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Eruit en eten maar 
22 april  t/m 18 mei 

 

 

Bloggen tussen de ooievaars 22 april 

Welkom in de buurt (2) 24 april 

Aanvallen en verdedigen 27 april 

Ei 29 april 

Welkom in de buurt (3) 1 mei 

Van harte 2 mei 

Oogjes open, oogjes toe 4 mei 

Even voorstellen: de zwarte ooievaar 6 mei 

Het nest is gevuld 8 mei 

Hoog in de hemel 10 mei 

De (on)zin van het ringen 11 mei 

Eten zoals je gebekt bent 13 mei 

Het ooievaarsnest 15 mei 

Braken 17 mei 

Eet smakelijk 18 mei 

Bloggen tussen de ooievaars 
22 april, Caroline Walta 

 
foto: Caroline 

In de jaren 60 ging het zo slecht met de ooievaarsstand, dat er een landelijk fokprogramma is 

gestart. Van 1981 tot 1995 werden in gevangenschap geboren ooievaars naar zogenaamde 

buitenstations gebracht, waar ze konden wennen aan een leven in het wild. Vandaag blog ik vanaf 

zo'n plek: De Lokkerij*. 
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Klein meisje 
Als klein meisje in de jaren 70, moest ik voor het zien van ooievaars naar de dierentuin: in ons land 
waren ze bijna uitgestorven. De landbouwbedrijven groeiden, het grondwaterpeil werd verlaagd om 
het land geschikt te maken voor zware machines en gif moest de weilanden vrij maken van 
ongedierte. Die economische groei betekende een dramatische afname van de ooievaarsstand. 

Verboden 
De mens merkte de schade voor de natuur uiteindelijk op en de zwaarste bestrijdingsmiddelen 
werden verboden. Een herintroductieproject voor de ooievaar startte, waarbij volwassen 
ooievaarsparen uit het buitenland voor nageslacht zorgden. De jongen kregen na een tijdje in de 
buitenstations wennen de vrijheid. Vervolgens gingen zij zelf broeden in de omgeving en zo ontstond 
weer een zelfstandige populatie. 

De Lokkerij 
Aangezien ooievaars trouw zijn aan hun nest en sommige elkaar ook opzoeken in een kolonie, 
hebben veel buitenstations nog steeds een grote aantrekkingskracht. De Lokkerij ligt in het dal van 
het riviertje de Reest waar voldoende voedsel, rust en ruimte te vinden is. Het buitenstation heeft nu 
de functie van voorlichting geven en gewonde/zieke ooievaars opvangen. 

Na het winterseizoen moet het station weer klaar worden gemaakt voor bezoekers en gevederde 
patiënten. Dit seizoen help ik ook een paar weekeinden mee. Als kind had ik nooit kunnen dromen 
dat ik hier nog eens zou rondlopen tussen de wilde ooievaars. 

*) de naam heeft niets te 
maken met 'lokken', maar 
komt van een familie Van 
Lokken die hier een 
boerenbedrijf had (Van 
Lokken+boerderij=Lokkerij). 
Meer informatie en 
momenten wanneer je zelf 
een kijkje kunt 
nemen: www.delokkerij.nl 

terug 

 

Welkom in de buurt 

(2) 
24 april, Leo Daanen 

Gennep van boven toont 

een mooi overzicht van de 

locatie. 

Luchtfoto met tekst en uitleg 

foto:Leo 

http://www.delokkerij.nl/
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VAN DE ANDERE KANT BEKEKEN 

In mijn vorige blog Welkom in de buurt, liet ik jullie het oude stadhuis via een luchtfoto, vanuit 

zuid/west, westelijke richting zien. Nu zien jullie via een luchtfoto vanuit plus minus noordelijke 

richting het gebied. Vanuit de webcam zie je het weiland, (het foerageergebied waar ze vaak lopen) 

en de kademuur met daarachter het riviertje de Niers. Maar die Niers zie je vanuit de webcam helaas 

helemaal niet, vandaar ik het eens van de andere kant heb bekeken en dit jullie ook graag wil laten 

zien. Tussen de rode lijnen (gezichtsveld webcam) zie je vanuit de webcam beelden van het weiland, 

met net binnen de rode lijn het (nog aanwezige) plasje. De grotere poel valt net buiten beeld zoals je 

ziet. 

