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En dan zijn er jongen 
29 april  t/m 16 mei 2016 

 

 

Met grote blijdschap 29 april 

Kuikens krijgen hun eerste maaltijd 30 april 

Reserve 1 mei 

Vraag en antwoord 2 mei 

Hieperdepiep 3 mei 

Nakomertje 4 mei 

Smullen van regenwormen 5 mei 

Klepperdeklep 6 mei 

Markt 8 mei 

Natuurlijke selectie 9 mei 

Hoe een koe een haas vangt? 10 mei 

Kleine kuuk was te zwak 11 mei 

Oog in oog met ooievaars 12 mei 

Het past nog net 13 mei 

Geluksvogel 14 mei 

Ogen op steeltjes 15 mei 

Tweede Pinksterdag 16 mei 

 
 

Met grote blijdschap... 
29 april, Arda van der Lee 

Met grote blijdschap kunnen we de geboorte van de eerste twee kuikens aankondigen.  

Het wachten is beloond, vanochtend was het eerste wiebelende kopje te zien in het nest. En een paar uur 

later was de tweede kuuk ook uit het ei gekropen. Nu is het wachten of de andere eieren ook uit gaan 

komen. Het is normaal dat niet alle kuikens op dezelfde dag uit het ei kruipen, het broeden is immers 

direct na het tweede ei begonnen. En tussen het leggen van het tweede en vierde ei zit een paar dagen. 

Dus het blijft nog even spannend. 

Even een kijkje achter de schermen vandaag: de spanning liep steeds hoger op bij de webloghouders: 

sommigen durfden geen moment hun telefoon uit het oog te verliezen, want stel je voor, dat je de 

aankondiging van het eerste kuiken op de groepsapp zou missen! De felicitaties gingen heen en weer. 

Iedereen blij en ook opgelucht dat deze mijlpaal is bereikt. Er zijn nog heel wat hobbels te nemen voordat 

de kuikens over 2 maanden het luchtruim kunnen kiezen, maar nu is er reden voor beschuit met 

muisjes. Bij u toch ook? 
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Kuikens krijgen hun eerste maaltijd 
30 april, Caroline Walta  

Gisteren konden we de eerste twee kuikens goed zien en sinds vanmorgen is er een donsbolletje bij. 

Momenteel willen ze vooral warm slapen en... voedzaam eten.  

In de vorige weblog gaf Arda al uitleg over het niet tegelijkertijd uitkomen, omdat de eerst gelegde 

eieren eerder zijn bebroed. Vandaag zat de tijd erop voor nummer drie en in alle vroegte is het uit 

het ei gekropen. Kijk eens naar het verschil in leeftijden. De oudste kuikens kunnen hun nek al boven 

de rand van het nest uitstrekken en bedelen om voer. Het jongste kuiken ligt vooral nog te rusten. 

 

Een ander interessant vergelijk is tussen de clips bij de slechtvalk 'Het ontleden van een spreeuw' en 

bij de ooievaar 'Ontbijt van pa'. De kuikens van de valk krijgen hun maaltijd hapklaar in de snavel 

geserveerd. De jongen van de ooievaar krijgen hun maaltijd - tja, ik kan het niet anders formuleren - 

in hun wieg gekwakt. Hierin kunt u het beste voedsel voor de pasgeboren kuikens ontdekken. Het is 

in deze periode goed te vinden in de natte velden, het is niet al te groot en zit vol proteïnen: 

regenwormen. 

 

Eet smakelijk! 

 

 
Screenshot van vanmiddag waarop de twee oudste kuikens goed te zien zijn. 

terug naar boven 
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Reserve 
1 mei, Wim van Nee 

Om de dag zijn de eieren gelegd, een leeftijdsverschil tussen de eieren van telkens twee dagen. Bent 

u ook een beetje verbaasd over het leeftijdsverschil tussen de jongen? Jong 1 en jong 2 zijn vrijwel 

even oud, jong 3 volgt op minder dan een dag afstand, en jong 4 en 5? Nog niet gezien ... Vreemd 

maar toch verklaarbaar.  

Het eerste ei werd gelegd en daarna in de wacht gezet, het ei mocht afkoelen. Het tweede ei werd 

twee dagen later gelegd, maar is daarna toch niet direct bebroed. Helaas zijn de beelden die dat 

kunnen laten zien, niet meer beschikbaar, maar het ei is even afgekoeld. De volgende dag hebben de 

broedvogels het ontwikkelingsproces voor beide eieren gelijktijdig opgestart, ze begonnen met 

broeden. 

