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Beste belangstellenden 
 
 

Broedseizoen 2016 

We kijken terug op een goed 
broedseizoen. Het aantal broedparen 

heeft de 1000 bereikt en is daarmee 
groter dan ooit. Er zijn veel jongen 
uitgevlogen, maar er waren wel locale 

verschillen. In de ooievaarsgebieden 
van weleer was het aantal uitgevlogen 

jongen per broedpaar lager dan in de 
gebieden die recenter door ooievaars 
zijn bezet. In de gebieden waar het 

goed ging, lag het aantal jongen per 
broedgeval gemiddeld boven de twee.  

 

 

Wintertelling, 14 en 15 januari 2017 

Vorig jaar zijn tijdens de wintertelling rond de 750 ooievaars geteld. Het 
was het hoogste aantal in 16 jaar. Dit jaar gaan we weer tellen, doet u 
ook (weer) mee?  

Door de wintertelling weten we steeds meer over aantallen 

overwinteraars en de plaatsen waar ze verblijven. Het is ook zinvol om 
te weten wélke ooievaars overwinteren. Daarom is het aflezen van 

ringen belangrijk. 
Alle verzamelde informatie levert kennis op over de ooievaars die blijven 
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en die vertrekken, kennis die kan 

bijdragen aan een betere bescherming. Het 
levert ook inzicht op in ooievaarsgedrag en 

in vogelgedrag in het algemeen. Hoe 
reageert de natuur op veranderende 
omstandigheden, zoals het klimaat? Het 

blijven volgen van de populatie is van groot 
belang om deze veranderingen in beeld te 
krijgen. 

Ook dit jaar werken we weer samen met 
Sovon. 

  

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

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 

wintertelling2017@ooievaars.eu.  
En mocht u een leuke foto hebben gemaakt van 
overwinterende ooievaars, stuur die gerust mee. Uw foto 

krijgt een plekje op deze website. 

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. 

 

Directe links: 

Brochure ooievaars 

Nestkaart Ooievaar 
Wintertelling 2016  

 

Met vriendelijk groet, 

bestuur STORK 
www.ooievaars.eu 

http://waarneming.nl/waarnemingen_projecten.php?project=277
mailto:wintertelling2017@ooievaars.eu
http://ooievaars.eu/x100/BESTELLEN%20BROCHURE.pdf
http://ooievaars.eu/0630tellingen_nestkaart/default.html
http://ooievaars.eu/x500/wintertelling2016.pdf
file:///C:/Users/FotoPC/Documents/DOCUMENTEN/Ooievaars/STORK/Nieuwsbrief/2016/www.ooievaars.eu



