3 . Roofvog e l opvang i n h et vog e l as i e l N oo rdwij k
Annette Leunissen & Albert van der Werf
De laatste paar jaar heeft de roofvogelopvang in
ons asiel een heel eigen plekje gekregen. De ken
nis over leefwijze, behandeling en nazorg heeft ge
leid tot een betere zorg voor gewonde en/of zieke
vogels.
Tot voor kort zo rgde het asiel er alleen voor dat de
vogels weer gezond werde n . Daarna werden ze
overgebracht naar het Roofvogelasiel in Doetin
chem, waar de asielhouder, Herman Wisselink,
voor het aftrainen zorgde . I m m ers , een vogel die
onde rvoed binnen is gekomen, kan je weer aan
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Een leuke praktische oplossing die Herman toe
past is dat hij in de kooien van de roofvogels ook
voer voor muizen strooit. Vogels kunnen hierdoor
al tij dens hun noodgedwongen gevang enschap
bin nen het roofvogelasiel (beperkte) jachtervari ng
opdoen.
De laatste paar jaar waren er echter zoveel over
plaatsingen, dat het Herman Wisselink zinnig leek
m ij in een stage de kennis en de k neepjes van het
aftrainen bij te brengen om zo ook dit onderdeel
van herstel in Noordwijk te kunnen realisere n . Re
sultaat h iervan is d at bin nenkort begonnen wordt
aan de bouw van een rootvogelopvang bij het asiel.
Aftrainen betekent immers dat een roofvog el veel
langere tijd in het asiel zal verblijven. De buitenver
blijven moeten dus u itg ebreid worden.
De trai ning voor alle roofvog els is gelijk. Duur van
de train i ng is 2 à 3 maan den, iedere dag maxi maal
2 uur. De vogel krijgt "schoenen" aan en leert op
de hand zitte n . Dit vraagt veel gedu l d , zowel van
de vogel als van de trainer. Hond erd keer afvl ie
gen is afzien voor beiden . Niet zozeer qua tijd als
wel door i nspanni ng . Maar als het vertrouwen daar
is, gaan we verder met het trai n ingsprogram ma tot
de vogel tot appèl is ge bracht. Dit deel van de trai
ning wordt door de vogel pos itief ervaren . Mocht
herstel dan nog niet duidelijk zijn , kan de vog el
nog aan een vlieg lijn verder getraind worden. Ook
kan aan de vlieglijn jachtervari ng opged aan wor
den.
Na het lossen zal de vogel met weinig j achterva
ring nog terug ke ren naar het as iel en bestaat dus
de m ogelijkheid tot bijvoe ren. M aar de vogel zal
naarmate hij meer ervaring krijgt, steeds verder
weg gaan, om h et asiel te nslotte volkomen uit zijn
geheugen te wissen.
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sterken, maar de vraag blijft waarom hij ondervoed
is geraakt. Dat kan bijvoorbeeld een tekort aan
jachtervaring zij n . Een vogel met vleugel- of pootk
wets uur moet gecontroleerd kunnen worden op
herstel . H ij is im mers afhan kelijk van zijn vleugels
en poten om te kunnen overleve n . Als een vogel tij
dens zijn verblijf op het asiel gaat ruien, moet h ij
de winte r overblijve n . Als je in deze tijd niets met
hem doet, ebt zijn jachtinstinct weg. Beter is het
om deze periode te gebrui ken om zijn jachti nstinct
op peil te houden, zodat hij in het voorjaar gelijk
gelost kan worden.
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Bij zonderheden bij bovenstaande
I ijst
1 99 1

Buizerd - ond ervoed
2 S perwers 1 verkeerslachtoffer (dood) en 1 on
dervoed
Vier Torenvalken waarvan twee waarschij nlij k ver
giftigd en twee sterk ondervoed waren overleden
in het asiel.
-

1 992

De Buizerd zat verstrikt i n een rol prikkeldraad (na
bij Katwijkse watertoren) en kon na een week daar
in de buurt weer gelost worden.
1 993

Een Torenvalk met een gebroken poot overleed;
de andere was sterk ondervoed en werd naar het
Vogelrampe nfo nds in Haarlem overgebracht; is la
ter gelost.
1 994

De Buizerd werd sterk ondervoed afgeleverd en
overleed en ige uren late r.
Van de zes Torenvalken (alle uit de buurt van het
sportco mplex van Quick Boys i n Katwijk) konden
er d rie worden overgebracht naar Herman Wisse-
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l i n k i n Doeti nchem . De andere d rie overleden bin
nen een dag na afgifte op het vogelasiel.
Ook werd er een twintigtal dode Torenvalken i n
dezelfde omgeving gevonden. De meningen over
de oorzaak van dit g rote aantal dode of zeer zwak
ke Torenvalken waren verdeeld.
Er was sprake van onkruidbestrijdingsmiddelen d i e
o p het sportcomp lex waren gebruikt; o nderzoek
aan dode vogels leverde echter geen bevesti g i ng
op van dit vermoeden . De andere theorie was dat
door het zeer natte voorjaar de m uizenstand zeer
laag was, e n er dus niet voldoende voedsel be
schikbaar was voor de Torenvalken.
·

1 995

De Bruine Kiekend ief werd aangetroffen in Lisse
en had een hangvleugel; overgebracht naar Doe
tinchem en gelost. Van de vijf Tore nvalken over
leed een verkeerslachtoffer; de overige vier
konden later in Doeti nchem worden ge lost.
1 996

Twee S perwers (verkeersl achtoffer en ondervoed)
knapten weer op en werden gelost in Doetinchem,
evenals een ondervoede Torenval k.