Het derde ei was in het voordeel, het is warm gelegd, maar ook warm gebleven. Het broeden was 

immers al begonnen. Door het achterwege blijven van afkoeling, liep dit derde ei de 

ontwikkelingsachterstand van twee dagen flink in. Het vierde ei kwam twee dagen achter de derde 

aan, het had hetzelfde voordeel als het derde ei (warm gelegd en gelijk bebroed), maar daarmee 

bleef de achterstand op het derde ei wel twee dagen. Voor het vijfde ei geldt hetzelfde t.o.v. het 

vierde. 

Dit heeft wel gevolgen voor de jongen. De eerste twee zijn vrijwel gelijktijdig uitgekomen, de derde 

volgde op minder dan een dag. Deze drie jongen zijn de grootste kanshebbers. De vierde en vijfde 

volgen weer met grotere afstand. Deze laatste twee zijn, en dat klinkt een beetje hard, 

reservekuikens. Ze maken alleen kans als er met (één van de) andere jongen iets gebeurt, of als de 

voedselomstandigheden gedurende de tien weken nestleven extreem goed zijn. 

 terug naar boven 

 

Vraag en antwoord 
2 mei, Wim van Nee 

Als mensen zelf een ooievaarsnest willen plaatsen, wordt vaak de vraag gesteld aan welke 

voorwaarden de omgeving moet voldoen. Het is teveel om het hier helemaal te beschrijven, daarom 

hieronder een aantal steekwoorden:  

Rivieren groot en klein, natuurlijk variërende waterstand, kleinschalig open landschap, meer in de 

lage dan de hoge delen van het land, akkerbouwgebieden minder geschikt, voedselgebieden binnen 

een straal van 3 kilometer van het nest... 

Ach, dit is ook niet handig. Ons advies: lees de website van STORK en je komt (bijna) alles te weten 

www.ooievaars.eu 

http://www.ooievaars.eu/
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 Intussen vier jongen in beeld. Prachtig toch? Het voeren is op gang gekomen en zoals verwacht 

herkennen we nog weinig in het voedsel. Houden jullie in de gaten, wanneer het wel herkenbaar 

wordt? 

 terug naar boven 

 

Hieperdepieperdepiep . . . . .   
3 mei, Leo Daanen 

Hoeraaaaaa. Ja, we hebben 4 kuikens, dat klopt. Maar we hebben ook een jarige in ons midden !!!  

Ja echt, we hebben letterlijk en figuurlijk een jarige in ons midden en misschien is die op het moment 

van lezen ook wel live in beeld. Want . . . . Pa ooievaar viert vandaag zijn 10de verjaardag, is dat niet 

een taartje en een drankje waardig ? Daar moet op gedronken worden Hi, Ha, Ho. Daar moet . . . . . . 
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Of het precies vandaag zijn 10de verjaardag is weten we niet helemaal zeker. Want toen Pa geringd 

werd, waren er nog geen webcams op ooievaarsnesten zoals nu. Er werd op uiterlijk gekeken 

(verenkleed en/of pootlengte) of ze oud genoeg waren om te ringen. 

Pa ooievaar is geringd op 8 juni 2006 op de Laan van Eschede 1 in Gorssel, onder de naam van 

Annemieke. Gorssel ligt aan de IJssel, zo’n beetje tussen Deventer en Zutphen in. De ouders van Pa 

hadden maar 1 ei en daar is Pa dus uitgekropen. Ga je terug tellen van 8 juni 2006 als ringdatum, (we 

ringen de jongen rond 5 weken oud) dan moet Pa geboren zijn rond 3 mei. Aangezien het vandaag 3 

mei is, hebben we een feestje. 

Hieperdepieperdepiep . . . . . . . . Hoeraaaaaa. Pa Gefeliciteerd met je 10de verjaardag namens ons 

allemaal. En je doet het nog steeds heel goed Pa, ook al ben je 10 jaar oud, haha. 

Zo ziet een terugmelding eruit (zie 

hieronder), als je een ring nummer doorgeeft 

aan www.griel.nl  Je ziet dat Pa hier nog 9 

jaar, 10 maanden en 19 dagen oud is. Maar 

dat komt door de ringdatum (08.06.2006) en 

de dag van de melding (27.04.2016). Pa is 

ong. 5 weken eerder geboren dan 08.06.2016 

en het is nu 3 mei ipv 27.04.2016. Dus 10 jaar 

oud Pa, geweldig toch !!! 

