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Ooievaarsjongen in Daknamse Meersen Lokeren worden weer geringd 

 

Reeds het achtste jaar op rij woont in de Daknamse Meersen te Lokeren een ooievaarskoppel. De 

eerste 5 jaren verbleven ze op een schouw van een huis langs de Daknamstraat, sinds 2005 werd het 

nest verplaatst op een nestpaal in het natuurreservaat. Met uitsluitsel van het eerste nest, waren alle 

broedsels succesvol met respectievelijk 0-4-3-4-3-2 en 4 uitgevlogen jongen. Ook dit jaar is het 

ooievaarskoppel terug productief geweest. Thans zijn zeker nog 3 jongen in het nest aanwezig. Deze 

winter zijn de beide oudervogels gemakkelijkheidshalve in Daknam gebleven.  

 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen ook dit jaar de jongen geringd worden. Dit zal gebeuren op zaterdag 

2 juni om 10.30 u, samenkomst aan het voetbalstadion. Naar goede gewoonte kunnen we ook deze 

keer terug rekenen op de hulp van de Lokerse brandweer. U wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd om 

op deze activiteit aanwezig te zijn. 

 

Ondertussen is er ook reeds nieuws te melden over verschillende jongen die de vorige jaren zijn 

uitgevlogen. Reeds 7 terugmeldingen werden verricht. De eerste terugmelding gebeurde reeds in 2002 

toen enkele dagen na dat de geringde jongen waren vertrokken, een exemplaar werd gezien in Zuid-

Frankrijk op ongeveer 860 km afstand. Een jong dat in 2003 werd geringd werd in juli 2005 gezien in 

Spanje op 1095 km afstand. Ook van het nest van 2004 was er een terugmelding in december 2006,  

eveneens in Spanje (omgeving Madrid) op een afstand van 1332 km. De jongen van 2005 werden 

allen teruggemeld. Enkele dagen na hun vertrek in Daknam zaten ze gezellig bij hun soortgenoten in 

Plankendael. Half november werd dan een exemplaar opgemerkt in Zuid-Spanje (Chiklana de la 

Frontera). Dit exemplaar breekt tevens het afstandsrecord met 1823 km.  

 

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Paul Durinck 

 

 

Reservaat ‘Daknamse Meersen’ Lokeren 
Co-conservators :  Paul Durinck, Heirlandstraat 16, 9160 Lokeren, 0478/27.93.05, paul_durinck@skynet.be 

 André Van Peteghem, Rechtstraat 130, 9160 Lokeren, 09/346.64.68, andrevanpeteghem@yahoo.com 

Hulp-conservator : Philippe Van de Velde, Zwaluwstraat 39, 9160 Lokeren, 09/349.40.99, filip.vandevelde@skynet.be 

 

 

 
Lokeren, 31 mei 2007 

 


