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De geschiedenis en broedpogingen van ooievaars in Kortenhoef
Dick +A. Jonkers

Deze vogel (een vrouwtje ) paarde regelmatig met een ongeringd mannetje en ging
door met de nestbouw op de schoorsteen. Om dat men veronderstelde dat de Ooievaars
het grote gat in de schoorsteen nooit dicht zouden krijgen nam Dick 't Hoen in-

woner en raadslid van s—Graveland het initiatief tot het plaatsen van een nieuw
nest. Met medewerking van Natuurmonumenten en nestenbouwer Meindert Otter van

Vogelbescherming werd op 25 mei in een weiland bij de Leeuwenlaan een paalnest
geplaatst. Vanaf 28 mei verbleef een van de twee voortdurend op het schoorsteen—-

nest; de andere Ooievaar bleef met takken slepen.
Alle hulp mocht niet baten. Na enige tijd verween het mannetje; het vrouwtje
werd op 18 juni voor het laatst gezien.
De belangstelling voor het doen en laten van de Ooievaars was groot.
Zo weten we dat er veel in de weilanden rond de Leeuwenlaan en rond Kortenhoef
werd gefourageerd en daarbij hoofdzakelijk regenwormen werden geconsumeerd.
Dankzij de afgelezen ringen weten we het een en ander over de voorgeschiedenis
van de Ooievaars. Het eerst afgelezen exemplaar was een projekt Ooievaar, met

nummer 153.

Deze vogel was samen met een mannetje (nummer 165) op 31 maart los gelaten uit

het buitenstation de Wijk. OP 4 april waren zij nog in het nabijgelegen Reestdal

maar op 19 april las ik de ring af in het Leuterveld bij Wijk bij Duurstede. Op
24 april bouwde zij met een nieuw mannetje een nest in Zegveld om ook daar weer

na 7 mei verdwenen te zijn. Na haar verdwijnen uit Kortenhoef kwam et een melding
op 22 mei uit Eindhoven. De laatste melding van deze Ooievaar dateert van 8 juni
uit de Beekse Bergen bij Hilvarenbeek.

Het tweede geringde exemplaar, ook een vrouwtje droeg een ring met nummer 1328

Vogelwarte Helgoland Germania. De ringgegevens hiervan zijn nog niet binnen.

Wel is bekend dat deze vogel met een ongeringde partner een nestel poging heeft

ondernomen op een oud ooievaarsnest in Raarasdonk(NB). Eerst verbleven zij daar

op een schoorsteen. Na 12 mei zijn de Ooievaars in Raamsdonk niet meer waargenomen

Op 12 mei werden de bewoners van Kortenhoef en niet van ’s-Graveland al was

het maar net over de gemeentegrens, blij verrast door de aanwezigheid van twee

Ooievaars. De Ooievaars sleepten geregeld met takken naar een niet gebruikte
fabrieksschoorsteen en probeerden daar een nest op te bouwen.
Eén van de Ooievaars was geringd en het lukte Adrie Vermeule het nummer af te

lezen. Dat de eibers niet alleen als trekpleister voor mensen fungeerden die
van heinde en verre kwamen om het paar te bekijken, blijkt uit de plotselinge
aanwezigheid van vier Ooievaars op 18 mei. Toen Adrie op 24 mei nogmaals het

geringde exemplaar bekeek, constateerde hij dat er nu een Duitse ring om de poot
zat. Er was dus nu een ander exemplaar geariveerd en het eerste was verdwenen.


