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Vijf eieren 
24 februari  t/m 31 maart 

 

 

Ooievaars terug van weggeweest 24 feb 

Welkom terug bij de ooievaar 5 maart 

Het is lente 7 maart 

Vliegende bloemen 10 maart 

Wennen 12 maart 

Bloggen 14 maart 

Kapers 15 maart 

Kranig onderweg 17 maart 

Verdediging 19 maart 

Het nest 21 maart 

Terug van weggeweest 22 maart 

Ja ... een ei 23 maart 

Eén uit twee 24 maart 

Beroemd 26 maart 

Het nest, deel 2 28 maart 

Een vrouw van de klok 29 maart 

Met z'n vijven 31 maart 

 
 

Ooievaar terug van weggeweest 
24 februari,  Leo Daanen 

Ma ooievaar weer op het nest in Gennep. Maar is het Ma wel ???  
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Ma weer terug op nest in Gennep. 

Maar ja, is het Ma wel of toch een vreemde ooievaar. deze is niet geringd, en dat was Ma ook niet, 

maar dan weet je ook nooit zeker dat het Ma ooievaar van vorig jaar weer is. 

14 februari kreeg ik van enkele vaste BdL bezoekers een appje met de tekst: 

"Ooievaar op het nest in Gennep" 

Ik had het zelf ook al gezien, maar toch leuk dat je dan van diverse mensen een 

appje/berichtje/mailtje krijgt. Prachtig weer om te zien dat het opgeknapte nest weer goedgekeurd is 

door de keuringsdienst van Ooievaars, haha. 

 

terug 

 

Welkom terug bij de ooievaar! 
5 maart, Arda van der Lee 

Ook de ooievaar doet dit jaar weer mee. Als trouwe kijker 

kent u onze ‘filmsterren’ al, want net als vorig seizoen staat de 

camera gericht op het nest bovenop het stadhuis in Gennep. 

Natuurlijk is de ooievaar er weer bij, zou ik zo zeggen. 
Afgelopen jaren was de ooievaar de meest populaire vogel bij 
de kijkers van Beleef de Lente junior en al jaren bij de oudere 
kijkers in de top 3, samen met steenuil en slechtvalk. 

Beide ooievaars zijn na de winter teruggekeerd op het nest en 

zijn er klaar voor dat de camera gaat draaien. 

Ook wij zijn er klaar voor. Wij zijn Arda, Caroline, Leo en Wim, 

allemaal vrijwilligers van STORK. Wij houden u de komende 

maanden op de hoogte van het wel en wee rond dit 

ooievaarsnest. We hopen net als voorgaande jaren op een 

vruchtbaar seizoen. 

 

terug 

 

Het is lente! 

7 maart, Leo Daanen 

Ja hoor daar zijn we weer. Iedereen van harte welkom op de vernieuwde pagina's van Beleef de 

Lente. Ik zal jullie in het eerste blog even bijpraten, over wat er al allemaal gebeurd is voordat we 

online waren. 
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Ma terug 

Eerst kwam Ma op 14 februari terug op het nest. Later op 18 februari kwam daar een vreemde 

man op bezoek en zette het op een knuffelen met Ma. 

Paring 

Het bleef niet alleen bij knuffelen, er werd ook al heel snel gepaard door deze twee geliefden. Maar 

dat was wel van korte duur. 

Pa terug 

Op 25 februari kwam er een ooievaar op het nest met aan de rechterpoot een aluminium ring. Al 

snel trokken diverse mensen de conclusie dat Pa terug was. Het andere mannetje werd snel van het 

nest verdreven. 

Is dit wel "onze" Pa? 

Tja en dan zal je op pad moeten en proberen bewijsmateriaal te verzamelen. Want Ma is niet geringd 

en dus kunnen we eigenijk nooit met zekerheid zeggen dat het werkelijk "onze" Ma is. VARA's Vroege 

Vogels vroeg mij ook al om gegevens als: zijn dit Pa en Ma van vorig jaar die nu op het nest staan?  

