
                                          
 
 
 

Historie uit de Top van Limburg  (Afl. 8) 
 

“Ooievaarshistorie” 
 

In de voorafgaande afleveringen kwam de cultuurhistorie van de top van Limburg aan 
bod. In de laatste afleveringen laten we u kennismaken met de landschapshistorie van 
de regio. Het smalle langgerekte gebied heeft namelijk een grote variatie in 
landschappen. Zo treft u er heuvels aan die voortgekomen zijn uit de opstuwing van 
een enorme gletsjer. Zo is de stuwwal bij Mook & Middelaar en Gennep ontstaan. Maar 
er zijn ook heuvels die evenwijdig aan de Maas liggen, de Maasduinen. Deze hebben 
een volledig andere ontstaansgeschiedenis. Eveneens evenwijdig aan de Maas ligt het 
Maasheggenlandschap, voornamelijk aan de Brabantse kant. Dit uitgebreide 
landschap heeft onlangs de voor Nederland unieke status gekregen van “Unesco 
biosfeergebied”. Dit cultuurhistorisch landschap laat zien hoe mens en natuur zich aan 
elkaar hebben aangepast.  
 
Deze aflevering gaat over een andere opmerkelijke cultuurhistorische combinatie, 
namelijk het stadhuis van Gennep en de ooievaars die 20 jaar geleden een nest op een 
van de schoorstenen hebben gebouwd. Het stadhuis van omstreeks 1617 is in 
Nederrijnse renaissance stijl gebouwd, en vertoont een duidelijke gelijkenis met het 
stadhuis van Venlo. Niet verwonderlijk, want beiden hebben Willem van Bommel als 
bouwmeester. Maar waarom zou men ook de ooievaars vanuit cultuurhistorisch 
perspectief bekijken? 
 
In het begin van de 20ste eeuw behoorden de ooievaars gewoon tot het landschap. Er 
waren ongeveer 500 broedparen. In 1970 waren er in heel Nederland echter nog maar 
6 broedparen over. De oorzaken hiervoor waren afschot in Frankrijk en Spanje, 
hoogspanningsleidingen en een ecosysteem in Nederland dat niet goed genoeg meer 
was voor ooievaars.  
 
In 1970 startte de Vogelbescherming in het Zuid-Hollandse Groot Ammers daarom een 
ooievaarsdorp met diverse buitenstations, verspreid over heel Nederland. Er werden 
vervolgens 28 ooievaars uit het buitenland gehaald waarmee men ging fokken. Door 
o.a. dit herintroductieproject, het verbod op DDT en een grotere bewustwording 
betreffende het belang van de natuur is het aantal ooievaars weer flink toegenomen. Zo 
zijn er tegenwoordig op het einde van de zomer ongeveer 4.000 ooievaars in 
Nederland. Het aantal neemt vervolgens snel af doordat het merendeel, met name de 
jonkies, op trek naar Afrika gaan. In de winter telt Nederland ongeveer 500 tot 700 
ooievaars. De zachte winters spelen hierbij een rol. Dankzij de Vogelbescherming is 
deze iconische vogel voor het Nederlandse landschap behouden gebleven.  
 
De bekendste ooievaars van Nederland zijn de ooievaars op het Gennepse stadhuis. 
Door de webcam op de uivormige torenspits is al hun lief en leed sinds een paar jaar  
goed te volgen via de website “Beleef de Lente” van de Vogelbescherming. Dat 
resulteerde in 2018 in 1,2 miljoen unieke bezoekers! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biosfeerreservaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biosfeerreservaat
https://youtu.be/Xriy1MRgTUE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichloordifenyltrichloorethaan
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar


                                          
 
 
 

 
 
Ooievaarsnest op Genneps stadhuis © stg. Monarch    
 

Al vanaf het eerste moment, 20 jaar geleden, werden de ooievaars in Gennep 
enthousiast ontvangen. Ook de ambtenaren in het oude stadhuis werkten mee aan het 
behoud van de ooievaars in Gennep. De vogels bouwden namelijk hun nest op de 
schoorsteen met de afvoer van de C.V. Daarop besloten de ambtenaren de verwarming 
uit te zetten en een extra trui aan te trekken. Toen de ooievaars in het najaar vertrokken 
waren werd het nest verplaatst naar een stevige stalen onderbouw op de andere 
schoorsteen. De Gennepse bevolking was in de daarop volgende jaren  zo enthousiast 
dat de deken het nieuwe nest met de jonge ooievaars vanuit een hoogwerker ging 
inzegenen. Dat verliep echter niet helemaal naar wens, zoals u in dit filmpje kunt zien. 
 

 
 
Ooievaars  genieten van de gezellige drukte op de Markt © stg. Filmwerkgroep CMN. 
 

Tussen de ooievaars onderling zijn opvallende verschillen, maar ze hebben allemaal 
gemeen dat ze niet bang voor mensen zijn. Zo houden de Gennepse ooievaars op het 
stadhuis van gezellige drukte. Bij festiviteiten op de markt zoeken ze niet de rust op. 

https://youtu.be/Kvx-damS3Zo


                                          
 
 
 

Andere ooievaars daarentegen houden van de rustige natuur. Meer over de 
eigenschappen van de ooievaars, zoals partnertrouw, nesttrouw, etc. verneemt u in het 
filmpje “Ooievaars langs Maas en Niers”.  
 
Om de ooievaars in de top van Limburg goed te leren kennen heeft Filmwerkgroep 
CMN twee Martinustorenroutes ontwikkeld die de ooievaars als thema hebben. De 
“Maas en Niers ooievaarsroute” gaat door het dal van Maas en Niers. De “berg en dal 
ooievaarsroute” gaat niet alleen door het Niersdal maar bezoekt ook de ooievaar boven 
op de stuwwal. Het beste seizoen voor de routes is de periode april-juni. 
 
De historie van de ooievaars lijkt veel op de historie van het Maasheggenlandschap. 
Beiden vertellen de complexe verwevenheid van de mens met de omringende natuur. 
De volgende aflevering vertelt o.a. de historie van het Maasheggenlandschap. 
 

https://youtu.be/lFs0hvBs6bY
https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/de-maas-en-niers-ooievaarsroute
https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/de-berg-en-dal-ooievaarsroute
https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/de-berg-en-dal-ooievaarsroute