Nogmaals gefeliciteerd, Kerel.  

terug naar boven 

 

 

 

Nakomertje 
4 mei, Caroline Walta 

In de vroege morgen is het vijfde en laatste ei uitgekomen. Begrijpelijkerwijs krijgen we de vraag of 

dit jong het gaat redden.   

De oudere kuikens zijn niet alleen groter, door hun voorsprong zijn ze ook meer ervaren en bezitten 

ze meer kracht om het afgeleverde voedsel te pakken te krijgen.  

 

Toch wil het niet zeggen dat de nakomer 'ten dode is opgeschreven': 

 

1) er kan voorlopig voldoende voedsel zijn voor alle kuikens 

2) er kan een ander kuiken ziek worden en/of overlijden 

http://www.griel.nl/
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We moeten wel eerlijk zijn dat het optimistisch is om te denken dat alle jongen de komende weken 

en maanden overleven. Hoe moeilijk het soms voor ons te begrijpen is; 'de wet van de sterkste' en 

'eten of gegeten worden', in het dierenrijk is dit de enige manier om een populatie sterk, stabiel en 

gezond te houden. 

 

Beleef de Lente geeft ons een realistische kijk in de nesten, er is veel te onderzoeken, te leren, maar 

ook gelegenheid om de 'huil-' en de 'hoera-'momenten te delen. Herdenken en vieren. 

terug naar boven 

 

Smullen van regenwormen 
5 mei, Arda van der Lee 

Gisteren is het 5e en laatste ei uitgekomen. Dit kuiken is 5 dagen later uit het ei gekropen dan de 

eerste twee, het verschil in grootte is duidelijk te zien.  

De ouders krijgen het druk met het voeden van 5 hongerige kuikens. De eerste tijd blijft er altijd één 

op het nest om de jongen warm te houden en te beschermen tegen mogelijke rovers. De andere 

ouder gaat in de buurt op zoek naar eten, dat hij/zij dan op het nest uitbraakt. Op het filmpje van 

bijvoorbeeld 4 mei 'Jongste doet zijn best' is goed te zien, dat er vooral regenwormen worden 

gebracht. Die hebben het juiste formaat voor de kleine snavels en zijn heel eiwitrijk. Helemaal goed 

voor de kuikens. Voordeel is ook dat alle kuikens er wel eentje kunnen meepikken. Kijk maar hoeveel 

wormen de kleinste al naar binnenwerkt. Als er één grote prooi zou worden gebracht, dan wint al 

gauw de sterkste en hebben de kleintjes het nakijken.  

terug naar boven 

 

Klepperdeklep 
6 mei, Arda van der Lee 

De kuikens doen nu al erg hun best om ook te klepperen, maar echt indruk maakt dat nog niet.  

Bij ooievaars behoort het klepperen tot het begroetingsceremonieel. Hiervoor gooit de ooievaar zijn 

kop achterover en slaat de twee snavelhelften tegen elkaar. Op de filmpjes is duidelijk te zien (maar 

nog niet te horen) dat ook de jongen al klepperen. Het kuiken dat even onder de veren vandaan 

piept, werpt zijn kopje naar achteren en kleppert er op los. Zoiets van hallo, hier ben ik! 

Het geklepper van de oudervogels kan voor de jongen ook betekenen: pas op, er dreigt gevaar. De 

jongen houden zich dan doodstil, om niet op te vallen. Pas als de ouders stoppen met klepperen gaan 

de jongen om voedsel bedelen. De oudervogel braakt dan vervolgens voedsel op, dat in de krop is 

bewaard en 'voorgeweekt'.  
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Markt 
8 mei, Wim van Nee 

Het was druk op de markt. Voor de kraam stonden acht mensen die graag geholpen wilden worden 

door één van de twee verkopers. Een vrouw liet een andere voorgaan. De dame die als laatste 

aankwam, keek goed naar de andere mensen. 'Wie is er aan de beurt?', vroeg de marktkoopman.  

De laatste dame riep gelijk haar bestelling: 'Een kilo appels graag'. Links en rechts werd afkeurend 

gekeken. De marktkoopman wist ook niet wie aan de beurt was en hielp de vrouw. 