Dus gewapend met verrekijker, telescoop en camera met grote lens als Sherlock Holmes op pad. 

Ringnummer 

Nu de grote vraag: krijg ik Pa goed te zien en kan ik zijn ringnummer wel aflezen? Na een afweer 

reactie van Ma en Pa op een derde ooievaar (ander mannetje?) was het weer rustig op het nest en 

Pa stond op één poot. Juist, op de verkeerde poot, de poot met ring zat lekker opgetrokken in de 

veren. Maar even later met een stevige rukwind moest Pa zijn tweede poot bijzetten om overeind te 

blijven en ja hoor, de ring was goed zichtbaar.  

Digiscoop foto 7539 

Snel wat foto's gemaakt, maar op deze was 'na 

inzoomen' het nummer niet af te lezen. Snel mijn 

IPhone uit de zak en deze op de telescoop gehouden en 

scherpstellen en proberen stil te houden. Digiscoping 

noemen ze dit en er zijn adapters voor, maar die heb ik 

(nog) niet. En na enkele proefshots heb ik gelukkig toch 

een bruikbaar plaatje van ring nummer 7539, dus het is 

definitief "onze" Pa. 

Hoera, actie geslaagd en onduidelijkheid is weg, wat Pa betreft dan hé ;-) Ma blijft dus onzeker, 
omdat ze niet geringd is, maar aan het gedrag te zien is het "onze" Ma hoor! 

Iedereen ook bij de andere soorten heel veel plezier en geniet van de Lente.  
 
terug 
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Vliegende bloemen 
10 maart, Wim van Nee 

Met z'n drieën vlogen ze vandaag door de tuin, als vliegende gele bloemen: citroenvlinders. Op de 
eerste warmere dag in maart zijn ze er ineens. De lente is begonnen. 
 
Veel ooievaars zijn ook al terug.  Het 
mannetje, dat meestal eerder terug is 
dan het vrouwtje, begint alvast met het 
opknappen van het nest. Na een 
afwezigheid van  een maand of vijf is dat 
wel nodig.  Wanneer ook het vrouwtje 
terug is, dan maken ze samen het nest 
helemaal voor elkaar. Ergens in het land 
worden in de komende week de eerste 
eieren gelegd.  
Beleef de Lente is begonnen. 

Een mooi seizoen toegewenst! 
 
terug 

 

Wennen 
12 maart, Caroline Walta  

Gisteren had ik 'm voor het eerst aan: mijn zomerjas. Alles uit de zakken van de winteroutfit 

overgeheveld, inclusief de handschoenen. Mijn koude handen vinden het namelijk nog wel 

wennen aan de blote buitenlucht.  

Uit de reacties blijkt, dat het voor ons allemaal 
ook wennen is aan de nieuwe website. We 
moeten onze weg nog een beetje vinden en 
achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 
techniek, zoals de beschikbaarheid van live 
beelden op iPhone/Pad. Andere tips die jullie 
geven, zoals de plek van het blok om te reageren 
en de verdwijnende geschiedenis uit het clubhuis, 
zijn bekend bij Vogelbescherming Nederland. 
 
Over kennismaken en live beelden gesproken, op 
zaterdagochtend 18 maart is er een 
fotoworkshop bij de ooievaarsnesten in 
Natuurpark Lelystad. Ik voel me vereerd dat ik 
gevraagd ben om daar uitleg te geven en fantastisch dat fotograaf Servan Ott een deel van de 
opbrengst ten goede laat komen aan onze vrijwilligersorganisatie STORK. 
 
terug 
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Bloggen 
14 maart, Leo Daanen  

Jullie waren vorig seizoen wel heel erg verwend bij de ooievaar, ten opzichte van andere vogels. 

Namelijk elke dag een geheel vers nieuw blog.  

Om de dag 

Omdat we het allemaal best wel druk hebben en ook onze privé dingetjes moeten doen, hebben we 

met z’n allen besloten om het dit jaar wat anders te doen. 