INZET 

Op de foto zie je een inzet waarop aangegeven is waar de webcam zit (torentje) en het nest (op 

voorste schoorsteen). 

Verder zie je op de grote foto de kademuur, die toch al snel zo’n kleine 2 meter hoog is schat ik zo.  
Op de dijk zie je het (witte) fietspad liggen van waaruit je mooi zicht hebt op het weiland. Zo hebben 
jullie allen in ieder geval een beter beeld van de omgeving. In mijn volgende blog probeer ik jullie een 
wat groter beeld van de omgeving te laten zien, nog mooier haha. 

Oh ja, eind deze week (ik denk donderdag) gaan we flink inzoomen zodat het nest vol in beeld komt, 
want wie wil die wankelkopjes nu niet van dichtbij zien. En wie wil er niet de eerste zijn die het 
eerste, tweede . . .enz.  jong geboren ziet worden?! 

Spannend hé mensen, ik kijk er telkens weer naar uit; jullie ook? ;-) 

terug 

 

 
 

Kuikens in beeld 
26 april, Arda van der Lee 

Vandaag duiken we met de camera weer dichter op het nest. We zoomen in, in blijde afwachting 

van het eerste kuiken dat uit het ei kruipt. 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/welkom-in-de-buurt
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Nog een kleine week, dan kunnen we het eerste kuiken verwachten. Nu wordt er nog steeds vol 
overgave gebroed, diep weggedoken in het nest. Op veel nesten in Nederland zie je dat: slechts een 
kop die net boven de rand van het nest uitkomt. Een teken dat er gebroed wordt. Af en toe staat de 
oudervogel op om de eieren te keren en het zachte nestmateriaal te herschikken. Of als er een 
wisseling van de wacht is.  

Bij sommige vogelsoorten van 'beleef de lente', is te zien dat het mannetje voedsel brengt aan het 
vrouwtje. Bij ooievaars wisselen de ouders regelmatig tijdens het broeden en en heeft het vrouwtje 
dus alle tijd om haar eigen voedsel te zoeken.  
Nu nog wel alle tijd, dat wordt wel anders als er meer hongerige magen gevoed moeten worden. 

Nog 6 dagen? 

terug 

 

 

Aanvallen en verdedigen 
27 april, Wim van Nee 

Ineens waren ze er, een stuk of acht ooievaars die intimiderend rond het nest cirkelden. Eentje 

waagde het zelfs om even op de rand te gaan zitten. Pa en ma waren alert, haalden zelfs uit naar 

de indringers, maar van echte paniek was geen sprake. 
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Solitaire en volhardende soortgenoten, daar moet je voor oppassen 

Ze hebben de situatie goed ingeschat en wisten dat er geen serieus gevaar dreigde. Als ooievaars in 
een groep opereren, zijn ze niet op zoek naar een eigen nestplaats. Een solitaire en volhardende 
soortgenoot, daar moet je meer voor oppassen. Die kan er echt op uit zijn het nest te kraken. 

JONGEREN 

Een groepje zoals deze bestaat uit jongeren van twee, drie misschien vier jaar oud. Voor het eerst 

terug van de trek, of eigenlijk terug van een paar jaar puberen in Spanje of West-Afrika. Terug in het 

broedgebied hebben ze geen nest om op terug te vallen, ze hebben immers nog niet eerder gebroed. 

Daarbij komt nog dat ze aan de late kant zijn, misschien onderweg wat vertraging opgelopen door 

onervarenheid. En dan is zo'n  bestaand en bezet nest aantrekkelijk genoeg voor de jongeren om 

even een kijkje te nemen. 

Pa en ma zijn dit soort dingen wel gewend. Die bijten wat van zich af, zo van: 'Vlieg op, ga ergens 
anders klieren'  en gaan weer over tot de orde van de dag.  
Zij hebben grotere zaken om zich mee bezig te houden, een kostbaar bezit waaruit over een dag of 
vijf de eerste kuikens zich naar buiten werken. 

terug 
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Kijkje in het ei 
29 april, Caroline Walta 

Aftellen... over zo'n drie dagen kunnen we het eerste kuiken verwelkomen. Voor het zover is, 

nemen we een kijkje in het ei. Hoe ziet het er van binnen uit? 