 Stel dat de vijf jongen op het nest fysiek gelijkwaardig zijn. Geen van hen heeft lichamelijke klachten 

of een aangeboren afwijking. Er is geen sprake van een zwakste. Uiteindelijk is er maar eten voor 

twee. Wie moet dan afvallen? 

We zien niet alles maar toch zijn er kleine verschillen. In karakter bijvoorbeeld. Beleefdheid is voor 

mensen een prettige eigenschap. We zijn bereid iemand voor te laten gaan, dat wordt als positief 

ervaren. Een 'beleefd' jong moet juist oppassen. Als hij zijn nestgenoten voor laat gaan, dan krijgt hij 

geen eten. Als ooievaarsjong moet je juist een beetje met je ellebogen werken. Het jong dat als 

eerste in de gaten heeft dat pa of ma eraan komt is in het voordeel. Hij hoeft niet de sterkste te zijn, 

als hij maar als eerste klaar zit. Het jong dat zich het snelst aanpast aan het leven in een nest met vier 

soortgenoten, heeft de beste kansen. En dat hoeft niet de oudste of sterkste te zijn. 

Zolang er voldoende op de kraam ligt, of op het nest wordt uitgebraakt, is er niets aan de hand. Als 

schaarste toeslaat, verandert alles. Dan is het is niet het recht van de sterkste, maar het recht van de 

best aangepaste. 

Morgen meer hierover ... 

En voor vandaag: Geniet van het prachtige weer! En we wensen onze ooievaarsmoeder een mooie 

moederdag toe! 

terug naar boven 

  

Natuurlijke selectie 
9 mei, Wim van Nee 

Stel dat de twee jongen van het weblog van gisteren groot worden en gezond uitvliegen. Dan weten 

we één ding zeker: Het waren de jongen die het best waren toegerust om het van de andere drie 'te 

winnen'. De andere drie waren misschien ook wel in orde, maar de twee die het gered hebben net 

een beetje meer.  

Tussen de jongen zitten dus kleine verschillen. De één kan misschien beter tegen de warmte, een 

ander doet het beter met natter weer. Misschien zit er eentje bij die bij voedselschaarste de anderen 
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net te vlug af is en een andere kan net iets eerder dan de rest grotere prooien doorslikken. De jongen 

die het gaan redden, zijn het best aangepast en doen het goed in de Nederlandse situatie. 

Stel nu eens dat dit nest niet op het gemeentehuis van Gennep zat, maar op een grote kathedraal in 

het midden van Spanje. De hele dag verzengende hitte, een menu met ander voedsel, minder 

regenwormen, meer hagedissen. Goede kans dat twee andere jongen het daar beter doen, dat twee 

anderen zouden uitvliegen. 

Misschien zit hierin wel een verklaring voor het feit dat Nederlandse ooievaars weer helemaal naar 

Nederland vliegen om te broeden, terwijl ze voor ons gevoel ook best in Spanje zouden kunnen 

blijven. Dat ligt immers op hun route, maar ze zijn in Nederland geboren en dat past ze het best. 

De vogelsoort kan zich op lange termijn alleen aanpassen aan veranderende omstandigheden 

wanneer er verschillen tussen de jongen zijn.  

Zo heeft de natuur dat geregeld. Natuurlijke selectie optima forma. 

terug naar boven 

  

Hoe een koe een Haas vangt ? 
10 mei, Leo Daanen 

Ja, zo luidt een bekend gezegde, “men weet nooit, hoe een koe een haas vangt”  

Maar hoe vangt een ooievaar een muis ? 

Vorig jaar in Beugen, in de buurt van ons ooievaarsnest op natuurgebied “de Vilt”. Ma ooievaar liep 

foeragerend door het weiland in de buurt van het nest. De ene worm na de andere ging naar binnen, 

je kan dan redelijk goed zien wat hij/zij eet. De ooievaar pikt zijn prooi (een worm in dit geval) op en 

gooit deze van de grond wat omhoog. De (even) in de lucht hangende prooi wordt direct weer 

gegrepen en Hap,Slik, Weg is die. Op dat moment kun je dus heel even zien wat de prooi was, mits je 

goed oplet natuurlijk. 

Nou zo was Ma ooievaar door het weiland rustig lopend wormen aan het eten. Hap weer een en hap 

weer een, totdat ik ze in een keer pijlsnel vooruit zag rennen. Een hele snelle draai erachteraan en 

weer terug rennend, zigzag door het weiland. Onder het rennen door, pikkend in het gras en dat 

duurde best wel even. In een keer een fikse steek met die grote rode dolksnavel en de prooi werd 

omhoog gegooid. Een muis dus en ook deze was hap-slik-weg, maar ik kon de muis heel even goed 

zien. 