We gaan om de dag een nieuw blog plaatsen, mits er rare dingen gebeuren en wij jullie bij moeten 

kletsen. Soms kan het ook zijn dat we een dag verspringen, maar dat zien jullie vanzelf wel. Zo even 

duidelijkheid over het bloggen dus. 

Zwartveer 

Toen nog niet bekend was of “onze” Pa er weer was, kreeg ik een berichtje van Kroeskarper. Leo het 

is onze Pa zegt hij, waarop ik antwoordde: ik heb zijn ring nog niet afgelezen, dus is het nog niet zeker 

hoor. 

Nee dat hoeft ook niet zegt Kroeskarper want hij heeft de “zwarte veer” weer in zijn staart gestoken 

;-) 

Vaste kijkers van BdL 
weten wat we hiermee 
bedoelen, maar 
nieuwelingen dus niet. Pa 
van vorig jaar heeft in zijn 
staart bijna helemaal 
rechts één “zwarte veer”. 

Nou kunnen natuurlijk 
meer ooievaars dit 
hebben, maar dat zou dan 
wel toevallig zijn, precies 
op dezelfde plek een 
zwarte veer. 

In mijn vorige blog zie je het enige echte kenmerk, het ringnummer van Pa. 
 
terug 

 

Kapers op de kust? 
15 maart, Arda van der Lee  

De 'vaste' bewoners van een nest, zoals ons paar in Gennep, moeten soms 'te vuur en te zwaard' 

hun 'eigendom' verdedigen tegen ooievaars zonder vaste verblijfplaats. Meestal lukt dat wel, maar 

soms ....  
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Ooievaar verdedigt nest.  

Foto Caroline Walta  

 

 

In maart keren de volwassen 
ooievaars terug en gaan op 
zoek naar een nest. Het liefst 
hun oude vertrouwde nest, 
waar ze dan ook hun partner 
van vorig jaar weer 
tegenkomen.  

Lentekriebels 
Maar wat doe je als je jong bent en toch voortplantingskriebels hebt? Het is immers lente? Hoe kom 
je aan een nest? Dat kan je zelf gaan bouwen, maar een kant-en-klaar nest is veel handiger. Dus ga je 
proberen wat ouwelui van hun nest te verdrijven. 

Dreigend laag over het nest vliegen, vlakbij op een hoge uitkijkplek gaan zitten. Klepperen, vleugels 
uitzetten om groter te lijken, proberen indruk te maken. Het werkt: kijk maar eens hoe druk de 
bezitters van het nest zich maken, het geklepper is niet van de lucht. 

Wegwezen  
Hier in Gennep gaat het de nieuwkomers niet lukken, schat ik zo in. Pa en ma staan hun 'mannetje' 
en verdedigen eensgezind het nest. En liever ook geen onruststokers in de buurt: ze 
voeren luchtaanvallen uit met een duidelijke boodschap: WEGWEZEN. 
 
terug 

Kranig onderweg 
17 maart, Wim van Nee 

In de afgelopen weken zijn massaal 

overtrekkende kraanvogels gemeld. 

Gestrekte vlucht, lange poten, lange nek. 

De vergelijking met de ooievaar is zo 

gemaakt.  

Maar de verschillen zijn groter dan het 
lijkt. Zoals op de foto, mooi op een rijtje, 
zult u ooievaars niet snel zien vliegen. 
 Kraanvogels vliegen op pure kracht. Net 
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als ganzen vliegen ze in formatie en houden elkaar zo uit de wind. Ooievaars gebruiken de wind juist, 
of beter gezegd de thermiek, om zich met zo weinig energie mee te laten liften. Daarom vliegen 
ooievaars juist niet vlak bij elkaar of op een rijtje, maar in een losse groep of helemaal alleen. 

