Luie
ooievaars?!
Groot Onderhoud
Sloterweg
De ooievaar-ouderparen van Sloten
en Oud Osdorp hebben afgelopen
‘winter’ hun nesten niet verlaten.
Nu de winters niet langer koud zijn,
blijven zij liever dicht bij huis.
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Dat betekent dat de laatste fase van de
herbestrating (deel van de Speeltuin tot
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na
de eerste week van september kan starten.
De herinrichting zal in november worden
afgerond.

Ze zijn zich al weer aan het voorbereiden op het nieuwe broedseizoen.
Voor Sloten betekent dit zo goed als
zeker dat er geen tweede paal betrokken gaat worden door jonge ooievaars. Waarschijnlijk maken jonge
vogels pas een kans als de Slotense
ooievaarspapa (die geen buren duldt)
ouder wordt.
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Gemeentelijke folder vol fouten over Sloten
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