Een prachtige waarneming, vooral om te zien hoe onbenullig Ma, met die lange rode stelten door het 

weiland rende. Hopelijk vinden Pa en Ma in Gennep voldoende muizen, maar ook andere prooien 

voor de jonkies. 
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En of die 5 mooie jonkies het allemaal gaan redden !!!  

Tja . . . . . . . . “Men weet nooit hoe een koe een haas vangt” 

Betekenissen van dit gezegde: 

  “Men weet nooit hoe een koe een haas vangt” 

    Het is niet te voorspellen 

 Een oplossing voor een schijnbaar onmogelijk oplosbaar probleem. 

 Je weet nooit of het onmogelijke toch niet waar zou kunnen worden. 

Kijk even goed naar onderstaande foto en je ziet de worm in de lucht hangen, nadat deze opgegooid 

is. En dan is het hap-slik-weg worm. 

 

terug naar boven 

 

Kleine Kuuk was te zwak !!! 
11 mei, Leo Daanen 

Ik neem de titel van de clip van Nella maar even over, omdat die hier helemaal bij past.  

Allereerst wil ik Caroline bedanken dat ik haar blogdag over mag nemen, om jullie verslag te doen. 

Maar ook alle bezoekers bedankt voor hun oplettendheid, met name Helga V en Cis. Anders had 

niemand geweten dat het jong uit het nest verwijderd was. Ook mijn dank aan Joba, die in Gennep 
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woont en meteen op zijn fiets gesprongen is om het jong op te halen en veilig te stellen, toen hij het 

in het clubhuis las. Nou is dat voor Joba geen probleem want hij fietst graag, dus . . . . . Dank je Joba. 

 Ja, je hoorde het al in het clubhuis, de verhalen van vorig jaar kwamen alweer naar boven en 

sommige bezoekers durfden al bijna niet meer te kijken. En ook wij als bloggers en ook Nella hebben 

al meerdere keren aangegeven dat het 5de en laatst geboren jong het waarschijnlijk niet zou gaan 

redden. 4 mei geboren en 1 week later, 11 mei, al dood op het nest, maar gelukkig zijn ons de nare 

beelden gespaard gebleven. Vandaag koos Ma ervoor om het jong uit het nest te verwijderen. En dat 

is maar goed ook, want er zat al best een luchtje aan. Hopelijk gaan de overige 4 jongen gezond het 

nest verlaten straks. 

 Ik ben vanvond meteen naar Joba in Gennep gereden en heb diverse metingen gedaan. Metingen 

zoals snavellengte, kopsnavellengte, tarsus, tarsus+teen en gewicht. Het was nog maar een kleintje 

hoor, maar dat kan ook niet anders, nog maar 7 dagen oud. Het jong woog 105 gram, snavellengte 

van 25 mm en kopsnavel van 59 mm (zie foto). Tarsus 32 mm en tarsus+teen 47 mm. 

Joba en ik hebben het jong begraven in het 

Niersdal. Als het goed is ligt het vlak naar zijn 

Brusje van vorig jaar, in het foerageergebied van 

Pa en Ma. Sommigen onder ons zullen de foto van 

vorig jaar nog wel herkennen, waar we toen het 

jong begraven hebben. Ik kan geen foto laten zien 

van het gehele jong omdat het beschadigd was 

door de val van grote hoogte.  

Kleine Kuuk was te zwak !!! 

terug naar boven 

 

 

  

 



Beleef de Lente 2016 
 

 
 

 

11 Beleef de Lente 2016 
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK 

 

Oog in oog met ooievaars 
12 mei, Caroline Walta 

Maandag 2e Pinksterdag is STORK aanwezig bij het ooievaarsbuitenstation De Lokkerij in Meppel. Als 

je het leuk vindt om andere ooievaarsliefhebbers te ontmoeten en/of de kolonie te zien, ben je van 

harte welkom. In het bezoekerscentrum is ook een kleine tentoonstelling over de ooievaar.  

Openingstijden zijn deze zaterdag en maandag 13.00-17.00 uur (let op: zondags gesloten). Toegang is 

gratis, maar kleine vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer informatie, adres en route kun je 

hier vinden http://www.delokkerij.nl/contact/.  