Ook het voedselpatroon is totaal verschillend. Ooievaars eten dierlijk voedsel, kraanvogels 
plantaardig. 
Daardoor is het mogelijk om pleisterplaatsen te creëren voor kraanvogels, die onderweg zijn naar 
hun broedgebieden.  Het  meest dichtbij is de omgeving van Diepholz in Duitsland. Speciaal voor de 
kraanvogels, wordt er extra maïs verbouwd.  Kraanvogels komen er massaal op af. En daar komen 
vogelaars weer massaal op af. 
 
terug 

Verdediging 
19 maart, Caroline Walta  

Een ongewenste indringer nadert het nest. De bewoners uit Gennep reageren met een 

"luchtalarm": dit is onze stek! Ooievaars klepperen om drie redenen: 1) ter begroeting, 2) bij 

verdediging en 3) als waarschuwing voor de jongen.  

In de clip van 19 maart (11:01 uur) zien we een mooi voorbeeld van nummer 2. En het gaat hierbij 

niet alleen om klepperen. De 

verdediging wordt kracht bijgezet met 

het uitslaan van de vleugels en staart. 

Het verschil tussen het zwart en wit 

(contrast) in de vleugelveren is 

hierdoor extra opvallend. Zie ook hoe 

de bewoners telkens naar de 

ongewilde gast toe draaien met de 

borst en snavel om hem/haar in de 

gaten te houden en af te schrikken. 

 

Meestal is deze boodschap genoeg 

om de nieuwsgierige indringer van 

het nest te weren. De vreemde 

ooievaar vliegt er vandoor. Maar er zijn aanhouders die het gemunt hebben op de broedplaats, 

partner of kuikens. 

 

Is de ooievaar uit de clip een bezoeker die even een kijkje komt nemen, of zijn er boze bedoelingen? 

Zijn er misschien meer kapers op de kust? Vorig jaar waren er pittige gevechten om en op het nest. 

We zullen zien wat seizoen 2017 voor ons in petto heeft. 

terug 
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Het Nest 
21 maart, Leo Daanen  

Het nest groeit aardig, doordat beide ouders met flinke 

takken sjouwen. Af en toe natuurlijk ook een bosje hooi, of 

een snavel vol blad of waterplanten.  

 

400 jaar oude Stadhuis van Gennep. Foto Leo  

  

Vraag bij de vragen. 
Maar goed, er was een vraag van een kijker waarom wij het 
nest elk jaar leeg (schoon) maken. De ooievaars moeten elk jaar 
het nest weer helemaal opbouwen, onzin toch !!  Dat klopt inderdaad wij maken elk jaar het nest 
schoon. Het nest zit op het 400 jaar oude prachtige Stadhuis van Gennep (een kijkje waard hoor ! 
). Daar lopen de mensen zo onder het nest door en er is ook het VVV in gevestigd. Dus moeten we 
zeker weten dat het nest goed vast zit en zo min mogelijk losse takken op de rand.  

Modderpoel 
Een ooievaarsnest moet ook goed water doorlaten, zodat het niet onder water komt te staan. Een 
nat blijvend nest is slecht voor de jonge ooievaars. Ze kunnen longontsteking krijgen als ze (te) lang 
nat blijven en hieraan sterven. Een nest waar enkele jongen op groot gebracht zijn is na afloop een 
grote modderpoel. Ooievaars bouwen daar het jaar erop weer gewoon een nest bovenop. Zo kan 
een nest wel hoger worden dan 1 meter en honderden tot 1000 kilo of meer wegen. En dat kan op 
dit nest op het oude Stadhuis in Gennep dus echt niet. Vandaar wij het nest elk jaar schoon maken en 
als nodig zoals in 2013 en ook dit jaar een nieuwe rand eromheen. Een kapotte rand kan zomaar naar 
benden vallen en dat willen wij en de Gemeente Gennep dus ook niet. Veiligheid staat bovenaan het 
lijstje bij de Gemeente Gennep en ook bij ons. 

Bouwen 
Ooievaars bouwen beide, zoals ik eerder al 
vertelde, elk jaar weer aan hun nest. Dat is goed 
voor het nest, maar dient ook als erkenning voor 
elkaar. Het is zeg maar net zoals bij mensen, die 
een relatie krijgen en samen een huisje bouwen en 
dan een gezinnetje stichten. Dus of een nest nu 
door ons leeggehaald is of niet, ze bouwen het 
toch elk jaar weer op. Zie het resultaat zoals het nu 
is en dat bouwen gaat nog gewoon door hoor. Ook 
als er eieren, of zelfs al en jongen zijn. Hopelijk is 
het nu duidelijk voor iedereen waarom wij dit doen. 