Als je een ei uit een doosje klaarmaakt om te eten, dan zie je in de pan eigenlijk alleen maar wit en 
geel. Maar een ei onder een broedende vogel, daar zit heel wat meer in. 

schaal van het ei = buitenste beschermlaag van hard materiaal. 
schaalvlies = binnenste beschermlaag van zacht materiaal. 
kiemschijf of embryo = vrucht van waaruit het uiteindelijke kuiken groeit. 
hagelsnoeren = deze zorgen ervoor dat het kiemschijf altijd aan de bovenkant ligt en zo de meeste 
warmte van de broedende vogel krijgt. 
eigeel of eidooier = voedsel met vet en vitaminen voor de vrucht die zich in het ei ontwikkelt tot 
kuiken. 
eiwit = bescherming van de eidooier, extra voedsel met veel proteïnen en juist weinig vet. 
vruchtwater = buffer die het kuiken beschermt tegen schokken van buitenaf, het kan hierin bewegen. 
opvangreservoir = klein deel van het ei voor afval (in de vorm van een plasje). 
luchtzak = als het kuiken volgroeid is, pikt het in luchtzak van het ei. Hierdoor ademt het jong voor 
het eerst van zijn leven zelf. Nu de longen werken, kondigt het kuiken met kreetjes zijn komst aan. Pa 
en ma kunnen hun kroost dus al in het ei horen. 
ei-tand = het jonge kuiken heeft op de snavel een klein hard puntje waarmee het de schaal van het ei 
rondom gaat open pikken. Het kan dan zeker nog 8 tot 24 uur duren voor het kuiken compleet uit het 
ei is. We gaan het de komende dagen meemaken! 

terug 
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Welkom in de buurt (3) 
1 mei, Leo Daanen 

Nog één keer Welkom in de buurt (3) nu vanaf grotere hoogte 

Gennep, maar nu van grotere hoogte. Foto: Leo 

 

OVERZICHT 

Dit is de derde en laatste versie van welkom in de buurt. Nog een keer toon ik jullie een overzicht van 

Gennep van boven. Nu wat verder uitgezoomd zodat jullie een beter beeld hebben van de omgeving 

van Gennep en het nest. Maar ook de niersbrug, het fiest/voetpad, omliggende weilanden en 

plaatsen. 

 

ZOEKPLAATJE 

"Zoekt en ge zult het vinden" is een gezegde, maar hier is het ook even een zoekplaatje waar het nest 

zich bevind. Ik heb het dus maar met tekst en een pijltje aangegeven. Tussen de rode lijnen is het 

gezichtsveld van de webcam, nu dus even niet nu we op het nest ingezoomd hebben haha. 

 

MAAS EN NIERS 

Ook met pijltjes en tekst heb ik de Maas en de Niers aangegeven, bovenin zie je waar de Niers in de 

Maas overgaat. De Maas is overigens de scheiding tussen de provincie Brabant en Limburg, voor 

zover jullie dat niet wisten ;-) 
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OMGEVING 

Zoals jullie zien zijn er diverse natte gebieden genoeg waar de ooievaars dol op zijn en hun voedsel 

zoeken. In de directe omgeving, zie plaatsen als Ottersum, Milsbeek, Oeffelt enz. is ook volop voedsel 

voor de ooievaars te vinden. Helemaal rechts boven in beeld, zie je nog een stukje van het 

Reichswald in Duitsland. 

terug 

 

 

Van harte 
2 mei, Wim van Nee 

Vindt u het ook iedere keer weer een verrassing? Je weet wat er komen gaat en toch blijft het een 

prachtig cadeau, dat zichzelf uitpakt. 

 
Zo zien ze eruit, direct na het uitkomen 
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Precies volgens verwachting kwamen de eerste twee kuikens vanmorgen ter wereld. Urenlang 
ploeteren en dan zijn ze er gewoon. De kopjes nog wankel op de dunne nekjes, wiegend in zon en 
wind en dan weer teruggeduwd door de buik van vader of moeder.  Nog even doorwarmen, want er 
liggen meer eieren te wachten op het uitkomen. De derde mogelijk vandaag al, de vierde laat dan 
weer iets langer op zich wachten.   

Het blijft een wonder... 

De knoppen die ontvouwen 
de vogels in de wei 
de zon die 's morgens opkomt 
de kuikens uit het ei 

terug 

 

 
 

 

Oogjes open, oogjes toe 
4 mei, Wim van Nee 

Is het u opgevallen? Jonge ooievaars kijken vanaf het eerste moment fris en wakker uit hun oogjes. 

