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Wintertelling 2019 
 

 
Dierbare natuurliefhebbers, het is weer zover!  
“Moeten wij nu al weer ooievaars gaan tellen en houdt  
dat dan nooit eens op?” 
 
Inderdaad, dat tellen houdt nooit op. Maar ik ben wel  
met u allen van mening dat de tijd ‘angstig snel vliegt’; 
opnieuw een wintertelling van de ooievaars. 
 
 

   foto: Rijksvoorlichtingsdienst 

 
Op 12 en 13 januari 2019 gaan wij: 
 
- de verblijfplaatsen van de ooievaars in kaart brengen; 
- vaststellen hoeveel overwinteraars er in ons land zijn; 
- en, indien mogelijk, zo veel mogelijk ringnummers aflezen. 
Deze gegevens kunnen gestuurd worden naar www.ooievaars.eu. 
 
En kijkt u ook nog even naar mijn zwarte 
ooievaar? Die heb ik voor het laatst gezien op 
de Soerense hei bij Apeldoorn. In 2010 stond 
deze ooievaar daar eenzaam en alleen, en ook 
vermoeid, met ringnummer T 188. Daarna is 
deze helaas nooit meer waargenomen. 
Ik wens u allen heel veel succes en ook veel 
dank voor uw bereidheid om mee te willen 
tellen. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Professor Mr. Pieter van Vollenhoven 
 
 

 
foto: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven  

http://www.ooievaars.eu/
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Beste belangstellenden 

 

In beeld 

 
Begin december heeft Sovon haar prachtige Vogelatlas van 
Nederland  gepresenteerd. Daarin is ongelofelijk veel informatie 
te vinden over alle in Nederland voorkomende vogels. Vooral veranderingen 
in voorkomen, trek- en broedgedrag zijn geweldig in beeld gebracht. Ook de 
ooievaar is uitgebreid beschreven.  
 
De natuur is constant in beweging, vogelsoorten gaan en komen en de 
veranderingen zijn groot. Genoeg redenen om de ooievaarspopulatie het 
jaar rond goed te blijven volgen.  
 
Hoeveel, waar ... 
De wintertelling is in het weekend van 12 en 13 januari 2019. 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. 

Voorgaande jaren 
Tijdens de wintertelling van 2016 werden ongeveer 750 
ooievaars gezien. In 2017 waren het er 553 en in 2018 
rond de 650. 

 
Hoe u mee kunt tellen 

De wintertelling wordt gehouden op 12 en 13 januari 2019.  
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: 

 e-mail: 
U kunt een e-mail met uw informatie sturen naar 
wintertelling2019@ooievaars.eu.  
Ook afgelezen ringen kunt u hierin vermelden en heeft u een leuke 
foto gemaakt van overwinterende ooievaars, stuur die gerust mee. 

mailto:wintertelling2019@ooievaars.eu
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Uw foto kan een plekje krijgen op de STORK-website. 
 

 waarneming.nl:  
U kunt waarnemingen doorgeven via waarneming.nl. Er is dit 

jaar geen aparte module voor de ooievaars-wintertelling, maar u 
kunt de ooievaarsmeldingen gewoon invoeren zoals u gewend bent.  

Klik op waarneming.nl  om in te loggen. 

 

 telefoon: 
U kunt STORK ook telefonisch 
bereiken. Het speciale 
telefoonnummer is  
06 82 675 308  
Dit nummer is alleen vlak voor en 
tijdens het telweekend beschikbaar. 

 

 

 

 

 

Directe links: 

Brochure ooievaars  
Nestkaart Ooievaar  

Wintertelling 2019  

  

We wensen u een geweldig ooievaarsjaar toe! 
 

Met vriendelijk groet, 

bestuur STORK 
www.ooievaars.eu 

https://waarneming.nl/accounts/login/?next=/fieldwork/observations/create/
https://waarneming.nl/accounts/login/?next=/fieldwork/observations/create/
http://ooievaars.eu/x100/BESTELLEN%20BROCHURE.pdf
http://ooievaars.eu/0630tellingen_nestkaart/default.html
http://www.ooievaars.eu/0521wintertellingen_2019/default.html
http://www.ooievaars.eu/