Het Reestdal is een prachtige plek om voor of na je bezoek te wandelen of fietsen. Denk aan een 

warme jas, het wordt wat frisser dan vorig weekeinde zeggen de weersvoorspellers.  

Tip: verrekijker mee! 

terug naar boven 

 

Het past nog net 
13 mei, Arda van der Lee 

Terwijl ik naar de beelden van het nest kijk, probeert moeder in de vallende schemer zo op het nest 

te gaan zitten, dat alle jongen onder haar vleugels passen.  

Er is een koude noordenwind opgestoken, dus de kuuks moeten vannacht weer warm gehouden 

worden. Heel behoedzaam draait moeder rond op het nest met tussen haar poten de vier jongen. Af 

en toe zet ze een poot op één van hen, maar die lijkt daar gelukkig geen last van te hebben. He, he, 

eindelijk laat ze zich zakken. Gelukkig, het past nog.  

Binnenkort, als de jongen groter zijn, wordt dat een ander verhaal. Dan moeten ze zichzelf warm 

houden. Ook als het gaat regenen. Het verenpak van volwassen ooievaars biedt voldoende 

bescherming tegen nattigheid. Dat geldt niet voor de jongen, hun donsveren zijn niet bestand tegen 

veel vocht. Maar voorlopig zitten ze er nog warmpjes bij onder moeder. Hoewel, echt zin om te 

slapen hebben ze nog niet, er beweegt nog van alles onder moeders vleugels.  

terug naar boven 

  

Geluksvogel 
14 mei, Caroline Walta 

Vorig weekeinde was ik op Texel, één van de weinige plekken in ons land waar de ooievaar (nog) niet 

broedt. Toch kreeg ik er eentje in mijn handen gedrukt...  

http://www.delokkerij.nl/contact/
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Waddenweekeinde en wedstrijd 

Als vrijwilliger bij het Waddenvogelfestival op Texel geef ik excursies aan beginnende vogelaars. 

Verder probeer ik te helpen met uitleg geven waar ik kan en pendel ik tussen diverse uitkijkpunten. 

Het festival valt samen met het Dutchbirding evenement, waarbij het de uitdaging is om een 

bijzondere vogelsoort te ontdekken. Een serieuze zaak, want er valt een professionele verrekijker 

mee te winnen. 

 

Taart 

Vogels kijken kan in allerlei vormen: zeldzaamheden zoeken, de meeste soorten zien en ik vind het 

leuk om vogels te ontdekken die zijn geringd. Zo sta ik in het eerste morgenlicht bij de kolonie grote 

sterns bij Wagejot. Het is genieten van hun sierlijke balts en ze zijn echt met duizenden. Sommige 

hebben overwinterd in het Afrikaanse Namibië! De onderzoeker heeft taart toegezegd aan de eerste 

aflezing van gele ring, een jong van vorig jaar. Mmm... 

 

Beleef de Lente 

In vogelgebied Utopia zit ook een kolonie van o.a. sterns (live hier bij ons te zien). Op het moment 

dat ik er ben, zijn er nauwelijks vogelaars. De meesten staan op de noordpunt, waar de ene na de 

andere zeldzaamheid komt langs vliegen, zoals zwarte wouw, visarend, witte en zwarte ooievaar. 

Uiteraard vind ik het vooral jammer dat ik die laatste twee soorten niet op Texel waarneem.  

 

Zwart-wit 

Je kunt maar op één plek tegelijk zijn en ik scan het terrein met mijn telescoop. De aangelegde 

schelpeneilandjes zijn echt een paradijs voor de vogels, waar ze de ruimte en rust krijgen om te 

kunnen broeden. Hier nestelen soorten als grote stern, visdief, dwergstern, kokmeeuw, kluut, 

scholekster. Mijn oog valt op 7 donkere sterns... drie zijn zwarte sterns en vier zien er anders uit. De 

vleugels zijn meer wit en de pootjes rood. Mijn vogelboek zit in mijn jaszak en het geeft me de 

bevestiging die ik zoek: dit zijn witvleugelsterns! 

 

WhatsApp 

Er is een groepsapp voor waarnemingen en aangezien ik denk dat anderen dit ook een mooie soort 

vinden, zet ik mijn melding erop. Veel vogelaars uit die groep kennen me niet, waardoor er wat 

twijfel ontstaat. Gelukkig heb ik een foto gemaakt, want als ik van mijn telefoonscherm opkijk, zijn de 

witvleugelsterns gevlogen. Tijd voor zoeken heb ik nu niet, omdat ik nog een excursie ga geven. Het 

is de laatste van dit weekeinde en de dag sluit ik af in het vogelinformatiecentrum. 