Dat is ook wel nodig want, in tegenstelling tot veel andere vogels, worden jonge ooievaars niet in de 
snavel gevoerd. Nee, ze moeten het vanaf het eerste moment zelf maar zien. Ik bedoel hier 
natuurlijk het voedsel, dat door de ouders op het nest wordt uitgebraakt. De kleintjes leren er ook 
gelijk van, ze leren herkennen wat eetbaar is en wat niet. En wat ze krijgen van hun ouders dat moet 
wel eetbaar en verantwoord zijn. Zo gaan ouders met hun kinderen om. 
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Het uitkomen van een ooievaarsei 

Toch hangt er wel eens iets aan het eten wat niet te verteren is, zoals grassprieten, zand, haren. 
Maar daar is ook een oplossing voor. Alles wat niet verteert, wordt in een braakbal uitgebraakt. 

ELASTIEK 

Ooievaars zijn niet heel nauwkeurig, ze proeven niet, ze ruiken niet. Zo nemen ze ook wel eens iets 

mee wat eetbaar lijkt, maar wat het helemaal niet is. Post-elastieken zijn berucht. Ze lijken op 

wormen ... Een enkel elastiek komt wel mee in een braakbal, maar meerdere elastieken kunnen zich 

aaneenrijgen tot grote klonten. En dat kan fataal worden.  Stikken in een braakbal is een regelmatig 

voorkomende doodsoorzaak van jonge ooievaars. 

Onze Gennepse ouders hebben zich al laten kennen als toegewijde ouders die zorgvuldig met hun 
eten omgaan. Het komt vast goed met de kleintjes. En als ze gaan slapen, gaan de oogjes toe. 

Op naar het uitkomen van het vierde ei, de derde laat het kennelijk afweten. Toch iets mis met het 
derde ei... 

terug 
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Even voorstellen: de zwarte ooievaar 
6 mei, Caroline Walta 

Wij noemen onze ooievaar "ooievaar", maar eigenlijk hoort hier nog "witte" voor (Latijnse naam: 

Ciconia ciconia). Er bestaat namelijk ook een zwarte ooievaar (Ciconia nigra). In deze blog meer 

over de verschillen. En is het wel zo zwart-wit? 

Je zou kunnen zeggen: de witte ooievaar is wit met zwart, de zwarte ooievaar is zwart met wit. 
"Zwart" is niet helemaal een goede benaming bij de zwarte ooievaar vind ik, want in de veren zit een 
glimmende gloed, die met de lichtval varieert van groen tot paars. 

Niet klepperen, wel vissen 

Het is niet alleen de kleur die het verschil maakt. Zo kleppert de zwarte ooievaar nauwelijks met de 

snavel, maar maakt hij/zij een miauwend en knorrend geluid. Verder is deze soort vrij schuw en leeft 

teruggetrokken in bossen. Ze nestelen niet op gebouwen en palen, maar hoog in bomen. Waar het 

hoofdvoedsel van de witte ooievaar vleesachtig is, eet de zwarte ooievaar het liefst vis. 

Kans op zien van zwarte ooievaar 

In Nederland broeden (nog) geen zwarte ooievaars, wel in o.a. Duitsland en verder oostwaarts, tot 

ver in Rusland. De foto's uit de banner komen van een "Beleef de Lente" camera uit Estland 

(www.looduskalender.ee). Na het uitvliegen zijn het vooral de jonge vogels die al zwervend onze 

regio even aandoen. In de herfst kun je dus ook in Nederland een zwarte ooievaar tegenkomen. 

Kuiken kleur 

Toen ik voor het eerst las over de zwarte ooievaar, dacht ik bij hun kuikens aan zwarte donsbolletjes. 

Maar nee, ze bij hun geboorte ook wit! Alleen de snavel is geel, waar die van jonge witte ooievaars 

zwart is. Na het uitvliegen gaat de snavel van beide soorten langzaam rood kleuren, net als de poten. 

Na één jaar hebben zowel de witte als zwarte ooievaar hetzelfde uiterlijk als de oudervogel. 

De STORK-website heeft ook een pagina gewijd aan de zwarte 
ooievaar: www.ooievaars.eu/0400zwarteooievaar/default.html 

terug 

http://www.looduskalender.ee/
http://www.ooievaars.eu/0400zwarteooievaar/default.html


Beleef de Lente 2018 
 

 
 

 

12 Beleef de Lente 2018 
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK 

 

 

Het nest is gevuld 
8 mei, Leo Daanen 

Kuiken vier is er inmiddels ook en doet goed mee met de rest. 