Binnenkort zullen er eitjes in liggen ! 

terug 
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Terug van weggeweest 
22 maart, Arda van der Lee  

Een ooievaar op hoge poten door het gras zien stappen of rustig voorbij zien zweven lijkt heel 

gewoon. Dat we daar weer van kunnen genieten, is niet zo gewoon. Op het nippertje is deze 

prachtige vogel voor Nederland gered.  

In de jaren zestig van de vorige eeuw leefden 

er nog maar een tiental ooievaars in 

Nederland. Net op tijd heeft 

Vogelbescherming de ooievaar als 

broedvogel voor ons land gered.  

Fokken 
Ooievaarsdorp 'Het Liesveld' wordt als eerste 
geopend, met als doel het fokken van 
ooievaars. Er volgen meer 
ooievaarsbuitenstations, om te beginnen in 
Herwijnen en Eernewoude.  
Er komen er nog 10, allemaal in gebieden die 
geschikt zijn voor ooievaars. De beheerders proberen zoveel mogelijk jongen groot te brengen. Die 
jongen vertrekken in het najaar gewoon richting Afrika naar hun overwinteringsgebieden. Langzaam 
beginnen de paren zich verder van de ooievaarsbuitenstations te vestigen en de populatie begint te 
groeien. 

Veel ooievaars bij Vroege Vogels 
Hoe het nu met de ooievaar en de buitenstations gaat, kunt u zien in de aflevering van Vroege Vogels 
van gisteravond. Kees Vos, beheerder van het eerste uur van buitenstation Herwijnen en 
ondergetekende namens STORK leggen daarin uit hoe het nu gaat met de ooievaar in Nederland. 

En natuurlijk veel beelden van ooievaars, op de schoorsteen, in de boom en in de lucht. Gewoon 
genieten. 

terug 

Ja.....een ei! 
23 maart, Arda van der Lee 

Het eerste ei is gisteravond laat gelegd, één 

dag na het begin van de lente. Vandaag lopen 

2 trotse ouders te tutten op het nest rond hun 

ei. Voorzichtig stappen ze rond en schikken 

wat aan het nestmateriaal.  

Ooievaars gaan niet direct broeden. Ze wachten daarmee tot het tweede ei er is. De eieren worden 

om de dag gelegd, dus morgen(avond) kunnen we iedere keer als het vrouwtje opstaat hoopvol in 

het nest gluren.  

http://vroegevogels.vara.nl/media/371168
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Vanaf het tweede ei  is het belangrijk dat de eieren niet meer afkoelen. Om de beurt zullen man en 

vrouw ongeveer 33 dagen lang de eieren warm houden. Nu bestaat hun zorg vooral uit het brengen 

van zacht nestmateriaal, dat heel zorgzaam rond het ei wordt geschikt. Ze gaan wel zitten op het 

nest, maar echt broeden is dat nog niet. 

Het heeft altijd iets vertederends; met die lange poten en lange snavels zo voorzichtig met dit 
kostbare ei. 

terug 
 

Eén uit twee 
24 maart, Wim van Nee  

Met tussenpozen van ongeveer twee dagen worden ze gelegd, dus vannacht zal het wel weer raak 

zijn. En toch voelt het steeds weer als een verrassing, een cadeautje, zo'n smetteloos wit ei, zo'n 

wonder van de natuur.  

In afwachting van de tweede, denk ik al na over 

het uitkomen ervan.  Een beetje zakelijk, een 

beetje vooruit denkend. En een beetje 

filosofisch natuurlijk. 

Na het eerste ei wordt er nog niet echt 

gebroed. Er wordt wel wat op het ei gelegen, er 

wordt wat gerommeld met nestmateriaal, maar 

de continuïteit ontbreekt nog. Dat verwachten 

we vanaf het tweede ei. Maar gebeurt dat 

direct na de tweede bevalling of laat ma 

ooievaar het tweede ei nog even afkoelen?   

