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Wilde ooievaars geboren in Kasteeltuinen Arcen 
Live te volgen: ooievaar kuikens kruipen uit het ei 
 
Een koppel wilde ooievaars dat hun intrek heeft genomen op een nestpaal in 
Kasteeltuinen Arcen heeft in de afgelopen dagen gezinsuitbreiding gekregen. Het is nog 
niet duidelijk hoeveel eieren zijn uitgekomen, het nest bevindt zich namelijk op grote 
hoogte. Het broeden en voeren van de ooievaars kan 24 uur per dag gevolgd worden 
via een livestream. 
 
De afgelopen seizoenen is de nestpaal op Kasteeltuinen Arcen een goede kraamkamer 
gebleken voor wilde ooievaars. Aangezien broedende ooievaars erg traditioneel zijn, was de 
kans best groot dat deze imposante vogels terug zouden keren. Dit jaar werden al vroeg in het 
voorjaar twee ooievaars gespot die aanstalten maakten om hun intrek te nemen op de 
speciaal geplaatste nestpaal binnen het park. De nestpaal is circa 15 meter hoog en staat aan 
de rand van het park waardoor de ooievaars nauwelijks gestoord worden in hun kraamtijd. 
 
Vijf eieren 
In april werden 5 eieren gelegd en was het afwachten totdat deze eieren uit zouden komen. 
Ooievaars broeden gemiddeld 33 dagen. Aan het gedrag van vader en moeder ooievaar werd 
al gemerkt dat er gebroed werd. Onlangs zijn de eerste eieren uitgekomen en de rest zal snel 
volgen. De vader en moeder ooievaar zijn momenteel druk in de weer met het voeren van de 
kuikens. Voedsel halen ze uit de vochtige graslanden en ondiepe wateren langs de Maas en in 
het nabij gelegen Nationaal Park De Maasduinen. Daar heeft Stichting het Limburgs 
Landschap via natuurherstelprojecten vochtige terreinen hersteld waar ook ooievaars op jacht 
kunnen naar voedsel.  
 
Volg de livestream 
Kasteeltuinen Arcen is vanwege de coronamaatregelen tot nader order gesloten. De ooievaars 
kunnen echter 24 uur per dag gevolgd worden via de livestream. 
https://g0.ipcamlive.com/player/player.php?alias=ooienvaarsnestarcen 
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Actie & meer informatie 
Wij stellen redactionele aandacht meer dan op prijs. Neem gerust contact op met Eefke 
Versteilen. Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen. U kunt Eefke 
bereiken via 077-4736010 of e.versteilen@kasteeltuinen.nl  
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