 
Breda 2017, foto: Ellen Rijken 
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WAAR IS EI 5 ? 

We hebben nu dus ook kunnen zien dat er geen vijfde ei is. Geen vijfde ei, nee eigenlijk is ei 3 er niet, 

dat klinkt raar hé, maar dat is het niet. 

Ik zal het nog even uitlgeggen: 

Ei 1 Wo. 28 maart  23.15 uur 
Ei 2       Vr. 30 maart     21.57 uur         het broeden is nu begonnen. 
Ei 3       Zo. 1 april         21.08 uur         Ei weg, kapot, of onder nestmateriaal, of windei 
Ei 4       Di. 3 april         22.52 uur         Ei 4 is dus nu eigenlijk ei 3 geworden omdat ei 3 weg is 
Ei 5       Vr. 6 april         01.50 uur         Ei 5 is nu dus eigenlijk ei 4 geworden omdat ei 3 weg is 

We hadden dus uiteindelijk 4 eieren over. Omdat het broeden pas begint nadat het tweede ei is 
gelegd, komen de eerste twee vaak  tegelijk uit en dat klopt dus ook. 

Kuiken 1 en 2   Wo.      2 mei   06.43 uur 
Kuiken 3           Vr.        4 mei   13.12 uur 
Kuiken 4           Ma.       7 mei   05.51 uur 

Omdat ei 3 weg was, duurde het dus ook wat langer voordat kuiken 3 kwam, dit komt omdat het 
eigenlijk kuiken 4 was. Kuiken 4 heeft er ook langer over gedaan dan normaal, maar als je kijkt naar 
Ei4 en ei 5 dan zie je dat hier ook en langere tijd tussen zit. Dus het klopt allemaal als een bus.  Mits 
je het nog allemaal snapt ? 
 
KANSEN 
Er zijn dus vier kuikens en vele in het clubhuis zien het droevige nieuws al weer aankomen. Sterker 
nog er zijn al mensen die al voorspellen dat het vierde kuiken het niet gaat redden en nu al voer voor 
de rest is. Wat zijn de kansen van kuiken vier, die zoveel kleiner en minder snel is dan broertjes en 
zusjes ? Als kuiken vier de eerste dagen overleeft, zal hij snel meegroeien met de rest. Hij/zij is dan 
net zo kansrijk als de andere drie. Ik heb al meerdere nesten gezien met vier jongen die allen 
uitgevlogen zijn (zie foto hierboven van Ellen Rijken in Breda 2017).  
 
POSITIEF 
Als het weer tegen zit is het misschien een ander verhaal, als we bijv. dagen aan een stuk regen 
krijgen, of nog erger twee/drie weken droogte. De ouder vogels kunnen dan moeilijkere aan eten 
komen en dan is het kleinste jong vaak de dupe. Maar voordat het zover is, is het kleinste kuiken al 
flink in de groei en kan hij/zij wel met de rest een gevechtje aan voor een paar wormen, muizen of 
straks zelfs mollen. Dus blijf a.u.b. een beetje positief kijkers en ga niet andere kijkers in een 
negatieve stemming brengen. 
 
NATUUR IS NATUUR 
Het is al vaker gezegd we moeten de ooievaars hun gang laten gaan en als er geen camera’s op staan, 
gebeuren er precies dezelfde dingen als wij hier wel live kunnen zien hoor. Dus laten we het beste 
ervan hopen en Natuur is natuur, dus ook die laten we zijn gang gaan. Hopelijk kunnen we straks 4 
gezonde jongen ringen, ik blijf er in ieder geval positief over. 

terug 
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foto:  Wim 

Hoog in de hemel 
10 mei, Arda van der Lee 

Heeft u de afgelopen dagen wel eens omhoog gekeken? Ik wel, daartoe aangespoord door 'mijn' 

ooievaar die met de kop schuin in de lucht zat te turen. Waarom? 

Hoog in de lucht had de (nog) broedende vogel soortgenoten gespot. Heel hoog, dus geen reden om 
op te staan en het nest al klepperend te verdedigen. Maar wel goed om ze in het oog te houden, je 
weet maar nooit.... 