 

Spannend 

Eigenaar, filmer en vogelkenner Marc Plomp zegt tegen mij: "zo, het wordt voor jou nog een 

spannend half uurtje." Dan pas valt het kwartje van de waarneming in relatie tot de wedstrijd en de 

verrekijker. En zo gebeurt het dat ik ineens zélf als winnaar op Twitter sta. Met de kijker ben ik 

ongelooflijk blij. Ik was al aan het sparen voor een nieuwe, omdat mijn oude merkloze na jaren 

letterlijk uit elkaar valt. Wat voel ik me een geluksvogel. 

 

Mijn ervaring wilde ik graag met jullie delen en er is zeker een link met de ooievaar, want de 

verrekijker is de stoere Bynolyt met de naam... 'Stork'! 

 

http://www.beleefdelente.nl/vogel/grote-stern
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P.S.: tijdens de Nationale Vogelweek verzorg ik ook excursies, maar dan bij de Haagse 

ooievaarsnesten. Verder zijn Annemieke, Wim 

en ik 2e Pinksterdag aanwezig in Meppel bij 

ooievaarsbuitenstation De Lokkerij. Wees 

welkom! 

 

terug naar boven 

 

Ogen op steeltjes 
15 mei, Wim van Nee 

Onze armen zijn te kort. Dat weet de mensheid al heel lang en daarom bedenkt men 

verlengmogelijkheden: ridders doen dat met zwaarden, vissers met hengels, golfers met clubs en de 

mobiele generatie met selfie-sticks. Met deze laatste is nog een mogelijkheid ontstaan: Je bionische 

oog op een steeltje. Je hoeft niet op een kruk te gaan staan om van bovenaf te kijken. Je kunt zelfs 

van een afstandje naar jezelf kijken. 

De ultieme 'lange arm' is een selfie-stick zonder stick. Als je die dan ook nog op afstand kunt 

bedienen dan heb je een drone, in goed Nederlands: een dar. Daarmee laat je je 'oog' vliegen en 

bekijk je de wereld van een verrassende andere kant. Let eens op de natuurfilms en -documentaires 

van de laatste tijd. U pikt de beelden er zo uit die met een drone gemaakt zijn. Prachtig toch? Of zit 

er nog een andere kant aan? 

Ik ga het even niet hebben over de privacy-kwestie, dat is al een probleem op zichzelf. U zou toch 

raar opkijken als er ineens een drone boven de tuin verschijnt? Dan vraag je je toch af wiens 

nieuwsgierige verlengde oog dat is? 

Het gaat me er vooral om wat een ooievaar ervan vindt. Ooievaars zijn wel wat gewend, er vliegt wel 

vaker iets boven het nest, maar van een vreemd vliegend voorwerp dat duidelijk geen levend wezen 

is en dat een raar geluid maakt, kan hij enorm schrikken. Met een wilde sprong gaat hij van het nest, 

waardoor eieren kunnen breken en of jongen gewond raken (of erger). Daarna is het nest even 

onbeschermd, wat kraaien of reigers de mogelijkheid geeft om een jong of ei uit het nest te pikken. 

Jullie begrijpen het al: ooievaars en drones, geen goede combinatie. 

Intussen wensen we het kleinste kuiken veel sterkte toe. Het ziet er niet zo uit als de andere drie, 

maar heeft net wel actief en levendig meegegeten. 

terug naar boven 

 

 

https://www.vogelweek.nl/
http://www.delokkerij.nl/
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Tweede Pinksterdag !!  
16 mei, Leo Daanen 

Ja, je zou het niet zeggen, maar het is toch echt tweede Pinksterdag.  

 

Rustig thuis op tweede pinksterdag 

 

Rustig wat dingen aan het doen en tussendoor even kijken op BdL. Dan kijk je weer even niet, omdat 

je ook andere dingen hebt en ook nog een vrouwtje dat ook wel even de aandacht wil hebben en die 

zegt: je zit de hele dag al met die Ipad voor je neus. Dan toch, ook vanwege al een paar dagen de 2 

lastigvallende vreemde ooievaars, weer snel tussendoor even kijken. 

Wouw, wat is dit nou allemaal ??? 