Als nummer twee ook even afkoelt, dan zal de ontwikkeling van de embryo's in de eerste twee eieren 
gelijktijdig starten. Het uitkomen is ook gelijktijdig te verwachten. 

Maar stel dat ma direct gaat broeden na het leggen van ei twee? Dan heeft dit tweede ei  een 
voordeeltje. Het komt warm uit mama en blijft warm. Het eerste ei moet even inhalen, moet 
opnieuw opgewarmd worden. En dan kan het zomaar gebeuren dat het eerste jong uit het tweede ei 
komt, één uit twee. 

Hoe het in Gennep gaat lopen? Afwachten maar. Vandaag lijkt het erop dat er gebroed wordt. Als dát 
zo is, dan gaat het hele verhaaltje hierboven niet op, dan wint het eerste ei ... 
Ik houd het voorlopig op de eerste optie. 

terug 
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Beroemd 
26 maart, Caroline Walta  

Door de webcam is dit ooievaarnest toch een beetje 'beroemd' geworden. Vandaag nam ik met TV 

West een kijkje bij een vorige plek uit Beleef de Lente.  

 

In tien jaar (!) Beleef de Lente hebben we deze plekken voor de camera gehad: 

2017, 2016, 2015 Gennep (nest op gebouw) 
2014 en 2013 Ankeveen (nest op paal) 
2012, 2011, 2010 Gorssel (nest in boom) 
2009 Den Haag (nest in boom) 
2008 en 2007 Schoonrewoerd (nest op gebouw) 

In dit overzicht kun je goed zien dat ooievaars op verschillende plekken nestelen (gebouw, paal, 
boom), als het maar hoog genoeg is om vrij te kunnen aan- en afvliegen. Verder houden de vogels 
van uitzicht over het gebied waar ze voedsel zoeken. Bovendien is het handig om eventuele kapers 
op de kust goed te kunnen zien aankomen. 

Vanmorgen mocht ik samen met Monique van den Broek (ook zo'n bevlogen STORK vrijwilliger) aan 
TV West vertellen over één van deze vorige ooievaarsnesten van Beleef de Lente: Den Haag. Het is in 
2007 gemaakt op een gesnoeide populier in de speeltuin van de Britse School*. De webcambeelden 
zijn niet meer openbaar, maar ik mag nu en dan aanschuiven achter de computer van de school. 

Hoewel het Beleef de Lente nest dit seizoen in Gennep staat, vind ik het leuk om jullie af en toe "mee 
te nemen" naar andere ooievaarsnesten. Tot volgende week! 

terug 

 

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3382483/Ooievaars-bouwen-steeds-vaker-nesten-in-bomen-oorzaak-blijft-onduidelijk
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Het Nest (deel 2) 
28 maart, Leo Daanen  

In mijn vorige blog Het Nest, heb ik uitgelegd waarom wij het nest telkens schoonmaken. Vandaag 

wil ik hier nog even op terug komen.  

Foto, met dank aan Mihari  

Screenshots 

26 januari 2017 hebben we het nest schoongemaakt, in 

overleg met de Gemeente Gennep. Zoals ik al zei in mijn 

vorige blog en je op de foto kan zien, lopen hier gewoon 

mensen onderdoor. Toen wij volop bezig waren met het nest 

schoonmaken, hebben anderen mij bespied vanaf de webcam, 

stiekemerds haha. 

Zo heeft een vaste kijker Nantlle en mijn vrouwtje Diny ook 

screenshots van de werkzaamheden gemaakt. Nella, die 

aardige clipmaakster van BdL, heeft er ook meerdere van 

gemaakt. En Nella heeft deze mooi achter elkaar gezet, zodat 

je een soort van (foto) filmpje krijgt. Mihari heeft met mijn 

camera hier een mooie reportage van gemaakt. 

Dank nogmaals hiervoor allemaal. 