Thermiek 

Op warme, heldere dagen zie je regelmatig ooievaars hoog in de lucht rondjes draaien zonder één 
vleugelslag. Ze maken dan gebruik van thermiek, opwaartse stromingen die ontstaan waar luchtlagen 
warm worden boven (door zonnestralen) opgewarmd terrein. Zo hoog hebben ze een enorm 
zichtsveld en zien precies waar er wordt gemaaid of gehooid. En dan zijn ze er heel snel bij om achter 
de machines aan door het veld of weiland te stappen op zoek naar opgeschrikte of gewonde 
prooidieren. 

Op deze manier kunnen ze enorme afstanden afleggen. Kijk maar eens naar dit leuke filmpje. 
Ook tijdens de trek maken ze dankbaar gebruik van thermiek. 

terug 

 

https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_032490~fragment-nederland-van-boven-ooievaar~.html
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foto: Wim 

 

De (on)zin van het ringen 
11 mei, Wim van Nee 

Nu de jongen er zijn, komen vanzelf weer vragen naar voren over het ringen van de jongen. 

Waarom gebeurt dat eigenlijk en is het allemaal wel nodig? Verstoort het niet teveel? Allemaal 

volkomen terechte vragen. 

WAAROM RINGEN? 

Momenteel wordt ieder jaar 40 tot 50 % van de jongen geringd. Dit gebeurt als ze ongeveer vijf 

weken oud zijn. Door het ringen worden ooievaars individueel herkenbaar, waardoor het mogelijk is 

ze over een langere periode te volgen. Dit vormt de basis voor de verzameling van gegevens. Met die 

gegevens kan onderzoek worden gedaan. Het levert inzicht op in het leven van ooievaars. 

 
Ringen? Goed om je eerst achter de oren te krabben. 
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ONDERZOEK 

Onmisbaar voor onderzoek zijn de waarnemingen van geringde ooievaars in het veld en de 

registratie ervan. Deze waarnemingen kunnen worden vastgelegd met het meldprogramma van het 

Vogeltrekstation, www.griel.nl. 

Het individueel kenmerken van vogels maakt, samen met de veldwaarnemingen, studies mogelijk 
naar: 

 Dispersie:  
Waar vestigen ooievaars zich? Hoe verspreiden ze zich over de omgeving? 

 Sociaal gedrag:  
Welke partner wordt gekozen? Hoe nesttrouw en hoe partnertrouw zijn ooievaars? Hoe 
verdraagzaam zijn ze tegenover soortgenoten? 

 Levensduur en jaarlijkse sterfte:  
Op welke leeftijd sterven ze? Hoeveel ooievaars sterven jaarlijks en wat zijn de gevolgen ervan 
voor de populatie? 

 Reproductie en populatiegroei:  
Hoeveel jongen worden er gemiddeld per broedpaar geboren? Is de aanwas voldoende om de 
jaarlijkse sterfte te compenseren? 

 Migratie:  
Welke trekroutes worden gevolgd? Aan welke gevaren worden ooievaars blootgesteld? Is 
trekgedrag altijd hetzelfde of treden er veranderingen op? Wat zijn de gevolgen van 
klimaatsverandering op het trekgedrag van vogels? Mogelijk geeft een verandering in het 
trekgedrag van vogels tijdige waarschuwingen voor grote veranderingen. 

 Dit zijn grote vraagstukken, waarbij ringonderzoek en het registreren van waarnemingen kunnen 
bijdragen aan het zoeken naar verklaringen. Wilt u hier meer over lezen, kijk dan ook op de 
website van het Vogeltrekstation, www.vogeltrekstation.nl. 

  

MOÉTEN DE JONGEN GERINGD WORDEN? 

Het antwoord op deze vraag is: Nee, het moet niet en soms is het zelfs helemaal niet wenselijk. 

Alleen dát deel van de jongen moet worden geringd om populatieonderzoek mogelijk te maken. Als 

de spreiding over het land goed is, dan is ongeveer 15 % al voldoende. 

In een volgend weblog ga ik verder in op deze ringinspanning, maar ook op haalbaarheid en 
verstoring. 

terug 
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Eten zoals je gebekt bent 
13 mei, Caroline Walta 

Op Beleef de Lente kun je met al die vogelsoorten naast elkaar, goed zien dat de jongen op 

verschillende manieren voedsel krijgen. Laten we de filmpjes van 12 en 13 mei eens bekijken. 

