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Beste belangstellenden 

2018 begint  voor de ooievaars en voor STORK  
met de wintertelling. De telling wordt dit jaar 

gehouden op 13 en 14 januari.  
Telt u ook weer mee? 
 

“Toen ik in 1974 bij Vogelbescherming 
Nederland kwam werken, waren de 
ooievaars bijna uit ons land verdwenen. Dankzij het uitzetproject 
van Vogelbescherming en de inzet van vele vrijwilligers is de 
ooievaar als broedvogel weer helemaal terug in ons land.  
De meeste ooievaars gaan op trek naar het warme zuiden, maar 
toch zijn er een aantal die hier overwinteren. Daar willen we zo 
veel mogelijk van weten, want meten is immers weten! Ik sta dan 
ook helemaal achter de oproep om met zoveel mogelijk mensen deel 
te nemen aan de wintertelling van de ooievaars. Iedereen kan 
meedoen, want iedereen herkent de ooievaar. Dus trek het veld in 
en tel mee. Het is in het belang van de ooievaars!”.  

 

Nico de Haan 

 
 
 
 
 
foto: Karien Scholten  
(inzending fotowedstrijd 2013) 
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In beweging 

De natuur is constant in beweging en dat geldt ook voor de 
ooievaarspopulatie. Er is nog steeds sprake van groei, we schatten 

het aantal broedparen in 2017 op 1025-1075. Ooievaars gaan steeds 
vaker in bomen broeden en ook het trekgedrag is aan verandering 

onderhevig. Trekroutes veranderen en er is jaarlijks variatie in de 
overwinterende populatie. Genoeg redenen om de 
populatieontwikkeling goed te blijven volgen.  

Tijdens de wintertelling van 2016 werden ongeveer 750 ooievaars 
gezien. In 2017 waren het er 553. Wat zal 2018 brengen? 

Hoeveel, waar ... 

Ooievaars laten zich goed zien. Dat maakt het voor 
iedereen mogelijk om mee te tellen. Ziet u tijdens 
het telweekend ooievaars, geef het aantal door aan 

STORK en geef de plek waar u ze gezien heeft zo 
nauwkeurig mogelijk aan.  

... en welke?  
Het is ook belangrijk om te weten welke ooievaars 

blijven en welke op trek gaan. Het aflezen van 
ringen is daarbij van groot belang. Ook aflezingen 

van ringen buiten het telweekend zijn waardevol. 

 

De feiten op een rij 

De wintertelling wordt gehouden op 13 en 14 januari 2018.  

STORK werkt weer samen met Sovon en met waarneming.nl. 
 

U kunt in het telweekend op drie manieren doorgeven hoeveel ooievaars 
u heeft gezien, waar u ze heeft gezien en als het lukt welke: 

 waarneming.nl:  
Op de website waarneming.nl is een speciale module 
beschikbaar voor de ooievaars-wintertelling.  

Klik op waarneming.nl voor de directe link. 

 e-mail: 

U kunt een e-mail met uw informatie sturen naar 
wintertelling2018@ooievaars.eu.  

Ook afgelezen ringen kunt u hierin vermelden en heeft u een 
leuke foto gemaakt van overwinterende ooievaars, stuur die 
gerust mee. Uw foto kan een plekje krijgen op de STORK-

website. 

https://waarneming.nl/waarnemingen_projecten.php?project=290
mailto:wintertelling2018@ooievaars.eu


 
© STORK      website: www.ooievaars.eu  

Informatie: info.stork@ooievaars.eu     Secretariaat: secretariaat.stork@ooievaars.eu 
STORK wordt financieel mede-ondersteund door Vogelbescherming Nederland 

 

 

 telefoon: 

U kunt STORK ook telefonisch bereiken. Het speciale 
telefoonnummer is 06 57 76 13 10.  

Dit nummer is alleen vlak voor en tijdens het telweekend 
beschikbaar. 

foto: Lisanne de Vries,  
(eervolle vermelding  
STORK-fotowedstrijd 2013) 

 

 

 

 

 

Nestkaart Ooievaar  

Heeft u de broedgegevens van uw ooievaarsnest of 
van nesten in de buurt al ingevoerd in Nestkaart 

Ooievaar? Of weet u niet hoe dat werkt? Geeft niets, 
op de website van STORK wordt het allemaal 

uitgelegd. En iedereen kan meedoen. 

Dus ga naar de website van STORK en registreer u als melder. Leuk om 
te doen en waardevol voor de ooievaarspopulatie. 
 

Directe links: 

Brochure ooievaars  

Nestkaart Ooievaar  

Wintertelling 2018  

 

We wensen u een geweldig ooievaarsjaar toe! 
 

Met vriendelijk groet, 

bestuur STORK 

www.ooievaars.eu 

http://ooievaars.eu/x100/BESTELLEN%20BROCHURE.pdf
http://ooievaars.eu/0630tellingen_nestkaart/default.html
http://www.ooievaars.eu/0521wintertellingen_2018/default.html
file:///C:/Users/FotoPC/Documents/DOCUMENTEN/Ooievaars/STORK/Nieuwsbrief/2016/www.ooievaars.eu