 
Winter 
Het nest schoonmaken doen we altijd in het najaar of in het voorjaar daarop. Dit jaar afspraak met 
Gemeente en hoogwerker gemaakt op 26 januari 2017. Maar ja, weet je van tevoren dat het dan 
vriest ? Ja vriezen doet het wel vaker in de winter hé ;-) 
Een groot voordeel is, dat het geen modderpoel (zie foto vorige blog Het Nest) is. Maar een groot 
nadeel is, dat het stijf en echt stijf bevroren is en daar hadden we niet aan gedacht. Dus was het nu 
niet harken, maar hakken en breken om de koeken en rand los te krijgen. Om jullie een idee te 
geven, wat betreft deze werkzaamheden op 20 meter hoogte, is hier dan het filmpje.  
Nella nog super bedankt voor de mooie clip die je ervan gemaakt hebt. Ook Nantlle en Diny bedankt 
voor de mooie screenshots. 
Mijn zus Maria en zwager Richard mag ik zeker niet vergeten, zij hebben het nieuwe nest gevlochten. 
Toppers die twee hoor, petje af. 

terug 

Een vrouw van de klok 
29 maart, Arda van der Lee 

Gisteravond legde ma het vierde ei. En wat een timing, op één minuutje na precies 48 uur na het 

vorige. Nu is de vraag: zal er morgenavond nog een ei volgen? Gewoon allemaal om 22.00u voor de 

buis om het live te volgen.  
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Door het infrarode licht van de webcam kunnen we zien dat de eieren 's avonds laat zijn gelegd. Op 
het nest in Ankeveen en in Gorssel, waar de webcams eerder hebben gehangen, werden de eieren 
ook rond die tijd gelegd. 

Tot voor kort hebben we nooit over deze gegevens kunnen beschikken, maar door het gebruik van 
deze camera's zien we dat een aantal ooievaardames de avond verkiest om een ei te produceren. 
Misschien geldt dat ook wel voor veel andere vogels? Bij controles van nestkasten met mezen, 
boomklevers, bonte vliegenvangers en ander klein grut wordt er altijd vanuit gegaan dat de eieren 's 
morgens vroeg worden gelegd. Maar misschien is het tijdstip van eileg wel veel vroeger in de nacht? 
Of eigenlijk 's avonds laat? 

Hoeveel eieren zullen er nog volgen? Vorig jaar legde ma er vijf. Zoals al eerder verteld, best wel 
doorsnee. Ooievaars leggen meestal vier tot zes eieren. We zullen moeten afwachten wat dit nest dit 
jaar gaat brengen. Kunnen we nog een vijfde ei verwelkomen? En weer precies op tijd? We gaan het 
met z'n allen volgen, kijken dus morgenavond vanaf een uur of tien.......... 

terug 

Met z'n vijven 
31 maart, Wim van Nee  

Vijf is in de natuur een raar getal. We kunnen beter overweg met twee. Een ooievaar heeft twee 

poten, twee vleugels, twee ogen en een paartje ooievaars bestaat uit twee vogels.  

Ook de hogere even getallen zijn niet moeilijk te vinden. Een paard heeft vier benen, een insect heeft 
zes poten, een spin acht en een duizendpoot duizend ... nou ja, niet helemaal dan. 

Met de oneven getallen heeft de natuur het iets lastiger. De één lukt nog wel: één kop, één snavel, 
één staart. Maar drie? Oh ja, die kat die ik laatst zag lopen. Had een ongelukje gehad, maar redde 
zich best op drie poten.  En heeft u afgelopen week in het nieuws gehoord van de geboorte van een 
lammetje met vijf poten? 

Onze ooievaars zijn in ieder geval 
goed met het getal vijf. Al drie jaar 
achter elkaar vijf eieren. Ze liggen 
erbij als de vijf ogen op een 
dobbelsteen.  Eentje in het midden, 
vier er mooi omheen.  
Met z'n vijven 
of met hun vijven zo u wilt.  
 

    Kat met drie poten, ooievaar met 
één poot ... uh .. óp één poot 

 

terug 
       