Bij de roofvogels brengt over het algemeen de man de prooien aan. De vrouw maakt het klein en 
voert het van snavel tot snavel aan de kuikens. Tot de jongen zo groot zijn, dat hele knaagdieren en 
vogels naar binnen gaan. Bij de kauw zorgen de oudervogels er ook voor, dat het voedsel over de 
jongen wordt verdeeld. Het vervoer van de prooien gebeurt bij al deze soorten met de snavel. 
 
Tafelmanieren 
Bij de ooievaar is het anders: beide oudervogels gaan om beurten op pad om eten te halen. Verder 
zul je een ooievaar niet zien met een prooi in de snavel. We horen er wel regelmatig over, maar dat is 
altijd een verwarring met nestmateriaal.  Zo blijkt de ooievaar best een nette vogel. Het voedsel 
wordt namelijk opgebraakt op een placemat van hooi, droog gras en dorre bladeren. Het 
nestmateriaal wordt ook regelmatig ververst, kleine troepjes worden over de rand gegooid, grotere 
hoeveelheden gaan mee het veld in. 
 

Ieder voor zich 
Pa en ma verdelen het voedsel niet over de jongen. In het nest is het aan de kuikens om er als de 
kippen bij te zijn als het eten komt. De rode kleur van de snavel van de oudervogel werkt als een 
signaal: daar komt al dat lekkers vandaan. In de clip van 13 mei (op 1.13) zie je bij het jongste kuiken 
even verwarring, die tuurt naar de tenen van ma en plukt aan wat hooi. Al gauw ziet het kuuk dat de 
maaltijd achter hem ligt en kan het grote schrokfestijn beginnen. Het eten wordt door de 
oudervogels niet "voorgesneden", maar de eerste weken zorgen ze er wel voor dat er kleinere 
prooien worden aangevoerd, zoals regenwormen en kevers. 
 
Alles moet op 
Het opbouwen van een voedselvoorraad doen ooievaars niet, restjes die na een voerbeurt 
overblijven, worden door de ouders opgepeuzeld. Hoe anders is het in de nestkast van de steenuil, 
waar in de hoek een paar dode muizen liggen. Op zo'n open en bloot nest als dat van de ooievaar zou 
het laten liggen van voedsel indringers kunnen trekken en het blijft er ook niet lang fris. Over fris 
gesproken:  zie dat de ooievaarskuikens nu groot genoeg zijn om hun behoefte over de rand te doen. 
Zo blijft de nestkom schoon en zit je niet met je eten in de... u begrijpt het wel. 

terug 
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Het ooievaarsnest 
15 mei, Leo Daanen 

Een versleten nestrand en dichtgeslibd en dichtgegroeid nest moet gewoon vervangen worden. 

Gennep, maar nu van de andere kant. foto: leo 

 

VOGELWACHT "DE MAASHEGGEN" 

Wij als vereniging vogelwacht “de 

Maasheggen” beheren op het verzoek van 

de Gemeente Gennep, al 10 jaar het nest 

op het prachtige oude Stadhuis van 

Gennep. Elk jaar klimmen we (nou 

klimmen, met de hoogwerker dus) op de 

20 meter hoge schoorsteen. We 

inspecteren het nest ook al tijdens het 

ringen van de jonge ooievaars en weten 

dan wel hoe de staat van het nest is. Is 

deze slecht dan plannen we later met 

Liesbeth van de Gemeente Gennep een 

datum voor de renovatie. 

 

GROTE BEURT 

Als we weten dat het nest aan 

vernieuwing toe is, maken mijn zus Maria 

en zwager Richard van tevoren al een 

nieuwe rand en twee nieuwe bodems. Tja 

en als je zo’n nest ziet als op de close-up 

foto linksboven, dan weet je dat het tijd voor vernieuwing is. De rand is helemaal weggerot en de 

stukken vallen eraf. Het nest zelf is helemaal dichtgeslibd en dicht gegroeid en laat zo dus ook geen 

water meer door. Het nest heeft dus nu echt een grote beurt nodig voor het volgende seizoen. Je 

moet echter geen hoogtevrees hebben, anders zit het nest nog voller met . . . juist ja ;-). 

