beeld, super toch . . . . . 

Na wat gegevens uitgewisseld te hebben we onze consumpties afgerekend en keerden we met een 

voldaan gevoel huiswaarts. Ohhh heerlijk een leuke dag, maar dan kom je thuis en zie je die lens 

weer liggen. Deze ligt nu ter reparatie bij Sigma Nederland, hopelijk vallen de kosten mee ? 

Dus Sigma, mochten jullie dit lezen hou dan even rekening, met mijn rekening ;-) 
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Morgen krijgen jullie nog een leuk en informatief weblog van Caroline, donderdag schrijf ik mijn 

laatste weblog van 2015. Dit ipv Arda, die aangegeven heeft dat ze dan niet kan. 

En vrijdag het allerlaatste weblog van 2015. 

 En dan is het over met de pret . . . . . . Geniet nog even van de bijbehorende foto's, 

Groetjes Leo. 

 Uitzicht vanaf de Nierskade op het nest, 

met torentje 

 

  

 

 

Even voorstellen, van links naar rechts: 

 Joba, Kroeskarper, Mihari en Leo 

(Stork) 

Rechts achter ons ligt de verdroogde 

poel. 

 

  

 

Thermiek oefeningen met z'n 

drieën, gaat prima hoor. 

 

 

 



9 Beleef de Lente 2015  
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK 

 

  

Laag overvliegend richting het vertrouwde nest 

 

  

 

Zicht vanaf het terras, met appelgebak 

en slagroom en een kopje koffie, super 

mooi en overheerlijk. 

 

  

 

 

 

En als laatste een panorama van 4 foto's van het Niersdal, iets links uit het midden ligt de donkere 

opgedroogde poel waar ze dagelijks te zien zijn. 

De foto geeft wel een vertekend beeld, omdat je dan een ronde vorm krijgt. 

Het pad, links en rechts nog zichtbaar, loopt zo goed als recht, dus je moet de foto eigenlijk uitprinten 

en rond buigen haha. 
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30 juli, Leo 

Geweldig 

Het is (bijna) uit met de pret, dus op naar BdL 2016  

Morgen is de laatste dag dat de webcam nog beeld door geeft van de Gennepse ooievaars. Alhoewel 

je kunt de ooievaars blijven volgen via internet, dat is wat ik te horen kreeg.  

En wel op : www.gennep.nl/ooievaars. 

Er zijn enkele mensen die al een traantje wegpinken, omdat de webcam gaat sluiten, maar dat is dus 

eigenlijk nergens voor nodig haha. 

Geweldig seizoen, ik ben heel tevreden met onze ooievaars en het drietal jongen dat er 

grootgebracht is. Er zijn nesten genoeg die het er slechter vanaf gebracht hebben, dus mogen we in 

Gennep alleen maar heel erg blij zijn met dit resultaat. Op een ander nest heb ik al twee meldingen 

van dode jongen die beiden verhongerd bleken te zijn. Als ik hier in Gennep zie dat ze voor het 

slapen gaan, soms nog twee maal een avondgerechtje op het nest krijgen, nou dat krijg ik thuis nog 

niet eens. 

Twee andere nesten in de omgeving hadden beiden eieren en zijn later beiden verlaten, dus reden 

genoeg om te juichen met deze ouders en hun jongen in Gennep. 

Nu is het tijd om iedereen te bedanken, maar ook dat is erg moeilijk. Meestal vergeet je dan iemand 

en dat is niet de bedoeling van mensen bedanken. Toch wil ik Vogelbescherming en het hele team 

van BdL bedanken voor alles wat ze gedaan hebben. Ook de mensen achter de schermen die ervoor 

zorgen dat we wat te zien krijgen, Super bedankt. 

Maar zeker ook niet te vergeten de clipmakers, die telkens weer de (mooiste) beelden voor ons op 

een rijtje hebben gezet. Super bedankt hiervoor allemaal en in het bijzonder Nella. 

Dan onze mensen van STORK, we hebben het met elkaar toch maar mooi voor elkaar gekregen om 

de mensen uitleg te geven via weblogs en via het Clubhuis. Allen Hartelijk dank voor de geweldige 

samenwerking en Caroline bedankt voor het assisteren met het ringen in Gennep. 

Ook de Gemeente Gennep voor hun gastvrijheid en fijne samenwerking rondom het nest, met het 

ringen enz. 

Dan moet ik ook zeker nog alle mensen en bedrijven bedanken die een Donatie gedaan hebben. 

Zonder deze gulle gevers hadden we de huidige € 1710,00 nooit gehaald. Ik heb tussendoor wel 

liggen zeuren dat het bedrag omhoog moest, mijn welgemeende excuses hiervoor, maar het werkte 

wel hahaha. 

http://www.gennep.nl/ooievaars
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Als laatste wil ik mijn vrouwtje bedanken, want die heeft het heel vaak zonder mij moeten doen, 

omdat ik zo nodig weer eens op BdL wilde kijken, Bedankt Lieve schat. 

En ik kan het niet laten, dus wil ik toch nog een foto toevoegen en eentje om bij te kwijlen !! 

Iedereen die ik dan toch nog vergeten ben, Hartelijk dank voor alles. En dank je wel voor het 

vertrouwen in mij als blogger en ringer van onze drie jonge ooievaars. En die lieve Pa en Ma 

natuurlijk. 

 Groetjes en hopelijk tot volgend jaar.  

Liefs, 

Leo 

  

. 

  

 

 

 

 


