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Hoe het verder ging met

het korhoen van de Tafelberg

In de vorige Korhaan berichtten we over de vondst van een gewond korhoen in

Huizen. De inmiddels beroemde korhen van de Tafelberg zorgt voor mooie

verhalen. Allereerst van Frank van de Woord, de beheerder van Vogelasiel Het

Gooi in Naarden.

Frank+F. van de Woord

De vindgegevens van de korhen

zijn:

Vindplaats: kruising Lage Laar-

derweg/ Bloemland-

seweg bij de Tafel-

bergheide.
Conditie: Mager / vastgevro-

ren blad aan poten /

oude snijwond bij

rechterpoot. Houdt

rechtervoet ge-

bogen. Conclusie:

strekpees is door-

gesneden.

Het dier kwam ontzettend mager

in het asiel en wilde niet eten.

Het eerste wat ik toen heb ge-

daan is wat glucose-oplossing
met een spuit en slangetje in

haar krop spuiten. Hierdoor

kreeg de vogel een flinke oppep-

per. We hebben een grote hou-

ten kooi ver verwijderd van alle

andere hoenderachtigen neerge-

zet (korhoenders zijn gevoelig
voor ziekten) en hebben het dier

voorzien van een bak graan/

tortelzaad, een bak universeel-

voer met meeltorren en meel-

wormen, berketakken met zaad-

knoppen en een trosje vlier-

bessen. Ook heeft de korhen

wat gesneden andijvie en een

bak water gehad.

Het duurde niet lang of het uitge-

hongerde dier begon flink te

eten. Na een aantal dagen was

ze alweer aardig aangesterkt en

na een vitamine- en baytril-kuur
voelde ze stevig genoegaan

om in een grotere volière te kun-

nen.

Ondertussen was madam kor-

hen al wel bij SBS-6 op tv ge-

weest en belden allerlei instan-

ties op om gegevenste krijgen
over de wonderlijke vondst bij de

Tafelbergheide. Zo ben ik ook in

contact gekomen met mensen

van speciale fokprogramma’s in

Brabant, die als doel hebben om

jongen van de korhoenders uit

hun fokprogramma uit te zetten

in de natuur.

Dinsdag 18 februari 1997 is de

korhen opgehaald door de Bra-

banders. Het dier had in de na-

tuur zelf geen kans door die poot

om zich te weren tegen de hon-

den die in heidegebieden worden

uitgelaten - of tegen natuurlijke

vijanden. Maar het kan nu in

gevangenschap wel zorgen voor

nageslacht, datweer de natuur

in kan. Bij dat fokprogramma zit-

ten de vogels in erg grote voliè-

res. Per kooi zitten er maar drie

of vier exemplaren in. Ze steken

zelfs heideplaggen speciaal voor

de korhoenders in hun volières

en ze krijgen bijna alles aange-

boden wat ze per seizoen ook in

de natuur kunnen vinden.

Het asiel kwam eraf met een

compliment voor de conditie van

de korhen op het moment van

overdracht.

Korhaan

Maandag 3 februari 1997werd

er een vogel in het Naardense

vogelasiel gebracht door de poli-
tie uit Huizen, waarbij ze met

een glimlach aan de vogelasiel-

vrijwilligers vroegen: “Wat voor

vogel is dit volgens jullie?” Er

werden namen als patrijs,

fazant en kwartel naar voren

gebracht doorspontaan radende

jonge vrijwilligers. Zelf zag ik aan

de forse bouw van de snavel en

bevederde poten met van die ty-

pische hoornplaatjes èn aan het

verenkleed, dat het om een

jonge korhen moest gaan. Het

bleek ook inderdaad een korhen

te zijn.

Bij elke binnengebrachte vogel

vragen we altijd de vindgege-

vens, zodat we daarmedeonze

boekhouding weer kunnen

aanvullen. Deze gegevens ko-

men later altijd weer van pas.