 De foto rechtsboven is de situatie oud en nieuw ineen. 
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GEVAAR 

Het nest zit zoals ik al zei op het prachtige oude stadhuis in hartje Gennep. Omdat mensen er 

gewoon onderdoor kunnen lopen, is het van belang dat het nest in goede staat is en blijft. Vandaar 

wij het elk jaar schoonmaken en renoveren waar nodig is. Het nest zou anders een gevaar opleveren 

voor toeschouwers en dat willen wij, maar zeker ook de Gemeente Gennep niet. 

VIDEOCLIP 

Om een idee te krijgen hoe dit werkelijk in zijn werk gaat, laat ik jullie dat via een filmpje even zien. 

Nella heeft hiervan screenshots gemaakt en deze als time-lapse achter elkaar gezet. Kijk maar eens 

goed wat voor dikke platte koeken ervanaf komen en hoe het nest er daarna uitziet. In mijn volgende 

blog kom ik er nog even op terug. 

terug 

 

 

Braken 
17 mei, Arda van der Lee 

We zien de ouders regelmatig voedsel voor de jongen uitbraken. Maar er worden ook braakballen 

geproduceerd, die niet als smakelijk hapje dienen. 

Braakballen zijn onverteerbare delen van voedsel die, vooral door vogels, min of meer samengedrukt 
uitgebraakt worden. Het meest bekend zijn ze van de uil, maar er zijn veel meer vogels die 
braakballen leveren, zoals reigers en ijsvogels. En ooievaars dus. 

Modderige ballen 
Moeilijk verteerbaar materiaal wordt in de maag tot een braakbal gekneed. Samen met modder en 
zand dat bij het voedsel zoeken ook naar binnen is gegaan. Door die braakballen te onderzoeken, 
kunnen we veel te weten komen over het voedselpatroon van ooievaars. Er worden zelden botjes 
aangetroffen, omdat het maagzuur van ooievaars zo sterk is, dat botjes verteren. 
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Kevers 
Wel worden er veel keverschildjes gevonden. Als je er een braakbal aan de buitenkant bekijkt, zie je 
allerlei zwarte schilfertjes, resten van keverschilden. Ga je die restjes goed bekijken, dan vind je niet 
alleen schilden van loopkevers, maar ook van waterkevers. Bv. van de geelgerande waterkever. Die 
worden naar binnen gewerkt, als de ooievaar langs een sloot stapt op zoek naar voedsel.  
Ook zitten de braakballen vol met borstelharen van wormen. Maar die zijn zo klein, dat ze met het 
blote oog niet te zien zijn. 

terug 

 

Eet smakelijk 
18 mei, Wim van Nee 

In de laatste weblogs heeft u al van alles gelezen over eten. Daar gaan we nog even mee verder. 

 

Zonnecollectoren 
Planten hebben de bijzondere eigenschap dat ze zonlicht kunnen omzetten in biomassa, ofwel ze 
groeien van zonlicht en water. De bladeren zijn de zonnecollectoren en zo ontstaat er voedsel voor 
planteneters.  
Dieren kunnen de omzetting van zonlicht in voedsel niet maken en zijn dus afhankelijk van planten. 
Zo bestaan er planteneters, maar ook dieren die de planteneters opeten. Het vormt een enorm 
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natuurlijk geheel van eten en gegeten worden, waarbij ieder organisme een rol vervult in deze 
kringloop. De ooievaar is in dit verhaal een vleeseter, een predator.  

Lui 
Ooievaars zijn afhankelijk van de aanwezigheid van natuurlijke voedselbronnen. Zijn die bronnen er 
niet, dan zijn er ook geen ooievaars. Dit geldt voor iedere predator. Predatoren hebben zich vaak 
gespecialiseerd in specifieke prooidieren, maar ooievaars doen daar niet zo moeilijk over. Het 
stapelvoedsel, dat is het dagelijkse noodzakelijke voedsel, bestaat uit regenwormen en insecten. 
Daarnaast zijn er de nodige min of meer toevallige prooien. Dat bestaat uit dierlijk leven, dat de 
ooievaar tegenkomt op zijn zoektocht naar zijn dagelijkse kostje. Voorwaarde is, dat de ooievaar er 
niet te hard voor moet lopen, een ooievaar is een 'luie' jager en rent niet achter zijn prooi aan. Maar 
komt hij een kikker tegen die niet wegspringt, dat wordt die gepakt. 

Is het erg dat dieren andere dieren eten? Helemaal niet, predatoren zijn onmisbare schakels in de 
natuurlijke processen.  
Zonder predatoren geen natuur. 

terug 

 


