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

 

Over melden in  

Nestkaart Ooievaar en GRIEL 

 

1 juni, Wim  

Nestkaart Ooievaar en GRIEL 

De webloghouders zijn allemaal nauw betrokken bij STORK als ringer, als onmisbare vrijwilliger of als 

bestuurslid. Ook andere STORK-ringers zijn aan het woord geweest en hebben geweldige verhalen 

geschreven, verhalen die vaak alleen konden worden verteld dankzij het ringen.  

Het ringen vormt een onmisbare schakel naar het verzamelen van gegevens. Zonder ringen zouden 

we vooral heel veel niet weten over bijvoorbeeld broedgedrag en trekgedrag. Door gegevens uit het 

verleden te vergelijken met gegevens van nu, worden veranderingen zichtbaar. Een heel opvallende 

verandering heeft plaatsgevonden op het gebied van trekroutes. Deze routes komen steeds meer 

westelijk te liggen. Maar wat is de betekenis hiervan? Vaak zijn er meer vragen dan antwoorden. 

Eén ding is zeker, om te weten hoe het er met de ooievaarspopulatie voor staat, is het verzamelen 

van gegevens essentieel. Veel ooievaarsgegevens worden verzameld via het ringen en vervolgens 

door het aflezen van ringen. Ringmeldingen kunnen worden ingevoerd via www.griel.nl. 

Daarnaast worden gegevens geïnventariseerd op het gebied 

van broedgedrag. STORK heeft daarvoor samen met Sovon 

het invoerprogramma Nestkaart Ooievaar ontwikkeld. Hierin 

kan iedereen gegevens melden rondom broedgedrag, 

gegevens die vervolgens direct beschikbaar zijn voor 

onderzoek. We nodigen dan ook iedereen uit om mee te 

doen. Op de website van STORK vindt u alle informatie die 

van belang is. En weet u wat zo leuk is? Iedereen kan 

meedoen! 

Dus ga naar www.ooievaars.eu en meld u aan. 

En vergeet ook niet even op de button hiernaast te klikken. Ook dit jaar zullen de gulle gaven ten 

goede komen aan het ringwerk. Help mee om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan met de 

ooievaar. Voor 10 euro maak je het ringen van één jonge ooievaar mogelijk. Dank je wel! 

Alvast dank namens de ooievaars en STORK.  

 

 

http://www.beleefdelente.nl/admin/birds/ooievaar/weblogs/GRIEL
http://www.ooievaars.eu/
http://www.beleefdelente.nl/vogel/ooievaar/doneer
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21 juni, Wim 

Bijna einde ringseizoen 

Nog één, misschien anderhalve week en het ringseizoen zit erop. Er volgt nog een enkel nest, maar 

veel zal het niet meer zijn. Voor de jonge ooievaars staat er nog wel iets te gebeuren, ze moeten 

gaan uitvliegen. De oudste jongen van dit seizoen zijn bijna zover.  

Een mooi moment om gegevens in te voeren in Nestkaart Ooievaar.  Eens even 

kijken: naar de STORK-site, www.ooievaars.eu, en dan rechtsboven klikken op 

het logo van Nestkaart Ooievaar met als ondertitel ‘gegevens invoeren’. Even 

inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u die nog niet heeft, dan eerst 

aanmelden voor een account… 

Het verzamelen van broedgegevens is één van de dingen waar STORK zich mee bezighoudt. En daar 

werken al veel mensen aan mee, door Nestkaart Ooievaar te gebruiken. Misschien vindt u het leuk 

om aan te sluiten. 

Maar blijf vooral genieten van de beelden, want de camera’s blijven ook na 1 juli nog open. Kijk naar 

de jongen die gaan uitvliegen en ga eens op zoek naar een nest waar u dit live kunt zien. Er zijn er 

zo’n 950 in het hele land. 

De Gennepse jongen hebben zich van hun dapperste kant laten zien, ze hebben zich niet laten 

intimideren door vreemden. Goed gedaan! 

  

22 juni, Wim 

GRIEL en Nestkaart Ooievaar 

In het clubhuis vroeg Nella er al naar: Hoeven gegevens nu niet meer in GRIEL te worden ingevoerd? 

Ehh … nee, dat is niet het geval. GRIEL en Nestkaart Ooievaar hebben een verschillend doel en de 

gegevens overlappen elkaar gedeeltelijk.  

GRIEL (www.griel.nl) is het invoerprogramma van het Vogeltrekstation. Hierin kan alleen melding 

gedaan worden van geringde vogels. Een geringde vogel kan in theorie overal vandaan gemeld 

worden, ook vanuit het buitenland. De meldingen samen vormen een lifelist van de betreffende 

vogel. Het uitgangspunt van GRIEL is dus altijd een ringnummer. Een ongeringde ooievaar op een 

nest kan niet worden gemeld in GRIEL, een geringde wel. 

 Nestkaart Ooievaar (via www.ooievaars.eu) is het invoerprogramma van STORK en Sovon. Hierin kan 

melding gedaan worden van alles wat zich op een specifiek ooievaarsnest afspeelt. De vogels op het 

nest hoeven niet geringd te zijn, de nestplaats is het uitgangspunt. Alle meldingen van het nest 

vormen dus een ‘lifelist’ van het nest. Een geringde ooievaar die ergens in het weiland wordt gezien, 

kan niet worden gemeld in Nestkaart Ooievaar. Dat kan wel wanneer hij op een nest gaat zitten. 

http://www.ooievaars.eu/
http://www.griel.nl/
http://www.ooievaars.eu/
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GRIEL verzamelt en geeft informatie over overleving, doodsoorzaken, trekgedrag, pleisterplaatsen en 

overwinteringsgebieden.  

Nestkaart Ooievaar verzamelt en geeft informatie over spreiding en dichtheid van broedgebieden, 

broedsucces en populatiegroei. 

 U kunt voor beide een account aanmaken om zelf te kunnen melden. Van harte aanbevolen! 

 

  