Het Clubhuis ploft bijna uit zijn voegen, maar dat niet alleen. De 4 apps die ik links en rechts heb, 

staan ook op ontploffen. Wat is er aan de hand, ik heb net nog gekeken... En dan teruglezen wat er 

gebeurd is, ik kom niet bijgelezen want zoveel berichtjes komen er per minuut nooit binnen. En al die 

appjes, ik weet niet aan welke app ik eerst zal beginnen.  Pffff. 

En ja hoor, het is zover. De plaaggeesten zijn er weer. Maar wat gebeurde er nou precies? Heel veel 

BdL-bezoekers wachten nu smachtend op een antwoord, lees ik via de app en via de site. 

  

Een korte uitleg. 

Nou ja kort...  ik probeer het kort te houden. 

In Beugen, ong. 5 km van Gennep, staat ook een bewoond ooievaarsnest. Het broedsel van dat nest 

is mislukt, deze hadden (zeker) twee jongen, wat we gezien hebben. Maar de ooievaars verlieten 

beiden het nest en dat is niet goed met zulke kleine jongen, dan is er iets mis. Met de camera op het 

nest gekeken en er was niets meer te zien; onder het nest vonden we nog 1 dood jong van ong. 10 

dagen oud. Deze ouders (dat kunnen we zien aan de ring van Ma en een Pa zonder ring) zijn nu 

regelmatig het nest in Gennep aan het belagen. 

Dit is een soort frustratie, omdat hun eigen broedsel mislukt is. Ik heb ooit gezien dat een ooievaar 

op een ander nest de eieren kapot pikte en uit het nest gooide en er als een speer vandoor ging. 

Zoals in de clip van Nella (bedankt, Nella, voor de supersnelle service) is te zien, is Ma van Gennep 

elders voedsel aan het zoeken en staat Pa op het nest bij de jongen. Dan wordt Pa belaagd door de 

andere twee ooievaars (uit Beugen) en gaat erachteraan. 

Dat had Pa nou niet moeten doen, want hij laat zijn jongen alleen. Op dat moment komt het 

vreemde vrouwtje (zie ring rechts) op het nest en pikt er flink op los. Pakt een jong en gooit dit bijna 

uit het nest en laat het (gelukkig) verder met rust. Het jong kruipt snel terug en blijft plat liggen; dit is 

het gedrag bij gevaar, plat stil blijven liggen. Dan loopt ze naar de andere kant en grijpt daar een jong 

(het kleinste) en gooit het direct over de rand van het nest. 
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Te triest voor woorden, maar we moeten dit helaas wel vaker zeggen, dat is de natuur en je doet er 

helemaal niets aan. Je moet ook wel bedenken dat we dit soort dingen niet zien als er geen camera’s 

zijn. Geniet maar van de mooie beelden; deze dingen gebeuren op veel meer plaatsen zo hoor, niet 

alleen bij de ooievaars. Maar nu zien we het met eigen ogen. 

Terug bij de les. 

Mijn zus Maria en zwager Richard gebeld en die hebben meteen de ladder op de aanhanger gelegd 

en mij opgehaald. Op naar Gennep, waar Mihari en Kroeskarper al stonden te wachten. Op het 

puntje van de ladder, ong. 10 meter hoog, kon ik net bij het jong en ik heb het uit de goot gehaald. 

Onderaan gekomen heb ik nog de maten van het jong gemeten. 

Een spontaan meisje uit Gennep vroeg of 

we het gingen begraven en waar? 

"Ja, deze begraven we bij zijn Brusje(s) in 

het Niersdal." 

"Willen jullie dan even wachten, dan haal 

ik mijn zusje erbij en mogen wij dan 

mee?" 

"Natuurlijk, dan wachten wij wel even 

hoor, tot zo." Dus verder met meten en 

voordat we het wisten waren ze alweer 

terug. Toen de plaats gezocht in het 

Niersdal, waar we een paar dagen terug 

het ander jong begraven hebben en een 

nieuw gat ernaast gemaakt. Daar het 

jong in gelegd. De meiden hadden 

boterbloempjes geplukt en hebben deze 

erop gelegd. 

En zo hebben we toch met een fijn 

gevoel het jong achtergelaten in dit 

prachtige gebied, bij zijn Brusjes. 

Iedereen Hartelijk dank voor jullie 

medeleven. 

Groetjes, Leo. 

En ook van Maria, Richard Mihari, Kroeskarper en.... de Meiden. 

terug naar boven 

 


